


lSl• Sessão da l• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 19 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES, 
BENJAMIM FARAH E RUY CARNEIRO 

• 
Às 14 horas e 30 minutos, acham·se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Lindoso - Cattete 
Pinheiro - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocquc- José Sarney- Hclvldio Nunes- Petrônio Portella
Mauro Benevides- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Age
nor Maria- Dinarte Mariz - Ruy Carneiro - Paulo Guerra -
:Tcotô~io Vilela - i\ugusto Franco- Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Eurico 

'Rezende- João Calmon- Amurai Peixoto - Roberto Saturnino 
- Benjamim Farah _; Danton Jobim - Nelson Carneiro -
Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montoro -

·Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes 
Canale- Saldanha Derzi- Accioly Filho - Evelásio Vieira - Le
noir Vargas- Otair Bccker- Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Mogalhies Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente. 

fi lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro]etos: 

PROJETO DE LEI DA. CÂMARA N• 69, DE 1975 
(N• 683-C/67, na Casa de origem) 

Regula , exercício das profissões de Oficial-barbeiro e de 
Ofielal-eabelelrelro, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1•. O exercício das profissões dc·Oficial-barbciro c de 
Oficiul-cabelcirciro somente será permitido, nas cidade de mais de 
100.000 (cem mil) hubitantes, aos portadores de certificado expedido 
por escolus que ofereçam estu formação profissionul especializado, 

Art. 2• O registro das profissões u que se refere o urt. I• será 
concedido pelas Dclegucius Regionais do Trabalho, com recurso, 
dentro de 60 (sessenta) dias, pura o Ministro do Trubulho. · 

Art. 3' Nos municípios onde não houver oferta de vagas 
.suficiehtes em escolus nus condições impostus pela presente lei, o 
certificudo de hubilituçno pronssioRIII referido no urt. to será forne
cido pelo respectivo sindicuto, qpe o rcvulidnr(l tricnulmentc, tné três 
vezes, qunndo se tornm{t dcnnitivo. 

Parágrafo único. No caso de não existir sindicato no municí
pio, o certificado será •~pedido pela entidade de classe da categoria 
profissional do município mais próximo. 

Art. 4• A Carteira de Trabalho e Previdência Social, de que 
cuida a Consolidação das Leis do Trabalho, somente será expedida 
aos Oficiais-barbeiro c Oficiais-cabeleireiro que apresentem o certifi
cado· de que trata a presente lei. 

Art. 5• OsOficiais-barbeiro c os Oficiais-cabeleireiros que, à 
data da regulamentação desta lei, estiverem no exercício da profissão 
há mais de dois unos, furão jus à Carteira de Trabalho e Previdência 
Social c a continuar no exercício da profissão, desde que requeiram o 
registro nos termos do art. 2•, no prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da regulamentação referida. 

Art. 6• O Oficial-barbeiro ou o Oficial-cabeleireiro que exercer 
o seu oficio sem qualquer vinculação cmpregaticia contribuirá na 
qualidade de autõnomo para a Previdência Social. 

Art. 7• O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, fixando as diretrizes básicas pura o exercí
cio das profissões de que trata esta lei. 

Art. 8• Esta lei entrará em vigor na data de sua public~ção, 
revogadas as disposições em contrário. 

I ,]s Couu:<.wie.< de Legi.<laçào Social e de Educação e Cui1ura. i 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 25, DE 1975 
(n•27-B/75, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo 
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado entre a Repú
blica Federativa do Brasil c a República federal da Alemanha, 
em Bonn, a 27 de junho de 1975. 

O Congresso Nacional dccrctu.: 

Art. I• Fica aprovndo o teK!O do Acordo sobre Cooperação 
no Campo aos Usos Pncifico~ du Energia Nuclear, assinado entre a 
República Federutiva do Brasil c a República Federal da Alemunhu, 
em Bonn, a 27 de junho de 1975. 

Art, 2' Este decreto legislativo entrurí1 em vigor nu data de su•t 
publicuçi\o. 

MENSAGEM N• 250, DE 1975 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Em conformidade com o disposto no artigo 44, Inciso ·1, do 

Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada con
sideruçào de Vossas Exceli':ncias, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o 
texto Uo Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacificas da 
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Encrg1a Nuclear, assinado entre a República Federativa do Brasil c a 
República Federal da Alemanha cm Bonn, a 27 de junho de 1975. 

Brasil ia, cm 21 de agosto de 1975.- ErMoto Gellel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPB/DE-1/0AI/ARC/ 
220/692.30 '(46) (F36), DO MINISTI:RIO DAS RELA· 
ÇÕES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
<ieneral-de-Exí:rcito Ernesto Gciscl, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excclên· 

cia o texto do Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usps Pacl· 
licos da Energia N uelear entre o Brasil e a República Federal da Ale· 
manha, assinado em Bonn, a 27 de junho de 1975. 

2. O acordo r.xa· as bases para a cooperação nuclear entre os 
dois p~íses no selar industrial; em parte é ele conseqUência do êxito 
da cooperação já existente no setor cientlr.co, regida por acordo 
<tssinado a 9 de )Ünho de 1969. Todavia, o principal motivo da cs· 
colha da Republica Federal da Alemanha como maior parceira do 
Brasil no campo nuclear foi a disposição d~sse país em particpar de 
todas as fases da instalação de uma indústria nuclear integrada no 
Brasil, com transferência da respectiva tecnologia c concessão do 
finunciumc:nto necessário. 

3. Depois de rear.rmar a intenção das Partes Contratantes de 
fomentar a cooperação cientlr.ca entre as instituições brasileiras c ale
mãs de pesquisa cientílica c tecnológica, bem como entre as empresas 
dos dois países, o acordo der.ne as áreas que a cooperação industrial 
abrangeril: todo o ciclo do combustível, desde a prospecção e extra
ÇUO do minério de urânio até o reprocessamento do combustível irra
diado; a produção de reatares e outras instalçõcs nucleares, bem 
como de seus componentes, e a transferência das informações tec· 
nológicas necessárias, o que possibilitará a formação eventual no 
Brasil de tecnologia nuclear própria. 

4. As Partes Contratantes declaram-se partidárias do princípio 
de não·proliferação de armas nucleares e condordam que o intercâm· 
bio de materiais, equipamentos e instalações nucleares (inclusive do 
materi:u fértil c l'íssil especial produzidos nessas últimas), bem como 
a transferência das respectivas informações tecnológicas seja objetos 
de acordo trilateral de salvaguardas, a ser assinado entre o Brasil, a 
República Federal da Alemanha c a Agência Internacional de Encr· 
gia Atómica, assegurando que os mesmos não serão usados para ar· 
mas nucleares ou outros explosivos nucleares. 

5. O acordo de salvaguardas acima citado é conseqUência 
rotineira de acordos de cooperação nuclear, c o Brasil i: parte de um 
acordo trilateral desse tipo, juntamente com os Estados Unidos e 
com a Agência. Acordos de salvaguardas serão também necessários 
no caso de exportação ou reexportação dos materiais, equipamentos 
c: instalações supracitados para terceiros pulses, se esses não eram 
detentores de armas nucleares a I• de janeiro de 1967; no caso de 
materiais, equipamentos c instalações nucleares sensitivos (definidos 
no parágrafo 3• do artigo 4) a exportação, reexportação ou trans· 
forancia para terceiros países só pode ter lugar com o consentimento 
da Parte Contratante fornecedora. Foram tomadas igualmente dis· 
posições para com relação à proteção física do material intercam· 
biado, tendo cm vista sua natureza. Essas exigências revelam o extre· 
mo cuidado que as Partes dispensarão a todos os itens de sua 
cooperação no campo nuclear. 

6. A Comissão Mista já existente no quadro do Acordo de 
Cooperação Científica de 1969 examinará as atividades previstas 
pelo presente Acordo, que também dispõe sobre a eventual realiza· 
çuo de consultas entre as Partes c resguarda as obrigações da 
República Federal da Alemanha decorrentes de sua condição de 
n1embro da Comunidade Européia de Energia Atômica. 

7. O Acordo de Cooperação constitui um marco da maior 
importilnciu paru us relações, jâ bem desenvolvidas, entre o Bl'asil e a 

República Federal da Alemanha; sua aplicação deverA ter profundas 
·e benér.cas repercussões para as ccono'mias dos dois países. Ã.lilz dÕ 
exposto, submeto à alta consideração de VOS!Ia Excelência o anexo 
projeto de mensagem presidencial para que, se tal aprouver a Vossa 
Excelência, seja o texto do Acordo encaminhado à consideraçilo do 
Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os proteátos do meu mais prorundo respeito. -· 
A. F, Azeredo da Silveira, 

(O texto do acordo encontra·•• publicado no DCN (Seçào 
11Jde2-!o.75.) 

(.:ts C'nmis.fàes de Relaràts Exttrlortst dt Mlnau Energia.) 
O SR. PRESIDENTE (Maaalhiel Plato)- O Expediente lido 

vai· à-publicação. (Pausa,) 
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 

i1s 1 H horas c 30 minutos, destinada à apreciação do Projeto de Lei da 
Ci1mara n• 62, de 1975, e do Projeto de Resoluçilo n• 46, de 1975. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr, I•·Sccretârio. 

I> lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 168, DE 19'15 

"Acrescenta dispositivo ao artlso 844, da Consolidação 
das Leis do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acrescentc·se ao art. 844, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 844 ......... , ... , ...... , , ........ , .. , . , . , ...... . 

Parágrafo único. Quando se tratar de reclamatória plúrima ou 
uçUo versando cumprimento de decisão normativa, os empregados, 
salvo quando nominalmente intimados para prestar .depoimento 
pessoal. poderão ser substituídos por dirigente sindical da categoria." 

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

Justlncaçào 

A presente proposição, constituindo reivindicação aprovada à. 
unanimidade no I II Seminário Nacional dos SENALBAS, é de toda 
proccdi:nciu c oportunidade. 

Com efeito, no ajuizamento de reclamatórias plúrimas, cuja pre
tensão i:, geralmente, uma só para todos os reclamantes, o que se no
ta i: umu prejudicial e supérflua presenÇa de elevado número de 
pt:ssous, us q unis- comprova-o a experiência forense- acabam tcn· 
do dispensado o seu d~poimento, não sem antes provocarem dificul
dades na instrução do processo, por vários motivos, desde a questão 
de espaço cm face das pequenas instalações do judiciário trabalhista. 
Conhecendo a temática processual, os dirigentes de sindicatos fariam 
a substituição processual, simplir.cando c dinamizando á instrução, 
economizando o aproveitamento de milo·de-obra c eliminando 
exasperações que habitualmente ocorrem cm tais circunstâncias. 

E, no caso de ações versando cxclusi.vamentc o cumprimento de 
decisões normativas, tanto mais aplicável é a substituição, uma vez 
que ui u provu é estritmncntc documental, com o nit:rito jú tendo sido 
objcto d!! decisão. 

Num e noutro cusos os empregudos somente deverão compare
cer rcssoahnente quando absolutamente indispensável, por ter sido 
re<1uerido o respectivo depoimento pessoal. 

Sala das Sessões, em I• de outubro de 1975.- Nelson Carneiro. 

LEGISLtlÇÃOC!TADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE J• DE MAIO DE 1943 
(Aprova a Consollduçilo das Leis do Trabalho) 

o o o o o I o o 11 o I o I o o o o o o I I I o o 1 1 1 o O o I I o O I O O I o I o I I o o O o o O I O o o O li o I 

Art. H44. O niio compnrccimento do reclamante it audiência 
irnportu o urquivumento du rcclumução, e o ni1o compurecimento do 



reclamado importa revelia, além de confissão, quanto à matéria de 
rato. 

I Ás Coml.•.•ões de Conslitulçilo e Justiça e de Leg/s/açiio 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE afaplbies Pinto)- O projeto lido scrA 
publicado e remetido às coAões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Conceda·u palavra ao n.ae Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA- Sei'Jipe. Pronuncia 
o oqulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Compelido pelo mãis puro c inviolâvcl sentimento que orienta 
um homem público e q~e faz da solidaried•1e humana o seu verda
deiro sacerdócio, ocupo hoje esta tribuna, para registrar uma infeliz 
ocorrência verificada no meu Estado. 

Não sem um profundo pesar, registro o falecimento, hoje ocorri· 
do em Aracaju, de Benjamin Fernandes Fontes, vítima de um desas
tre automobilístico. 

Fiscal de Rendas do Estado, foi SecretArio da Fazenda do Go
verno Dionísio Machado e Deputado Estadual. Era. Benjamin Fer
nandes Fontes um prestigiado líder político de Sergipe, pessoa de 
largo relacionamento c muito estimado, descendente de conceituada 
fumílíá sergípanu. Afastado das ativídades parlameniares, serviu ao 
Estado cm importantes funções, tendo sido Presidente da 
ENERGlPE, posto no quaí prestou reíevantes serviços no meu Go
verno. 

O seu falecimento trouxe muita tristeza a sua fam!lia, aos seus 
amigos c ao povo de Buquim, cidade onde nasceu e que sempre pro
curou servir. 

Quero, nesta oportunidade, manifestar à família de Benjamin 
Fernandes Fontes, através de sua digna esposa, Dona Elizabetc Fon
tCs, seus filhos, seus. irniüos, seus sobrinhos c mais parentes, o meu 
profundo pesar pela sua mo"rte, que representa, sem dúvida, perda 
irrcpar(!Vc\ para Sergipe, a cujos .interesses dedicou, com entusiasmo, 
a sua víd". Como ex-Governador, tendo contado com a sua colabo
ração honesta, e como S!:nador, tendo acompanhado a sua vida de 
politico, não posso deixar de externar o meu sentimento sincero. Se 
sua digna família perdeu um chefe exemplar, Sergipe sente·se pri
vado de um fi!ho servidor de seu progresso. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiles Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho. (Pausa.) 

S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllio Távora. (Pausa,) 
S. Ex• não está presente, 
Conc.edo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR, DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro. Pronuncia o 
seaulnte discurso. Sem revlsilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Ha ~ente e quarenta e oito anos fundava-se, no Rio de Janeiro, 
o Jornal do Commérclo, um dos que maior influência exerceram na 
vida pública do nosso Pais. 

Foi criado, como todos sabem, por um livreiro c editor franci:s 
Pierre Plunchcr Seignot, bonupartistu que se fez liberal durante a 
Restuuraçiio. Editara em Paris, entre outras, as obras completas de 
Voltaire, algumas de Benjamin Constant c o primeiro romance de Sir 
Walter Scott traduzido em francês, Era, pois, personalidade de desta· 
que no seu pais, quando o infortúnio pol!tico o fez de vela para as 
costas brasileiras. 

Ao regressar à França, Planchcr vendeu o jornal a dois. patrícios 
seus, a dois franceses, Junius Villcneuve c Real de Mougcnot, que se 
·retirou da sociedade em 1834. Sucedeu a Junius, na propriedade da 
folha, seu filho Júlio Constâncio, depois conde de Villcneuve, do im· 
pério brasileiro. Assim, o velho órgiio, como o chamarum sempre, 
carinhosamente, os confrades, esteve nus miios de uma família 
de origcrll francesr1 nndu menos de 55 unos. Mas nua i: só: foi dirigido 

de Paris, durante 25 unos, por um francês, François Antoine Picot. 
Este' dirigia-se uo jornal por correspondência, naturalmente, vinda a 
bordo daqueles brigues e bergantis da época, que levavam, às vezes, 
dois meses para chegar ao Rio de Janeiro. Picot dava, então, instru· 
ções sobre u orientação do jornal, Enviava, às vezes, editoriais para 
que se publicassem sob a forma das famosas uvârias", .. Vâriasn que, 
segundo se afirma, derrubavam Ministérios. 

Se Picot, durante um quarto de século dirigiu o .Jornal do 
Commérclo de Paris, Júlio Constâncio de Villcncuvc pouco influiu 
no jornal, uma vez que ele residia na Eurqpa quase todo o tempo, 
como diplomata, que foi, do ímpérío. 

O caráter que Plancher imprimiu ao jornal nunca foi abandona
do pelos que o sucederam. O Jornal do Commfrdo tornou-se urna 
folha predominantemente noticiosa desde logo prenunciando o gran· 
de informativo que iria ser através do Século XIX, tendo se cons
tituído naquilo que os historiadores chamaram, com razão, Os Anais 
do Império Brasileiro. 

O Jornal do Commércío, escreveu-se recentemente, militava no 
Partido Conservador. A realidade era outra. O Jornal do Commérclo 
era de tendências conservadoras, mas jamais se ligou a nenhum dos 
dois partidos, quer o liberal quer o conservador. Abrigava nas suas 
páginas matéria que dizia respeito, ou interessava, a ambos os par
tidos. Nus suas colunas i: que se estampou a famosa Caril do Conse
lheiro Zacarias cm que se criticava a atuaçiio do Marechal Marquês 
de Caxias. E o Conselheiro Zacarias, como todos sabem, era um dos 
grandes chefes liberais. 

O Jornal do Commérclo acompanha, pois, hâ quase I 50 anos, a 
vida pública nacional, através de seus anúncios, de suas notícias de 
há cem anos, as quais de um tempo para câ, passaram a ser repro
duzidas em uma seção diária. Ali tem-se uma .crônica saborosa da 
vida modesta da corte imperial brasileira nos meados do século 
XIX. O Jornal era considerado como o jornal oficioso da Corte: pu
blicava as mudanças dos camareiros e dos fidalgos que entravam ou 
saíam, no serviço da Casa Imperial. 

Chegou a publicar, certa vez, que o Imperador havia sofrido um 
acidente e passara oito dias acamado, mas que, jâ na tarde anterior, 
r.zera um ligeiro passeio pelo Parque da Quinta da Boa Vista, 
apoiado em· duas "muletas"; só que em vez de muletas, por um erro 
de tipografia, saiu "maletas" e houve, naturalmente, necessidade de 
retificação, saindo pior a emenda que o soneto, pois, ao invés de 
.. maletas", publlcou-se "mulatas", 

Mas, o Jornal do Commércío não era bisbilhoteiro, como outras 
folhas. Procurava mantor uma linha da maior seriedade possível, ha· 
·vendo uma única exceção em toda a sua vasta mat~ria editorial: eram 
os "A Pedidos" .. Os "A Pedidos" silo tidos como criaçilo brasileira. 
Havia nu Argentina algo parecido, mas parece-me que foi imitaçuo 
do que se falia aqui. Essa seção ineditorial era a vâlvula por onde 
escapava todo o recalque, toda insatisfação, todo. protesto que se· 
tinha que fazer contra o conformismo da época. E, às veles, para ela 
recorriam os advogados quando tinham que se queixar da sentença 
dos juízes, outrns vezes anônimos descompunham Ministros de 
Estado e altos funcionários da maneira mais dura c cruel, sem que 
isso escandalizasse ninguém, porque saía nos A Pedidos, que era a 
vala comum, o território livre. 

O Sr. Paulo Bro111rd (MDB-Rio Grande do Sul) - Permite 
V. Ex• um aparte'! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rlo de Janeiro) - Com 
prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Um 
Senador que foi também Ministro de Estado, de quando cm quando 
dirigiu críticas à suu própria pessoa e, depois, respondia vantajosa· 
mente às críticas untes formuladas. Parece que era o Visconde de 
Jcquítínhonhu. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro)- B passivei 
que Jequitinhonha tenha adotudo éssn conduta, mns devo dizer que 
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tenho provas de que o Durão do Rio Branco, em· suas manobras 
diplomilticas, utilizou muitas vezes as colunas do Jornal do 
Commérclo pura criticar a si próprio, com isso, provocava u publica
ção de ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Desejava 
umn boa resposta. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio dr Janeiro) - ... uma 
resposta conveniente, já articulava, àquela suposta interpelação. 

Finalmente o Jornal do Commérclo desempenhou papel 
importantíssimo no jogo daquele artificioso Parlamentarismo mo· 
núrquico e mais tarde na agitada História Politica da Primeira Repú
blica. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Permite 
V, Ex• um aparte'! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro)- Com 
muito prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Arti
ficioso, mas que deu excelentes resultados. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro) - Muitas 
vezes, a politica se serve de artificias para solucionar problemas gra
ves, aparentemente sem soluÇão. 

Evidentemente que, também na Matemática, existe o recurso à 
falsa posição em que, durante certo tempo, determinada cifra per
manece num certo lúgar, a fim de ser substituida, mais tarde, pela 
correta. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro) - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul)- V. Ex• não 
está a concluir que a cifra correta, no caso, seria o regime presidcncia· 
lista, que tem causado tão funestos efeitos ao nosso Pais. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Não 
sou, fanaticamente, presidencialista, mas, também, não me con· 
sidero parlamentarista. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - E: uma 
pena! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Nilo me 
decidi pelo Parlamentarismo ainda, porque conheço bem a realidade 
polit;ca do meu Pais. Acho que o Parlamentarismo é algo que deve 
ser introduzido c praticado em países de elevada cultura politica, 
países cujo nível de politização seja, realmente, bastante alto. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Nos 
juizos dos h:storiadorcs e observadores, o .nivel da cultura política 
brasileira não se tem aprimorado ao longo da República. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Pela 
falta da prática da Democracia, pela falta da prâticu do voto, com o 
respeito uo voto expresso nus urnas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) - Neste par
ticular, creio que V, Ex' não tem muita razà~, visto que cm matéria 
de voto; realmente, houve progresso a partir da chamada Segunda 
República, desde o Código Eleitort1l de Assis Brasil, desde 1932. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro) - Houve 
progresso, realmente, quanto a alguns aspectos como o do sigilo ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Voto se· 
crcto, representação proporcional, a Justiça Eleitoral. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- ... do 
voto, qunnto i1 rcprcscntaçilo proporcionultumbi:m se poder6 dizer o 
mesmo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) - Ultima· 
mente, a cédula oficial representou também um progresso, a meu 
jufzo, notúvcl, 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Nesse 
purticulnr, o problema está nas cesuras, nus interrliJlçÕcs constante· 
mente impostas ao ritmo normal do desenvolvimento democrático 
cm nosso Pnís. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB...:. Rio Grande do Sul)- Nesse par· 
ticular. estamos de acordo. Aliás, a República -se permite V. Ex• 
- tem sido uma sucessão de revoluções c golpes de estudo e de 
estudo de sitio. 

O SR. DANTON JODIM (MDB- Rio de Janeiro)- Exala· 
mente. Se tivéssemos conseguido preservar os moldes constitucionais 
da nossa democracia representativa, naturalmente que, por falha e 
imperfeita que ela seja, estaríamos em situação muito melhor nesse 
particular. Regredimos, esta i: a verdade. 

Mus, pcrmita:me ouvir agora o aparte do meu eminente colega, 
Senador Ruy Santos, sem deixar de dizer, antes, que por hoje não 
vou discutir propriamente esses temas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) - Eu. já me 
penitencio de tê-lo interrompido no oportuno elogio ao Jornal do 
Commerclo. 

O SR: DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Terei o 
máximo prazer de voltar ao debate sobre tais temas c com o mesmo 
entusiasmo com que os debatia através da imprensa. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Já cs· 
turnos aprazados para esse debate. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Para 
minha sutisração, ouvirei o aparte do eminente Llder da AENA. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Era apenas para dizer a 
V. Ex• que sou talvez o único parlamentar atualmentc com assento 
no Congresso que votou, entre aqueles 69 que votaram, a ~menda 
parlamentarista nu Constituinte de 1946, emenda redigida e defendi· 
da brilhantemente pelo meu líder parlamentarista que foi Raul Pilla. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Agra· 
dcço a V. Ex• a informação, mas devo dizer que não foi propriamen· 
te uma in formaçilo, antes uma confirmuçüo, r.ois que jú sabia da po· 
siçào de V. Ex• nesse particular. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) - V, Ex• 
me permite inais um breve aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Com 
imenso prazt:r, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Como 
disse, pcnitencio·me de ter interrompido V. Ex•, desviando o fio do 
seu d'iscurso, .. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Ora, roi 
uma oportunidade para V. Ex• brindur·nos com mais alguns dos 
seus pontos de vista c conceitos, que emergem de vasta cultura ju· 
ridicn c politica. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Muito 
agradecido u V. Ex• Desejo apenas associar·me às homenagens que 
V. Ex• estú prestando ao velho c brilhante Jornal do Commerdo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro)- Muito 
obrigado a V. Ex• pela colaboração que dú no meu discurso. 

Mns, o Jornol do Commerdo, proclamada u Repúblicn, logo 
mudou de milos porque o Conde de Villcneuve roi purn a Europa 
ncompnnhando o lmpcrudor c quis logo se dcsrazcr do jornal. Foi, 
cnti\o, que ele foi parar nus mãos de José Curlos Rodrigues, uma 
grunde i'igurn de homem público, cxtrnordinúriu figura que vivera 
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longo tempo,. quusc toda a suu frutuosa vida no estrangeiro, nos Esta· 
dos Unidos, onde fundura brilhante mensário, udmiriivel porque 
tratava de todos os grandes temas brasileiros da é:pocu. Trata-se de O 
Novo Mundo, de que houve, aliás, uma edição espanhola "EI Nuevo 
Mundo". 

José Carlos Rodrigues, ajudado por Eduardo Prado, apro· 
ximou-se do Conde de Villeneúve e adquiriu 'o Jornal do Commerclo 
que esteve: cm suas mãos durante muito tempo. 

Por vários unos, sustentou uma linha de Oposição no Governo 
de Floriuno Peixoto, ao lado de Ruy Barbosa, que sustentava a· mes· 
ma linha,no Jornal do Brasil, recém-aparecido- fundação de Ro· 
dolfo Dantus. Nessa ocasião, José Carlos Rodrigues teve que se 
exilar, mas o JornMI do Commerclo nunca perdeu a sua serenidade, 
mesmo quando formou na Oposição, numa hora que constituiu, 
talvez, exceção em sua vida, desde o inicio do 2• Reinado. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro)- Com mul· 
to prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Sabe V. Ex• que du· 
rante muito tempo considerava-se a. parte mais importante do tra· 
bulho legislativo o de Comissões. Pareceres admiriiveis, debates 
notáveis eram feitos nas Comissões. Então o Jornal do Commerclo 
gastava duas, três, c às vezes mais páginas para publicar pareceres c 
debates verificados nas Comissões, principalmente na Comissão de 
Constituição e Justiça, da Câmara. Esse 'foi um grande serviço que o 
Jornal do Commerclo prestou ao Parlamento brasileiro. Dai o prazer 
com que me associou à evocação e à homenagem que V. Ex• presta 
ao Jornal do Commerclo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Tem 
razão V. Ex• E devo ainda aduzir, às oportunas considerações que 
fez, o fato de que O Jornal do Commerclo nilo apenas publicava o tra· 
bulho de Comissões do Congresso· mas ainda publicava os grandes 
dis.;ursos ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- fi verdade. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - ... da 
Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico c Geográfico 
Brasileiro, além de documentos literários c históricos de outras asso· 
dações represo;ntativus da alta cultura do Pais. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Isso, num custo ele· 
v ado de papel e tinta. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Exa· 
lamente! Enquanto Elmano. Curdin lá esteve, fez muita questão de 
manter essa característica de Jornal da Integra. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Permite 
V. Ex•'? (Assentimento do orador)- V. Ex• falava no Jornal do Com
merclo ao tempo do Floriano Peixoto. Foi no Jornal do Commerclo 
que se estamparam. As Cartas da Inglaterra, de Ruy Barbosa. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro) - Exala· 
mente. Foi quando Ruy, exilado escreveu pura o Jornal do Com
merclo •.• 

O Sr. Paulo Brossard (MDD- Rio Grande do Sul)- A pedido 
de José Carlos Rodrigues, 

O SR. DANTON jOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Exa· 
tu mente. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) ... aquelas 
cartas conhecidas como As Curtas da Inglaterra, a primeira dus 
quuis foi cm dcfcsu do entilo Cupitilo Drcyffus, que acabava de rcce· 
bcr o estigma du degruduçilo do oficiul,:o frunci':s. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Exa· 
tumeute. Entretunto, devo frisur que o Jornal do Commerclo apure· 

ceu num:t é:poca cm que coincidiu com o desaparecimento da censura 
no Puis - fato esse que se vcrilicou pelos idos de 1821. Só entilo 
proliferaram as folhas brasileiras, geralmente panOetos, folhas de 
utuque c da doutrina, como foi aquele magnifico jornal de Evaristo 
Ferrciru da Veiga, Aurora Fluminense. Essa folha foi responsável, 
sem dúvida, pela formulação de toda a doutrina constitucional do Se· 
gundo Reinado. Foi Evaristo da Veiga que consubstanciou essa dou· 
trinu, que ele hauriu, através dos livros dos tratadistas franceses, os 
quais lhe chegavam em primeira müo, porque ele era livreiro, na Cor· 
te, corno todos sabem. 

Para nüo correr o risco de ser surpreendido pela advertência do 
nosso Presidente, que, naturalmente, está atento ao relógio ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- O nosso eterno inimigo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- ... como 
dizia o Presidente Antônio Carlos, "o nosso inimigo implacável: o 
tempo," devo, agora, queimando as etapas, chegar à última fase da 
vida do Jornal do Commerclo, até: os nossos dias: 

Félix Pacheco, que foi Secretário e Rcdator Chefe do Jornal do 
Commercio, recebeu-o das mãos do Comendador Botelho, a quem 
José Carlos Rodrigues havia passado o jornal. E cm 1915, assumiu a 
sua dircção, ali permanecendo até: morrer. Tem .ele um grande mé:ri· 
to, pois foi quem levantou a verdadeira história do Jornal do 
Commercio, através de uma sé:rie de documentos que dormiam nos 
arquivos. Além disso, manteve aquele jornal na mesma linha de aus· 
tcridade c seriedade de informações que sempre o caracterizou. 

Morto Félix Pacheco, cm 1933, assumiu a direção do jornal 
uma lisura admirável do nosso jornalismo, o Acadi':mico Elmano 
Cardin. r;: extraordinário o esforço que Elmano desenvolveu para 
manter o velho órgão, como nós o chamávamos, naquela linha que 
sempre o caracterizou, uma linha de prestigio, de absoluta correção 
na informação e no comentário. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahia)- V, Ex• me permite OU· 

tra interrupção? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Com 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Acho que era no 
Jornal do Commercio, naquele tempo, da República, que havia um 
auditório onde eram realizadas conferências importantíssimas, deba· 
tcs os mais interessantes da época. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- (i verda· 
de: ali se realizavam séries de conferências que marcaram época, pc· 
los grandes escritores daquele tempo. 

O nosso Jornal do Commerclo sempre esteve a serviço das boas 
causas. Sendo considerado jornal conservador, esposou as grandes 
causas lebcrais, no sentido não partidário, mas doutrinário, desde o 
período de transição do Primeiro para o Scg~ndo Reinado, ter
minando com a abdicação de Pedro I. Fê·lo porque existia no Pais 
um regime de perfeita liberdade par:t a Imprensa. Tão perfeita, impe· 
cávcl e completa, que nunca mais, na República, ela se repetiu. Pode· 
mos dizer que a República, com seus estados de sítio, foi madrasta. 
da lmprensu se a compararmos com o Império. O Imperador nilo 
consentiu que se tocasse no fio de cabelo de um jornalista. E os 
jornalistas da é:poca chegavam ao ponto de criticar a própria figura 
do Soberano, invioliivcl pela ficção constitucional, como o fizeram 
os caricaturistas do último quartel do século. Mas Pedro 11 se mantc· 
ve sempre intrunsigentc no respeito à liberdade de imprensa. f;:, pois, 
lamentável que nós, hoje, uinda, estejamos constantemente tendo de 
lutar, de combater, no Congresso c nus colunas dos jornais, pela 
liberdade de expressuo, de comunicação c de informuçilo. 

E, justamente quando as Nações Unidas introduziram essa 
liberdade, utruvés du Declurnção Universal dos Direitos do Homem, 
c conturum com u ussinutura do nosso Pa!s nessa Declaração, roi que 
nós aqui estivemos sempre n registrar tropelias contra a Imprensa, 
censura préviu cm jornuis diúrios ou hcbdomudiirios. Defendo nilo 
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semente a abolição da censura prévia pura os diários, os grandes jor
nais; defendo-a, sobretudo, para os pequenos também, c pura os 
hebdomudilrios, nos quais se refugiou, cm todo o Ocidente, a Im
prensa de opinião que já não tem condições de existir cm cnrãtcr diá
rio. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Com 
rnuito prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Creio que 
o que V, Ex• está defendendo í: a observância da Lei, porque esta diz 
exatumentc o que V. Ex• defende. Estou inteiramente de acordo com 
V, Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Muito 
obrigado, Senador Paulo Brossard. 

Queremos, agora, lembrar o art. 19 da "Declurnção Universal 
dos Direitos do Homem", das Nações Unidas que diz: (lO de dezem
bro de 1948): 

"Todo individuo tem direito à liberdade de opinião e de expres
são; este direito inclui o de nào ser perseguido por causa de suas opi
niões, o de investigar e receber informações e opiniões, e o de 
difundi-las, sem limitação de fronteiras, por qualquer meio de 
expressão." 

Do Professor H. Lauterpacht, em Internatlonal Law and Human 
Rlpta, destaco às páginas 166: 

"Mesmo que as Nações Unidas não tivessem força 
(cláusula da jurisdição doméstica) para fazer obseryar esta (a 
obrigação legal, para os Estados-Membros, de ·respeitar os 
direitos do homem c as liberdades fundamentais), mesmo 
assim o dever jurídico permanece cm todo o seu vigor; 
qualquer Membro que infringisse tal obrigação estaria 
agindo contra um dos propósitos fundamentais da Carta", 

f o que diz o célebre mestre de Cambridge. 
Vou terminar, Sr. Presidente ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB ...,: Rio de Janeiro) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

OSR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Pois não. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - Rio de Janeiro) - Também 
quero expressar a V. Ex• a minha solidariedade às homenagens que 
V. Ex• está prestando ao Jomal do Commerdo, porque esse jornal 
atuou sempre no Rio de Janeiro e representa um património de 
cultura, de tradição, de luta, de coerência e de inestimáveis serviços 
prestados à Imprensa, sobretudo no campo da Comunicação; como 
bem sabe V. Ex•. Mas minha admiraçiio é sobremodo porque se 
trata de um jornal que faz a boa imprensa, um jornal sério. O dis
curso de V. Ex• é oportuno e merece todo o nosso apoio. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro)- Muito 
obrigado, Senador Benjamim Farah. 

Terminando, Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade 
para lamentar que u imprensa no Brasil ainda niio esteja livre, mas 
~ujeitu u restrições cuja suspensão depende do urbltrio dos que detêm 
o poder. Ou o Ato Institucional n• 5 não será uma constante 
ameaça i• liberdade dos jornais diários e periódicos? Seu censura foi 
utcnuadu, ainda niio foi suspensa e pode recrudescer a qualquer 
momento. 

O MDB reclama, com ruziio, para a imprensa, o regime da liber
dade com re<ponsubilidude, sem u interferência de leis de exceçiio. 

Se 4ucrcmos u imprensa responsável, Sr. Presidente, devemos 
desejá-lu I ivrc c niio garrotcudu pela censura prévia ou pela ameaça 
du censura prévíu, 

Quando nro pela centésima vez esse tema, vem à mente a 
palavra justa c eloqUente de Albert Camus: 

"A imprensa, quando livre, pode ser boa ou má, mas, 
seguramente, sem a liberdade, ela sert\ sempre mA. Para a im
prensa, como pura o homem, a liberdade é a chance de ser 
melhor. A servidão é a certeza do pior". (Multo beml 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)~ Concedo u palavra 
ao nobre Senador José Sarncy, 

O .,SR. JOS~ SARNEY (ARENA-Maranhilo. Pronuncia o 
seguinte discun;o, Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A nsura legendária do Brigadeiro Eduardo Gomes tem mereci
do de todo o País a homenagem a que faz jus. 

O jornalista Odylo Costa Filho acaba de escrever um artigo 
intitulado "Eduardo Gomes: Legenda e Verdade" publicado nesta 
cidade no Jornal de Brasilla. Por se tratar de um verdadeiro 
depoimento sobre a nsura do Brigadeiro, merece constar dos noss~s 
Anais. 

Lerei o artigo de Odylo Costa Filho: 

"Eduardo Gomes: Leaenda e Verdade" 

Eduardo Gomes fet 79 anos. O fato deve servir, sobretu
do, para nos pôr de sobreaviso quanto aos próximos oitenta. 
Cabe pedir a Deus que o conserve até lá, são e lúcido. E cabe 
'também ir preparando, com antecedência c decisão, as festas 
decenárias que se impõem. 

Não se trata mais, para ele, de entrar na História: isso 
lhe aconteceu naquela manhã longe, em 1922, quando um 
grupo de moços, que não tinha medo de morrer, enfrentou 
milhares de homens para anrmar seu direito à heresia, seu 
dever da rebeldia: jogavam um grande jogo sobre docu
mentos fraudados, mas nem por isso o jogo cru menor. 
Desprovidos de razão quanto à supcrlicie das coisas, eles a 
tinham de sobra quanto ao que jazia por baixo delas, As 
cartas, atribuídas a Artur Bernardes, que levavam à revolta, 
pop~lar c militar, eram falsas; mas falso era também todo o 
sistema de poder que assegurava a continuidade do domínio 
de elites fe~hadas sem u participação do povo. As curtas eram 
falsas, mas u revolta verdadeira. Os episódios de Pernambuco 
se entranhavam de paixões locais, mas neles se revelava a 
inquietação federativa e libertária, que é uma das componen
tes históricas do caráter da gente daquela região de brejo c 
deserto, canavial e mandacaru. Muitos anos depois, possuído 
de paixão civil pela nguru de Epitácio Pessoa, que, jovem 
Deputado, enfrentara Floriano (o Major, como o chamavam 
os que lhe conheceram na guerra a coragem c a cabeça, 
ambas frias) e Presidente cinqUentão aceitara o desafio dos 
rupazes de cabeça quente, coragem ardente, perguntei um dia 
a Eduardo Gomes q~e pensava de Epitácio. "Epitácio era um 
cungncciro'\ me respondeu ele, c nessa palavra de condena
ção póstumn· ia todo o senso polido das liberdades normais. 

Os mais novos dos meus filhos nasceram depois, mesmo 
os mais velhos não têm idade de lembrar-se. Os lenços bran
cos se ngitavum, puros' como o próprio herói. "Brigadeiro! 
Brigadeiro!" gritavam centenas de milhares de vozes, 
Rejubilavam-se: "la ganhou! Jâ ganhou!" A vitória niio veio, 
nem em 1945, nem cm 1950. Ou primeira vez desabou uma 
grande tristeza nus almas desta cidade, suprcsn de vi:-lo 
derrotado pela máquina rural c pela calúnia urbana; mas da 
segunda u lucidez dos que previam inevitável a catâstrofe, 
que nunca deixou de acompanhar a volta dos ditadores 
depostos, prisioneiros ·do ressentimento cozinhado no 
ostracismo c du lembrança tenaz dos plenos poderes de untes,' 
foi submergidn pela exultndu espcrunça dos pobres c pelo 
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.lncOJUido ud.:sismo das elites. uocs'confio que vou aderir'\ 
me disse um jornalista ilustre que fizera a campanha contra 
Getúlio; c nilo desconfiou cm. vão. Ã euforia dos humil~ 
seguiu-se o desapontamento dÕiorido. ''Continuo com minha 
1\érnia''. se' queixava· a mim um aguadciro da beira do 
Parnalba. 

Coisas d,o passado: nilo voltemos a elas. Antes me quci· 
xo de ter perdido os originais· de uma vida de Eduardo 
Gomes escrita pkra o povo, entregue como subsidio a um jo· 
vem aspirante apresentado por Doorgal Borges, Foi minha, e 
creio que com esse mesmo texto, a primeira tentativa de 
biografia cm quadrinhos no jornalismo brasileiro, com dese
nhos de Anisio Medeiros, Nilo Dante achou no arquivo do 
Dlirlo de Noticias um dos capitulas. 

'Não era- nem é -taréfa dillcil essa biografia. A vida 
de Eduardo está cortada de episódios dramáticos. Herdeiro, 
por parte de pai, da capacidade de sonhar em ponto grande, e 
pelo lado materno do senso austero do dever, o menino 
amadurece, faz-se artilheiro e logo aviador. t 922: os 18 do 
Forte. 1924: a revolução de São Paulo. Depois, a prisão, a 
Ilha da Trindade, a fuga, Mato Grosso, a conspiração per· 
manentc. 1930: os tenentes nos corredores do poder. 1932: a 
aviação na guerra de São Paulo. Antes c depois: a epopé:ia do 
Cimeio Aí:rco Militar, igual à caminhada de Rondon, senão 
mais heróica do que ela. 1935: praticamente só, domin> a re· 
volta comunista em seu regimento, e com a mão ferida, os de· 
dos marcados para sempre, diz a Getúlio: "Espero que seja a 
última vez que se derrama sangue brasileiro por sua causa", 
1936: expulsa os integralistas da Festa da Asa. 1937: seu regi· 
menta cercado no li de novembro. 1945: a queda da 
ditadura. O resto já í: história contemporânea. 

As ditaduras modernas (modernas? Mas teria sido tão di· 
verso assim com a Inquisição ou com o Marquês de Pombal?) 
restauraram, para todos os homens que se querem livres o de· 
ver de defender os humildes direitos da convivência pacífica, 
humana, diária. A liberdade, colocada diante da força onipo
tente do Estado c da pressão onipresente do terror, 
readquiriu o sentido que perdera no conceito individualista 
do século XIX. Tornou-se transparente como água do pote. 
Os direitos ligados a ela são tão modestos ... O direito de, pre
sidente ou prisioneiro, não ser morto no mdo da rua; o direi· 
to de não ter a casa invadida, seja pela poHcia, seja pela 
utopia: o modesto direito de ir e vir, tão importante quanto o 
glorioso direito de pensar livremente. O direito de mandar 
uma carta sem receio de que seja aberta. O direito à verdade 
da informaÇão ("la:presse, le pouvoir ct l'argent"), diversa 
das pastilhas pré-fabricadas distribuídas no cufí: da manhã. O 
direito de não usar à força capuz na cabeça c de não ser 
maltratado por alguém que o use. O direito de andar· de 
ónibus cm Boston, O direito de ir ao Chude fazer pesquisa. O 
direito de não ser feito rcfí:m, E de não morrer nos aeropor· 
tos- por cstou.ro de bomba ou rajada de metralhadora. 

Em livro recente, Fernando Pedreira faz reservas à defi
nição de Lincoln -democracia, o governo do povo, pelo po
vo e para o povo- aplicada ao Brnsil. Mas a ubstração é vd· 
lida universalmente, o que varia sào as formas locais. E de 
que isso é democracia, jd o nosso Pedro I tinha consciência 
quando se recusou u fazer um governo pelo povo. "Tudo 
furei pura o povo, nada pelo povo"' disse. e essa a fórmula 
da tirania benfazeja, que jd estâ em Xenofonte, 

A resposta estâ noutra palavra de Lincoln, murmurada 
por Wilhem Reich ao expirar numa prisão americana. 
"Nenhum homem é bastante bom para governar o outro ho
mem sem consentimento". 

No brigadeiro Eduardo Gomes esse pensamento se fez, 
no mesmo tempo, legenda e verdade, e bom saber que ele 

está conósco, não como as palmeiras solitárias do oásis, mas 
como uma presença catalisadora nu vida da cidade." 

.Desejo, também, transcrever a carta do Brigadeiro Eduardo 
Gomes ao escritor Odylo Costa Filho sobre o assunto e que é a 
seguinte: 

"Prezado amigo, Dr. Odylo Costa, filho, 

Mui to me sensibilizaram as generosas expressões de sua 
crónica valorizada por seus admiráveis dotes de escritor. E 
estimo repetir ao ilustre companheiro das jornadas de 1945 
que o seu eficiente c acdicado concurso a nossa causa me 
ficou para sempre gravado na memória reconhecida, 

Receba com sua senhora a visita afeiuosa do velho admi· 
rador e amigo 

Brigadeiro Edúardo Gomes." 
Setembro de 1975 

O Sr. Mauro Bene•ides (MDB- Ceará)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSii: SARNEY (ARENA- Maranhão) -Com muita 
honra. 

O Sr. Mauro'Bene•ides (MDB- Ceará)- Nobre Senador José 
Sarney, acredito que a inserção que V. Ex• pretendeu, do artigo do 
jornalista Odylo Costa Filho, nos Anais do Senado Federal, seja 
uma maneira de homenagear o grande brasileiro Eduardo Gomes. 
Quero, neste instante, em nome da Oposição, ~Ssociar a nossa 
Bancada a esta manifestação de respeito c admiração ao velho Briga
deiro, cujo nome se insere entre os maiores da história democrática 
do País. 

O SR. JOSe SARNEY (ARENA - Maranhão) - Muito 
obrigado a V, Ex• pelo aparte que dá ao meu discurso. Quero dizer 
que nunca serão demasiadas as homenagens ao Brigadeiro Eduardo 
Gomes. Realmente, S. Sa. é uma figura excepcional desta Pátria. 
Nós, que. o seguimos com os olhos c o entusiasmo da juventude, que 
o acompanhamos com o idealismo e o trabalho da maturidade c, 
hoje, com o pensamento ainda o temos como inspiração, conven
cidos de que o Brigadeiro Eduardo Gomes será sempre para este País 
um símbolo de heroísmo, um símbolo de democracia, um símbolo de 
um.homem que deu sua vida pelo Brasil, (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTJi; (Magalhães Pinlo)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma breve com.unicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - Rio de Janeiro. Para 
uma comunicação, Sem re.isão do orador.)- Sr. Presidente: 

Li, com surpresa, no Correio Brazlliense de hoje, a notícia de 
que a PETROBRÂS havia impedido a inscrição de cinco geólogas c 
químicas, formandas pela Universidade de Brasilia, sob a ~lcga~o. 
segundo um funcionário da empresa, de que "pesquisa interna re
velara que os índices de produtividade da mulher silo inferiores aos 
do pessoal do sexo masculino". 

Sr. Presidente, í: tuo grave esta afirmação,.quc nilo a quero 
aceitar, que u PETROBRÃS lhe dê um desmentido, inclusive por
que, este Ano Internacional da Mulher, esta discriminação contraria 
nilo só u Declaração dos Direitos da Pessoas humana, como a re
cente deliberação da União lnterparlamentar, reunida cm Londres, 
sobre o direito da mulher, Mais ainda, contraria, expressamente, 
texto da Constituição, que consegui incluir, cm 1967, c foi repro
duzido na Constituição de 1969, art. 165: 

"A Constituição assegura uos trabalhadores os seguintes 
direitos, ulí:m de outros que, nos termos du lei, visem à melho
riu de sua condição sociul: - li I - proibição de diferença de 
suiilrios c de crit~rio de ud,missõcs por motivo do sexo. cor c 
estudo civil." 
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Mas ni\o nquci somente no dispositivo constitucional. Tive o 

cuidado de fazer projeto, que se converteu nu Lei n• 5.473, de 9 de ju· 
lho de 1968, uindu em vigor, que dispõe: 

"Suo nulus us disposições c providências que, diretu ou 
indirctamcntc, criem discriminações entre brasileiros de am.: 
bos os sexos, para o provimento de cargos sujeitos à sclcção, 
entre brasileiros de ambos os sexos, para o prov;mcnto de car
gos sujeitos à scleçilo, assim nas empresas privadas, como nos 
quadros do funcionalismo público federal, estadual ou muni· 
cipal, do serviço autárquico, de sociedades de ecqnomia 
mista e de concessionárias de serviço público. Parágrafo 
único - lncorrerilo na pena de prisilo simples de 3 (três) 
meses a I (um) ano c multa de CrS 100,00 (cem cruzeiros 
novos) a CrS 500,00 (quinhentos cruzeiros novos) quem, de 
quulquer forma, obstur ou tentar obstar o cumprimento de 
presente lei.'' 

Sr. Presidente, diz a noticia: 

"As cinco formandas impedidas pela PETROBRÁS de 
acesso à protissilo - Hilda Renk Teixeira, Maria Cláudia 
Cunha (geólogas;, Fumyo Sambuichi (esta considerada 
inclusive de Ql elevado - terminou o curso em sete somes· 
trcs), Maria das Graças Tocstes e Rosana Chacaxiro 
(Química) foram compelidas a procurar um advogado, por· 
que a direçào da PETROBRÁS se recusara a admitir suas ins· 
cricõcs" 

1:: tão grave, Sr. Presidente, esta afirmaçilo, que eu apenas a 
trunsmito, porque a vejo publicada. Mas estou certo de que a 
PETROBRÁS não dará mau exemplo, de ser a primeira a des· 
cumprir o texto constitucional e a disposiçilo legal referente. E, ainda 
mais, quando se diz que esse fato já ocorreu anteriormente, c a for· 
manda Neuza Baptista da Silva, recusada pela PETROBR.ÁS, 
encontrou oferta de trabalho na África do Sul, e deixou o nosso País. 

Orà, quando tanto precisamos de profissionais, e essas profis· 
sionais conquistam, pelo seu esfori;o, pelo seu estudo, uma posição 
que possu competir com os homens, em igualdade dé condições, na 
seleçào dos cargos, evidentemente, se essa praxe se estender, se verda
deira eslu notícia, se estará criando uma nagrante infraçilo legal, c as 
prejudicudas devem recorrer aos tribunais, para fazer punir aqueles 
que, por acaso, estejam descumprindo a lei. 

Eru cstu a comunicaçi!o que eu tinha que fazer. (Muito bem!) 

COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Josi: Esteves - Fausto Castelo-Branco -
Jcsst Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Arnon de 
Mello- Luiz Cuvalcante- Itamar Franco- Orlando Zancaner
Benedito Ferreira- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está terminado o 
período destinudo ao Expediente. 

Passu-sc à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votaçil!), cm turno único, do Requerimento n• 436, de 
1975, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando a tra· 
mitaçilo cm conjunto dos Projetas de Lei do Senado n•s 74, 
de 1975, de autoria do Senhor Senador Virgrtio Tâvoru, que 
"reabre, pelo prnzo de 30 dias, o registro de jornalista 
prolissional, aos que satisfizerem as condições previstas no 
Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe so· 
bre o excrclcio da pronssào de jornalista"; c 155, de 1975, de 
autoria do Senhor Senador Orestes Qui:rcia, que "dispõe 
sobre rcabcrturn do prazo para registro de jornalista 

pronssionul, nos termos do arl. 2• do Decreto-lei n• 972, de 
17 de outubro de 1969", 

Em votuçilo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

•A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item l: 

Discussilo, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 136, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nel·• 
son Carneiro, que determina a inscrição, nos volantes de· 
prognósticos esportivos, de dizeres alusivos ao dever do voto, 
tendo 

PARECER, sob n• 194, de 1975, da Comissão: 
-de Redaçio, oferecendo a rcdação do vencido. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. l•·Secretãrio. 

1:: lida a seguinte: 

EMENDA N• I (de plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 136/73 

Ao art. I• do Substitutivo 

Onde se lê: 
"As Casas Legislativas e Prefeituras Municipais, 

Leia-se 
"O Congresso Nacional c as Assembléias Estaduais" 

Justificação 

As eleições pura as Câmaras de Vereadores e prefeitura! dos 
municípios brasileiros, nilo coincidem, na forma da legislação clci· 
torai vigente, com aquelas para os cargos elctivos federais c esta· 
duais, por isso que a medida proposta deve limitar-se aos pleitos 
eleitoruis realizados em conjunto e na mesma data em todo o tcrritó· 
rio nacional. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 1974. - Waldemar 
Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Conforme csclurc· 
cimentos prestados pela Presidência, na sessão de li de junho últi· 
mo, a emenda que acaba de ser lida já recebeu parecer favorâvel das 
Comissões de Constituição e Justiça c de Educação e Cultura. 

Assim sendo, a Presidência irá submetê-la à apreciação do Pie· 
nário, nesta oportunidade. 

Em discussão o projeto e a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-te., vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Estú cnccrrudu. 
Em votaçiio o projeto, em segundo turno, sem prejuizo du 

emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Estil aprovado. 
Ern votação a emenda. 
Os Srs. Scnudores que a aprovam, queiram permanece~ senta

dos. (Pausa,) 
EstÍl aprovada. 
A matéria vai i1 Comissão de Redução pura redução nnul. 



C:: o seguinte o projeto aprovado: 

Redaçio do vencido, para o seaundo turno realmental, do 
Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1973. Determina a Inseri· 
çio, nos volantes de proenóstlcos esportivos, de dizeres alusivos 
ao dever do voto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. I• Os volantes de prognósticos esportivos da Loteria 

Esportiva Federal, instituída pelo Dccrcto·lci n• 594, de 27 de maio 
de 1969, durante os 3 (três) meses que antecedem às eleições para as 
Casas Lcgislalivus c Prefeituras Municipais, conterão dizeres 
alusivos ao dever de votar e de exortação a que não haja votos nulos 
ou em brunco, 

Art. 2• O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 30 (trinta) 
dias, baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Ar!. 3• Eslu Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Arl. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 31, de 1975, de autoria do Senhor Senador José 
Esteves, que dispõe sobre a concessão de prazo aos usuários 
de serviços públicos no Distrito Federal para liquidação de 
suas contas vencidas, sem corte de fornecimento c dá outras 
providências, lendo 

PARECERES, sob n•s 424 a 426, de 1975, das Comis· 
sões: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- do Distrito Federal, favorável ao Projeto com a 
Emenda n• I (DF), que apresenta; e 

- de Finanças, contrário ao projeto e à emenda da 
Comissão do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto e a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a . 

discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.)' 
Está rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda a ele oferecida. 
A matéria vai ao Arquivo. 

1:. o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1975 

"Dispõe sobre a concessio de prazo aos usuirlos de servi· 
ços públicos no Distrito Federal parallquldaçio de auas conta• 
vencidas, sem corte de forMChnento, e di outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. I• As empresas conccssionârias de serviços públicos· de 

água, csgolos, luz c telefone no Distrito Federal nilo poderão cortur 
o fornecimento ou por qualquer forma interromper a prestação do 
serviço antes de decorridos quinze (15) dias da data do vencimento 
dus conlitS nUa pagus. 

Parítgrafo único. Os juros de mora c quaisquer acréscimos prc· 
vistos cm lei sonJCntc incidirão sobre o valor das contas atrasadas 
após o decurso do prazo dc que trata este artigo. 

Arl. 2• Nenhuma taxa de rcligaçi\o dos serviços públicos 
mcncionudos nesta lei excederá dc cinco por cento (5%) do valor do 
maior sahirio mlnirno vigente do País. 

Arl, 3• Esta lei entrará cm vigor na da la de sua publicação. 
Ar!. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Conccdo u palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo u palavra ao nobre Scnudor Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo. Pronuncia 
o seaulnte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Os benefícios dos segurados da Previdência Social, de acordo 
com a lei, devem ser reajustados toda vez que houver uma reavalia· 
ção do salário mínimo. Neste ano, como o reajuste do salário 
mínimo se deu cm basi: superior 4 dos anos anteriores, porque 
alcançou o índice de 41%, enquanto os dc111ais reajustes fixados pela 
política salarial foram cm importância diferente, deu origem, essa 
situação, a uma verdadeira grita dos interessados, que se viram 
surpreendidos com u elevação do seu beneficio cm base inferior àque· 
la fixada no salário mínimo. Recebemos de inúmeras associações de 
classe, representações solicitando o exame da matéria, c providência 
que pusesse termo a essa situação anõmala. 

Examinada u situação, verifica-se que o INPS cumpriu rigorosa· 
mcnte a lei, mas é esta quc deve ser modificada, porque, pela legisla· 
ção existente, o reajuste dos benefícios a cargo do·INPS obedece a 
dois critérios: de acordo com a Lei Orgânica da Previdência Social, 
os benefícios são reajustados sempre que alterado o salário· mínimo, 
mas os índices de reajustamento, de acordo com o art. 67, parágrafo 
2• da Lei Orgânica, serão os da politica salarial estabelecida pelo 
url. l•doDecrclo·lcin• 15,dejulhodcl966, 

Esse critério vale para os reajustes em geral. De outra parte, a 
Lei n• 5.980, de 8 de julho de 1973, ao estabelecer normas aplicáveis 
ao reajuste das aposentadorias e pensões de menor valor, determina 
que o critério a ser adotado é o de uma porcentagem relativa ao salá· 
rio mlnimÓ, isto é, 90% é a importância mini ma para os casos de 
uposcnludoria; 75% para os casos de auxilio-doença c 60% do salário 
mínimo para os casos de pensão. De acordo com a lei são esses os 

· benelicios mínimos. · 
RCajustado o salário mínimo, deu-se o reajuste dessas pensões e 

dessas aposentadorias na base de 41%, mas os demais aposentados 
foram reajustados na base de 36% ou 38% que foi o índice relativo 
aos reujtislcs da politica salarial. 

Estamos diante de um cuso cm que hã dois .pesos c duas medi· 
das, o que gera uma inconformidade dos prejudicados c, de certa 
forma, uma quebra do princípio de unidade de medida que deve 
prevalecer na concessão dos benefícios da Previdéncia Social. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, para corrigir essa anomalia, pare· 
cc-nos que u única solução é optar por um dos dois critérios e 
determinar que as aposentadorias seriio revistas ou na base do salú· 
rio mlnimo ou no da política salarial, mas não na oscilação1dos dois 
critérios, que gera situaÇ<io de verdadeiro absurdo: o empregado que 
ganha menos, cm virtude do reajuste passa a ganhar mais do que 
outro que ganha mais do que ele. Os reajustes silo cm porcentagens 
diferentes. 

feito o exume da matéria, debatida com os interessados, 
chegamos à conclusão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a medida 
que se impõe é a fixação como base, do critério do salário mlnimo. 

Neste sentido estamos encaminhando à Mesa projeto de lei que 
dá a seguinte redução no parágrafo 29 do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social: 

"O Indico de reajustamento será igual ao percentual do 
aumento do salário mlnimo." 

Teremos, ussim, um único critério, c este é o do aumento do sulll· 
rio mlnimo. Este critério já é obrigatório pura os bcncl1cios de 
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menor valor, Além disto, é com fundamento nu alteração do salário 
mínimo e a partir da sua vigência que os beneficias da Previdência 
Social são reajustáveis. 

Esta medida, que nos parece de rigorosa justiça e de ordem téeni· 
cu, utende à representnçito que nos foi encaminhada por organiza· 
ções de classe de trabalhadores de quase todos os Estados do Brasil. 
~a contribuição que oferecemos ao exame das doutas Comissões e à 
deliberação final do Plenário desta Casa. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiagoas)- V, Ex• permite 
un·. ~armrtc, nobre Senador'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo)- Com pra· 
ler ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagoas) - Senador Franco 
Montara, no momento em que V. Ex•, mais uma vez, volta a um dos 
seus temas prediletos, que é o da. remuneração das classes trabalha· 
dores, e sempre o faz com êxito inexcedível, nesta oportunidade 
parece-me oportuno lembrar que, a partir do último dia 19, o salário 
mínimo sofreu um umento às avessas. ri que, a partir daquele dia, foi 
aumentado o preço dos combustíveis, E aumentar preços de 
combustíveis significa aumentar o preço de todas as mercadorias, 
inclus'ive, c muito· principalmcntc,.aquclas mercadorias essenciais à 
mesa de todos nós. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- O que 
signilica uma redução do salário;como diz V. Ex•. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiagoas)- Perfeitamente. A 
propósito, ilustre conterrâneo de V. Ex•, o Deputado articulista 
Joelmir Beting, da Folha de S. Paulo, no último dia 12, escreveu o 
seguinte: 

"Quando a gasolina é reajustada, digamos, cm 10%, o 
corte de cabelo sobe em 10%; o Pronto-Socorro cm 10%; o 
ingresso para jogos de futebol cm 10%; u abobrinha cm 10%, 
como se o preço final da abobrinha só reOctisse o custo do 
transporte." 

Este o aparte que desejava inserir, agora, ao pronunciamento de 
V, Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- Agrade· 
ço a colaboração que V. Ex• nos presta e que revela, realmente, um 
dado da maior gravidade, 

Eu poderia acrescentar ao dado apresentado por V, Ex•, um 
outro que acabo de receber do Departamento lnter-Sindical de 
Pesquisas Sócio·Econàmicas: 

"No Estado de São Paulo, a elevação do custo de vida 
pura a família trabalhadora da classe inferior - que i: a que 
mais sofre, como disse V. Ex•- o aumento foi de 4,6%, num 
mês," 

I! realmente impressionante, e esta deve ser, sem dúvida, uma 
das preocupações de toda a política social c econômica do Governo. 

Parece-nos que o aumento do combustível deveria ser uma medi· 
da extrema. 

O racionamento e outras formas de obter uma redução do 
consumo do produto, numa economia pura a Nação, deveriam ser 
adotudus antes dessa medida extrema que trará, como V, Ex• diz 
com rigorosa objetividade, gravíssimas conseqUências para a eleva· 
;ão do custo de vida cm geral. 

O Sr, Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um 
upartc'! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo) - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr, Ruy Santos (ARENA - Bahla)- Tenho pura mim que 
nàu procede, sob certo aspecto, a argumentação do nobre Senador 
Luiz Cavulcunte, porque o aumento do custo de vida, como o 

\ 

aumento do aluguel, tudo isso vai pesar no novo salário mínimo. 
Mus queria apenas dizer que S. Ex• está muito otimistu. O efeito 
psicológico dos aumentos de gasolina c transportes é muito mai~ ele· 
vudo do que S. Ex• pensa. Se sobe a gasolina 10%, em funçiio desse 
aumento sobe tudo muito mais. Não se respeitam esses 10% em que 
subiu o transporte, mesmo nu mercadoria transportada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- A situa· 
çõo é,.portunto, mais grave do que a descrita pelo nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

·Sr. Picisidente, esse problema do salário, o reajuste do salário, i: 
uma conseqüência necessária. Se tudo aumenta, se aumentam os prc .. 
ços de todos os produtos não se pode compreender que o salário 
permaneça estacionado, E o que u realidade tem demonstrado é que 
o salário mínimo, isto é, aquela remuneração mínima que é percebi· 
du pelo trabalhador brasileiro é, dos componentes do produto na· 
cional, aquele que mais sofre o poder coercitivo da legislação e de 
outras medidas governamentais. 

O salário mínimo, isso é reconhecido pelo próprio Governo, 
sofreu o desgaste que está se procurunco corrigir agora, à medida 
que propomos ter um objetivo de favorecer, no mínimo pelo menos, 
para quebrar u dualidade de critérios que procuramos fixar, como 
critério para a aposentadoria, aquele que nos parece mais condizente 
com o interesse da classe trabalhadora e com a uniformidade que 
deve presidir u fixaçõo nos reajustes de benefícios pela Previdência 
Social. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- Ala&oas)- V. Ex• permite, 
mais umu vez? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) - Com 
prazer. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- Alagoas)- Nobre Senador 
franco Montoro, o racionamento a que V, Ex• se referiu, talvez se· 
ja mesmo, ou venha a ser, um mal nccessârio, um mal imprcscind(· 
vel. Mas não podemos deixar de ter em mente que o racionamento é 
um mal terrível, principalmente, para aqueles que rccebcm•pequenos 
salários, como empregados nos postos de gasolina, pois, se houver 
racionamento, fatalmente haverá dispensas, cm número elevado, dcs· 
ses humildes empregados. Ainda ontem, nu Câmara, o Sr. Ministro 
Ueki se referiu a este aspecto danoso do racionamento. 

Outra fórmula que o Sr. Ministro das Minas e Energia advoga, 
qual seja o aumento do preço para coibir o consumo, encerra uma 
grande iniquidade, vez que ufeta sobretudo àqueles que estão na fai· 
xa do salário mínimo. Os que ganham cerca de trinta salários-mini· 
mos, como nós, e aqueles que auferem renda mensal de três mil 
s~tlários-minimos, sempre terão recursos para comprar gasolina, 
quer ela custe três, trinta ou trezentos cruzeiros o litro. Mas certa· 
mente o aumento do preço vai-se renetir no aumento das passagens 
dos ônibus e das transportes coletivos. E ai, sim, aqueles que depen· 
dem de ônibus para chegar aos seus locais de trabalho, viajando 
uma, duas c mais horas, estes é que viio pagar, com extrema di fi· 
culdude o aumento do combustível. Portanto, u meu ver, S. Ex•. o 
diligente Ministro Shigeaki Ueki, ainda nilo atentou pnru este aspec· 
to mulsfio, quando advoga o numento do combustível, como manei· 
ra de coibir o consumo. Muito gruta a V. Ex• 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) - A 
contribuição de V, Ex• me parece perfeitamente válida. 

O numento do combustfvel niio clevu apenas o preço do 
transporte de pussngeiros, nem mos mo dos passageiros de ônibus ou 
conduçuo colctiva, aumenta o preço do transporte em geral c, 
uumcntundo o preço do transporte, aumenta a preço de todas us mcr· 
cudorius. fi'umu medidn diffcil. Certamente o Governo pesou muito 
cssus conseqUêncius c não teve outru ultcrnutivu, 
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A nós, da Oposição, pareceu - nas sugestões que fizemos no 
Governo - que a melhor medida teria sido outras formas de 
rucinnu.mcnto como há cm outras partes do mundo. Vi o raciona
mento no; Estados Unidos, limitando a uma certa porcentagem; po
dia-se comprar apenas uma certa quantidade de gasolina cm cada 
posto, Este incômodo obrigava a uma redução do consumo. Outros 
países ado ta rum o sistema de proibir o tráfego de vcfculos aos domin
gos c feriados, porque era um gasto para passeio, para recreação. Se 
tratamos de um problema de interesse nacional é normal que se 
comece por coibir, limitar a dose de recreação como se ado ta cm ou
tros países. Essa sugestão foi feita pelo MDB. A proibição c utiliza
ção de curros particulares aos domingos, mas alternadamente; núme
ros purcs nus semanas pares; números fmparcs nas semanas lmparcs, 
o que era uma forma de não evitar totalmente a utilização dos carros 
de passeio aos feriados c domingos, mas limitar à metade. A pessoa 
teria que plancjar a sua diversão pela metade. 

São outras tantas formas que devem ser examinadas pelas 
autoridades, para evitar essa medida extrema do aumento do preço 
do produto, c de um produto como a gasolina, que traz como con
seqUência, uma elevação geral do custo de vida. 

Agradeço a contribuição dos Srs. Senadores e encaminho à Me
sa o presente projeto que visa a contribuir para a solução do proble
ma, da dualidade de critérios no reajuste dos beneficies da Previdên
cht Social. 

É uma contribuição para n realização mais objetiva desse princí
pio de justiça social, pelo Instituto Nacional de Previdência Social. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - O Sr. Senador 
Franco Montoro enviou à Mesa projeto de lei cuja tramitação, de 
acordo com o disposto no art, 259, III, a, 3, do Regimento Interno, 
deve ter início na Hora do Expediente, 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) Concedo a 
palavra ao nobre Senador Os ires Teixeira (Paug,) 

S. Ex• não c=stâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pau...) 
S, Ex• não cstiipresente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte. 
Pronuncia o se&ulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

· Quero deixar registrada, nesta tarde, nos Anais da Casa, a visita 
que o eminente Presidente Ernesto Geisel fez ao Rio Grande do 
Norte, 

Tendo merecido a honra de participar da comitiva de Sua 
Excelência, pude acompanhar de perto os passos por ele dados cm 
favor dos interesses mo is legítimos do Rio Grande do Norte e do seu 
povo. 

Durante vinte e oito horas que passou no Estado, somente o 
tempo reservado 115 refeições c à dormida o afastou das solenidades 
pro~ramadus: visita à Barreira do. Inferno, assistindo ao lançamento 
de foguetes: mtdióncias ao Governador c seu Secretariado; às 
representações de classes; visita c inauguração no Campus 
Universitário; audii:ncia a todos os Prefeitos do Estado c, ,por 
último, visita à plataforma do campo pctrollfcro de Macau, dizem 
bem da febril atividade despendida. 

Sem dúvida alguma, foi uma presença marcante pura nós rio
grundcnscs-do-norte, porque o que o Presidente deixou, com a sua 
palavra de estimulo, certamente terá grande rcpercussilo, nilo só 
econômicu, mas, sobretudo, polítiCa. 

Aos Prefeitos, ele expressou a oricnlllçilo de seu Governo, 
dcstucando o setor social, que tem sido uma constante, desde o inicio 
de seu mtlndato, indo ao encontro do trabalhador rural c do operário 
urbano, demonstrando o desejo de ampliar a participaçilo dos ho
mens que trabnlham nos bens de consumo. E, com u autoridade que 

é um apanágio da sua personalidade e a segurança do seu Governo, 
com aquela austeridade que todos nós reconhecemos, sem 
demagogia mas com firmeza, na apreciação dos problemas 
nacionais, Sua Ex~eli:ncia assegurou ao Governador Tarcfsio Maia 
os recursos solicitados cm beneficio do desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte. 

Sr. Presidente, tive oportunidade, como já disse no inicio do 
meu discurso, de acompanhar o eminente Chefe da Nação até a 
plataforma onde se está procurando explorar o petróleo cm solo 
~ortc-rio-grandense. Verifiquei que, dos 16 poços ati: agora perfura
dos e identificados, 12 foram positivos c apenas 4 negativos. Isto nos 
assegura uma produção em torno de cinqUenta mil barris diários. 
Acrescente-se, ainda, que não está identificado o campo petrolífero 
cm toda a sua extensão, mas tudo indica que as surpresas, de agora 
em diante, serão favoráveis, tais os indicies encontrados durante a 
exploração. 

Deixo, com esse registro, o agradecimento do povo norte-rio· 
grandensc ao eminente Chefe da Nação que, cm tão boa hora nos 
visitando, prestigiou politica c administrativamente o Governador 
Tarclsio Maia, cuja .honradez c competência representam uma 
segurança para o futuro da nossa terra. 

Já hoje podemos nos regozijar pela situação económica do Rio 
Grande do Norte cm futuro próximo, pois não faltando, como não 
haverão de faltar, recursos para o desenvolvimento do nosso Estado, 
teremos, certamente, o privilégio de ter, no Nordeste, uma 
administração progressista c eficiente. 

O Rio Grande do Norte estará sempre solidário com Sua 
Excelência c jamais lhe faltará, uma vez convocado, para assegurar à 
Revolução c ao seu Chefe, o apoio necessário à segurança e ao 
desenvolvimento do Pais. 

Ao Eminente Presidente Ernesto Gciscl expressamos a nossa 
gratidão e a nossa solidariedade. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) -Concedo n pala-· 
vra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte. Pro
nuncia o seKuinte di!ICUno, Sem revlsio do orador.)- Sr, Presidente, 
Srs. Senadores: 

Tomei a iniciativa de fazer um levantamento do problema da 
agropccuária brasileira dos idos de 1938 até à data ntual c posso afir· 
mar à Casa que, cm termos de rebanhos e de produção agrlcola, ~c 
!968 para cá- depois da modificação da filosofia tributãria, na qual 
a incidência triplicou sobre os produtos agrlcolas, na milo do homem 
do campo - o endividamento da enorme classe agrícola brasileira i: 
por demais estarrecedor, 

A agri~ultura nacional tinha para com o Banco do Brasil, até 
1969, um COR;~promisso equivalente a um trilhão de cruzeiros velhos, 
e esse débito para com· o mesmo estabelecimento bancário nos dias 
atunis, é simplesmente de vinte e seis trilhões de Cr~Zciros, c para 
com o Banco do Nordeste, a importância de dois trilhões e duzentos 
bilhões de cruzeiros velhos, o que representa vinte c oito trilhõcs c 
duzentos bilhões de cruzeiros. 

Julgava cu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que grande parte 
deste dinheiro representasse investimentos maciços cm termos de re
banhos ovinos, caprinos c bovinos, e em termos de alta produti· 
vidade, Qual não foi o meu engano, pois a produção de 1963, com a 
população de setenta c seis milhões de habitantes, era superior à de 
1974, com a população de cento c cinco milhões de habitantes. 

Em 1963, quando a agricultura brasileira não chcgavà a dever 
meio bilhão de cruzeiros, produzimos mais farinha, mais arroz, mais 
feijão, mais algoduo, mais cacau, do que nos dias atuais. Os efetivos 
de rebanhos de bovinos, caprinos, muares, nsininos - pois esse 
dinheiro devia cstnr cm alguma parte- também cal rum. Niio temos, 
hoje, os efctivos nem de caprinos, nem de bovinos, nem de muares. 
nem de asininos. E u produção bovina cfetivu de hoje é a mesma de 
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cinco anos passados, numa demonstração de que todos os produtos 
agrícolus nacionais passaram a ser, com a modificação da filosofia 
uibutária, altamente deficitários. , 

o que acontece é que o agricultor busca o banca nua para inves
tir, mus para pagar empréstimos e, para cada empréstimo que ele 
pugu, abre uma canta maior. E o que se vi:? Os bancos oficiais, com 
lucros astronômicos; a Banco da Brasil, numa base de 100%, apre· 
sentudo esta sem una nos jornais, os lucros das suas açõcs, c os deve
dores para com bancos oficiais cm estado de insolvência; a agri· 
cultura, empobrecida e marginalizada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário que se faça um lcvan
tumcnto de consciência; é necessário que as autoridades govcrria
rnentais entendam que o povo niia poderá continuar cada dia mais 
pobre, marginalizado e jogado à sarjeta do sofrimento, da aban· 
<lo no. do desespero, da dor, e o Gov~rna a arrecadar a cada dia mais 
dinheiro. 

E o proi>lema do combustível? Fala-se cm racionar a gasolina; 
fuls·se em gastar menos gasolina. Entretanto, o paradoxa: este ano 
eswmos produzindo mais veículos que no ano passada, Como se en· 
tende um País, que precisa consumir menos cambustrvcl. dcsenvol· 
ver 11 produção de veículos e desenvolvi:-la para vender a quem não 
tem poder aquisitivo, pois, 90% desses veículos são vendidos através 
<le artificialismo de financeiras que, cscorchantemente, roubam, co· 
brando juros exorbitantes daqueles que compram os seus veículos. A 
financeira da General Motors vende o veículo c cobra os juros por 
dentro. O cidadão compra um' caminhão, que nesta semana subiu 
12o,1, o que equivale a mais de dez~ mil cruzeiros de alta no preço de 
caminhão, c, quando paga 12 prestações, não conseguiu amortizar 
um só centavo do seu débito. · 

Eu parguntaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que espécie de 
política é esta, onde, a cada dia, o homem que trabalha está mais po· 
brc: e os intermediârios, determinadas financeiras estrangeiras e deter· 
mi nados grupos internacionais, a cada dia, mais ricos? Como se cn· 
tende os bancos oficiais cheios de dinheiro e de lucro e 90% daqueles 
4uc pagam juros, a cada dia, mais pobres, mais desesperados? 

do. 

Leio o jornal de ontem: 

"A indústria automobilística brasileira produziu, de 
janeiro a agosto último, um total de 625 mil veículos, contra 
um total de 592 mil, do ano passada." 

ConseqUentemente, produzindo mais veículos que no ano passa· 

Por que produzir mais veiculas que na ano passada, se sabemos 
4ue 90% desses automóveis só serão vendidos através de crediârio? 

E que fez o Governo? Aumentou a limite de prazo do crcdiària, 
de 24 meses, para 36 meses, dando oportunidade ao aumento da pro· 
dução de veículos, pois se não aumentasse o prazo de venda, não au· 
mentariu, de maneira nenhuma, a produção de automóveis. 

~ como o poder aquisitivo, O povo brasileiro não tem poder de 
compra. Noventa por cento do poder aquisitivo do povo brasileiro í: 
artilicial, d11do através do crediário, Entretanto, é um poder aquisiti· 
v o em que nllo existe nenhum disciplinamento. Os juros, eles cobram 
como querem: vendem pelo preço que entendem. Nus lojus, o que se 
v<: mais, nào é o preço du utilidade; é o valor da prestação. Quem 
trab:~lhu neste País, no ramo do comércio de elctrodoméstico ou de 
automóveis, estu enriquecendo, As outras atividadcs, a maioria está 
indo i1 fulênciu. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que se entenda haver 
ncc<:ssidadc de uma modificaçilo total nessa política desenfreada, 
que estú arrastando todo a povo brasileiro pura uma situaçilo por de· 
mais difícil c desesperadora. Se é o Governo que dá o poder de 
conlpra, através do crediário, vamos disciplinar esse poder de 
con1pra; vamos disciplinar os juros entre os bens de utilidude c os 
bens supí:rnuos. Puru os bens de utilidade, um juro diferente duque· 
lcs dos bcas supi:rnuos. 

O que se vc, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é: o cidadão sem ne· 
nhumu sensibilidade financeira, Ele não pode e.omprar um rádio de 
pilha a dinheiro, mas não se conforma com uma televisão preto c 
brnnco; ele compra umu televisão colorida. Ele nilo tem dinheiro 
pura comprar uma bicicleta, mas não se conforma com um carro po· 
pular: quer um Caravan de Luxo ou um Dodge Dart. e: preciso que 
haja uma disciplina em termos do útil c cm termos do supérnuo, O 
que não é: possível é que continue n haver o que está aí: a cada dia 
que se passa, nossa dívida externa aumenta, 

Em 1963, devíamos, no exterior, três bilhões e cento e oitenta e 
cinco milhões de dólares; hoje, vinte bilhões de dólares. Até delem· 
bro, a previsão é para vinte c dois bilhões de dólares. Em 1963, o 
câmbio era de 60 centavos; hoje, até a semana passada, era 8 cruzei· 
ros e 31 centavos e passou esta semana a 8 cruzeiros .e 52 centavos, 
aviltada a moeda, aumentada a divida externa e endividando-se toda 
u agricultura brasileira. O salário, este ano, foi aumentado numa 
proporçno animadora e magnífica, pois. realmente foi um salilrio 
extraordiní1rio: a esta altura do ano, podemos confessar que u inna
çào já :1bsorveu o salário. 

O preço do botijão de gás subiu, nestes últimos quatro meses, lO 
cruzeiros. O feijão aumentou 100%. Estamos importando arroz do 
Uruguai; e a cebola, niio sei de onde, Não temos capacidade de 
produção no campo da agricultura, então importamos; não temas 
capacidade de vender nossos produtos manufaturados no exterior, 
porque não podemos competir com os países desenvolvidos. r: 
impossível, :~bsolutumente, compararmo-nos a alguns países da Áfri· 
cu, onde se ,ado tu a poligamia, para ·que, trabalhando-se com fome, 
haju,produção de graça. Não. Daí por que sempre gritei, sempre 
apelei, sempre pedi e implorei para que se desse ao Brasil, ao povo 
brasileiro, um mercado consumidor forte, 

Fula-se agora cm diminuir o consumo da café:, aumentando 
ainda mais o seu preço. teremos, então, o café:, e 80% da nossa 
população não poderá comprá-lo. 

Aumenta-se o preço 'da gasolina, argumentando-se que o seu 
aumento gera a conseqUente diminuição do consumo, porém se favo· 
rece a fabricação de mais automóveis. 

Não entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aonde vamos chc· 
gar, arrastados dentro desta realidade. 

Quando cheguei a este Senado, dizia que a agricultura do Nor· 
deste estava marginalizada. Posso afirmar hoje que a agricultura 
nordestina, agora, está em piar situação do que CJll fevereiro deslj; 
ano. Pura que V. Ex•s tenham uma idéia, cm 1963, com um quilo de 
algodilo se comprava duas enxadas. Hoje, são necessários seis quilos 
desse mesmo produto pura se comprar uma enxada. 

A alta das manufaturas foi fora do comum. Não houve 
equivalência com a majoração das matérias-primas. 

O leite. Falta leite. Quantas crianças morrem, com trés, quatro 
meses de idade, porque os pais não podem comprar leite para o seu 
sustentei, E o que se vi:: uma Coca-Cola vale mais da que um litro de 
leite. 

Subsidia-se o remédio para se curar a doença, quando grande 
parte destas doenças é: conseqUência de falta de alimentação. Seria 
mais prático subsidiar o remédio para tratar o doente ou nilo 
permitir que o homem sadio adoecesse? Ou seria mais prática 
subsidiar o remédio para tratar da criança doente ou subsidiar o leite 
paru que a criança fosse sempre forte, pujante c sadia? 

O Sr. Gilvan Rocba (MDB- Sefilpe)- Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR, AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Com o muior prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - Sergipe) - Apenas para 
complementar a argumentação de V. Ex•, nestas denúncias que faz 
com muita clar«u c objetividude, Possuo dadas- que constituirão, 
inclusive, peças de discurso que pretendo fazer nesta Casa- de uma 
anillisc - e digo análise e não diagnóstico - sobre problemas de 
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nutrição no meu Est~do, feito - pasmem, Srs. Senadores - pelo 
PLANAM, que se permitiu fazer um estudo no meu Estado, para 
verificar o óbvio, isto é, se as crianças estavam desnutridas mesmo. O 
resultado dessa pesquisa apontou 60% das crianças da área rural de 
Sergipe cm cswdo de desnutrição, das quais 40% cm desnutrição 
gravíssima, necessitando, inclusive, de hospitalização, Pois bem, Sr. 
Scnudo·r, diz o órgão oficial do PLANAM que scrll feito um estudo, 
cm planos pilotos, para se verificar o tipo de desnutrição, c que esse 
plano durará, mais ou menos, dois anos de estudos. Vão, outra vez, 
fazer novos diagnósticos, quàndo a realidade salta aos olhos. Não é 
preciso ser nutricionista para verificar que numa população, como a 
do Nordeste do Brasil, cujo consumo médio de leite 1: uma éolhcr·dc· 
chú, enquanto na Suíça, por exemplo, é· de um litro c meio por 
habitante, não é preciso que se gaste mais cm planos, estudos c 
diagnósticos. O povo do meu Estado, o povo do Nordeste, está 
precisando de tratamento de choque, e não mais de diagnóstico, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores. desde que aqui cheguei, nunca 
assomei esta tribuna para tratar de problemas de politica ideológica. 
Sempre tive o cuidado de· assomá-la para tratar de problemas 
econômicos e sociais. 

E o que vejo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, são esses problc· 
mas, a cada dia, crescerem mais, ficarem mais complexos c mais di li· 
cil a sua solução. 

Entendo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que as dificuldades 
não existem só no Brasil. Estão cm iodo o Universo. Mas cada um 
que trate dos seus problemas. Ninguém espere que um outro país 
venha ajudar o Brasil. Temos graves problemas, hoje, no Brasil, 
neste País que está em desenvolvimento: não temos dinheiro, não 
temos poupança, não temos tecnologia. E cu perguntaria: como 
poderemos desenvolver o nosso parque industrial, se não temos 
C<lildições pura importar o combustível de que precisamos e, ao mes· 
1110 tempo, importar os bens de C<lpital necessários à evolução da nos· 
sa indústria? 

Não podemos, ao mesmo tempo, adquirir bens de capital, 
necessários ao desenvolvimento do nosso parque industrial, e impor· 
ta r petróleo. Ou corta-se uma coisa ou outra. Com as duas, aonde ire· 
mos chegar'! A uma dependência cconômica. Talvez não tenhamos 
condições de pagar royallles, juros, obriguçõe~ enfim, no futuro. Dar 
por que a minha' preocupação, preocupação que acredito ser de to· 
dos os brasiloiros. 

O mapa que dcverá.estar pronto amanhã- c voltarei à tribuna 
pttra fazer a sua leitura- é uma radiografia econômica do País: em 
termos de produção, na área agrícola; em termos de efctivos, na área 
dos rebanhos; em termos de endividamento da agricultura c da• 
pecuúriu, demonstrando a variação do salário de 1963 ato hoje, o que · 
podíamos comprar c o que hoje compramos a fim de que os técnicos 
do Governo possam, atravós desse mapa, por mim elaborado pelas 
madrugadas afora, buscado em pesquisas fornecidas pelo próprio 
Governo, comprovar a realidade. Quem se debruçou sobre as 
pesquisas, para enumerar, para fazer o mapa, foi este humilde Sena· 
dor do Nordeste que fula a V. Ex•s nesta hora.· 

A minha grande preocupação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
niio é com os problemns institucionais. Nilo! Estes não os considero 
tão sérios, pois hú outros mais sérios cm muitos palscs do mundo. 
Reputo como profundamente gruvc o problema da fome do homem 
que trabalha em nosso Pais, pois o salllrio, apesar do aumento concc· 
dido este <~no, no valor de 376 cruzoiros para o Nordeste, não reprc· 
scnl!o o mlnimo para que esse trabalhador possa viver com dig· 
nidade. Os 376 cruzeiros dados a um operário que tem a obrigação 
de sair de cusu, pela madrugada, fazer um lanche qualquer na fú· 
hrica, c voltur à noite, esses 376 cruzeiros nuo estão dando mais 
condições pura que esse homem obtenha sua alimentação e pague o 
nlugucl de suu morudu, Isso 6 o que me constrange; isso é o qut me-

preocupa, pois essa é uma revolução diferente, é a revolução da fome 
c do dcscontcntumcnto. 

Temo que essa revolução possa transformar-se numa cclosilo de 
miséria, numa eclosão: de fome, numa eclosão ideológica. Os problc· 
mas não são ideológicos. Não temos comunistas neste Pais, temos, 
sim, operários ganhando miséria, pois um salário de 376 cruzeiros
todos sabemos- não representa um mínimo para que se possa viver 
com dignidade, E qual é a dignidade do homem? ~ aquela cm que 
ele, trabalhando, possa viver às suas custas; é aquela cm que ele chc· 
ga à casa, após uma jornada de trabalho, c tem condições de manter 
o seu lar com dignidade, c garantindo os seus compromissos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse trabalhador como pode 
cumprir seus compromissos, como pode ser dig'ho dos filhos, como 
pode ser digno dos compromissos assumidos, com um salârio que, a 
esta altura, não representa nem o necessário para o pagamento do 
aluguel'/ O aluguel sobe desenfreadamente. Tenho uma irmã, viúva, 
no Rio de Janeiro, com seis filhos. Pois bem, do que os seis ganham 
sessenta por cento i: para o aluguel do apartamento; quarenta por 
cento pura vestuário c transporte. E o ti]) prego? Se não tratarem mui
to bem o patrão, vão para o olho da rua, porque a cada empregado 
que sai, há dois mil candidatos esperando, 

O inquilino não tem direito a mais nada. Sobem os aluguéis, c 
na proporção que os proprietários desejam, A cada dia que os preços 
sobem, o rico fica mais rico, c quem não tem o que vender, c de tudo 
compra, fica mais desgraçado. Esta é a grande realidade. A quem te· 
nha o que vender, a inOação é benfazcja, pois quanto mais ela sobe, 
mais se eleva o valor das suas utilidades. Mas os que nada têm para 
vender e de tudo compram, cu perguntaria, Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores. para ondC vão .. sc .arrastar? 

Sou um Senador da República. No mês que recebo quinze mil 
cruze;:iros, não dá sequer para manter-me cm Brasília. Não jogo, não 
belio, não faço farras. e sou um Senador da República. Descontado 
na fonte o Imposto de Renda, o que me resta não está dando para 
manter a minha família. 

E se não posso manter minha famflia com quinze mil cruzeiros, 
como posso acreditar que um operário da minha terra, aquele que 
me mandou para cá, aquele que votou comigo, aquele que sufragou 
o meu nome, pode viver com trezentos c setenta c seis cruzeiros? 
Note-se que esse ê o montante bruto, pois falta descontar os oito por 
cento do I N PS, passando a receber menos de trezentos c sessenta cru· 
zciros. 

Daí por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha preocupa· 
ção de fazer o mapa, a preocupação de levar ao conhecimento da Ca· 
sa, de Sua Excelência e Presidente Gcisel a realidade deste País. 

A minha críti~a é construtiva. Eu acredito no Presidente da 
República, mas tenho a impressão de que Sua Excelência cstâ sendo 
enganado por alguém, pois não tem sentido a alta desenfreada de to· 
dos os produtos. 

Por onde ando- sou homem do povo, convivo no meio do po· 
vo, gosto do povo - não vejo ninguém satisfeito. O custo de vida 
proocupa, hoje, gregos c troianos; o custo de vida preocupa toda a 
classe média. Não é mais o pobre, não. Este não pode dizer mais na· 
da, jío está anestesiado. ~a ·classe média que estâ apavorada com o 
custo de vida, a ponto de não saber, realmente, se poderâ manter o 
seu status no dia de amanhã. . 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) -
V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte) -
Com o maior prazer, nobre Senador Dinartc Mariz, 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) -
V, Ex• estio pronunciando discurso sobre problemas que estamos vi· 
vendo, O discurso de V. Ex• vem ao encontro da orientação de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República, preocupado em defen· 
der 114uelcs carentes de recursos pura viver. Na realidade, a visita do 
Presidente da República ao nosso Estudo não teve outro intuito se· 
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não o do fulur, como falou, a todos os Prefeitos da nossa terra, aos' 
Presidentes de sindicatos, no Governador c seus auxiliares. Sua· 
grundc proocupuçào orajustamontc esta: o custo de vida. Sem dúvi·. 
da alguma, o Prcsidor:to Gciscl está vendo com o maior carinho a 
situação dos mais empobrecidos. V. Ex• faz muito bem, quando, 
desta Tribuna, truz ao debate o aumento do custo de vida. Ouvi, por 
exemplo, o Presidente da República- com a autoridade que 'tem c 
que todo o Pnis reconhece- manifestar a sua aprcensiio pela amea
ça 1nllacionária que pesa sobre u nossa Pátria. Ameaça que niio é 
intcrna, todos sabemos. Há pouco o Senador Nelson Carneiro ubor· 
dou u questão do petróleo, com aparte do nobre Senador Luiz Caval
cante. 

]'ia realidade, escapa a nós, brasileiros, conter o aumento do 
custo do vida, porque sabemos que é conseqUência de uma conjunta· 
m externa, universal. Todas as nações, principalmente as subdescn
volvidus ou em dcsenvolvirr.cnto, estão sofrendo a crise que nnsceu. 
da guorru no Oriente Médio, e que continua a nos ameaçar, a cada 
diu que pussu. V. Ex• traz uo debate tema importante, c isto deve pc· 
sar no Partido do V. Ex•. para que todos se compenetrem de que 
dentro du crise que estamos vivendo, tendo um Presidente du 
República pntriotu, competente c austero, não temos outro caminho 
sonào apoií1·lo, auxiliando-o em beneficio do povo brasileiro. 

O. SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Os nobres Senadores Luiz Viana e José Sarncy testemunharam, na 
rculidade, a preocupação da classe política nacional. A nossa 
preocupação, hoje, está acima dos· Partido~. porque a nossa 
prcocupaçã6 é o nosso País. Não pode haver pátria tranqUila com o 
sou povo pussundo fome; não pode haver pãtria tranqUila com 
dctcrmínudos grupos auferindo somas astronómicas c a maioria sem 
poder aquisitivo pura o próprio alimento. · 

Sabemos que há grupos ganhando o que querem ganhar. Quem 
pode eomprur dólar, neste País, quanto já ganhou este ano? Quanto. 
subiu o dólar este ano? 

Puru ser bom claro, qualquer investimento, hoje, neste País, 
para quem tem capital, é: rabuloso. Mas o capital está na mão de pou
cas possous. Há uma descapitalização vertical, de cima para baixo. 6 
rico dcscupitalizou-se, a classe média empobreceu c a pobreza não. 
tom perspectiva, está jogada, sofrida c faminta. Esta, a grand~ 
reulidade. 

Paru que V. Ex•s tenham uma idéia: O Governo brasileiro co
bra de incidé:ncia de imposto tributário sobre um veiculo 43%, 
quando, na Alemanha, é: de 11%. Aqui é quase quatro vezes mais. o· 
Governo confessa que está cheio de dinheiro; os bancos oficiais •. 
cheios de· lucro; o povo, cheio de necessidades, cheio de sacriricios,. 
cheio de fome. Então, é preciso haver uma solução: menos lucros nos 
buncos onciuis, monos impostos arrecadados, para que o povo tenha 
condições, tonhu um poder aquisitivo melhor. E se não tiver poder 
aquisitivo c mais dinheiro, que possa comprar mais barato as utilida· 
dcs. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é: ilusílo, não é sonh·a. A 
imprenso o os dados onciais dizem dos lucros astronómicos dos 
buncos, bancos do Governo. E qual a Jinulidadc do Banco do Nor· 
deste'/ Qual. a nnalidadc do Banco do Brasil? Servir, ajudar, desen
volver e enriquecer. Modificaram a filosofia tributária. O Produto ln· 
ternu Bruto, na mão do homem do campo, sorria uma tributuçi\o do 
5,7%•. Àquela í:pocu, Imposto de Vendas c Consignações. Mnjora
r,un • de 5, 7% pura 18%. O produto, naquele tempo, no meu Nordes· 
te, era simplesmente ~ravoso. Com a modificação da nlosona tributi•· 
ria, de trnnsformou-so em altamente dclicit(.rio. E defk:lt está nos du· 
dos' do endividamento, a cadu dia maior. do agricultor. Dni ou pedir, 
dul cu. humildemente; implorar ao Governo: chega de tanto dinheiro 
pura os cu[rcs du Nuçi\o. Jú está sobrando. Temos centenas de pia· 
nos .. São tantos: I'ROAGRO, PRONAGRO o PROLAGRO, c ni\o 
sei rnuis qutintos planos existem, 

A cuda dia hú mais um con~resso osoalhudo por este Brasil. Os 
uviõcs cheios de pc~sous, parn lú e paru cú, u gustar f(ahulus, pur'u , 

participarem de encontros, buscando a solução de problemas. Mas 
não se resolveu nadu até hoje porque cm termos de problemas sociais 
de quem trubalhu, niio há nndu resolvido. Há um adágio na minha 
torru que diz: "Quem trabalha, neste País, nílo tem tempo pnra 
ganhar dinheiro". (Risos.) 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte)- Per
mite V. Ex• um upurte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte)
Um momento, nobre Senador Dínartc Mariz. V. Ex• terá o aparte. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há este adágio na 
minhÚerru: "quem trabalha, neste Pais, não tem tempo para ganhar 
dinheiro". e outro que diz: "a viúva é quem paga". A viúva é a 
Nuçiio, é o nosso querido País, este Brasil estremecido,· onde 
nascemos, vivemos, moramos, e que amamos. Ele não pode ser à 
"viúva"; ole é a Nação, é a Pátria estremecida; é a Pâtria, onde todos 
nós, do joelhos, clamamos para que todos possam viver com 
dignidade - o pequeno, o médio c o grande. E o que acontece? 
Acontece que o médio desapareceu, está como' o marisco no 
rochedo, recebendo puncadu dos dois lados. Esta é a grande rea
lidade. 

Tenho a impressão de que o Presidente Ernesto Gciscl, na sua 
subcdoria, na sua imaginução criadora - porque fala cm imagina
ção criudora e, portanto, deve tê-la também - vai encontrar os 
cominhos que dcsojumos, que queremos; que almejamos com patrio
tismo e dignidade, mas sem subserviência. Sou inimigo da subserviên
cia. Acho que a subserviência deprime. A subserviência é uma 
indignidade. Sou amigo da franqueza. Meu pai, matuto, analfabeto, 
do NM unos, sempre me dizia: "Meu lilho, nunca tema dizer a ver
dade, pois, do toda maneira que você a disser, ela cai de pé. A 
mentiru precisa ser ilustrada, a mentira precisa ser burilada, mas, a 
vordude, não." E estou dizendo nesta hora, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, puramente a verdade. 

Com muito prazer, concedo o aparte ao meu nobre am(go, pois, 
o Scnudor Dinartc Mariz não ora meu amigo no ano passado, cm 
1974, nas eleições, mas hoje é um dos meus grandes amigos nesta 
Casu. (Risos.) 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA ....:. Rio Grande do Norte) -
·V. Ex• pediu ucrescentur que antes das eleições fomos grandes 
amigos, inclusive, companheiros de Partido politico. Mas, minha 
interferência não é nesse sentido. Trata-se do seguinte: V. Ex• falou 
nas viugcns, nas reuniões. Acho que elas são positivas. E temos 
mesmo o exemplo em V. Ex•, que hâ pouco viajou pelo Brasil quase 
todo o viu um outro Brusil que niio conhecia. V. Ex• foi ao Ama
zonas, visitou-o. 

O Sr. P1ulo Brosurd (MDB- Rio Grande do Sul) -'V ui ao 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte)- Vai 
ao Rio Grande do Sul. Do maneira que, neste particular, acho que o 
íntcrcámbio entro o nosso Pais, que é um Pais continente, entre a sua 
populuçào, entre 'aquela massa sofredora que .V. Ex•, com tanta 
autoridade, analiso, e o conhecimento nosso da classe média, cm reia· 
ção a cssu pobreza, o também, mais distante, porque V, Ex•, como 
cu, nào pertence ilquolos que convivem com os meios mais altos da 
economia nacional, apenas os avistamos c julgamos. Tenho a Íl tprcs
silo de que o intercâmbio que se raz é útil c tenho a certeza de que 
V. Ex•. oxamínundo a sua pessoa, nu viagem que fez através do nos· 
so Pais, também vai reconhecer isso. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Senador Dinurte Mariz, cu me rcreri aos planos porque, na roalida~ 
de, são tantos que, confesso, não consegui gravar. Silo muitos plunos. 

Quando aqui cheguei, no meu primeiro pronunciamento, 
apelava para umu lcgisluçi\o especifica pura o Nordeste. O Senaqor 
1-'runco Montoro, uqui presente, sabe que tenho um compromisso 
com n povo da minha terra, pois, cheguei à conclusão de que csté é 



um l'uís continental, que as leis que possam servir para o Sul, po· 
derüo muito :,cm, não servir pura o Nordeste ou para o Norte. 

Pedi, clamei por uma legislação espccUica, uma legislação 
diferenciada. Solicitava que se criasse a possibilidade, pelo menos, de 
profissionalizar o homem do campo. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte) -Nós, 
do Nordeste, temos que esquecer um pouco o partidarismo, nesta 
C usa, e nos reunir para defender a nossa região. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte)
l'osso afirmar a V.. Ex• que em qualquer oportunidade que houver 
pura defender o Brasil, o MDB estará presente. As críticas do meu 
Partido, sulvo raríssimas cxccções, porqu_c há exccções e•n toda par· 
te, sempre sUo construtivas. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte)- Falo 
do Nordeste, da pobreza que V, Ex• está defendendo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
No caso do Nordeste, conto a partir da campanha com o Senador 
Franco Montoro que é de São1Paulo, c que em Mossoró afirmava 
perante o povo que estaria ao meu lado, ao lado do N ardeste, de· 
fendendo a legislaçiio cspecrfica para aquela Região. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA-Rio Grande do Norte) -
V. Ex• faz ~em em cobrar nesta hora. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Eu solicitava, também, Sr. Presidente, profissionalização do, homem 
do campo, pois não acredito no desenvolvimento da agricultura sem 
o homem evoluído. 

Nosso homem não sabe o que é erosão, não sabe o que é curva 
de nivcl. Não temos um só laboratório de Fitopatoiogia, não há se· 
mentes sciecionadas. Elas são adquiridas cm feiras, cm mercados, 
resfriadas. E, por incrível que pareça, cm grande parte as sementes 
resfriadas são vendidas pelos governos estaduais, através das suas 
Secri:tarias. Por incrível que pareça, acontece isso em todo o Nor· 
deste. 

Eu disse ao Ministro do Exercito que havia uma oportunidade 
pura a profissionalização do homem do campo através da prestação 
do serviço militar. Paralela à disciplina, o homem receberia a pro· 
fission:ilização agrícola. Pois, hoje- o Exército não tem nenhuma 
culpa disso- o homem sai do interior para a capital para servir ao 
Exército. Após aquele longo ano de aprendizado, recebe a Carteira 
de Reservista de primeira categoria; a lavoura perde um trabalhador 
c, comumcnte, o asfalto ganha um marginal, pois ele não aprendeu 
nenhuma profissão para que pudesse ficar na cidade ou voltar para o 
campo. Dai o meu apeio a S. Ex• para que se criasse, a exemplo dos 
Batalhões Rodoviários, os Batalhões Rurais. O Exórcito já prepara o 
recruta, egresso do campo; passaria a treiná·io na própria região, 
fazendo com que ele, paralelamente à disciplina militar, recebesse a 
profissionalização acrícola. 

Está saindo um piano do Ministério do Trabalho com. o Ministé· 
rio da Agriculturn, mas não vai dar resultado algum, pois, confesso, 
nem 'um, nem outro tem estrutura para desempenhar, a contento, um 
plano de tamanha magnitude, mas o Exército Nacional - graças a 
Deus! - tem porque, indo:pendentc de estrutura, goza de conceito 
neste Pais, Se feito, utruvé:s do Exército, um convênio com o Minis· 
léria da Agricultura, tenho certeza de que, a cada ano que passe, 200 
ou JOO mil jovens voltnrào à sua região rural, sabendo o que é um 
tratar, uma motobomba, uma curva de nivcl. 

Sr: Presidente e Srs. Senadores, conheço regiões onde i: muito 
mais filei i comprnr o tratar do que conseguir o tratoristu. Como po· 
demos desenvolver uma agricultura sem o ~ornem evoluir'! Como 
esse hlllncm que passa fome pode profissionalizar-se se uma hora de 
trator, hoje, custa JSO cruzeiros'! Então, só um piano assim concc· 
bido, de que purticipC o Exêrcito Nucionul, com u suu pujunçu, com 
u suu cstruturu, com u suu força moral, c forçu moral'~üo é moral de 

força niio! O Exército goza de força moral, pois acho a moral mais 
importante do que a força bruta. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, este meu pronunciamento, pare· 
ce até de tristeza, que eu não tivesse mais esperanças. Nilo! Confesso 
que acredito no futuro deste Pais, acredito nos homens brasileiros. 

O que precisa haver é o dialogo, mas o diálogo soberano, no 
qual fale mais alto não o interesse pessoal dos grupos, mas o inte· 
rcsse da comunidade nacional. 

r:. preciso que desapareça o interesse dos cartéis, dos grupos c os 
interesses subalternos. r:. preciso que a ambição pare um pouco de 
bloquear a nossa consciéncia e fale, cm cada um de nós, mais alto, o 
amor à Pátria, o amor ao futuro deste Pais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se houver oportunidade, 
aprcst:ntUrci, umanhã, um mapa da situação, Tenho os cfctivos desse 
rebanho, desde 1920, c as dívidas da agricultura a partir de 1938. 
Posso afirmar que a agricultura brasileira ficou lhe devendo, de 1938 
a 1967. muito menos do que seu endividamento. depois da era 
delfini:ma. Esse homem que diz que salvou este Pais - o milagre 
brasileiro - o milagre que dú à antiga Guanabara cerca de 28% de 
psicopatas: São Paulo com mais de 30%; e 140 crianças cm cada mil, 
morrendo no· Rio Grande do Norte, segundo o noticiário da 
Imprensa, na semana passada. E, quanto a Sergipe, o nobre Senador 
Gilvan Rocha acaba de dar um depoimento. 

Esse foi o milagre brasileiro: um endividamento que saiu de três 
bilhões, cento c oitenta c cinco milhões, para vinte bilhões de dóla· 
res: as crianças niorrcndo mais; o salário comprando menos; o 
empresário, pequeno c médio, sem capital de giro, indo à falência, a 
cada dia que ,passa: a classe média completamente batida, jogada à 
própria sorte·. 

Esse foi o milagre, o que considero uma herança para o Govcr· 
no que está ai, herança maldita, herança madrasta. Realmente, como 
acabou de dizer o nobre Senador Dinartc Mariz - c S. Ex• é um 
confidente do Governo - o Governo, pela palavra do Presidente 
Gcisei, está prcocupadíssimo com a situação do povo brasileiro. 

O Presidente Gcisei está preocupadíssimo, porque já encontrou 
essa situação, daí por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos 
precisamos colaborar, ajudar, dar-nos às mãos, para chegar ao fim 
colimado por Sua Excelência. E quando o Presidente Gcisci apeia 
para a imaginação criadora da classe politica brasileira, minha 
impressão é· que ele não quer que ela disseque o AI-S. Este, AI-S, 
para mim, é tão-somente um mero efeito: as causas são outras, mais 
profundas. O que ele deseja talvez seja encontrarmos um modus 
vivendi entre o capital c o trabalho. O que se vê, porém, é o capital a 
cada dia mais poderoso e o trabalho mais submisso, mais escravo. 

Completarei anos dominso c, hoje pela manhã, minha esposa 
me dizia: "No próximo aniversário, se continuar como vai, nilo 
haverá fcijoadu" (Risos,) Se num Pais em que o prato favorito é: a 
feijoudu, nós não vamos poder comer- c quem diz isso é um Sena· 
dor da República- aonde vamos parar? 

r:. com muito prazer que concedo aparte ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

O Sr. Fronco Montoro (MDB - Silo Paulo) - Eu desejava, 
como Llder da Bancada do MDB, antes que V. Ex• completasse o 
seu discurso, congratular-me com a sua magnifica afirmação. V. Ex• 
representa prccisumentc a voz do povo, que vem dizer, no Senado da 
República, o grau de necessidade, de desespero, que o está atingindo 
no momento. V. Ex• é bem um exemplo da voz daqueles que nilo 
têm voz. A autenticidade do seu testemunho, u coragem da afirma· 
çuo, a objetividude com que eneura os problemas, a perseverança 
com que lem lutado pela solução desses problemus, através dc·proje. 
tos c providéncius de ordem politica e administrativa, representam 
um exemplo pura o Puls. E, mais do que isso, quando vários upurtes 
tentaram levar V. Ex• pura a aceitaçilo de que tudo issc é 
conseqUência du crise internacional do petróleo, V. Ex• não aceitou 
a luva, essa colocuçuo. E disse muito bem: o quç é preciso é: alterar as 
prioridades que o Governo adota, olhar m"is pura o pequeno c dar 
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menos apoio para o grande; olhar mais para aqueles que têm·ncccssi
dudc e diminuir a ajuda que se dá à indústria automobilistica, que 
V. Ex• mencionou. Fala-se em economia de petróleo, c aumcnla-sc a 
produçàu de :mtomóvcis de luxo, de passeio, Essas medidas nilo 
dependem de elementos externos, mas de decisões internas. O Gover
no ouve muito a voz dos poderosos, porque eles se armam. rl preciso 
que o Congresso c o Brasil tenham oportunidade de ouvir vozes 
como a de V. Ex•, a voz do povo, que mostra o que há de errado c 
precisa ser moaincado, aqui dentro, c não esperar soluções no plano 
internacional, O depoimento de V. Ex• honra o Congresso Nacional 
c presta um grnndc serviço ao Governo, ao País c ao Movimento 
Democrático Brasileiro, que V. Ex• i'cprescnta com tanto brilho c 
dignidade. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Muuito obrigado, Senador Franco Montoro. 

Sobre o problema dos automóveis, eu me perguntei, por muitos 
dias: por que aumentar a produção? Diminuir a produção seria o 
desemprego. e um argumento válido, mas, aumentar por que, se 
rrcd~amos gasta r nll!nos combustfvcis? 

Temos, aqui cm Brasília, quarenta c sete nordestinos fazendo 
um estágio na Câmara Federal. Alguns deles, achando que o Sena
dor da República ganha uma fortuna, me procuraram. Disse a eles 
que ganho 15 mil cruzeiros por mês durante quatro meses do ano e, 

·nos outros, uma mêdia de 19 a 21 mil cruzeiros com descontos de 
lmpo~to de Renda, da Caixa Econômica, cooperativas c o que sobra 
não cstit dando para cu viver. Pediram-me passagens c não pude dli
las. As minhus passagens, correspondentes ao mês de novembro, já 
estou devendo. Enfim. cheguei aqui pobre c estou mais pobre do que 
quando cheguei. M~s. o que ·lamento é: que se diga lâ fora. através da 
imrrcn"a· nà,l sei rillr qual motivo, que o Senador vive nababesca
mente, que,. o Senador ganha uma fortuna, que leva uma vida de 
rico c poucru.'"· Não vi nada disto. O que vi foi um Senado querendo 
trabalhar sem poder. Vejo um Senado querendo lutar, querendo 
ajudar, sem o estímulo necessário. Há mais de uni mês procuro um 
Chefe de Gabinete que queira trabalhar comigo, Os que apareceram, 
quatro ou cinco, me confessaram: "Não dá, Senador. Trabalhar de 
dia c de noite, não dá. Trabalho aqui no Senado, mas tcnlw um 
"bico" lá fora. puis só com o dinheiro do Senado niio dá para viver." 
Continuo, assim, fazendo os meus mapas sozinho, pelas madrugadas 
aucntro. 

Acredito. sr: Presidente e Srs. Senadores, em pronunciamc~tos 
como este' que estou fazendo e que têm como objctivo ajudar o 
Governo, unir a classe politica, pois sinto que a hora não é de parti
dos, o que importa é a sobrevivência da. elas!" política. O partido 
é mera sigla, que é: hoje c não é amanhã, Podem ser até mudados os 
partidos, mas ·os homens não mudam, O povo brasileiro cstli 
participando do processo político brasileiro, através do râdio de pi
lha. Recebo uma mí:dia de 400 cartas por semana. O povo escuta "A 
Voz d~ Brasil" rclígiosamcntc. Este discurso vai ser ouviáo hoje, na 
minha temi. E, nu pr"'orção cm que o povo participa do processo 
politico, vai se conscicntizando. Posso afirmar, nesta Casa, que pa· 
ra qualquer purtido que o Senador José: Sarney for, ganha a campa· 
nhu no Maranhão, porque é: amigo da pobreza do Maranhão. O 
povo niio vot<J ~m· partido, o povo vota é no homem, c esse homem 
tem que crcs.,er no conceito do povo, pelo que ele possa fazer cm 
nome desse povo, O Senador Franco Montoro, aqui presente,~ uma 
li~urn do MDB, n1as é respeitado pelas maiores figuras da ARENA 
do meu Estudo. E por que merece ele o respeito de todos os norte-rio· 
grundcnses'! Porque ele faz por onde merecer esse respeito. 

Em qualquer partido que possamos estar, podemos honrar o po
vo c o nosso País. ARENA ou 'MDB, pouco importa. O que importa 
é: a vontnde sobcruna de fazer com que. acima de qua'!qucr coisa, 
paire o interesse do Pais c do povo. 

Com grunde prazer, dou o aparte ao nobre Senador Virgílio 
Távora, um gmndclídcr do Ceará a quem conheço, pois lã estive, c 
não sei como um homcrn, com uma cara tão dura, tem tanto prestí-

gio no Ceará. S. Ex• é:, cm Fortaleza, um grande líder, com quem 
aproveito a oportunidade pura me congratular. V. Ex• tem a palavra, 

O Sr. VlrgOlo Távou (ÀRENA- Ceará)- Eminente Senador, 
chcgnmos aqui, no Plenário, ao meio ou quase ao término do discur .. 
so de V. Ex•, preso que estávamos a outras obrigações. Mas do que 
dcprocndcmos da fala de V, Ex•. do que tornamos nota, deduzimos 
se dividir ela cm uma parte sobre o custo de vida, e uma série de 
aprociuçiles meramente conceituais. Quanto ao custo de vida, pode
mos dizer a V. Ex• que ele é: preocupação daquela pessôa cm quem 
V, Ex• deposita tanta confiança, que se chama Ernesto Gciscl. Ne
nhum de nós é insensível para não saber que é necessârio fazer parar 
o ~usto de vida e isso estamos procurando fazer. Quanto a sí:ric a: 
outra iie·conccitos opinativos de V. Ex•, hoje abrangeu uma cscalaj 
bem grande. O leque se abriu bastante, desde os lucros· 
excessivos dos bancos oficiuis, ao que nós poderíumos redarguir que, 
justumcnte sUo esses bancos, com seus financiamentos, que estão 
permitindo, mais do que qualquer outro instrumento, levar avante o 
progresso deste País c atender, .na medida do possível, a essa agri
cultur:t com juros subsidiados, com juros menores do que aqueles 
que, re:tlmente, dariam um mínimo de rcntabilidadé a essa entidade 
bancária. Sobre isso poderíamos por horas discutir. Mas, hã um 
ponto que, cm nome do Governo, 'gostariam os de fazer jâ uma rctifl
cução. 1:: com relação à indústria automobilística, que V. Ex• conhe
ce bastante,/\ nossa opinião é divergente porfundamentc da do Sena
dor Franco Montare. Disso o Plenário já está bem ciente, O futuro 
dirá 4ual de nós tem razão. Mas, quando V. Ex• afirmaquc o Gene
ral Gcisi:l, o utual Governo, recebeu uma herança maldita do Gover
no passudo, anrmamos nós, em nome da liderança, que, S. Ex•, o 
Senhor General Ernesto Geiscl, não considera a herança cconõmico
flnunceiru do Governo que o antecedeu como maldita. Antes, ao 
contrário, reafirmamos com toda a õnfase possível, para que regis
trndo fique nos llinais desta Casa: S. Ex•, tem na mais alta conta o 
esforço desenvolvido pelo seu antcrcessor, pelo Ministro da Fazenda 
do seu antecessor em procurar mudar a ordem de gran~cza da nossa 
economia .. Quem aprecia com insenção, a economia brasileira de 
75, com todos os percalços que ela enfrenta, c aquela que, cin 1967 e 
depois cm 1969 se apresentava, ·verá que não hã termos de compara
ção. Sua ·Excelência, o Senhor Presidente Ernesto Gciscl, mais que 
qualquer um de nós se preocupa, e muito sim, com o custo de vida, 
com o aprimoramento sucessivo dos meios de combatê-lo, e eminen
te Colcgu;11as condições dc·sobrevivência das classes mais pobres. 
Temos disso os exemplos mais flagrantes. País cm desenvolvimento é 
P:tis que se torna 'palco de discussões sobre a melhor maneira de se 
atingir o Progresso. Aqui mesmo, neste Plcnârio, com o Senador 
t'r:mco Montara; com o Senador Roberto Saturnino, temos discuti
do muito esse assunto. Mas gostaríamos de deixar- sem procurar 
atrapalhar o ruciocínio de V. Ex•, no qual conclusões podem ser tira
dus, algumas aceitas e outras rejeitadas pelo 'Governo - de que se 
há um Governo que está preocupado com o custo de vida c com a 
melhor distribuição de renda, manda a Justiça, impõe a História que 
se diga, este é o da a tua! administração. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Senador Virgllio Távora, na minha terra, todardfvida é: maldita e a dí
vida recebida por este Governo, que foi, em 5

1
lt!ios, maior do ·•ue cm 

toda u história da República, não é brincadeira! Segundo:· osjLros
um profissional de volante chega na General Motors, c compra um 
caminhão por duzentos mil cruzeiros. 

Eles dividem cm vinte c quatro prestações, c cobram os juros 
por dentro. O profissional não consegue, nos primeiros onze meses, 
amortizar um contnvo desses duzentos mil cruzeiros. isso é roubo! 1:: 
roubar o suor do pobre, i\s vistas do Gov-.rno, que sabe dissb! 

Como se compreende pagar durante onze meses a prestação de 
um caminhão de cnrgu, c não se ter o direito de amortizar um só 
centavo do vulor daquele veículo? 

O Governo snbe disso, porque· a tabela fixa a divisão cm 24 
meses, 11 primeira prestação "x" e mais juros. Então, a tabela seria 

'I 
i 
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rcgressivn, nu proporçiio que ele fosse pugando, amortizando, com 
juros menores, conscqUentt:mentc diminuindo u prestação. Mus eles 
oito opcrum desta maneiru, porque se locupletam do suor daquele 
tmhalh:\dor hmsilciro que cstú entregando seu caminhão, porque 
não pode pagar,,no vigésimo mês, u mesma prestação que pagava no 
primeiro més. No vigésimo mês o cuminhão requer uma manutenção 
m:\ior c não oferece mais ns condições de rentabilidade dos primeiros 
meses de uso! 

Por que não modificam esse critério que dá direito ao capital c 
não dú direito uo trabalho? 

A minha censura é esta, dt: que csst:s juros saem a mais de 30% 
ao uno nu compra de um caminhão pura se trabalhar- c cu provou 
qualquer um do Scnudo -lenho uma tabela da Financeira, comigo, 
em meu gabinete! 

Duí cu defender que se tenham dois juros: o juro pura o luze r e o 
juro pura o trabalho, pura se poder estimular o trabalho neste Puís c 
evitar tanto laz.cr. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- Ceará)- Dá V. Ex• licença 
pura um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte) -
Con1 muito prazer. Se V. Ex• me contestar, fican:i muito feliz, 
porque decerto o documento está errado. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA-Ceará) - Surpresa: nüo 
vai huvcr contestução. V. Ex• vcrilicu como o Governo é aberto. Há 
••sugestões" c hú "boas sugestões". A que V, Ex•, aqui, apresenta, 
que foi jú discutida vúri<lS vezes, vui ser por nós levada a quem de 
direito. porque achamos q4e deve ser meditada, estudada paru se 
vcrificm se é faclivel. É o exemplo que apresentamos a V. Ex•, para 
mostrar que, embora como dissemos, não desejássemos apnrtcú-lo, 
mesmo porque chegamos do meio para o fim do discurso de V. Ex•. 
estamos dando aqui uma prova de como ugc o Governo muis uma 
vez.. Faz~:mos, por outro lado, ênfase na afirmutivu de que não consi
dcr~mos herança maldita a dívida referida por V. Ex• Mas, neste 
outro ponto, cstú umu contribuição de V. Ex• que vumos procurar 
razer com que seja recstududa c ao mesmo tempo mcdituda pelus 
tlutoridndcs competentes. · 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grundc do Norte) -
Muito obrigado. Senador Virgílio TCJVont, e posso afirmar que us 
reivindicações que fiz ao Sr. Ministro Nascimento c Silva, S. Ex• já 
as cumpriu. 

O Sr. Virgílio Túvoru (ARENA- Ceurá)- Vê V. Ex• por suas 
dcclaruções que jú ulguma coisu que V. Ex• sugeriu foi realizada, 
Isto, num sctor. V:1mos examinar nos. outros, porque não eswmos 
tlqui, Governo c Oposição. Cfn termos quer dizer que "se é da 
Oposição nüo úccitamoS," ou "se a declaração é do Governo, u 
o,osiçào considera faluciosu." Achamo-nos aqui justamente pura, 
da troca n que V, Ex• alude, de opiniões, de s~gestõcs, obtermos 
:HJuilo que é melhor paru n nossa Ptatria comum. 

O SR. ti.GENOR MARIA (MDB - Rio Grundc do Norte) -
Posso alirnmr, Senador Virgílio Túvorn, que o Senhor Presidente du 
Rcpúbli~a cstÍI ucimu dos partidos políticos, pois com todos os 
Ministros que tive oportunidoadc de dialogar t:ncontrci, naquilo que 
rcahncnte cm certo,· pelo menos boa vontade ud ser atendido. 

O Sr. Virgílio Túvoru (ARENA- Ccurú)- t, um depoimento 
que deve cunstnr dos Anais da Casa. pela isenção com que V. Ex' o 

,fil"/, rmnunciundo-se sobre este ussunto. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Quando o Senhor Ministro Nascimento c Silva esteve ncstu Cnsn, dis· 
s~.: a S. Exf: o sonhu do ugl'icultur brusildro, por muitas dt:cud:.1s, 
tinlw sado u de um pecL'ilio, no ocaso du suu ex.istênciu. Todas us c\us
~cs tinhmn ess~: direito~ só u Uos agricultores nUo o tinhu. 

Esse peclllio ~.:hcgou, utravés de umu lti~JI, de umu isençiiU tri
hutúriu de ~ 1!-ú, huje jú eslú cm 2 1/2%, carreumlo fortunu purn o 

Governo l·eocrul, mas beneficiando tão-somente o operário rural, c 
que o proprietCirio de terras, especialmente o pequeno, não tinha 
sido alcançado pela Prcvidônciu Social. S. Ex• respondcu·me Que ia 
tomm as providências c o projeto de lei já se encontra no Congresso 
paru ser uprovudo a aposentadoria c direitos du Previdência pura o 
empregador rurul brusilciro. 

Segundo: que não tinha sentido, 200, 300 velhos saírem de um 
município distante 90 ou 100 Km cm busca de uma cidade onde 
havia Agência do Banco do Brasil, para receber os seus parcos pro· 
ventos de umu aposentadoria. Já foi resolvido, também, esse 
problema. 

O terceiro: u corrcçào monetária cobrando o FUNRU RAL, 
desde 196i, quando a maioria dos agricultores não sabia nem o que 
era o FUNRURAL. Este problema, tambóm, já está para ser re· 
solvido. 

E este meu pronunciamento, tenho ccrtezu, contribuir{! pura a 
solução de :.alguma coisa c, depois, cu conto com a solidariedade de 
V. Ex" a respeito do problema dos juros difcrt:nciudos paru quem tru
bulhu c pana quem cnmpru pam seu lucr. 

O Sr. Mouro Benevides (MDB- Ceará)- Permite V. Ex• um 
UJ')urtc'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte)
Com o muior pr:uer, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Ceará)- Nobre Senador Age· 
nor Mnriu, as congratulações da Bancada do MDB a V. Ex• já 
forum transmitidus pelo nosso eminente Líder Franco Montara. Te· 
nho a dizer a V. Ex• que a sou presença nu tribuna aguça nossa 
utcnciio di unte d:1 expectativa de um novo depoimento, espontâneo c 
sincero, cm torno da realidade brasileira. Os anteriores pro
nunciamentos de V. Ex• tiveram essa mesma e impressionante 
conotucüo. simples no linguajur, livre na argumcntaçüo e sobretudo 
contundente nas suas conclusõçs. A voz de V. Ex•, como reprcscntan· 
h: do povo, é uma voz autorilada, uma voz altiva. Com elu fuzemos 
Cl>ru neste i11stantc, a exemplo do (lUC ocorn:u na últim:.a sexta-feira, 
lJU<IIli.lo focaliwmos de nmncira espc:cífica as distorções registrudus 
no desenvolvimento do Nordeste, rc:gilto que V. Ex• e cu representa
mos nesta Cusu. Quero, neste final de tarde, cumprimt:ntar V. Ex•, 
porque o seu úis~.:urso rc~tlmentc movimenta o Plenário do Senado 
Federal c hnverú de sensibilizar os responsáveis pelos destinos da Na
ç[w brusilciru. Os meus cumJ')rimentos a V. Ex• pelo seu brilhante 
discurso de hoje. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Sr.l.lresiúcnte, vou cncerrur. 

Mui to obrigado Senador Mauro Bcncvidcs. 
Tl!nho a impressão de que a maior colaboração que n classe 

politica mai.'iunnl pode prestar ao l,aís, é justamente com o diálogo 
l"rancn. aberto. nccessttrio c oportuno, porque só atravês deh: podere
lllUS realmente encontrar os caminhos que tanto buscamos. 

Mui lo ohri~ado. (Multo bem! Palmos.) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Curnelro)- Concedo a palavra uo 
nuhrc Senulior Eurico Rc1.cnde, representante do Estudo do Espirita 
San tu, para u111n c.~plicuçào pessoal. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Sunto. Puro 
cxpllcuçiio possool. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente: 

Recl!ntcmcnte, isto é, no cn~.:crramcnto du últimu scm~ma, o 
nuticiúriu d01 imprensa, cnmo que procurou transformar o orvnlho 
qw.: n noite tcc~.: nos canteiros I! o sol du munhU desmancha 
inarcluvcllllcnle, pru~.;ur~tndo trunsl'ormur essu dúdivu da nuturczu 
IHIIllil l'llrt.;u prcdutóriu, liUal seja, um tornado da Jmnaica. 

Quero dit.cr ü Casa que a minha ~r.:onsciênciu cstú ubsolutamente 
traiHillila, nc111 a minhu memórin me acusa de qu<llquer prútic~a nu 
ottu lJUe rudcssc causur erosrao na scnsibilidude mnml de quem quer 
q111.: seja. prin~ipulmentc c, subrctu<.lo, nu t.le colega ou colcgus que 
lliUilt~m !.:nmigu uma intervivênl.!ia cutiV<Intc nestu Cnsu. 
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Comu ut.lvcrt~ncia deste meu pronunciamento, quero dizer que 
o ohj\.:tivn de minhu presença ncstu tribuna não é puru me retratar 
nem sequer para rctificar coisa alguma, porque, ao revés disso, tenho 
é qw: udotar u plenitude de uma ratificação. 

1\ C:ISa- ou pelo menos alguns jornais- e certamente alguns 
eminentes ~.:olegas entenderam que eu havia colocado o nosso prccla· 
ro clllnpanhciro, Senador João Calmon, como inquilino de disposi
ç,ics do Código Penal. Teria cu, na 'linguagem deturpada das 
it11.:omprcensõcs, &~cusudo S. Ex• de sujeito utivo de crime de falsi-
dade ideológica. · 

Llaí P<lr4UC a nnalidade desta providência que ora adoto é, 
:1pc1H1S c tiiu-somente, a de prestar esclarecimento, fazendo com que 
:ts incrcpm;õcs, de uma improcedência total, suscitadas cm torno de 
discurso 'Iuc aqui proferi, caiam cm cacos pelo chão. 

Desejo, com ess:t utitude de esclarecimento,. operar unicamente 
com i> grão dos li1tos, deixando de ludo a palha das palavras. Vale 
dizer, vou ler c comentar para os Anuis da Casa, c principalmente 
p~ara us meus prelados colegas que se inquietaram, o que foi dito 
pelo Sr. Senador João Calmon e o que foi dito por mim, advertindo 
<lUC niio procurei a Taquigrana para fazer qualquer re@cação, aden
do ou surressào. As pulavrus entüo proferidas por mim foram 
rcprnuut.idas integralmente c sob a égide de completa ndelidade, 

Sr. Pn:sidente, em primeiro lugar, devo dizer que, se tivesse 
acusado o meu eminente colega e prezado ·amigo, Senador pelo· 
Espírito Santo, de haver praticado um crime de falsidade ideológica, 
cu th:vcri:a ser demitido, a toque d~: caixa, da Cátedra de Direito 
Penal que exerço, hi1 muitos anos, na Universidade do Distrito Fe
deral. Não caberia ali, em hipótese alguma, qualquer increpação de 
fulsit.l:1dc ideológica, 

Inicialmente, vejamos o que é falsidade ideológica. 1\ sua tipici
dallc cstú dcfln ida claramente no Código Penal: 

"Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, 
dcclarm;ftu que dele devia constar, ou ncl~ inserir ou fazer in
serir th:clun1çào falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o lin1 de prcjudicur direito, criar obrig~tçào ou alterar a ver~ 
dadc sohrc fato juridicamente relevante," · 

Em primeiro lugar, então,- c é a interprctaçfto supcravituria~ 
mente dura,- pum que se aprecie um crime de falsidade ideológica 
tcm·se de rnssuir um documento nu frente. porque a fulsidudc é per~ 
tincntc " Ulll documento pltblico ou rarticulnr. E obviumcntc, só 
pr01ticu crime de falsidade ideológica quem é responsúv.:l por esse 
documento. O eminente Sr. Scnudor Jo~o Calmon, em upartc n 
discursn meu cm defesa do MO ORAL, praticou a seguinte intcrvcn
çüo: 

"0 Sr. João Calmon (ARENA- Espfrito Santo)- Em 
primeiro lugar, a dcscortt:sia ocorreu. Eu não sou Presidente 
dn Cnmissiio de Educação c Cultura. Mus um telcronema, 
uma c.xplicaçfto, nu mesmo umu satisraçi'to devcriu te~ sido 
dadu a~1 Prcsi(lentc da Comissrto, Senador Turso ()utra. Mus1 

se por qualquer motivo o Professor Arlindo Lopes Corrêa 
nilo tivcs~c rodido cncontrur u Presidente d;t nossu 
Cnmisst11.1, ni1o lhe custari:.a, upcsar da su:t agendn tilo sobre .. 
carrc!_!;lda, cscrcver uma curta ao Prcsidcnte du Comissão de 
Educ:~çi1n c Culturu, p~:dindo desculpas ror niío ter o.tmprido 
u missiin 'lUC lhe havia sido conliad~1 pt:lo titulur da Pasta de 
Educw.;i1n c Cultura. comunicando Íl(IUcla Comissão que o 
rm!lrmna do MOBHAL infanto~juvcnil eslt~vn sepultado. 
Este i: o conH::nt:'trio prcliminur cm relação no primeiro 
pi!ll\tl, Qmmto HO scgundll ronto. Sr. Senador Eurico 
RC/CillÍC, o qumlro ainda é mujtn llltiÍS Ucsfhvur(avc! raru o 
Prcsidcntt: do MOBRAI .. O Movimento assinou um convê
nio na Cid:u.lc do Redfc, cm marçq, muito antes das enchen
tes, p:11·a três mil cri:uH.;:1s. O 'lliC o Presidente do MOBRAL 
municipal cometeu l'oi, scl!undo me pareci!, um crime de l'ulsi~ 

d:ade idet~lt'Jgica. Tcnlm aqui, nesta rmta, os tlois convénios: 

um que se rcrcn:: n oito mil c seiscentos estudantes, c o outro, 
u cinco mil c quinhentos cstud~tntt:s ... " 

Entiiu, vem a ligurn do doeumt:nto, que se chnmu "Convênio 
como MOBR/1 L". 

O Sr. Senador João Calmon, no discurso objeto de minha ré
plica, havia dito o seguinte: 

"Eis, Sr. Presidente c Srs. Senadores, os elementos ror~ 
nccidos pelo MOBRIIL de Pernumbuco à reportugem do 
Rccil'c sohrc os convênios nssinudos com Prereiturus, no cor~ 
rente :mo c até nn corrente mês, dentro do Programu de 
Rccupcruçim de Excedentes ou MOBRIIL Infanta-Juvenil: 

Recife: 
··convénio cclchrado cm 17 de murço de 1975. 

Número de alunos- 3.000 
Inicio dus uulus- 18 de murço de 1975. 
Término: 18-8-75. 
Petrolina: 
Convênio cclebmdo cm 17 de murço de 1975. 
Número de ui unos- 860. 
Inicio dus uulus- 17 de murço de 1975. 
Término: 17dcagostode 1975. 
C:ipodras: 
Convônio cclchrado cm 19 de maio de 1975. 
Número de ui unos- 2.000. 
Término dus aulas- 19 de novcmhro de 1975. 

Jupi: 
Convênio cclehrado cm 7 de julho de 1975. 
Número de alunos- SOO. 
Inicio dus uulus -7 de julho de 1975. 
Término-7 de dczcmhro de 1975," 

Cita esses vi1rios convênio~. esse vúrios documentos. 

/li, cnliio- é o mal de se apanharem frases isoladas- houve 
aqúclc upurtc do Scnudor Joito Culmon, e cu cntUo, volto ao assunto: 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espírito 
Santo)- V. Ex• então tire os convênios da pastu e leia o 
caput, para vcriflcur quem está cometendo falsidade ideológi
~.~u ... 

Se falsidudc ideológica existiu, era da parte das pessoas 
sigmatúrius daqueles documentos. Mas, o Sr. Senador Joiio Calmon 
nt1o leu os Convênios na integra. Assim, S. Ex•. que no momento 
não se julgou ofendido, tunto que não replicou, na sexta-l'eira, sentiu
se ol'cnditlo, achando que, com isso, cu est01va pelo menos insinuan
dn 'Iuc ele haviu pruticmlo o delito da falsidade ideológica. 

I~ impossível, Sr. Presidente, juri'dicamente, um parlamentar, 
unua pcssma, que leia um documento, estar praticando delito de fulsi
d~ldc ideológica, no caw, o Convénio com o MOBRAL. A minha 
tese cru no sentido de que, se falsidade ideológica existia nos 
Cunv~nius Municipais, não se riu 'nunca do Presidente Nacional do 
MOili~AL, p<>rllllc ele não assinu esses Convênios Municipuis, eles 
são ussinados pelus Comissões Municipais do MOBRAL, que têm 
autonomia de cxccuçf1o dos convênios. 

Então, con1 relação a convênio do MOBRAL, só há duus 
pessoas que podem praticur o delito de fulsidude ideológica: o 
sig1mlúl·io dn convênio ou, tumbi:m, quem o vai executar. Dai, cu ter 
Jll!dido ao Sr. Scnmlnr João C~tlmon paru exibir os convênios. Repito 
o apurtc: 

"V, E.\', Cltll1o, tire os convênios da pnstu c lciu o cuput 
para vcl'il'icar quem cstl1 cometendo rulsidudc idcoiUgicu." 

Ora, n nome do St~nmlor .lof1o Culmon nito cstnvu, como nl10 
pndia estai', nem no cuput I! nem cm nenhuma J1llrtc do convênio. 
l.ogn, n~n ucusci S. E-.;• de pruticnr delito de l'alsidndc idcológieu, 
porque isso me ~omrrnmetcria, Sr. Presidente, niao upenus rcrnntc 

•i 
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os deveres da ética c ·do companheirismo para com os meus colegas, 
mas, até mesmo, a minha qualidade de Proressor de Direito Penal, 
que é um dado curricular que honra e que dignir.ca u minha vida 
prolissionul. 

Assim, Sr. Presidente, reposta u verdade, pussionalizadamente 
detmpadu, desejo dizer - e não estou retir.cando nada, porque nilo 
se trata de retilicar coisa alguma; estou prestando esclurecimento -
que no dorso desse esclarecimento, volto a razer aquilo que fiz com o 
eminente Senador Jouo Calmon, quando pronunciou o seu primeiro 
discurso, exultando n sun obra educacional. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que esse episódio em nada diminui 
o meu apreço pelo meu eminente colega pelo Espírito Santo, n quem 
me dirijo sempre com respeito, c peço u Deus c aos homens, 
Sr. Presidente, c, se possível, à própria poHcia, que retirem os mou
ros da .. peninsulu ibérica'' da nossa amizade. 

Muito obrigado. (Multo bem! Palmas.) 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhão) - Sr. Presidente, 
pe~o a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Sarney, pura uma explicação pessoal. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhão. Para expllcação 
pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Casa acaba de ouvir, com prorundo agrado, a palavra do Sr. 
Senador Eurico Rezende, bem mais tranqUila, bem mais razoável, e 
menos agressiva do que quando S. Ex• participou dos debates sobre 
oMOBRAL. 

Como o eminente Senador Eurico Rezende terminou o seu dis· 
curso reiterando o seu apreço, a sua admíracUo. ao Sr. Senador João 
Culmon, cu nudn tenho a opor. Mas, como S. Ex•, ubandonundo o 
episódio da discusstao sobre o MOBRAL, chamou-me à colação, na 
nota que distribuiu uosjornuis, aqui estou. Agora, ele rctilicou n sua 
posição. c reiterou o seu apreço c a sua udmiraçuo ao Senador Jouo 
Calmon, sem ter o mesmo gesto de gcniilcza em relaçUo a este seu 
humilde colega, embora esteja mais tranqUilo c não merecesse a ex· 
pressão "tcmpcrumcntal" usada pelo Senador Pctrônio Portclla. 

O Senador Eurico Rczcndc hú de compreender que, quando na 
sua nota distribuída aos jornais, abandonou totalmente o problema 
do MOBRAL, discussão essa na qual nt10 tomei posiçuo no que diz 
respeito ao cerne do problema c rtxou·sc no aparte que ofereci uo 
Senador C"lmon, Su" Excclénci" não me deixou margem para ficar 
ca\"do. Simplesmente não posso compreender como um V ice-Líder 
do Partido, que cncurnn a Liderança no seu conjunto- e não só ele, 
como quulqucr Vice-l.idcr- possa tomar purte numa discussão cm 
rclução u um colegu, de manciru u colocú·lo, perante seus eleitores, 
cm dirtculdudcs: o Senador João Calmon veio a esta tribunu dizer-se 
vítimu de uma injúrin, disposto mesmo u recorrer à justiça. 

Fiz um upclo à Lideranç" do meu Partido para que ratos desta 
nuturczu não se repetissem: até mesmo porque o meu apelo era verda
deiro, caso isso nUo tivesse acontecido, não estaríamos uíndu dentro 
du Buncudu, u discutir esse episódio. 

E r.z esse apelo numa questão de ordem, para que o Presidente 
da Cusu respondesse, cm primeiro \ug"r, qu"l cru u quulid"dc n" 
qu"l 0 Scnudor Eurico Rczendc ocupura u tribuna desta Casu. Tive 
este cuidado. porque se a Presidência rcspo~desse-m7 que o ~cnador 
Eurico Rczcndc ru\aru cm seu nome própno, uchunn perfcttnmentc 
razo:'ivcl que ele defendesse os seus pontos de vistu, e os dcrcndessc 
dumuneira que o seu tctnpcrumcnto exigisse. 

Mus, os Anuis dcstu Cusu registrum que a Mesu concederu u 
paluvra ao Senador Eurico Rczcnde, como Lfder do Purtido - c 
muis do qUt: isso: no discurso S. Ex• ditia: "fulo de muncin1 oticiul". 
Purcccu-mc que nenhum de nt\s, Membros du Bancadu du AR_ENA, 
pode aceitar que um Líder do l'urtido. com esta rcsponsnbthdude, 
tome umu posiçi\o dcstu ordem. & • 

Oru, Sr. Presidente, u cst~ npclo o Scnudor Pctmmo Porte !lu, 
rc.spund~.:u LJUC duvu gruçus u Deus de nunca ncccssitnr de npclos 

puru poder tomur as decisões que achava ucertudus; que ele sempre 
se antccipav:1, c tinhn us graças de Deus o acompanhando, para 
assim proceder. Ejit havia advertido à Bancada e uos Líderes de que 
não podiam levar questões pessoais, que dividissem ou fossem 
conlrovcrtidus tlentro do Partido, paru o público, c que nesse sentido 
já tomnru providêncius. 

Qual ntto roi a minha surpresa, Sr. Presidente c Srs. Senadores, 
quando, 1t noite, recebo das reduções dos jornais um pedido de pro
nunciumcnto sobre umu nota que distribuíra aos jornais o meu 
ilustre companheiro, Senador Eurico Rezende, na qual clc fora -
pura ni\o dizer de outru maneira. - desatencioso para com este seu 
humilde colega. Então, a minha pergunta roi u seguinte: Se o Líder 
da Buncudu tomou essas providências, e o Senador Eurico Relcnde 
repete hoje o mesmo procedimento, isola a discussão com o Sr. 
Senador Joüo Culmon, c me escolhe como alvo, não sei se essus ins
truções que o Lider disse que deu aos seus Vice-Lideres, aqui no ple
nário, elas me excluíam ou se a elas desatendia o Senador Eurico 
Rezende. Nesta oportunidade o Senador Eurico Rczende procurou 
desrazcr totalmente qualquer problema em relaçuo ao Senador 
João Cu\mon, mas teve o· cuidado de nuo incluir este seu humilde 
colega que entrou no debate.- não como Pilatos no credo, mas como 
um maranhcnsc no reino do Espírito Santo. 

Pois bem, o problema pennanccc cm relação à nossa Bancada. 
Se rcnlmcnlc somos obrigados a não criticur a LiderJnça, não pode
mos abdicur do direito de receber da Liderança, no seu conjunto, o. 
mesmo trutamcnto. I! este o nosso desejo, O desejo de ver o nosso 
Partido resolver as suas querelas, internumcnte, e marchar, perante u 
opinião pública. com uma visão, já que não é possível. de unirorrni
d:tde- porque esta não existe, em política- pelo menos de unidade. 

Aqui, ncstC instunte, mais uma vez, peço que este assunto seja es
clarecido. porque continuamos numa absoluta confusão mcntul e re
gimental. Se ralar-se cm nome da Liderança, dada a palavra como Lí
der, é se ralar cm nome da Liderançu; fa\m-sc or.cialmente nito í: cm 
nome da Liderança, mas do órgão que se dcrende. E aí, Sr. Presiden
te, serh1 mais gruvç, porque scriu admitir que um órgão pUblico mun
dassc um Líder dizer, aqui no Senado, que cada um de nós merece 
aquCÍus pulavrus durus, com que o Senador Eurico Rezende tratou o 
Senador Joào Calmon. Tive a oportunidade, hoje, de ver, na mesa de 
um de nossos cologHs, o aparte do Senador Eurico Rezcnde, no qual 
ele diz que o ScnHdor Jouo Calmon lludiu os compHnhciros. E a pa
htvrn é cstu: colhendo assinaturas. 

Se cstu é n pLtlavm oficial dn Liderança. achumos que clu não 
pode dizer isso cm reluçt1o uos companheiros. 
, Scé H palavrH do MOBRAL, achamos, igualmente, que o Minis· 
tro Ncy Braga, que roi Senador, não pode comctor essa dcsutehçlio 
de um órgiio a ele submetido, em n:lucão ao Senado. M us se é do Se:· 
nado r Eurico Rczendc cu respeito, dou-lhe todo o direito de assim di
zer c de m~sim proceder, como dou também à Lidcnmç;.l, de procun.H 
ruzcr com que ele não o ruca tão durumcnte, pum que os companhci· 
ros possam encontrur um termo de convivt:ncia, convivénciu que nós 
temos, uté hoje, oncontrudo dentro du Bancuda. 

Como fui chumado à colaçüo, estou no dever de comrmrcccr 
pcrunte o Juiw du CtlSi.l c responder uo dedo c ao talento ucusudor 
do meu ilustre compunheiro Eurico Rezende, 

Termino estas minhas pu1avrus com u mesma pcrguntu que jú 
111.: cu que o conheço, que é tUo cortês pura os compunhciros, que é 
tào delicado, por que roi tão duro cm rc\açào a mim'! - Porque 
\'alou cm nome próprio ou porque cumpriu am duro dever de 
Udcmnçu'! (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo H palavru 
uo aobre Senudor Jose Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- Amazonas. Pronuncia os<.~ 
gulntc discurso. Sem rev\suo do orador.) - Sr. Presidente, upcnus 
pura t'uz~r un1 rôpido registro, sublinhundo um c.:sforçll l!UC temos dc
scnvolvit.lu. ni\o somente cu, mus en1inentcs S~:nudorcs, rclativu· 
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mente it rcgulumcntaciio da propuganda comercial de produtos in~ 

dusuialiwdos de fumo. 
. II:JViamos oferecido o Projeto de Lei n• 59, de 1971, discipli· 

n~mdo '' vendu de cigarros, limitando a pubHcidadc sobre o fumo c 
tornandn obrigatório, nos produtos do fumo, o dístico: "Cuidado, 
prcjudici:ll ii saúde". 

· No mesmo scntidn, com variações, tumbl:m ofereceram projetas 
os nobres Senadores Benedito Ferreira e Os ires Teixeira. No uno pus· 
«Ido, depois de lograr aprovação nas Comissões llc Constituição c 
J ustiçu e de Suúde, nosso projeto foi obstuculizado nu Comissão de 
Finanças. 

Jiltivc a oportunidade de assinalar a infelicidade dos subsidi.os 
o ferecidL.,S ;, Comissflo de Finunças, relativamente tio nosso projeto, 
qlle trata. eminentemente, do problema de saúde pública, uma vez 
que estil eonsta\lldo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nu Ale· 
rnunha, que o fumo é responsãvcl.em cerca de 80% dos casos de cfm~ 
cc:rdo polmüo. 

Pois bem, os órgfaos de assessoria do Minislêrio da Fazcndu 
manifcstarum~sc uprec.:nsivos, Sr. Presidente c: Srs. Senadores, com o 
fah> de que as providencias disciplinadoras da propaganda do fumo 
e o ulertu sohrc a prcjudicialidade do fumo ti saúde pública tivessem 
rc:llcxos na arrccadoJçrio tributí1riu. Pura mim, este fato revela Uma 
p<>Siçào fund:unentalmcntc contr:iriu it posição do Governo do 
!>residente Gcisel, que, repetidas vezes, tem afirmado que, no pla
nc.:jamcnto, no dese;:nvolvimcnto du sua atividade governamental, o 
ohjcto Jlrincipal é o homem. Pois bem, aí se descurou, totalmente, da 
in1rwrt:lncia du s01údc do homem brasileiro. 

E~tc ano, desttrquivudos, de acordo com o Regimento, os diver
S()S projetas que estavam cm' trnmitacüo na Casa no uno pussado, o 
nobre senador José Sarney propôs, na Comissão de Constituição c 
J ustiCtl, cunsidcrundo todos com as características de constilucionuli~ 
dudc, 'I"' a Comissão de Saúde oferocesse um substitutivo, englo
bnndo as providências c rucionulizando a matéria constante destes 
I rês projetas. 

Desejo registrar, Sr. Presidente, que esse trabalho já foi realiza· 
do nu Comissfw de Saúde, tendo como Relator o nobre Senador Ruy 
Snntu~. No nosso projeto, que se inspira nas Recomendações da 
Org:miwçfltl Mundial da Saúde Pública, que, na XXIII Assembléia 
1\lundial de Suúde, em Relatório, oferecido pelos consultores dessa 
ulta orgunizacão mundial, concluiu por rccomenduções exatumente 
traduzidas naquele projeto n• 59, de 1971, de nossa autoria. 

O nobre Senador Ruy Santos, embora cí:tico, por vezes, tiS medi
das que cst:amos preparando, que são de advcrt~ncia, que não na
gclmn u liberdade de opção dos fumantes, mas que acautelam c repre
sentam um esforço em prol da saúde d:t população e do combllle ao 
cúnc~.:r do pulmão, ofereceu primoroso substitutivo englobatôrio da 
nmtí:ria do nosso projeto c estabdcccndo o que uchamos importante: 
~~ interdição d:a prqpnganda l'nvoríavcl ao fumo c tts hcbid:as 
o:IIcoúlk:us, nos hor:'arios nohrcs de;: telcvisfto. 

Parece que tjuundo o Se;:nado se preocupa com esse problema, 
<JUC não é de somenos, porque diz respeito U sal1de do povo, temos 
dcpan,do com a scduçrto cxtraordinári:.1, magnifica, d01s propugandns 
dl) rumo na telcvisfao. A bciC.:lU c o toque de aliciamento, de 

COIU{Uista para novos fumantes, é de um poder sugestivo fora ~o 
comum. l>or este motivo, aprcsso~mc a assinalar qUe a nossa cum· 
punha cm defesa da saúde do povo ganha, nu Comissão de Saúde, 
pelo substitutivo do Scnudor Ruy Santos, uma etapa de vitória 
significativa, esperando eu, confiante nu responsabilidade do Sena
do, que as outras Comissõe;:s Técnicas uprovcm este substitutivo, e 
tamb~m o Plenúrio, pura que, ntl Câmara, que vai funcionar, no 
caso, corno u Casa revisam, tenha acolhida o nosso substitutivo e se 
dé um passo definitivo a favor da saúde do povo. . 

A medida que ora estumos propondo no Brasil, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, foi udotuda nu Inglaterra bá muito. Os órgãos de 
saúde pública de sua Majestade Imperial nu Grü-Bretunha, onde a 
expressão "du indúslriu de fumo i: poderosa, opinaram pela consta· 
tatuçf10 de que o fumo i: responsável por 80% do câncer do pulmão. 

Nos Estados Unidos, os médicos, as autoridades sanitárias 
chegaram i1 mesma conclusão. Como ~e pode admitir em nosso País 
que se curvem diante dos fndices tributários, direi eu, para se 
obstuculizurem medidas de alerta com relação ao problema de saúde 
do povo'! 

Por isso congratulo-me com o Senador Ruy Santos e \.:Om a 
Comissrao de Snúde, e;: confio cm que o projeto substitutivo murche, 
em tramitncüo célere, pura se transformar em lei, evitando o abuso 
de propag:lllda perniciosa 11 saúde do povo e o ulicíamenlo de novos 
funwntcs. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benja1nlm Farah) - Niio há mais 
onadorcs inscritos, 

Nadu mais havendo a tratar, vou encerrar a pre;:scnte sessão, 
designando pam ~ sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18 
horas c JO minutos, u seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussft,l, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara nY 62, 
de 1975 (n1' 881·11/75, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da Rcpúblic~~; que autoriza o Poder Executivo a abrir à 
lL1stiçu Federal de I• Instância credito especial de CrS 2.080.000,00 
(dois milhões c oitentu mil crulciros), tendo 

PARECERES, sob n's 439 e 440, de 1975, das Comissões: 
- de Constituição c Justiço, pela constitucionalidade e juri

tiicidadc: c 
-de Finanças, fuvorúvel. 
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Discussilo, ern turno único, do Projeto de Resolução n• 46, de 
1975 (upre<entado pela Comissão de Constituição c Justiça como 
conclusão de scul'areccr n• 319, de 1975), que suspende a execução 
du art. 21'. do l>ecreto n• 1.381, de 24 de janeiro de 1973, do Estudo 
de Mmo Grussu, declarado inconstitucional por decisão definitiva 
do Supremo Trihunall'ederal. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fornh) - Está encerruda a 
scssrtu. 

( Levanta•.\' L' a ,\'t.'ssào, às 17 horas<' 50 minutos.) 
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em 19 de outubro de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - A\tcvir Leal - José Guiomard - José 

Esteves- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jurbas Passarinho
Alexandre Costa - Henrique de Lu Rocque - José Sarney -
Fausto Castelo-Branco- He\vídio Nunes - Petrônio Portellu -
Mauro Benevidcs - Virgilio Távora - Wilson Gonçalves -
Agcnor Maria- Dinurte Mariz- .fessé Freire- Domício Gondim 
- Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de 
Mcllo - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Augusto Franco
Gi\van Rocha- Lourivu\ Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana -
Ruy Santos- Eurico Rczendc- João Culmon - Amurai Peixoto 
- Roberto ~aturnino - Benjamim Furuh - Danton Jobim -
Nelson Carneiro - Gustavo Capunemu - Itamar Franco -
Maga\hiics Pinto - Franco Montoro -· Oriundo Zancaner -
Benedito Ferreira - Lúzuro Bnrboza - Osires Teixeira - ltalivio 
Coelho- Mendes Cunu\e - Saldanha Derzi - Accioly Filho -
EvclíJsio Vieira- Lcnoir Vargus- Otair Beck!!r- Dunicl Kriegcr· 
-Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
ucusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro abcrut a sessão. 

Não hil expediente a ser lido. 
Concedo u palavra. para um:1 comunicação, ao nobre Senador 

Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA-Scr~ipc. Para uma 
eom11nicuçiio.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs: 

Ni1o cstuvu nu Cnsu quando falou o Scnudor Lourival Buptistu 
sohrc o fulccimcnto, cm Sergipe, de Benjamin Fernandes Fontes, viti· · 
llHI de acidente uutomohilistico. 

Bonjamin Fontes, \ilho da cidade de Boquim c de trudiciomtl 
família scrgipunu, faleceu deixando o Estado muito sentido com o 
seu Ucsnpan:cimcnto. 

Foi ~.:\c dcputndo estadual na Assembléia Legislativa, Stcrctúrio 
du Fu:tcmJa, no Governo do seu :unigo Lc:mdro Mucicl, (,residente 
da EN ERG IPE (Cia. de Eletricidado do Estudo) e alto \'uncionitrio 
da Rccoilll Estudunl. 

Iniciou sua vida trulwlhundo com outro seu amigo, o nH .. 'i.l 

irmi\o, jt1 1'.1\ccido, Senador \VIutcr Franco, que pr.:rtcnccu a esta 
Casa no poriodo do \947/55. 

Sergipe c a Familia Fcnwndcs Fontc:s pcrdcnun um membro de 
sua sncicdadc, onde de, nu sr.:u t.:.'\cmrlo de honorabilidade c carútcr, 
dci.'\a o~o~xr.:mplo uu pnvo scrgipano, 

A11 Governo do EstuUo, uos seus f;uniliarcs, enviamos desta 
Casn llnossn pesar pi.!! a grande perda ao seu grande cxr.:mplo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro· 
joto de lei que será lido pelo Sr. I •·Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 169, de 1975 

Determina que os benel'ícios concedidos pelo JNPS serio 
reajustados na base do reajustamento do salário mínimo, Dá 
nova rcdaçào no§ 2• do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

O Congresso N acionul decretu: 

Art. I' Dê-se ao§ 2•, do urt. 67 da Lei Orgánica da Previdéncia 
Social (Lei no 3.H07, de 26 de agosto de 1960) alterado pelo art. 17 do 
Decreto-lei n• r,6, de 21 de novembro de 1966, a seguinte redução: 

"§ 2• O índice de reajustamento será igual ao 
percentual de uumr.:nto do salário mínimo." 

Arl. 2\' Os encargos decorrentes desta lc:i serão atendidos com 
os rocursos de que trata o Capitulo I, do Titulo IV, da Lei n' 3.807, 
de 2ú de :tgosto de \960. '1 

Art. 3' Est:t loi entrará em vigor nu data de sua publicação, 
revogmlus i1s disrpsiçõcs cm contrário. 

' 
Justificação 

Dois dispositivos legais regulum, presentemente, o reajusta
mento do!<~ br.:ncfícios n cargo do I N PS, u saber: 

"LEI ORGÃNICA DA PREVIDI!NCIA SOCIAL 

Art. 67 Os valores dos bcncl'icios em manutenção 
scrilo rcujustudos sr.:111pre que ror ultcrudo o sulilrio mini mo. 

§ \\• O rr.:ujustumcnto de qur.: trata este urtigo serú devi· 
do n purtir du duta cm que entrar cm vigor o novo sulúrio 
mínimo, arrodond:tdo o tot:tl obtido pum a unidade de 
~:ru1.cirl1 imr.:diawmcntc superior, 

§ 2v Os índices de reajustamento seriio us mesmos da 
politica salnrlul cstubelocidu no urt. \Y do Dccrcto·lei u• 15, de 
29 tlcjullw de 1966, considerado como mêS b{lslco o du vigén· 
du do novo salúriu mfnimo. 

§ )11 Nenhum beneficio reajustado poderl1 ser superior 
u IJO% de vinte vct.r.:s o muior su\úri.o mfnimo vigente no Pufs 
llU·duta do rcujustnn1cnto.'' 
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"LEI N• 5.H90, DEB DE JUNHO DE 1973" 

"'Art. ]\' ....•....... , .... , ... , .. , • , •.. , .. , . , . , .•....... 

. § 5• O valor mensal dos benefícios de prestação continuada nio 
poderá ser Inferior aos seguintes pereenluals, em relação ao valor do 
salário mínimo mensal de adullo vigente na localidade de trabalho 'do 
segurado: 

1-a 90%, para os casos de aposentadoria; 
li -a 75%, para os casos de auxílio-doença; 
III -u 60%, para os casos de pensão. 

11 época de reajustamento de lodos os benefícios é, portanto, a 
que coincida com u -c:lc:vução do salário mfnímo e, por outro lado, o 
benclicio reajustado i: devido a partir dessa mesma data. 

Contudo, os benefícios em geral, consoante o § 2• do art. 67 da 
Lei Orgionica (com a redução dada pelo Decreto-lei n• 66, de 
21-11·66), suo reajustados de acordo com os índices da política 
salarial, ·ao passo que os benefícios de valor mínimo sofrem, de acor
do com o§ 51' do art. 3• da Lei n• 5.890, de 1973, reajustamentos em 
função do salário mínimo. 

Ocorre que o-Decreto n• 75.678, de 29 de abril de 1975, relativo 
r. política salarial, ficou cm 1,36% o fator de reajustamento salarial 
correspondente ao mês de maio de 1975, razão pela qual a Coordcna
çiio dos Serviços lltuariais do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, atravi:s da Portaria n• 4, de 7 de màio de 1975, 
publicada no Diário Oflclal de 2-7-75, púg. 8027, adotou o índice de 
3~% pmu reajustamento dos benefícios em manuten<;uo no !NPS que 
tiveram inicio cm maio de 1974. 

Entretanto, o Decreto n• 76.679, de 29 de abril del975 que apro
vou novas Habcla~ de salário minimo aumentou o salário mínimo de 
muior valor, de CrS 375,80 para CrS 532,80. Tal aumento correspon
deu, assim, a 41%. Ora, dessa forma quem estava recebendo 
aposentadoria de valor mínimo, de Cr$ 340,00 (90% de Cr$ 376,80, 
arredondada para a unidade de cruzeiro imediatamente superior) 
ra"ou a receber CrS 480,00 (ou seja, 90% de CrS 532.80, feito o 
•mc~mo arredondamento). Houve, portanto, aumento idêntico no do 
s;olúrio mínimo, isto i:, 41,4%. 

Para que se tenha idéia dessa divergência de critérios de reajusta· 
n1~:nto, orgunizumos a seguinte tabela: 

Ano 

1966 
1967 
196M 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
I 975 

Valor do 
Salário 
Minimo 

84,00 
105,00 
129,60 
166,00 
m.2o 
216,00 
26H,OO 
312,00 
376,80 
532,80 

Aumenlodo Aumento dos 
Salário Beneficlos 

Mínimo em em função da 
Relaçio ao Polillca 

ano anterior Salarial 

25,00% 18% 
23,40% 22% 
20,30% 17% 
20,00% 17% 
16,38% 18% 
24,44% 19% 
16,10% 15% 
20,70% 21% 
41,40% 38% 

No pcrlodo, portanto, de 9 anos, os segurados c dependentes 
cujos hcnel'ícios !'oram rcujustudos de acordo com u poHtica suluriul, 
sufrcrum prcjuiw cm confronto com os que recebem beneficies 
reajustados de ucordo com o suh'ario mínimo, cm 7 exercícios, 
levando lig~o:ira vantagem nos 2 unos restantes, 

l,,crsistinllo, ~.:amo C de sc cspc.:rur, u tcndênciu, bcndlcios que, 
inicialmente, crum sup~.:riurc!'i uo benefício mfnimo tendcrilo 11 se 
igualar u estes, o llliC rccomcndu a revisão du lcgisluçilo pura 
~.:ompal íhil ít.m;t1n úos ~.:rítéríos t.lc reajustamento dos bcncffcios. 

A duulidudc de crilérios vcin causando sérios inconvenientes e 
protestos dos interessados. Pura corrigi-lu, purecc-nos conveniente 
cstõlbclcccr como crítérío único o percentual do aumento do salário 
mínimo. Este já é obrigatório pura os benefícios. de menor valor . 
1\li:m disso, i: com fundamento na alteração do salário mínimo e a 
partir de suu vigênciu que os beneficias du previdt:ncia social süo 
rcujustudllS. 

11 medida proposta atende, assim, a uma exigê:nciu de ordem 
técnica c dcjustiç>l sochll. 

Saiu das Sessões, cm I • de outubro de 1975,- Franco Monloro. 
· ·(tl.1· Comis.wies de Cmr.rlitw'çào e Justiça, de l..eglslaçào 

Sacittl e de Fitumca.r.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado c, a seguir, remetido us comissões competentes. (Pausa,) 

Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. 1•-Secretáric. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•442, DE 1975 

Re•1uercmos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, Regi
mento, pum o l'rojeto de Lei da Câmara n' 67, de 1975, de iniciativa 
do Senhor l'rcsidcntc da República, que altera o artigo 14 do De
cr.cto-lci n' 55, de 18 de novembro de 1966, define a politica nacional 
de turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasi
leira de Turismo. c dá outras providências. 

Saia das Sessões, cm i' de outubro de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE·(Msgalhies Pinlo)- O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, li, do 
Regimento Interno. 

Pussa~sc ü 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem J: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 62, de 1975 (n• 8~1-B/75, na Casa de origem), de inicbtiva · 
do Senhor !'residente da República, que autoriza· o Poder 
Executivo a abrir u Justiça Federal de I• Instância cri:dito 
especial de ('rS 2.0MO.OOO,OO (dois milhões c oitenta mil 
crut.cin)s), tendo 

PARECERES, sob n•s 439 c 440, de 1975, das Comis
:-a1cs: 

-de Çonstltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc; c 

-de Finanças; fuvorilvcl. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso du pala-

vrn, vou encerrar a discussão. (Pausa.} 
Enccrrudn. 
Em votuçt1o. 
Os Srs, Scnudorcs que o uprovum, queiram permanecer scn· 

tudos. (Pausa.) 
Aprovudo. 
O projeto irú i1 sunção. 

8 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 62, DE 1975 
(N• 881-B/75, na Casa de origem) 

De iuiciutivu do Senhor Prosidentc du República 

Autorizo o Poder Executivo u abrir ii Justiço Federal de 1• 
lnslrincio crédho especial de Cr$ 2.080.000,00 (dois milhões e 
nltclliU mil cruzeiros), 

O Cun~;tr~.:ssu Nuciotlal decreta: 

Arl. ii' Fh.:a o l'oúcr Executivo autorílndo u ubrír ü Justíçu Fc· 
dcnol de I• lnstitncia o crédito cspcciul de Cr$2,0XO.OOO,OO (dois 

I 
J 
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milluies c oitcntu mil crulciro~), para atender despesas com a cons
truçflo de Sede da Scçi\o Judiciária do Amazonas. 

Arl. 2' Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão 
de anulação parciul de dotações orçamentárias consignadas no vi
g.entc Orçamento an suba nexo 0900, a saber: 

Cr$ 1,00 
0900-JUSTIÇA FEDERAL DE l•INSTÃNCIA 
0900.02040251.094- Edifrcio Sede da Justiça Federal de I • lns-

tCmcia du Guanubura 
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais- 80.000 
4.1.1.0- Obras Públicas- 2,000.000 
Total - 2.080.000 
Arl. 3' Esta lei cntrarí1 cm vigor nu data de sua pubiicuçilo, 

revogadas as disposições cm co ntrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)

Item 2: 

DiseussUu, cm turno único, do Projeto de Resolução nY 
46, de 1975 (apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça como condusüo de seu Parecer n• 319, de 1975), que 
suspende a execução do urt. 2• do Decreto n• 1.381, de 24 de 
janeiro de 1973, do Estudo de Muto Grosso, declarado 
inconstitucional por deoisiio dcnnitiva do Supremo Tribunal 
Fcdcrul. 

Em <.Hscuss>io o projeto. 
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei 

a diseussiio. (Pausa.) 
EstC1 encerrada. 
Em votw;rH> o projeto, 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Estú aprovadu. 
O projeto ir{• i1 Comissão dc Redução. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•46, DE 1975 

Suspende a execução do art. 2•, do Decreto n' 1.381, de 24 
de janeiro de 1973, do Estado de Mato Grosso, declarado 
inconstitucional por dc<lsãq definitiva do Supremo Tribunal 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo C. nico. IÕ suspensa a execução do art. 2• do Decreto n• 

1.381, de 24 de janeiro de 1973, do Estado de Mato Grosso, declara· 
do inconstitucional por decisão dcnnitiva do Supremo Tribunal 
Fcdcri1l, publicada no Oiório da Justiça de li de abril de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) -Esgotada 11 matí:ria 
constante da Ordem do Dia, passa-se à votação do Requerimento n• 
442, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da 
Ciimura n' 67, de 1975. 

Em votnç~o o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pousa.) 
Aprovado. 
Aprovndo o requerimento, pussa~se! à aprecinçilo da nmtériu. 

DiscussUo, cm turno l1 nico, do Projeto de Lei du Cümuru ' 
n• 67, de 1975 (n' 722·11/75, na Casu de origem), de inicintivll 
do Senhor Prcsidcnte da República, que alteru o 11rtigo 14 do 
Dccrcto-lci n'' 55, dc IS de novembro de 1966, que dcnnc 11 
política nacional de turismo, cria o Conselho Nncionul de 
Turismú c a Emprcsu Brasileira d~.: Turismo, c dú ou.tras 
prnvill~nci;ls {depcnUcndo de pareceres dus Comissões de 
Economiu c de Filwncus). 

Solicito ao nobre Senador Ruy Santos o parecer da Comissão de 
Economiu. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA-Balii;. Para emitir parecer.) 
:-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma do disposto no art. Si da Constituição, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Congresso Na
cional, Projeto de Lei que "altera o art. 14 do Decreto-lei n• 55/66, 
que define a politica nacional de turismo. cria o Conselho Nacional 
de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras 
providências. 

O caput do art. 14 do Decrcto-lei n• 55/66, í: o seguinte: 

"Art. 14. A administração da Empresa Brasileira de 
Turismo será exercida por uma Diretoria e será constituída 
de um Presidente c dois Diretorcs, todos com mandato de 
quatro anos". 

Com a alterução proposta, esse artigo passa a ter a seguinte 
redução: 

"Arl. 14. A administração da Empresa Brasileira de 
Turismo - EM BRATUR - será exercida por uma 
Diretoria constituída de um Presidente e 3 (três) Diretores, 
·~dos com mandato de 4 (quatro) anos". 

Como se observa, a nova redução dada ao citado artigo teve por 
princípio incorporar mais um Diretor na administração du 
EM BRATUR. Conforme a Exposição de Motivos, que acompanha 
a Mensagem Presidencial, do Senhor Ministro dc Estado da 
Indústria e do Comércio, conclui-se que tal fato deveu-se à 
constatação, após uma análise das diversas atividades da empresa, de 
que as atribuições do Presidente e dos dois Diretores não se adequa
vam às suas complexas tnrcfas. E, dai, a necessidade de um melhor 
agrupamento funcional das atividades da empresa tornou 
conveniente a criução de uma Tercc:iru Diretoria. 

Esta Comissão, ciente de que a enciência da Empresa Brasileira 
de Turismo- EMBRATUR- como de qualquer outra, depende 
cm larga escala da ndéquaçào de sua forma organizacional com as 
metas a que se propõe atingir e que tal processo não se concretiza de 
imediato, mas, de forma grudativn, segundo a evolução conjuntural 
do sctor cm que alua, não encontra nenhum óbice à matéria em 
pauta. 

Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da 
Cilmaru n' 67, de 1975. 

I! o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nohre Senador Virgílio Távora, para pr.oferir o parecer da Comis
são Ue FimnH,ms. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Scnadores: 

O projeto cm tela, cncmninhado pelo Poder Executivo pura 
apreciação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 du Cons
tituiçfu> Federal, tem por objetivo u alteração do art. 14 do Decreto
lei"' 55, de IH de novembro de 1966, que define a politica nacional 
de rurismo, cri~' n Conselho Nncionul de Turismo e u Empresa 
Brusileir:.~ de Turismo. 

2. Apmvndo no Plenúrio da Câmara dos Deputados, upós n 
prêvin ilprcciuçiio dus doutus Comissões de Constituiçüo e Justiçu, de 
Ecnnlllniu, Indústria c Comércio e de Finanças, o projeto vem a estu 
Cumiss~o dn S~.:nudo Fclh:ral, para o exume da matéria sob o enfo~ 
llliC financeiro. 

J. A nova rcduçi'io prupostu ao referido dispositivo visa, 
c.\clusivamente, uutori1.ur a criuçi'io de mais um cargo de Direlor, 
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r~ICI! iiS necessidades imperiosas decorrentes das COmplexaS UlÍYÍda• 
dcs da empresa, us quais poderiam ser assim agrupadas: ... 

I- Pluncjumento; 
li- Atividudes Operacionais; 
III- Atividudes Típicas de Bancos de Investimentos; 
IV- Atividudes Administrativas. 

4. Até cnüio, o orgunograma da instituição, consoante os Esta· 
lutos expedidos pelo Decreto n• 60.362, de 10 de março de 1967, 
('!reviu atribuições no Presidente e às Dirctorius de Assuntos 
I:conômicos c Assuntos Turísticos, n:spectivamentc. 

5. A redistribuição de tarefas, todavia, tornou indispensável a 
<~lteraçüo dos órgãos de ~úpulu da EMBRATUR, a qual passará a 
ter u s~.:guintc organização: 

Prcsidênch1 
Diretoriu de Plunejamento e Coordenação 
Diretoriu de Operação 
Dirctoriu de Investimentos. 

6. A administração perfeita de qualquer entidade depende da 
disposiçtoo setoriul de suas áreas de utividude dentro do contexto 
geral c dos seus lins cspccíliCos. 

7. Havendo inegável necessidade de.reformulação udministruti
'"· tendo em vista o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela 
c1nprcs;.1 c, inexistindo óbice de natureza linanceira, opinamos pela 
arrovuçtoo do projeto, 

É o nosso part:c:cr, Sr. Pn:sidentc. 

O SR. PRESIDENTE (Magalh~es Pinto) - Os pareceres são 
fa vorúvcis. 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 
Ntm havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em vÕtuçüo.Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A mutériu vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJ.ETO DE LEI DA CÀMARA N•67, de 1975 
(N• 722-B/75, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera o artigo 14 do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro 
de 1966, que define a Política Nacional de Turismo, cria o 
Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turis
mo, c dá outras providências. 

O Congr~.:sso Nucion;al dccn:ta: 
i\rt. i'' O urt. 14 do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de 

I %lt, p~1.~1m u ter 11 seguinte redução: 

"Art. 14. 11 administração da Empresa Brasileira <'e 
Turismo - liM BRA TU R - será exercida por uma Direto
ria constituílla de um Pr~.:sidcntc.; c 3 (tr~s) Dirctores, todos 
com manJa tu dc4 (quutro) anos." 

Arl. :!1' Esta fd cntrur{a cm vigor nu datu de sua publicação, 
rcvugmlas as diS[)llsiçõcs cm contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (MaJalhleo Pinto) - Nada mais 
havendo <tLie tratar, vou encerrar a sessao, designando para a ordinll· 
ri;1 dc.: anmnhi\ a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaçi1o, em turno único, do Requerimento n• 426, de 1975, de 
autoria do Sr. Senador Petrônio Porlella, solicitando a trunscrição, 
nos Anuis do Scm1do Federal, do discurso proferido pelo Excelentfs
sinlll Senhor Í>rcsidcnte Ernesto Gcisel, na sessão de encerramento 
du Cunvcnçüo da Aliança Renovadora Nacional, reulizadu a 21 de 
sctcmhro de 1975. 

-2-

Votaçtlll, cm turno único, do Requerimento n• 427, de 1975, do 
Sr. Senador l'ctrônio Portcllu, solicitando a transcrição, nos Anuis 
do Senado Federal, do discurso de posse do Deputado Francelina 
Pereira nu Presidência da Aliança Renovadora Nacional, proferido 
na scssiio de cncemuncnto da Convenção do Partido, realizada a 21 
de setembro de I 975. 

-3-

Discuss;'to, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
22, de .1974, de uutoria do Sr. Senador 'Nelson Carneiro, que altera o 
§ 4<' do urtigo 79, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960; e dâ outras 
providências, tendo 

I'ARIKERES, sob n•s 211 e 212, de 1974, das Comissões: 
- de Constllulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dh:i<.lac.lc: c 
-de Legislação Social, l'avorável. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 135, DE 1973 
(tramitação conjunta com o PLS 119/74) 

Oiscus"lo, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), 
du Projeto ~e Lei do Senado n• 135, de 1973, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, <jue regula u ·alienação de bens imóveis do Distrito Fede
rui. c Uú oulrus providêncius, tendo 

I' A RI!CI!RES, sob n<'s 163 c 164, de 1975, da Comissão: 
- De Constituição e Justiça, I• pronunciamento: pela cons

titucionalidade c juridicidade, nos termos do substitutivo que ofe
rece; 2• pronunciamento: pela inconstitucionalidade dos Projetas de 
Lei du.Sem1~o "' 135;de 1973, c 119, de 1974, bem como do substi
tutivo ol'~.:rcd~.lo uo primeiro. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1974 
(tromltaçilo conjunta com o PLS 135/73) 

DisL!usstto, cm primeiro turno (apreciação preliminar du cons· 
titucionali~a~e, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1974, du Comissão do Distrito 
F~:dcr:ll, LJliC dispõi.! sobre u compra c a ulicnuçüo de bens imóvds do 
Distrito l:cdcral,tendo, 

I' AR ECER, sob n' 164, de 1975, da Comissüo: 
-de Constltuiçilo e Justiço, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Mngalhiies Pinto) - Estú i:ncerruda u 
scsstw. 

( l.t'\'tl//1 t/·.H' tl.\'''.1'.\'tio, ciN /8 hora,\' <' 4 5 mitrulo,\',) 



153• Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 2 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH 

Às 14 horas' c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altevir Leal - Cattcte Pinheiro - Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Helví
dio Nunes - Petrônio Portella - Mauro Benevides - Virgílio 
Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Domício Gondim 
- Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Teotõnio 
Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana- Ruy Santos- Roberto Saturnino- Benjamim Farah 
- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma - Magalhães Pinto -
Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Accioly 
Filho- Lcnoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de '35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretúrio vai proceder à leitura do Expediente. 

I'; lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. t•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•70, DE 1!175 
(N• 241-B/75, na Casa de ori&em) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 92 da Lei n• 4, 737, de 
JS de julho de 1965, que institui o Códiao Eleitoral. 

O Congresso Nucional decreta: 

Art. IY O art. 92 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
institui o Código Eleitoral, ncu acrescido do seguinte parágrafo 
único: 

.. Art. 92, . , . , •• , , •.••....•.•• , ••...• , •• , , •.• , , ·. 

Purúgruro único. Tratundo-se de Ciomuras Municipais, 
cadu Purtido poderio registrar numero de candidalos igual ao 
triplo Li o número de cudcirus crctivus du respecti~u Cümuru,'' 

Art. 2• Esta lei entrurú em vigor nu data de sua publicação, 
revogudus ns disposi'çõcs cm contr6rio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Códiso Eleitoral. 

................. ' ...... ' ................................. . 
' PARTE QUARTA 

Das Eleiçiift 

TITULO i 

Do Sistema Eleitoral 

CAPITULO I 

Do Reaistro dos Candidatos 

. ......................................................... . 
Art. 92. i'aru as eleições que obedeceram ao sistema propor· 

cional, cada Partido poderá registrar tantos can'didatos quantos [o
rem os lUgares a preencher, mais um terço, desprezada 11 fraçào, se o 
número delugarcs não ror superior a 30 (trinta). 

( Ã Comissão de Consliluiçào e Justiça.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l6, DE 1975 
(N•lJ..B/75, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Comérdo firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República Helênica, em 
Brasma, a 9 de junho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

. Art. I• I'; aprovado o texto do Acordo de Comórcio nrmado 
entre a República Fcderativu do Brasil e a República Helénica, em 
Urusília, a 9 de junho de 1975. · 

Art. 21• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de 
suu puhlicnçiiu, 

MENSAGEM N•ll7, DE J97S 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, du 

Constitui~ào Fcucrul, tenho a honra de submeter à elevada con· 
si<léruçflu de Vossas Exceli:ncius, acompanhado dc Exposicilo de 
Motivos do Senhor Ministro de Estudo das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo de Comércio, nrmado entre a República Federativa 
do llrusile a República i'lelênicu, cm Brasllia, u 9 de junho de 1975. 

llrusíliu, cm 30 de julho de 1975,- Ernesto Gcisel, 
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EXI'OSIÇÃO DE MOTIVOS , ....... , , , , , , , , , , , , , . 
DE·I/DAI/DPC/ARC/217/830.1 (846) (F23), DE 24 DE 
JULHO DE 1975, DO MINIST~RIO DAS RELAÇ0ES· 
EXTERIORES. 

À Sua E~ccli':ncia o Senhor 
General-de-Exército Ernesto Geisel, 
l'residente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Exce· 
li':nciu o texto do Acordo de Comércio entre a República Federativa 
do Brasil e u República Helênica, firmado cm Brasllia, no dia 9 de 
junho de 1975, 

2. O acordo em apreço, cuja negociação foi conduzida pelo 
ltamarati, com a participação do Banco Central, do Instituto Brasi· 
lciro do Café: e da CACEX, tem por objetivo criar um instrumento 
legal capaz de disciplinar e orientar a cooperação entre o Brasil e a 
Gr~cia nos domínios comercial e econõmico, 

3. O Acordo de Comércio prevê o tratamento recíproco de 
nação mais favorecida, facilidades para ampliar o volume do inter· 
câmbio das mercadorias relacionadas em listas a ele anexas, isenção 
de direitos alfandegários para a organização de feiras e exibições 
comerciais em seus territórios, troca de informações técnicas e indus
triais. Dispõe, igualmente, sobre a utilização de moeda conversível 
pura os pagamentos relativos às transações comerciais e a constitui· 
ção de uma Comissão Mista. 

4. Nesses termos, submeto à apreciação de Vossa Excelência o 
anexo projeto de Mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, 
para exume c aprovação, o acordo em apreço. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Antônio F. Azeredo da Silveira. 

(0 texto do acordo encontra-se publicado no DCN (Seçào 
1/) de 3·10-75.) 

I Ãs Comissões de Relações Exteriores e de Economia.) 

PARECERES 
PARECER N•447, DE 1975 

Da Comiosio de Consdtuiçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei lb Senado n• 75, de 1975, que altera a redaçio do Item 11 
do art. 99 do CódiKo de Processo Civil. 

Relator: Senador Paulo Brossard 

Ao item li do art. 9• do Código de Processo Civil o projeto pro· 
põe a seguinte redução: 

"Art. 9• O juiz curador especial: 
li - ao réu preso, bem como ao citado por edital, quando 

rcvel." 
cuja redaçiio utual E: esta: 

"li- ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com 
hora ccrtu." 

A transcrição dos textos mostra que u alteração consistiria em 
suprimir a curadoria especial no revel citado com hora certa. 

Renetindo sobre as razões desenvolvidas na Justificaçilo, u 
Comissão de Constituiçi\o' e Justiça não encontrou motivos pura 
opinar favoravelmente ao projeto, Ficando u contrafi: nu residêncin 
do rêu, se nu cusu do réu tiver apenas um serviçal, por exemplo, ou 
na casa do vizinho, ao contrário do que é afirmado, nem sempre ele 
podcri1 defender-se; e se o citado por edital merece u curadoria 
"porque ninguém pode ter u certesu de que ele tenha tomado conheci· 
menta du cituçilo", ninguém pode ter u certeza de que tenha tomado 
conlieeimcnto du cituçi\o quem tenha sido citado com hora certa, 
ncando a contrafi: nu casa do viúnho, por exemplo. Em certos casos, 
quando a contrafi: fica cm mi\os de pessoas du família do citado, po· 
dcriu ser dispcnsúvclu curadoria, mus pode ocorrer propósitos grn· 
vcs dis('lcnsú-ln cm qunlqucr cnso. 

De qualquer sorte, não parece necessâria a supressuo proposta. 
E por que alterar a Lei sem necessidade real? 

A Comissão de Constituiçilo c Justiça opina contrariamente uo 
projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de setembro de 1975. - Accioly 
Filho, Presidente - Paulo Broosard, Relator - Helvidio Nunes -' 
Henrique de La Rocque - Gustavo Capanema - ltalivio Coelho -
Heitor Dias- José Lindoso. 

PARECER N• 448, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 115/75- Define obrigação dos concessioná
rias de serviços públicos. 

Relator: Senador Helvidlo Nunes. 

,\presentado pdo ilusl;e Senador Vasconcelos Torres, o Projc
ttl de Lei n9 115, th: 1975, visa a determinar que "as conccssinnílrins 
de serviços públicos de úgua e esgoto, energia eiétricu c telefone.~ 
nutilicariiu, obrigatoriamente, os usuários cm ntraso no pagamento 
dns respcclivus taxas, antes de efetuarcm o corte no fornecimento a 
domicílio de um desses serviços" (A ri. 1•). 

Designado Relator, o nobre Senador Dirccú Cardoso, nesta 
Combsiin, ~:lirmou :1 cunslitucionalidnde ejuridicidudc d·a Jlroposi· 
çUo. 

A maiorl~t tlu Comiss1o de Cr.ns'tituiçüo .e Justiça, porém, cnlcn· 
deu iniuriLih:o ll projeto, cm ralão de que me cahc apresentar o 
n:lutú~ill do \'Cncidn. 

2 .. Na verdade, .os serviços p!1blicos de água c esgoto, energia 
clétrica c tc:lcl'ones, u cargo de empresas municipais, estuduais nu 
rcdcruis, Si.!nlprc SÜO implantadoS através de linunciumcl1lllS a médio 
1.! a lnng,, prazos, Observado rigoroso cronogramu de reposição. 

Assim, c tmnbêm pura atendimento dos custos administrativos, 
tais emprcs:ts niin pudem suportar. Sl.!m pesudo ónus, os atmsos dos 
usuários. 

Dá-lhes praws adicionais, pois que normalmente os serviços 
públil.:os jú ns concedem, cm respeito atê mesmo uos programas dll 
dcscmholsu 4uc cstubdecctn, seria propiciar o tumuho nas udminis· 
trw,:lh:s, 

:\demais, :ts conccssionárius de serviços pôblicos, é regra quase 
t!l:rHI, jú :tdotam ~~ norma do 11dia de vencimento lixo pum todos os 
meses, e~cetuun~o-sc u incidênciu nos dias nüo úteis, quundo o 
vcneimt::nlo ocont::r;'t no primeiro di•1 útil seguinte". 

E quundo t:tl niio ocorre, divulgam os atrasos, "pura salvugunr
t.lur seus comprmnissos com terceiros'', c cobram, como é n:tturul1 

:tcrcscidus Ucjurns, ns prestações vencidas. 

J. Estahclcccr-sc de outru forma serl1 dificultar a vida udminis· 
trntiva t.le cmprcsus ljUC servem a milhures de usu(trius, além de ufron· 
w i1s normas seguidas, lrudiciunalmcnte, cm todo o P:IÍs .. 

Cl:.tru que nttu se pode desconhecer o problema soeiul gerado pe.· 
lns ~·~u·tcs de fornecimento, oriundos, quase sempre, d:t pcquemt 
capa1,:iJo1dc ~c recursos li nuncciros de grande ('Hircela dn populução. 

O com bule dcvcrl1 ser dirigido 11S cu usas, jnmais uns seus efeitos, 

4, O Projeto de Lei n• 115, de 1975, fere n sistemática, lonsu c 
pucilicumcntc ullutnd:t, pela legish1çl1u vigente, ruzli.o pehl quul n 
m:tioriu dcsle Colcgiudn sustenta u sun injuridicidudc. 

Sulu dus Comissões, em I• de outubro de 1975,- Accloly Filho, 
Presidente - Helvidlo Nunes, Relutar - Pnulo Brossurd - Josó 
l.lndoso- Henriquo do Ln Roe<(UC- Heitor Diu•- Gustni'O C:npunc
mu- ltnli•lo Coelho. 
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I'OTO VI:.'NCILW IJOSR. S/i.VAIJORDIJI.CEUC:ARDOSO: 

De IIUlorin do Ilustro Scnn~or Vasconcelos Torres, objcliva o 
Projeto cm cpígrufc cslubclcccr. parn us concessionárias de serviços 
Jlúhlh:os de !1gua c esgoto, energia c tcldoncs, a obrigutoricdudc de 
nolilicuçiío :1ntcs de cfchJnrclll o cOrte do fornecimento domiciliar 
'desses serviços.· 

2. N:.a Justilicuçüo, csdarccc ~1/\utor: .. o que visamos, upcnns, 
é OS(CIIdor UIIHI ténue protCÇiiO Cll\ torno do Sempre desprotegido 
CtlllSUI~lidor que, :.ao aln1s:H·sc no pagamento, dus taxas 
corn:~pondcntcs uos ditos scrvil,fos, raríssimas vezes o faz de má·fé, 
por lratlltíiila c nnnc dccisiTo de não cumprir uma obrigação. Os cor
'"' dn lut, ~o telefone ou da í1gua costumam ser fdtos de surpresa e 
colhem o usuúrio, muiln!i vezes, na completn ignorância de que esti
vcs.;e cm débito. No caso dos tclcioncs, para c~cmplificar, o aviso 
bHilc:írio de que a c?nla mensal ,do serviço encontra-se à disposição 
csL(l chcgunUo ta müo do intcrcssudo, quando chega, no próprio ditt 
do vencimento c ati: depois dolc. Então, cortadll a linha, silenciado o 
aparelho, duvc o usuário pagar uma taxa elevada e descabida para 
obter 11 rclignção", 

E enfatiza, mais 11 frente: '%~mais do que tempo de acabar 
com ela. O ~ircito de um credor, seja ele, inclusive, o 'Estado, ou uma 
de suns agências, não pode prevalecer, absoluto, sobre os tambí:m 
respcití1vcis direitos de 4uem se supõe estar na posição de devedor. O 
aviso prévio, antes de ser aplicado o recurso extremo do corte do 
~erviço é recomendável, impondo-se como medida de alcance social. 
Alin:tl, lrnhtr com um mínimo de respeito no contribuinte- asfixia· 
dn, quase sempre, entre a exigUidade salarial e a excessiva carga 
tribut:íria- não onerará em nuda ns empresas estatais ou privadas 
que pn:slam os chamados serviços públicos básicos". · 

3. 1\ Constituiçiio ~cfcrc ao Legislador Ordinário competência 
para dispor sobre o rc'lJilllc ~as empresas concessionárias de serviços 
p(•hlic•ls federais, esl:tduais e municipais (ar!. 167, taput, da 
cimstiluição ). 

l'or outro lado, ll matéria versada no Projeto não está 
ctlmpreendidn entre as que a Lei' maior reserva para proposições de 
inklativ:t dll Senhor i'residcnle da República, 

Nenhum rcp:lro, pois, n ser feito, no que tange a eonslilucionali· 
dude, o mc.ll\lll dcven~o dim-scquanlo ajuridieidade, 

1\ch:umls, porém, conveniente, desdobrar cm dois o ar!, %1, na 
iilrma já 1:onsngradancsta Casa, como mais conforme à melhor téeni· 
cu legbhtliva. 

D~do aR implicações nn (~rcn do Direito Adn~nislrntivo, dev~ 
esta Comissilo pronunciar-se sobre o mérito da proposição, em 
obediência no disposto no ar!. 100, ilcn1 I, n• 6, do Regimento Inter
no, bastando-nos assinalar, já que a matéria cstí1 distribuída, 
tambf:m, il.~ doutas Comissões de Transportes, de Economia c de 
Financas, que as razões que sustentam a aprescnla;ilo do Projclo· 
evidenci:1111, suõcicnlcmcnle, sua oportunidade. 

4. /\nte o cxposlo, opinamos pela constitucionalidade ojuridici· 
dade do Projeto, e, no mérito, por sua oprova;ão, na forma da 
~CAUinle 

Emendan' 01-CCJ 

Dc.~dobre-sc o arL 21 do Projeto, dando-se-lho a seguinte reda· 
çüo: 

"Arl. 2• Esta lei cnlra em vigor na data de sua publl· 
-.:.açiio. · 

Ar!. 3• RcvoA:un.sc ns disposições cm eonlrúrlo." 
Snl:1 d:ts Comissões, em 24 de setembro de 1975, -Dirceu Car· 

doso, 

O SR. PRESIDENTE (MAGALHÃES PINTO) -O Expedien· 
te lido vui ~ publicuçno. (Pausa.) 

1\ Presidí:ncia convocu sessão extraordinúriu n renlizar-se hoje, 
às 18 horns e 30 minutlls, ~estinndn à npreciaçuo do Projeto de Lei 

do Senado n• I 10, de 1975-DF c do Projeto de Resolução n• 56, de 
1975. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Sobre a mesa, co
municação que será lida pelo Sr. !•-Secretário. 

fi lida a seguinte 

2 de outubro de 1975 
Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com 
o disposto no artigo 43, alinea "A", do Regimento Interno, que me 
ausentarei dos trabalh?s da Casa a partir do dia 6 do corrente mês, 
para breve viagem ao estrangeiro, 

Atenciosas saudações.- Au1usto Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- A Presidência fica 
ciente. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que ,vai ser lido pelo Sr. I •-Sccretá-
rio. 

fi lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 443, DE 1975 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham 
tramitação cm conjunto os Seguintes projetas: 

Projeto de Lei do Senado n• 46/73, Projeto de Lei do Senado 
n• 101/75 c Projeto de Lei do Senado n• 162/75. 

Saia das Sessões, em 2 de outubro de 1975,- Accloly Filho, Pre
sidente da Comissão de Constituição cJustiça. 

O.SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- O requerimento li
do será publicado c incluído cm Ordem do Dia, nos' termos do 
disposto no art. 279, li, c, do Regimento Interno. 

Há oradores inscrito!;: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, por de· 

legação da Liderança: 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - Rio de Janeiro. 
Pronuncia o SOIUinte dloc:uno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O Senado Federal assistiu, com encantamento c proveito, ao 
vivo debate cm que se empcn haram, anteontem, os ilustres 
Senadores Paulo Brossard, Petrônio Portella e Jarbas Passarinho, 
com iniervencões de outros nobres colegas, sobre a crítica feita pelo 
Senhor Presidenti: da República ao "nosso arcaico mecanismo judi
ciário, reconhecidamente lento e ineficaz às chicanas c procrastina
çõcs", esperando viesse o mesmO 11

U aperfeiçoar-se finalmente, com a 
colaboração dos tri:s Poderes da República, para que se implante o 
·tipo de sanções adequadas a tais crimes, evitando-se o recurso -
cm bora com aplauso generalizado das pessoas de bem deste país- a 

•medidns de exccçào, únicas c elicazcs, na verdade, por mais que cm si 
mesmas lamentúveis". Envelheceram as considerações de natureza 
politica que tal anrmação suscitara cm meu espírito, c a elas só 
ncidcntalmente me referirei. Apontava o eminente Chefe do 
Governo us dinculdades encontradas, na órbita constitucional, para 
n "pronta punição de responsáveis em todos os casos cm que a 
corrupção foi evidenciada". 

Ningui:m aplaude a transigência com ,os corrutos, erva 
daninha que se não crrudicou da paisagem nacional, antes cresce c se 
cspnlha nos regimens que se cri:em fortes, porque caia111 os meios de 
divulgaçi\o c de critica. Bastou que se abrissem algumas clareiras na 
rigidet do sistema, paru que repontnsscm ~luz do dia desacertos que 
u mnnoplu du intangibilidade revolucionária impedia fossem conhe
cidos c reprovados. A desoncstidude ceva-se no silêncio c multiplica
se nu condescendência. E. pura munter uma falsa intangibilidade, 
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como so a improbidade de alguns pusesse em risco a imagem revo
lucionária, u censura impediu, por exemplo, como aqui foi 
a~sinaludo, que jornuis c revistas dessem a necessária divulgação aos 
c:pisódios que levaram à renúncia determinado governante, que ·se 
litc::ru, cm dias não muito distantes, censor e"altndo dos adversários 
proscritos, muitos deles vítimas, não da reconhecida lentidão judi
ciá riu, 1nas du pressa i~ualmente condenável do arbítrio sem dcrcsa. 
Oportunas soam, entretanto, as palavras do Senhor Presidente da 
República, ao apontar a necessidade, por todos sentida, de revita
lltar a organi·luçtao judiciária nacional, de modo a que mais prontos, 
e cn1 conseqUência, mais clicazes sejam seus pronunciamentos, nilo 
apenas no julgamento dos corrutos, mas na apreciação de todos os 
ICiLos submetidos it sua apreciação. A consciência dessa rcrorma 
cristuli1.ou-se, de há muito, entre quantos, por qualquer motivo, 
batc1n tas portas do Judiciário. Ao focalizar, nesta tribuna, a memorá
vel carta com que se despedia dos colegas do Supremo Tribunal 
Federal, o eminente Ministro Luiz Gallotti, destaquei sua confiança 
nu Justiça, que- afirmava- "mais se rortulecerá com a esperada e 
neccssáriu restauração das garantias da magistratura". E só assim 
poderemos dizer, com o Proressor Manocl Gonçalves Ferreira Filho, 
~u.: ••o Estudo de Direito i: o Estado de Justiça. Não se pode dis-

1 tinguir um do outro. O Estado de Direito i: o Estado de Justiça 
porque, na concepção que inspira e vivifica, só é direito aquilo que i: 
ju,;to. Também o Estado de Direito é o Estado de Justiça porque o 
próprio Estudo é submetido ao controle judicial". Do notável dis
curso com que Dario de Almeida Magalhães, cm nome dos advoga
dos, saudava o antigo Presidente da Ordem, Ribeiro de Castro, 
d~:staco estas oportunas observnções: .. E tanto mais 
incompreensível é essa prolongada capltls dlmlnutlo cm que se 
mautí:m, injustamente, o nosso judiciário, quando se considera que a 
totalidade dos Ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal 
c a mnioria dos integrantes das outras duas cortes federais, cujos 
pronunciamentos poderiam incidir sobre os atos das autoridades da 
Un'iilo, rormn nomeados pelos governos revolucionários, que se 
sucederam desde 1964. Que riscos ou apreensões podem .existir da 
p:Lr(t: do que se costuma chamar o '"sistema", cm permitir que os 
seus atos sejam eventualmente apreciados por juízes tão ins~spcitos 
de prevenções ou parcialidade, não só pelas suas virtudes próprias, 
conH>.pelu origem de suas investiduras? O poder já está aparelhado, 
cn tre nós, de um opulentíssimo arsenal de armas e munições: dispen· 
sondo esse instrumento espúrio, não correrá qualquer perigo, e 
ganhmá mesmo, certumente, de maneira scnsivel, com esse aparente 
despojamento, em autoridade e verdadeira força. E i: preciso não 
esquecer que o luxo do arbítrio ou as demasias desnecessárias de 
poder, são um risco para os governantes pelo menos igual àquele a 
que se expõem os governndos. Fula-se muito cm rerorma da Justiça, 
c fnl<•·se com oportunidade e procedência. Mas a mais urgente, u 
nu1is imperiosa, u rerorma primeira, preliminar, que se impõe i: a da 
restituiçiio, na sua plenitude, das garantias constitucionais, que são 
essenciais à sun força, dignidade, seriedade, presUgio e autoridade,'' 

Antes de lentos, os juízes sentem-se despidos das garantias que, 
d.:sd.: o Império, lhes foram asseguradas. Houve um instante cm que 
umlider arenistu ndvogou a restauração dos predicamentos da ma· 
gistatura. Logo, porém, o saudoso Filinto MUller teve de retirar do 
palco dus especulações políticas a temerária intenção. Bom seria que 
por aí começasse n desejada rerorma. Essa palavra, entretanto, ainda 
que muilo u procurasse, não a encontrei nu oraçUo do mais crcdcn
ciudo coavencional do purtido majoritário, agora- e daqui o louvo 
-enriquecido com· um programa de reivindicações democráticas e 
nnimndo pcln esperança de, sendo o Partido do Governo, ser 
tamb~m o Partido no Governo. 

Aqueles que postulam diariamente perante Juízos e Tribunais 
são os que muis de perto sentem a lentidiio das decisõesjudiciárius, 
nuo upenns nos casos de corrupção ou de subversiio, quando u dcresu 
unl[')IU nllo se pode comprometer com "chicunus e procrustinuções'', 
111liS crn quase todos os rei tos, uindu os mais simples, V ui por mais dr. 

um ano, na abcrturu do Ciclo de Estudos sobre a Rerorma do Poder 
Judiciúrio, promovido pelas Universidades Federal e Católica de 
Minas Gerais, o.insignc juristu Seabra Fagundes ucentuuvu que ua 
lentidiio dos processos c a elevação dos custos da prcstução juris
dicional siio os principais problemas que unigem o Poder Judiciário 
no Brasil c 'lUC, apcsur de muitas reformas constitucionais, nunca 
l'oram olhados com a devida atcnçiio". -No entender do ilustre 
mestre, _o aumento do número de juizes, que preconizava, teria de 
hurmonLmr-sc com ~·uma simplificação dos ritos processuais, ini
ciudu. aindu· que de modo ameno, pela reforma do Código de Pro· 
cesso Civil", 

Depois de acentuar a turcra que se impôs o Ministro Eloy da 
Rocha, concluída pelo Ministro ·Djaci Falcão, c ora objeto de cs· 
tudos no Ministério da Justiça, o Proressor Caio Mário da Silva Pc· 
rcira, :1~ assumir, em abril deste uno, a presidência do Conselho 
Federal da Ordem dos Aávogados do Brasil, depunha: - "Em 
vcrdude, u justiça tem de mudar. Os seus quadros reclamam altera
ções prorundas. Os esquemas utuuis não atendem às exigências do 
Pais cm crescimento. Mutação na estrutura económica nacional 
rc4uer adaptaçiio do aparelho de distribuição da justiça.~ alarmante 
o crescimento do número de processos, denunciado freqUentemente, 
como o rcz hí1 pouco, o Ministro Aliomar Baleeiro, na quase antevi:s· 
pcra da data em 4ue a aposentadoria compulsória vai encontrá-lo em 
plena atividude intelectual e em plena operosidade". E continuava o 
batonler:- ••Juízes de todas as instâncias, soterrados sob a avalan
che dos autos, ou vencidos pelo desengano das condições financeiras 
4uc mal lhe chegam pura u sobrevivência fisica, não conseguem o rc· 
sultado que desejam e pelo qual se sacrificam, ou abandonam-se ao 
desalento"', 

Tocava o cmérito civilista num dos aspectos mais graves, c que 
mais alligem u magistratura de\ alguns Estados. Necessitamos de 
juíLes cultos, independentes, tranqUilos, e lhes acenamos, em alguns 
pontos do território n:lcional, com vencimentos mesquinhos, que 
nem scmpn: bustam p<~ra o sustento da família, c não permitem, cm 
regra, acompanhar, nos livros de doutrina c nos repositórios dejuris· 
prudéncia, cada veL mais caros, u boa interpretação dos dispositivos 
legais. O problema agrava-se com a revisão dos códigos, que raz 
cnhrunqucccn:m os comentários sobre disposições revogadas, c 
obriga u despesas extraordinárias com a aquisição de novos tratados. 

Lembro·me que presidi, nu Câmara dos Deputados, uma Co
missrto Espcciul, que examinava proposição visando a autorizar a 
União, sem sucrilicio do principio roderulista, a auxiliar financeira
mente aquelas unidades que não pudessem rcnumerar, de modo con· 
digno, a seus juízes. Foi relator da matêriu nosso ilustrado colega, 
Senador Henrique de Lu Rocquc. Mus iniciativa tão salutar niio 
prosperou, eu penúria da retribuição desestimula aos mais capuzes, 
sepultando vocações e esvaziando comarcas. 

Esse üngulo do problema não terá escapado aos elaboradores da 
reforma, que não podem incidir no erro de estancar nos Estados o 
diroito dos mais pobres, tunto mais quando os estatutos, que se 
votam, envelhecerão. muito cedo as laboriosas ementas, que balizam 
hoje o melhor entendimento de numerosos textos vigentes. A busca 
da justiçu ~iio deve ser tolhidu pelo valor da causa. O pobre injus
tiçudo sofre mais do que o rico, u quem se negou justiça, Conservo r 
umn palhoça, puru quem nela abrigun mulher e os filhos, é social
mente muis importante do que saber quais os exutos quinhões em 
que se reparte rabulosu herança . 

.. Quando o direito esti1 ameuçudo e oprim;'do, desce do mundo 
astrul, onde descnnsara no estudo de hipótese, e espelha-se pelo 
mundo dos sentidos. Encnrnu-sc entiio no juiz c tornu·sc u expressão 
con~.:rctu de umu vontade operante por intermédio de sua puluvra", 
tcstcmunhn Cnlnmundrei. Os humildes voltam-se pura n Justiça 
lindos apcnns em seu direito. Não hú porque não ouvi-los. 

Convenho cm <.JUC impossível será continuar dcsuguundo no 
Surremo Trihunnl a torrente, sempre mais volumosa, de apelos de 
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todos os inconformados. Estou com os que sustentam a necessidade 
da criação de um tribunal superior intermediário, como sugere a 
Associação dos Advogados de São Paulo, de decisões irrecorrlveis, 
reservando-se à Corte Suprema o trato e o deslinde das questões 
constitucionais. Aumentar o número de seus juízes não o livraria da 
muré cheia em que se debute. Quanto maior a nau, maior a tormeitta. 
É solução também propugnada por Alcino Salazar, em seu magní
Jico "l'oder Judiciário", que bem poderia figurar na estante em que 
se encuntrum os imperecíveis trabalhos de João Mendes, Pedro Les
sa, Castro Nunes, Mário Guimarães e Moura Billencourl. Ouso dele 
divergir, entretanto, quando propugna a unificação da Justiça, que 
Ruy c Amaro Cavalcunti defenderam no começo da República c 
chegou a ser objcto de frustradas emendas constitucionais' em 1952, 
1954, 1957 e 1961. Se, há 14 anos, a conjuntura político-social do 
Pu is não aconselhava, na decisão do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, tal unificação, que dizer agora, Sr. Presidente,· 
quando u Federação é apenas um espectro, arrancada aos Estudos, 
aos pedaços, sua proclamada autonomia, através de planos, progra .. 
mus, indicações, portarias, ingerências do Poder Central? Quando a 
Federação, incólume na letra constitucional, não impede que se vá 
estruturando, hoje urna pedra, amanhã outra, o sistema unitário 
ayui anunciado pelo nobre Senador Dinarle Mariz? O erro roi, a 
meu ver, o desdobramento da Justiça, u criação da Justiça Federal, 
repelindo-se equívoco que durou anos na República Velha, sem me
lhores resultados, A reestruturação de seus quadros, como sugere o 
Diagnóstico formulado pelo Egrégio Supremo Tribunal se me 
'lliguru, data venla, desaconselhável. 

Para que se acelere a distribuição da Justiça i: preciso que não 
extrapolem dos prazos legais, não só as partes, punidas com sanções 
fatotis, mas igunlmenh: todos os que têm o dever de acionar o meca
nismo judiciário. Não apenas nos casos de corrupção ou de subver
são convém pronta a decisão, livre das chicanas que enodoam. c das 
procrastinaçõos que aviltam o processo e retardam a palavra final da 
J ustio;a. A uplicuçiio de medidas excepcionais, entretanto; em qual
quer hipótese, pode acarretar injustiças, que extravasam do atingido 
puna 1lmrcur indelevelmente os que lhe carn:gam o nome. Razão ti
nha Blackstonc, ao assinalar que "a lei determina que i: melhor que 
dc1. culpudos escnpem do que um inocente sofra". 

Est(l no Congresso um elencó de normas a serem codificadas, 
puru nosso exume e aprovação. Tenhamos, Srs. Senadores, a 
preocupação de redigi-las com tal limpidez que facilitem sua aplica
o;fto pelos juítcs. Ao empossar-se nu Academia Brasileira de Letras, 
indagav:1 Miguel Reule:- "Como nilo reconhecer que uma lei bela 
ji1 é meio caminho andado pura a realização da justiça, e que uma fra
se clmu rellch: u trunspartncia mesma de uma idéia conscientemente 
umadurccida'!", Seja essa nossa primeira contribuição à Justiça, que 
deve ser rilpida sem deixar de ser justa. Ruy pronigou o magistrado· 
cm cujus mãos os autos penavam mais que as almas no purgatório. 
Mas n<1o deixou de reconhecer as dificuldades do juiz diante de uma 
lei dllbiu, mui redigida, e que exigiu do julgador que de mú a fizesse 
huu. , 

Aguarda o Legislutivo a prometida reforma do Poder 
Judicií1rio, para modernilar-lhc o mecanismo envelhecido, u fim de 
que muis prontu possu ser n :1plicaçào do direito, na frase de Rodell, 
"supc~or las Constituições c ;'as leis". 

Ntao nos dividiremos, estou certo, Maioriu e Minoria, no exainc 
du Rcl'orma do Poder Judici(lrio, que se anuncia. Antes, sentimos 
todos u urgente ncccssidudc de tornú-lu cfetiva, inclusive pura que 
ntau justiliquc, com suu turdam;n, o uso, ainda mesmo excepcional, 
de medidus de urhilrio. A restnuruçilo democrillicn i:, jú agora, n 
meta comum dos PurliLios. Nüo u conservemos, como galardUo, cm 
nussus pmgrumus. Fuçumo·ln rculidude com u nossa dilig~nciu, o 
nossu c.\amc, u nosso voto c o nosso uplauso. (Multo bem! Pnlmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra, 
por ccss;lo, uo nobre Scnudor Virgílio Túvoru. 

Q SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apesar da irretocúvel exposição feita na Comissão de Legisla
ção Social" desta Casa, há alguns dias, pelo eminente Presidente do 
BNH, Dr. Mauricio Schulmann, por Senadores, os mais ilustres mes
mos, reconhecida como brilhante, ainda ficou, pura alguns, uma 
ligeiru indecisão. A rigor, fora o pronunciamento magnifico do 
eminente Líder da Minoria em exercício, Senador Roberto Satur
nino, que apresenta providência a latere, temos a dúvida levantada, 
por S. Ex• e outros, a respeito do Decreto-lei n• 1.358, de 15 de no
vembro de 1974. 

Dispomo-nos, no momento, a reenfocar o assunto, niio com a 
intenção de explicá-lo, pois isto jú roi suficientemente feito pelo 
Presidente do BNH, mas imbuido do melhor dos propósitos em 
acrescentar, se possível, alguma coisa a mais do que roi dilo. 

Oru, untes do advento do Decreto-lei n• 1.358, do fim do ano 
passado, o número de declarantes do Imposto sobre a Renda entre 
uqueles compradores de suas casas através do Sistema Financeiro de 
Habitaçfto, era mais ou menos de 100 mil. Entretanto, a maioria, por 
possuir baixa renda, não alcançava a faixa de salúrio que a obrigasse 
a declaração de Imposto de Renda e, por conseguinte não tinha 
acesso ao benefício. Isto implica em dizer que aqueles compradores 
du casa própria. os nossos conhecidos mutuCirios do Sistema, que 
n<1o tinham renda suficiente para declará-la ao Imposto sobre a 
Renda., não podiam naquele órgão fazer dedução a seu favor. 

O Decreto-lei n• I .358 corrigiu essa distorção. Como? Não 
possibilitando o adquirente de pouca renda a declarar o que roi pago 
punr possíveis fins de dedução, pois isto não seria uma solução prá
tiCa, rucc exatamente à renda pequena por ele conseguida com seu 
lrabal h o. Ao revés, seria ali: um contrasei\'O, se ássim fosse. Quis o 
Governo Federal atingir mais profundamente o interesse do mutuá
rio, protegê-lo de forma eficiente e de maneira que provocasse resul
tados não apenas positivos, porém altamente positivos. E iss\1 se tor· 
nau possível graças à profundidade do Decreto-lei n• I .358, 

Record<~mos uos Srs. Senadores que, na sistemática antiga, 
poder-se-ia, em declarando o Imposto de Renda, fazer incluir, na 
purle das deduções legais, 20% de todas as parcelas pagas pura aquisi
çiio d:t cas01 própria. pelo sistema atrás mencionado. 

E ayuclc yue não tinha nada a declarar, como podia fazer 
também essa dedução'! 

Em primeiro lugar respondendo a esta indagação , abriu o 
diploma cm yuestão, perspectivas pura que os adquirentes de casas 
de renda inferior pudessem, como está ocorrendo, ter suavizada' a 
corrcçào monelitriu incidente sobre as prestações, como veremos ao 
curso desta aniliise. E, em segundo lugar, possibilitou os subsidias 
para que os ud4uirc:ntc:s, de r~:ndu menor ou renda J.llêdia, pudessem
se loeulitar roru da faixa de 34,06%, que roi a percentagem do rea
justamento sobre us prestações. Esse percentual, aliás, corresponde à 
vuriao;fto oeorridu no Valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional, tudo em decorrénciu do udvenlo dos novos níveis do salá
rio mínimo. 

Sr. l'residcnle, Sr<, Senadores: ·, 
Cumo suuvbmr os efeitos di1 corn:çüo monetária, e não sofrer a 

incid~nciu dumujoraçtao dos 34,06% sobre as prestuções'l 

Nos e.<emplos yuc mostraremos logo adiante, serú perfeitamen· 
te possível responder u um bus us interrogações. 

Antes, tmluviu, ruciocinemos com os dados e os fatos que a reuli
UnLie nos põe ao ulcuncc. 

O Decreto-lei n' 1.3SK concedeu a cada mutuúrio do SFH, ou 
seja, uu Sislcmn Finnnceiro de llahitução, um crédito igual a 10% do 
tlllul dus prestm;õcs correspondentes ao uno-buse, quer dizer, uo uno 
que huvin sido rwgo c efctivumentc rculi:tudus uté a entrt:gu de ren· 
Uim~:ntus 1ws pruLos cJctcrminados pelo Ministério da Fa:lenda. Per· 
guntu-sc: O 1.1Uc ohjcti\lu cssu medida'! Vamos cxuminú-lu cm súu pro· 
l'undidudc c e1u:ontrur u resposta: clu buscu exalnmcntc evitar efeitos 
s~1ciuis int.lcsej(avcis. 11or isso, cstubcleccu-se que o novo bencllcio 
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ni1u pu~cria cxcc~cr a quantia de Cr$ 3 mil, classifican~o-a como 
limite múximo. Nem ncar abaixo de Cr$ 240,00, o limite mlnimo. 

l'or estes ~a~os, podemos constatar que o mecanismo decor· 
rente do ~ccrcto busca beneficiar não só os que declaram obrigato· 
rimncnt~: a renda, como também, e principalmente, os que estiverem 
isentos desse compromisso. As baixas c médias rendas, portanto, silo 
us que! muis c melhor se bcnenciam com a medida. 

Não pudemos, de outra feita, perder de vista o dado de que os 
níveis rcnjustudos do salário mínimo pe.rmHiram um. uumcnto ·da 
urdem ~c grun~cla de 42% (quarenta c dois por cento). Ele vai nos 
ajudar, com amplíssíma rucilidude, .não apenas a entender o profun· 
~u signilica~o social que aqui proclamamos do Decreto-lei n•'i.358. 
E vai tumbém nos mostrar, com bastante clareza, que os mutuários 
~.baixa rcnda,justumcntc aqueles que percebem salârios pequenos e 
pugam, conseqUentemente, prestações menores, conseguiram van· 
t~1gcns maiores com o seu advento. . 

Rogamos uos Srs. 'senadores a maior atenção para um exemplo 
inicial. 

Um mutuário que pagava CrS 50,00 mensais pela aquisição de 
uma casa de COI-IAB teria a sua prestação reajustada para 
CrS 67,03, se fosse aplicado o reajustamento de 34,06%, a partir de 
primeiro ~c julho último. No entanto, uma vez que o beneficio nscal 
outorgado pelo decreto í:, no mínimo, de Cr$ 20,00 mensais, ou 
CrS 240,00 anuais, divididos cm 12 cupões de CrS 20,00 corrigidos 
trim~:stnllm~ntc para apresentação mensal com a amortização, ova
lor ~a nova prcstaçilo reajustada será na verdade de CrS 47.03. 
Simrlilicando: o mutuário teria que pagaf CrS 67,03 com o reajuste 
legal de 34,06% sobre a antiga prestaçã_o de Cr$ -50,00. Mas só vai pu· 
gar CrS 4 7 ,03, porque obteve o "tiencl'ícío do Decreto-lei n• 1.358, 
que lhe deu 10% sobre .o total das prestações que pagou no ano 
llllt~.:riur. 

Sr. l'rcsi~cntc Srs. Senadores, 
Pcrguntoamos-lhcs: houve um aumento real? Houve qualquer ou .. 

lru HlllllCilhl'! 

Rcspon~cmos-lhcs: ao contrário, esse mutuário ganhou. E 
gunlwu 6% (seis por cento) do valor da prestação que pagava antes 
lic ser cuncc~i~u o beneficio. E isto porque, enquanto o aumento da 
prcstaçill> foi ·~c CrS 17,03, o crédito concedido pelo benel'ício Oscal 
fui ~c CrS 20,00. 

E isto é que~ o nua is importante: 
E pela primeira Vcl na história ~o BNH uma prestação reajus-

1'!~" se c.,pressa por um valor mui• baixo que o da prestação anterior. 

O Sr. Domiclo Gondim (ARENA- Paraiba)- Permite V. E•• 
Ulll OIJ'li.lflc'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Com 
prat.cr. 

O Sr. Domíclo Gondim (ARENA - Paraiba) - Estamos prcs
tnnUu :atcru;Uo ta urgumcn tução de V. Ex• c gostariumos de saber se o 
principal~.:ontinuu u ser cupitali~ado trimestralmente, mensalmente 
ou scmcstralmcnh!, 4ucr dilcr, se o saldo devedor, ao co.ntr6rio de 
oulslanding, cunfurmc certo Diretor do BNH donominou, em deter
lliÍIHtún ép{>ca, ~.:ontinuu u crescer, através da corrc=çtio monct6riu, 
PurlJUC: pode ser que tcnhu diminuído u prestu.çào, mas, se aumentou 
l> débito, nfw houve nenhum benefício, na realidade, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ccarli)- Eminente 
Scnaúur, rogamos a V, Ex• ler u lcl de= todo o Sistema Financeiro 
llabitw.:iun;.tl, com tuúu o respeito que lhe temos. 

Como di1.l:unos, o que inh:rcssu é a prestação mensal, porque, 
tcrminallu u pru1.o de pagamento, o que houver de diferençu, isto ê, o 
liUc l"altur pugar, por contudo mutuúrio, o é pelo sistc:mn que tem 
pu r husc o J."üTS 

Nós Lh.:mos l> c.'\C:IIlplo de Ulllll pessou que puguvu 50 cruzeiros c, 
pelo Dccrclu·lci 11'' I.JSM, upc=sar de ter huvido uumento -c ni\o po· 
dia lki.'\ar de haver- d~1 prcsttu;ào, com o nt.:l'cssúrio reajuste, upós 

o snl<hio mlnimo, no invés de aumentar, u prestação diminuiu, Esses 
nlnnoros estarão, depois, à disposição de V. E•• 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA- Paraiba)- Eu apreciaria, 
nobre Senador, mas a minha pergunta foi direrente. Quero saber se o 
sllldo ~cvcdor aumentou ou não. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Aumentou. 
Mas não h:í sentido cm se procurar saber se o saldo devedor aumcn· 
tou ou diminuiu. Já que se tinha um número "•" de parcelas a pagar, 
multiplicado esse número pelas dírerentes parcelas, conforme o 
uumcnto qut: clus tiverem, O restante, terminado o contnuo, se hou
ver nindu ulgo u pugur, o é pelo Sistema. 

O Sr. Domlclo Gon'dlm (ARENA- Paraiba)- Ou então pela 
morte do mutuário. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cead)- Todos nós 
sabemos que esta última hipótese não é só referente ao caso da casa 
ropular. Melhor "indu podcrlamos ••plicar, mostrando que o De· 
crcto-lci n• 135M, sem a menor -sombra de dúvida, teve um alto 
~unho so~ial. Pclu primeira vez- e vamos dar i:nrase- na história 
do BNH, se registra uma prestação reajustada atingindo um valor do 

· que a anterior c esta diminuição se dá, justamente, para as classes 
mais pobres. . . .. · 

Não liqucmos num só exemplo, aliás muito· marcante, Busque
. mos muis cm outra situação. 

Mlis ni\o nos esqueçamos de que o reajuste legal das prestações 
li> i de 34,06%. 

O mutuúrio ragava CrS 100,00 mensais de prestação, Apli
cando-se u percentual legal de aumento, teve-a reajustada pura 
CrS 1.14,06, Sobreveio o bcnelicio trazido pelo Decreto-lei n• 1.358, 
~c CrS 20,00 por mi':s. Se deduLirmos estes Cr$ 20,00 da prestação 
rcajusta~a. encontraremos cfetívumente uma prestaçíio de 
CrS 114,06, E o que isto signiOcu? Sígninca, Sr. Presidente, Srs. 
Scna~orcs, que o aumento em percentual roí de 14,06%, exatamente 
20% u menos do que deveria ter sido, se não estivesse sob a protcção 
~o docrctu. Ou cm· outras palavras: se não e•ístísse o Decreto-lei 
n'' 1.35H, esse mutuário iria pagar Cr$ 134,06, mas como ele está ai 
falen~o valer os seus bcnélicos ereitos, pagarâ CrS 114,06. Em vez 
~c ter si~u mnncntado cm 34,06%, roi aumentado em 14,06%. Os ou
tros 20% são o rcsulhado positivo do decreto. 

E i: possível e~cmplincar todos os casos. Como aquele, em que o 
mutuúrio pagava Cri 1.000,00 de prestação. 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA- Paraiba)- Permite V, E•• 
um upurle'! 

O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA- Ceará)- Pois não. 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA-Paraiba)- V. Ex• aOrmou 
que u 1-'on~u ~c Uaruntia pagará, então, o saldo devedor após o 
r,rui.O. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Perrei· 
tamentc. O mutuí>rio só é obrigado a pagar a última prestaçiio do 
Clll\lrato que ruz. o resto ncu por contudo Sistema. 

O Sr, Domíclo Gondlm (ARENA - Parniba)- Mas o Fun~o 
llc Gurnntíu não pertence uo mutu(lrío, esse Fundo não estaria 
c.\i.\Urindu'! 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- O Fundo 
lh.~ Gur:111liu por Tempo Uc Serviço ê umu das pilastrus do Sistl!mu 
t 'in•n~Ccir<~ lluhitucional, sabe V. Ex• Ele vai parn u UN H nno 
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imliviUuuhncntc, mas servindo ao BNH, embora qualquer dos 
truhulhudorcs de V. Ex• tenha sua participação nesse Fundo. 

A outra origem dos recursos pura o Sistema Nucionul de Hubitu· 
ção é colhida por intermédio dos agentes autorizados isto i: pelas 
cadcrnctus de pOupança. ' ' 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA - Paralba) - Poderia me in· 
formar V. E•, então, qual a parcela que entru na formução do fundo 
do UNI-I, proveniente do Fundo de Gurantia c Cudcrnctn de Pou· 
rmnt;a'! Porque, desta maneira, até se justificaria, ao invés de ter um 
saldo devedor para ser liquidado como última parcela pelo Fundo de 
Garantiu, cru muito melhor dever menos c ter tranqUilidade. e. o cu· 
so, por exemplo, de um homem que, trunsferido de BrasUin, pudesse 
quitar a cmmjú com dez anos de pagamentos feitos. Como está, o dé· 
hito ~ tiio grande que jamais poderá quitá·lo! 

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Acalme-se 
V. Ex• Tulvcz, nUo tenhamos nos expressado bem ... 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA - Paraiba) - Calmo estou, 
meu curo. Não tenho porque ficar afobado. 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- -Ceará)- Talvez 
niio tenhurnos nos expressado suficientemente bem. · 

Dissemos: não vamos confundir, 

O Sistema Financeiro de Habitação tem duas grandes fontes de 
renda: seja aquela dos agentes, por intermédio de Cadernetas de 
Poupança - que V. Ex• viu, na exposição feita pelo eminente 
Dr. Maurício Schulmann- c, de outro lado, os recursos do FGTS. 

Não estamos aqui afirmando que vai ser tirado do FGTS do 
empregado, da pessoa que contribuiu para aquela Caixa. O 
empregado só paga aquilo a que contratualmente i: obrigado uti: a 
últinm prcst:.u;iio. Mas o Banco tem, dentro. dos seus recursos, o 
ncccsM1rio para :.1bsorver, conforme o caso, o restante. Quais são os 
recursos que o Banco tem para isso? Os recursos que o FGTS propor· 
cionu, nuas não o FGTS daquela pessoa. Não sabemos se nos fizemos 
entender. 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA - Paraiba) - Entendi 
perl'citumcntc. Agora, V. Ex• permitiria uma outra pergunta? 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Repetimos: 
ignorumos se fomos suficientemente claros na afirmativa. O Banco 
não aplica o último tostão do FGTS numa casa popular, nem 
poderia, V. Ex• sabe. O Banco í: um instrumento financeiro que faz 
render aquele dinheiro que tem, para dar a garan!ia necessária àquc·. 
lu rentabilidade por lei atribuída ao FGTS, c para sustentar toda a 
suu m:lquinu udministrativn, manter sua reserva técnica c, além do 
nwis, ter, ainda, um fundo puru as eventualidades, de uma forma 
sccurit:'tria. 

O Sr. Domiclo Gondim (ARENA - Pnraíbn) - Sc~urití1ria, 
muito hcm! V, EK• me concede um uparte'! • 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Com muito 

prazer. 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA- Pnralba)- Niio seria muito 
muis prítti~.:o que ni'io capitulizússcmos frimcstrulmente ou semestral
mente a corrccàu monctí1riu c, niio utilizar esse fundo, dando a 
nrortunidadc de, uo chcgur aos vinte anos de pugumento, dever 
cxatumcntc u quantia m:ccss:'triu, sem lançnr mào do fundo. Este, 
i11clusivc, sL:rvirin pura u construção de Outras cusns. Em outrus puln
vras: cm vez de fut.crmos um ucclerumcnto du inOuçUo, porque nüo 

deixa de ser isso,u cupitulilnçiio de corrcçào monetária e juros anual· 
11\cntc, Estu é 11 grande evidência que constatamos. 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente 
colega, o problema da utilização da correção monetária, como 
corretivo da inOaçiio, está não no caso restrito do BNH, mas no caso 
geral du polílica brusileira, a exigir uma discussão que não. pode ser 
feita neste instunte. Uma das bases da pol"ítica linunceira e econõmi· 
cu estubclccida pelo Governo Revolucionário era justamemc a 
institui~.;iio, no iunbito interno, da correção monetária, a lim de 
cnl'rcnlur, corrigir os efeitos da inllaçào, e no âmbito externo, passa
dos ulguns unos, as minidesvalorizações. Então, ·nüo podíamos neste 
momento, cm tratando de BNH, estar discutindo o fulcro da política 
c~.:onõrnica do Governo. A correção monetária existe como um dos 
instrumentos pum eombatcr a inlluçiio. Se ela i: rculimentadora ... 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA- Paraíba)- e.cxatamcntc. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceari)- Mas isso aí 
é uma questão a qual não podemos discutir- quando estamos falan· 
do sobre o banco- a respeito do fundamento da utual politica, que 
nào se aplica só ao banco, mas ao conjunto de todas as transações 
linu11ccirns que este País realiza. 

O Sr. Domíclo Gondlm (ARENA- Paraíba)- e. por isso que 
estamos nesta conjuntura cconômica tão difícil, porque criamos 
c1wtumcnte um ucclcram~nto que a cada ano é capitalizado. Em 
outms puluvras, a correçào í: juntada ao principal e começa a gerar 
nuvu corn:çiio sobre a corrcção.l! mais do que juros sobre juros. 

· O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla) - Permite v. Ex• um 
aparte'! 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - Ceari) - Com 
imenso prazer. Conecdcremos o aparte u V. Ex•, depois responde· 
rt:mos uos dois colegas. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- Bahla)- :renho a impressão de 
que o nobre colega, Senador Domício Gondim, está pondo u questão 
cm termos equivoco.s. A correção não é que faz a innação. 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA - Paraiba) - Capitalizada 
clu ruz. 

O Sr.· Heitor Dias (ARENA- Bahla)- A correçiio í: uma con· 
seqUi:ncia da inflação para se poder garantir a valorização do 
dinheiro. Quer dizer que se fizesse o emprt:stimo, sem a corrcçào, 
dentro de certo tempo, o que se recebesse não daria pura construir 
\lutrus unidudcs lmbitucionais, porque o dinheiro, tcndo·sc desvalori
~ado ~.:om u inllução, não teve um remédio correspondente que foi a 
.:orrcçtio moncttlria. l)cnso que ui, colocar a correçüo monetária 
Como causa geradora da inllaçào me parece equívoco. A correção 
mn11clí1ria é umu conseqUência da inllaçào. E tanto é verdade que se 
umanhü u in!luçi1o for, totalmente, debelada, aí, evidentemente, não 
huvc:ri1 a corrcçiio monetiariu, pelo menos, nos índices atuais, 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA - Paraiba) - Enquanto 
muntivcrmos u correçUo monctúriu sendo cupitulizada ao principal, 
j:~muis diminuiremos - não é acabur com a inflação - porque u 
cud:.1 uno, clu uun1entu mais, pois nUa é só o fndice da corn:çiio mone
tilrin do uno untcrior. é capitulizudu uo principal. Então, no primeiro 
trimestre.:, lku corrcção sobre corrcçilo; no segundo trimestre, 
currcçUo sohrc corrccão. Então, u tendência é cada vez mais se 
m:clc.:rur. Essu é u vcrdude intxorúvcl, u uritm~ticu de númtros, Vou 
l'u1.cr um truhulho c provar, uqui, com númc:ros, s~m sofismas, que, 
c.xut;Jmc.:ntc, o grande futor ucclerudor du utuul inflação brasileira é o 
nHH.in de.: uplicur u corrct;ào monetilriu. Nüo é que não se deva ter, 
porquC puiscs como ulngluterru, tr~1dicionulmcnte de economia cqui-
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libradu, têm hoje, uma inflação tão grande como o Brasil c nilo têm 
corrc.:ção monc:túriu .•• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- Bahla)- De quanto i: o inflação 
inglesa'! 

O Sr. Domlclo Gondlm (ARENA - Paralba) - Em torno de 
25%. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla) - Não. A inNaçilo inglc
su estú cm torno de 10%. 

O Sr. Domlclo Gondlm (ARENA - Paralba) - Nilo i: isso que 
as c:stutísticas apresentam. Mas, vamos dialogar cm outra oportu
nidude. 

O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA -:- Mato Grono) - Permite 
V. Ex• um aparte'! 

O Sr. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará) - Vamos 
l'ut.or um acordo com os nobres aparteantcs. Estamos a dever duas 
respostas. Daremos o aparte c, depois, nos concedam, pelo menos, 
um tempo para podermos responder a eles. 

í: um prazer, Senador ltallvio Coelho. 

O Sr. ltalivlo Coelho- (ARENA-Mato Grono) '-Estou 
apreciando a magnífica exposição de V. Ex• sobre o nosso sistema 
habitacional, porque, atualmente, o ·Brasil o possui. Há alguns anos, 
antes do BNH, não tínhumos sistema habitacional; tínhamos aquelas' 
tentativas de financiamentos a casas dos contribuintes do IAPI, 
IA ~C. que financiavam algumas casas, a inflação vinha c devorava o 
finnnciumenlo. O combate à inflação i: ajudado pelo sistema habita· 
cional, pelo BNH. Co~o .à Banco Nacional da Habitação deu condi· 
ções de se criar uma indústria de material de construção no Brasil, 
t,;Oncorreu para que a casa custasse um pouco menos. Sem a correçào 
monetária, o BN H não teria contribuldo desta forma extraordinária. 
Quundo o Banco.Nacional da Habitação faz financiamento, até mes
mo para ·o mctrô de São Paulo ou do Rio de Janeiro, estâ 
contribuindo para combate à inflação ou, pelo menos, para o 
conforto do operário que, antes do metrô tinha que sair às 4 horas da 
manhã e voltar às 9 horas da noite para o seu lar. O BNH é de um va
lor cxtraordinúrio para o bem-estar da família operária brasileira. As 
tentativas de minorar o efeito dr, corrcção monetária silo muitas. V. 
Ex• sabe. que, antes do Decreto n• 1.35a, foi criado um sistema de 
equivalência salarial, pelo qual, a correçilo da divida niÍÓ se faria cm 
função dos indiccs de i:orreção monetária mas, sim, em função da 
correçào do salário. Então, o percentual de responsabilidade do 
compmdor da casa assalariado era sempre mantido no mesmo nivel. 
Com o Decreto n• 1.358, tão bem explicado por V. Ex•, a inCidência 
da correçào sobre o shlário, percentualmente falando, diminuiu. A 
situação melhorou para o assalariado, para o contribuinte do Impos
to sobre a Rendá. O sistema habitacional, cntilo, está prestando um 
grande serviço e, referindo-me à classe mais pobre, através das 
COHA Bs em todo o interior do Brasil, cm todas as cidades maiores 
ou menores do País, as cooperativas habitacionais estão dando opor
tunidades aos assalariados de terem a sua casa, No fim do prazo
como bem disse V. Ex•- o excesso será absorvido pelo crescimento 
do FGTS alru;,.i:s du pr?pria corrcção monetâria. V, Ex• está 
l'u,endo uma excelente exposição. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Srs. Sena· 
dores, nós podíamos ugon\, resumidamente, responder aos três 
nobrl!s colt:gus que nos apurtcuram, apenas, dizendo ao ilustre Sena .. 
dor Domicio Gondim que há um pouquinho de excesso em sua 
linguagem, embora o ruçn esportivamente:. Imaginem V. Ex•s, 
ulirnmr-se que, por cu usa du corrcção monetária i: que aumenta n 
inflação. Ao que nos consta, por mais apaixonado que alguém sejn 
não ncgarío que a inflação de 1967 terá sido menor que a de 1964, De 
1%4 a 1967 houve c muita correção monetária. Damos apenas os ter
mos, parl.l não cntrur - como estavam dizendo aqui que estamos 
discutindo política do BN H, politica habitacional - doutrinaria· 

mente a afironnr a validade ou não da correçi!o monetárin, mas, não 
poderíamos deixar passar cm silêncio a afirmativa de S. Ex• 

O que os êconomistas discutem hoje é o poder realimentador da 
corrcçilo monetária como um'dos componentes que fazem esta infla
ção crescer. 

(O Sr. Presidente faz so1r 1 campainha.) 
Mas, Sr. Presidente, 

Atendemos já ao apelo de V, Ex•, dando as escusas aos nossos 
colcgus de que os apartes, dá-los-emos, desde que V, Ex• desconte 
do tempo de que dispomos, porque três páginas ainda precisam ser 
apresentadas à consideração desse esclarecido Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Pediria a V. Ex• 
para que 'não aceilas~e mais apartes. 

O SR •. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceari) - Vamos 
fazer uma exccçijo para o nobre representante da Pnralba, que farâ
esperamos- um aparte bem curtinho. 

O Sr. Domiclo Gondlm (ARENA-Paralb1) - Antes de tudo 
queria agradecer a gentileza a mim conferida. O problema da corre
ção monetária não é a correção monetária cm si: é o modo de capi· 
ta11lá-la, ou seja, adicioná-Ia ao capit~l; no principal. Este é o grande 
erro, que a torna, c:xutamcntc, inflacionária, pois vai passando a ser 
corrcção sobre correção, juros sobre juros. Isto é que aumenta e é 
prcjudiciuÍ. A correçào, at~ um certo limite, é justa, pois representa, 
realmente, um poder recuperador do capital que se desgastou, mas, 
ser capitaliza<!a mensalmente ou trimestralmente é que não pode ser. 

OSR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceari)- Sr. Prcsiden· 
te, protestamos, perante os Srs. Senadores, de opportuno tempore -
não' vai ser aqui nestes minutos - dedicarmos uma sessiio apenas à 
correção monetária, às diferentes formas de aplicá-la, bem como às 
teorias mais comuns que envolvem o assunto, desde ser um elemento 
válido para o combate à inflação ati: aquele outro mais difundido na 
escola cepallana: de que é ela uma rcalimentadora maior da própria 
inflação. 

Boje, neste momento, niio é possível, Sr. Presidente, com a 
advertência de V. Ex•, percutirmos o assunto. Prometemos ao emi
nenh: Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies· Pinto) - Não é a minha 
advertência, é o prazo de V, Ex• que cstâ esgotado c também o do 
Expediente. 

O SR, VIRGILIO T.\VORA (ARENA-Ceari)- Sr. Prcsiden· 
te, lpmos sempre o primeiro a proclamar a generosidade mineira, 
sentada à cadeira principal desta Casa. 

E ê possível exemplificar todo~s casos. Como aquele em que o 
mutuário já bem mais capacitado, bem melhor de finanças podia 
pagar Cr$ lmii de prestação. 

Com o aumento ela seria reajustada para CrS 1.340,60, O 
beneiTcio fiscal, ou seja, 10% sobre o total das prestações pagas no 
ano anterior, foi então de CrS 1.200,00 anuais, ou Cr$ 100,00 men
sais. A sua aplicação, isto é, reduzindo-se CrS 100,00 daquela 
prestação que seria majoràda normalmente a CrS 1.340,60, tornou-a 
menor, de Cr$ I .240,60 para sermos mais claros. O total, então, 
pa5"ou paru CrS 1.240,'60; ou seja, um acréscimo de 24,Q6%, quando 
se aplicndus normus comuns, scri'a de 34,06%. 

Mesmo no comprador que pagava o máximo, que era Cr$ 3 mil 
nu prestação de sua casa se pode afirmar que ficou abaixo do aumen
to legal ainda H,33%, se aplicarmos a mccflnica permitida pelo Decre
to-lei no 1.35H. Quero dizer: mesmo pagando a prcstuçilo limite o 
mutu(orio ainda se beneficia, pois a suu prestação reajustada não che
ga rio ao fixado de 34,06%. 

Assim, como os senbores estão percebendo, os objetivos do Go
verno foram amplamente alcançados. Acompanhem este outro 
raciocínio: puno um aumento salarial da ordem de 42%, que foi o au
mento dado, o mioximo que um mutuário do Sistema Financeiro dn 



1-lubitação, também aquinhoado com o aumento do salãrio mlnimo, 
r.cou obrigado a pagar, cm decorrência do reajuste legal de sua 
prestação, foi de 25,73%, no caso mâximo, ou seja, se estivesse pagan· 
do CrS 3 mil de amortização mensal. Se só percebe o salãrio mlnimo 
c pagava Cr$ 50,00 pela sua casa, neste caso ele sai ganhando, fica 
pagando uma prestação menor. Isto porque o seu salário aumentou 
cm 42% c sua prestação diminuiu cm 6%. Ao homem de baixa renda, 
que é o caso que acabei de mencionar, coube a maior vantagem, mas 
todos, cnõm, só tiveram benefícios com o Decreto n• 1.358. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem-se perguntado c cu gostaria 
de responder como é que o mutuârio se habilitou ao beneficio. Tem 
sido uma das críticas. 

Essa mecânica operacional é simples ou foi simples até então. 
!: o próprio agente financeiro, onde o mutulirio negociou a 

aquisição de sua casa, que o habilitou ou habilitará ao recebimento 
do beneficio fiscal a que tem direito, independentemente do Imposto 
sobre a Renda que declarou ou possa vir a declarar. O agcntcfinan· 
ceiro forneceu ou fornece à Secretaria da Receita Federal os dados 
que possibilitam o recebimento do crédito a que o mutuário fizer jus. 

E depois de processar as informações enviadas pelo Agente Fi
nanceiro, a Secretaria da Receita Federal emitiu ou emite, cm nome 
do mutuârio, um Certificado de Crédito no valor do beneficio fiscal 
concedido. 

Finalmente chegamos ao final do trâmite: o agente financeiro rc· 
cebeu ou recebe o certificado e em seguida convocou ou convoca o 
mutuário. O mutuário endossou ou endossa o documento, recc· 
bendo na oportunidade, do agente nnanceiro, 12 (doze) cupons. 
Cada um desses cupons tem o valor de 1/12 (um doze avos), do total 
do crédito. 

Mensalmente, quando vai efetuar o pagamento de sua pres· 
tação, o mutuário leva o Certificado. Dele é destacado o cupom 
correspondente ao mês em que está sendo paga a prestação, O valor 
do cupom é deduzido da prestação, O mutuário, devemos lembrar, 
tall]bém endossa o cupom, pois tudo. é feito com todos os cuidados c 
precauções para não haver fraudes, 

Deste modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cremos haver 
prestado os informes que têm apenas como finalidade completar cs
clarocimentos oportunos que foram feitos pelo eminente Presidente 
do BN H c que aqui cuidãvamos não haver sido suficientemente 
apreendidos por algum dos Srs. Senadores. 

Pensamos haver ncado bem explicado o Dêercto-lci n• 1.358, a 
sua finalidade, os seus resultados ou a mecânica de seu cumprimento. 

Acreditamos ter podido colaborar para divulgar mais ainda este 
ato do Executivo Federal da mais alta relevância. 

O Decreto-lei n• 1.358, ao contrãrio do aqui firmado, é um de· 
creto de alto alcance social c que, aplicado convenientemente, como 
tem sido até hoje, é um dos melhores fatores para aliviar a tensão mo· 
nctãria em que vive o adquirente da casa própria, viaSFH. 

Era isso que tfnhamos a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. 
(Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Nos termos do 
artigo 16, item VI, do Regimento Interno, concedo a palavra, 
prorrogundo o Expediente por dez minutos, ao nobre L!dcr Senador 
Petrôn io Portclla. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA·- Plauf. Pronuncia 
o seaulnte dliiCIIno,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Temos u honra de submeter ao Senado o anexo projeto de lei 
que visu u assegurar aos estudantes c trabalhadores particípaçilo 
muis efetiva no processo poUtico brasileiro, através de uma atuaçilo 
autônoma nos Partidos. 

A tardunçu em SUl\ nprcsentaçilo deveu-se à necessidade de 
discussilo dos pontos principais, com as representações interessadas 
no problema, principalmente os estudantes, quando da VI Convcn· 
çilo Nuciouul du Aliunçn Rcnovadoru Nucional. 

Com a adoção das medidas legais preconizadas, as agremiações 
partidárias proporcionarão condutos adequados à militância de cstu· 
dantes c trabalhadores, que disporão de mecanismos hâbcis à defesa 
de princípios c reivindicações perante o Governo c a sociedade, 

Por faltu do que ugora se propõe, equ!vocos c desencontros vêm 
caracterizando a atividadc politica desses importantes sctorcs da 
opinião pública no Brasil. 

O jovem deve ter o seu engajamento politico estimulado. Dando· 
se-lhe os meios de lutar pelos ideais em que crê c ensejando a ex
pansão de sua energia e de sua vontade, evita-se o abismo entre as 
geruçõcs. Cedo surpreendem-se as vocações de liderança c instaura
se um noviciado útil c fecundo, 

A insatisfação própria desse pcr!odo, gerada nas deficiências do 
ensino, nas injustiças da sociedade c na necessidade de afirmação ju
venil, há de ter um canal adcqu?do de manifestação. Desse modo, fa
cilita-se o diítlogo constante entre estudantes c Udercs para que sejam 
permanentes c mutuamente proveitosos o entendimento c o trabalho 
comum, 

Que as atividadcs estudantis não alienem ou isolem o jovem, 
fazendo-o negar o patrimônio social de que é usufrutuãrio. Sob os 
impulsos dos mais nobres ideais, saiba compreender a realidade a ser 
aperfeiçoada c não dogmaticamente negada. Diz muito bem 
Scymour Martins Lipsct, da Universidade de Harvard: 

"O mundo real, por certo, se afasta consideravelmente do ideal, 
c parte do processo de amadurecimento é aprender a agir em um 
mundo de valores, papéis, interesses e exigências cm conflito. As 
transigências exigidas por tudo isso são vistas pela juventude como 
violações de ·moralidade básica. Os estudantes tendem, como Max 
Weber insinuou, a desenvolver uma ética de "fins absolutos", c não 
de "responsabilidade". Tendem a comprometer-se com ideais c não 
com instituições. Por isso, eles são estimulados à ação pelos fatos que 
acentuam o abismo entre os ideais c a realidade." 

!: preciso oferecer ao estudante os meios de atuaçào cfctiva e 
real, atribuindo-lhe as responsabilidades advindas da militância polí
tica. Fixando ampla sintonia entre as Universidades e os Partidos, 
estamos valorizando a missão de cada qual, como instituições da 
maior importância no concerto social. A atividade política requer 
instrumentos vãlidos -. são os Partidos. As Universidades qua
liõcam os homens para o exercício das mais eminentes missões, entre 
as quais avulta a politica, c se entrcligam com todo corpo social mas 
se diferenciam por seus objetivos fundamentais. 

Os ideais, os princípios programáticos, as reivindicações, para 
que possam impulsionar a ação política, hão -de ter mecanismos 
insubstituíveis- os Partidos ..:e isso é válido para o estudante c o 
trabalhador, como para qualquer cidadão. 

Qs que não aceitam as normas democrãticas de convívio poli· 
tico em que se fundamenta a vida partidária e a esta fogem, buscam 
nas Universidades .infiltrar-se, com a pretensão injustificada de fazer 
delas substitutivas dos Partidos. 

Radicais de esquerda c de direita, notadamcnte os primeiros, 
organizados eficientemente cm . termos internacionais, valem-se, 
muita vez, das escolas para o ativismo politico, contrãrio aos 
partidos c • serviço de ideologias infcnsas aos valores da vida de· 
mocrãtica. Como as escolas são o ponto de encontro das diferentes 
classes sociais, oferecem ambiência valiosa à formação c irradiação 
de idéias dcsagrcgadoras, embaçadas cm vistosas construções. 

A busca do melhor impulsiona o jovem, levando-o a enfrentar 
todos os obstáculos. Não age por cãlculo, mas sob as inspirações de 
principias e diante do que considera injustiça, é capaz de gestos os 
mais heróicos. ~ a colisão do ideal com o real. 

As atividadcs partidãrias c o ativismo ideológico sao, por si, 
empolgantes, sobretudo quando os agentes são jovens. Dividindo, 
geram clima de disputa aculorada, senão de confronto. As posições 
estão ·sempre 11 contrapor-se. No âmbito das Universidades, o 
inconformismo intelectual/: criador; o ativismo partidãrio ou idcoló· 
gico é destrutivo. 
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Se esse clima é do gosto de alguns, ni!o é o mais adequado à 
Universidade. Em razão dele, as minorias apaixonadamente colidem 
c a maioria se retrai, alhciando-se à legitima açilo politica. Eis um 
dos motivos da indiferença aos Partidos que lavra na classe 
universitária, criando apatia c marginalidade comprometedoras do 
futuro do sistema dcmocrlttico. 

Ante tantos inconvenientes, não hã por que se manter a prãtica 
nociva aos estudantes e à coletividade, de isolá-los cm recinto impró
prio it atividade política. Afastados dos Partidos, olhando-os à 
distância, vêem-nos sob desconfianças, deformações c informações 
preconceituosas, porque não dispõem de elementos aferidores de sua 
valia. Não raro, professores, senão especialistas, ignoram a natureza 
do processo político e são os primeiros a contribuírem para a visão 
equivocada. Somente o convívio com líderes na vida partidári'u 
enseja u avaliação da eficiência ou ineficiência dos Partidos, seus 
vícios c dt:scaminhos, seus sacrificios c suas lutas, os objetivos perse
guidos. 

Separar, arbitrariamente, a ação política do estudante. cm duas 
partes não tem sentido, principalmente, com a pretensão de orde
naçilo cronológica. A atividadc partidâria dcstinar-se-ia à fase 
adulta. Enganosa fórmula fundada na ilusilo de segregá-lo do meio 
social, onde tem, também, de pagar o tributo cívico da militância, cm 
paridade com seus concidadãos. Na escola, a idéia, os princípios, as 
indagações, os debates. Na sociedade, o trabalho, a luta, providos de 
cultura haurida na escola, 

Desse modo a formação dos jovens se completa c precocemente 
terão o lugar que lhes cabe na condução do destino do País. 

Descomprometê-los com a política militante, que é a arte de via
bilizar as soluções almejadas pela Nação, é colocá-los no falso posi
cionamento de quem se dispensa do dever de analisar os obstáculos 
que a realidade opõe às idéias preconizadas e propostas cm favor do 
bem comum; é querer o idealismo solto, sem compromissos. 

Bcneticiârios desse alhciamcnto ou da desafeição dos moços à vi
da partidária são os que negam os valores democráticos e de seus ins
trumentos se valem, para o prosclitismo das idi:ias totalitárias. Sob 
os regimes abertos à discussão, como jâ vimos, fâcil é induzi-los à 
condenação das carências, dos excessos, das injustiças da sociedade, 
levando-os aos protestos, às manifestações de repúdio c à violência, 
sem a responsabilidade solidária de construir. 

Ncssa.ambiêneia, caracterizada pelo recrutamento passional e 
faccioso, gera-se uma ruptura entre o jovem c a sociedade. Os sen
timentos cívicos desfiguram-se e perdem a grandeza c neles não se 
incluem o culto à Pátria, o respeito à História, isto é, ao Patrimônio 
Cultural, edificado pelo trabalho dos estadistas c os sacrifícios e a 
renúncia dos mártires c heróis. 

O utivismo político, nesses casos, é condenável, pois oblitera u 
visào. A passionalidade perturba a razão. O jovem se aliena. 

As Universidades sào as corporações da cultura que devem pro
porcionar às inquietações intelectuais dos moços as condições de 
trunqUilidude pura os estudos e as pesquisas. Em cada unidade deve 
huver sempre o clima característico do debate criador, das discussões 
esclarecedoras. 

Que todos, qualquer que seja a categoria profissional, estudem a 
problemática nacional, identificando-se com a sociedade em cujo 
seio se vão, posteriormente, integrar, 

Assim, Universidade c Nação se associam nu tarefa comum de 
valorizar o Mm em, pela qualificuçlió intelectual. 

Universidade não é instituiçao ouo,~t Isole, constituindo-se num 
mundo Íl parte, incontnminado ·c pU(O, QuuntoS dela razem parte, 
alunos e professores, têm o dever de dar oo.-nvfvio às atividadcs 
culturais e cfvicus, mas pelos condutos próprios que a sociedade lhes 
oferece. Nn Universidade nilo se deve esgotar u atividudc do estu
dante. 

Uma objeção, todavia, se vinha fazendo, com procedência, à 
nossa legislação. 

Aos estudantes e trabalhadores i: vedada u utividadc politica, 
nas Universidades e Sindicatos, e nilo s'e lhes dilo os meios de exercê-

las nos Partidos. Estes lhes silo fechados. Abertos, "'"""'• sob con
dicionumcntos paternalistas, vale dizer, sem liberdade pura u açilo 
dos interessados, dirigida a seus objctivos cspcclticos. 

Antes, criavam-se departamentos estudantis c trabalhistas e 
nomeavam .. se, dcscritcriosamentc, seus membros, cujas credenciais 
não estavam nus lideranças ufirmudas, mas nas vinculações a 
compromissos com chefias partidárias absorventes. 

Em certas circunstüncius, fabricavam-se pelegos e jovens se 
descaracterizavam, negando u altivez que lhes é própria. 

Tais práticas não ajudam a democracia. Entregam os moços ao 
jugo das oligarquias dos Partidos. 

A utuuçilo independente dos moços ameaça o predom.ínio de 
poucos;_sua.vigilüncia impõe ~ reliticação de práticas erróneas e de 
vfcios deploráveis. Seu inconformismo denuncia a rotina esclcro
santc; seu idealismo condena os descaminhos c ajuda a cncontràr as 
soluções salvadoras. 

Quase o mesmo ruciocinio em relação aos trabalhadores. O 
envolvimento da política partidária, nos Sindicatos, tem gerado da
nos sérios ao meio social, sem a contrapartida de maiores benefícios 
à classe. 

Eis as razões cm que se fundamenta o presente projeto. Ele cria 
os Movimentos Trabalhista c Estudantil autônomos, que hão de fun
cionar sem dependência das lideranças partidárias. 

Através da vontade expressa cm seu seio, elegem seus candida
tos, sem subordinação às convenções, que só podem opor embargos 
às infringéncias da Lei c dos Estatutos. 

Os candidatos a Vereadores, Deputados estaduais c federais, cm 
número determinado, serão considerados candidatos natos do Parti
do, sem que se subtraiam das lideranças partidárias as vagas que lhes 
cabem, em razão da Lei Orgânica. 

Logrando êxitos eleitorais, os Movimentos cstarào inces
santemente renovados. 

Desta forma, evita-se o pelcguismo que pressupõe a sujeição dç 
trabalhador às oligarquias partidárias ou aos incontrastáveis interes
ses do Governo, 

No que concerne aos estudantes, atribuem-se-lhes, como aos tra
balhadores, os meios de ampla discussão dos problemas nacionais e 
espccílicos, ensejando uma visualização mais ampla e correta, 
porque mais dirctu. 

Cumpre, ainda, observar que, à medida cm que houver êxito, no 
plano eleitoral, os representantes dos Movimentos Trabalhista c Es
tudantil perdem o vinculo, integrando-se nos quadros partidários 
militantes e abrindo vagas às novas vocações de liderança. 

Os Movimentos são meios de recrutamento c aprendizagem c do
vem ter sempre os quadros renovados. 

Como se vê, o presente projeto contempla realidades esquecidas 
c corrige distorções perturbadoras do processo político. Inova c 
constrói, Ao invés do incenso aos estudantes c trabalhadores, no mo
mento, sem acesso ou .oportunidade de participação no processo 
político, concede-lhes os instrumentos de trabalho c de luta pelo 
aperfeiçoamento das instituições democráticas no Brasil. 

Nilo ostenta a prctensil~ da perfectibilidade. l'l resultado de ·um 
esforço e tem a inspiração de pôr a juventude e os trabalhadores a 
serviço da causa partidária. 

Que o Congresso o càrrija e aperfeiçoe. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES: 

José Gu.iomard- José· Esteves- José·l:.indoso- José Sarney 
Fausto Custclo·Brunco - Dinartc Mariz - Jcssé Freire -

Arnon de Mello - Gilvan Rocha - Eurico Rczcndc - João 
Culmon- Amurai Peixoto- Danton Jobim- Franco Montoro
Mendes Canule -· Saldanha Dcrzi - Evclãsio Vieira - Tarso 
Outra. 

O SR, PRESIDENTE (MaKalhiles Pllllo)- Sobre u mesa, pro
jetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 



Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•170, DE 1975 

Dispõe sobre a or&anlzaçio e o funcloaamcato de Movi
mentos Trabalhlata e Eatudantll nos Parti doa Polltil:Ga, .o .oU.,.._ 
Ira• providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I•· ·Os Partidos Polfticos poderão organizar Movimcntps 
Tràbalhista e ·Estudantil, com direito a representação. nos Diretórios 
Municipais, Regionais c Nacionais, como órgãos de açilo partidária. 

Art. 2• Além de liliação partidâria, será n~ssârio para in
gresso nos respectivos Movimentos: 

I -se trabalhador, a prova de sindicalização c de gozo de seus 
direitos, ou, nos municípios onde não haja sindicato, a Carteira de 
Trabalho c Previdência Social: 

11- se estudante, a prov-• de matricula cm estabelecimento de 
ensino de qualquer nível, autorizado pelo Governo. 

Parãgrafo único. Os estudantes somente poderão participar 
do Movimento até a idade mâxima de 27 anos. 

Art. 3• Cabcrâ aos Movimentos Trabalhista c Estudantil, 
através da ação partidâria, pugnar pela. realizaÇão de seus ideais c 
objctivos. 

Parãgrafo único. Os Movimentos deverão aprovar seus 
respectivos planos de ação politica c partidária observando, para 
esse fim, as normas estabelecidas nos Estatutos, Programas c Códi· 
gos de ~tica dos Partidos. ' 

Art. 4• Os, Movimentos nos Municípios podcrilo ser instala· 
dos quando o Partido a que for filiado contar, entre seus filiados, 
com, pelo menos, 25 (vinte c çinco) membros nas condições 
estabelecidas pelo art. 2•. 

Art. S• Constituído o Movimento, os seus integrantes, até 20 
(vinte) dias antes da Con vcnção para eleição do Dirctório 
Municipal, rcunir·se-ão para eleger, além da sua Diretoria: 

a) dois representantes e um suplente, para membros do Dirctó· 
rio Municipal; 

b) dois delegados para representarem o órgão municipal junto · 
ao Movimento Regional. 

Art. 6• Os delegados dos Movimentos Municipais reunir·se
iio até: 20 (vinte) dias antes da Convenção para escolha do Diretório 
Regional c eleger, além da Diretória do Movimento Regional: 

a) dois representantes e um suplente par& membros do Diretó· 
rio Regional; 

b) dois delegados e um. suplente para representarem o Movi· 
mento Regional junto ao Movimento Nacional. 

Art. 7• Os delegados dos Movimentos Regionais reunir-sc-ão 
20 (vinte) dias antes da Convenção para escolha do Dirctório Na
cional, para eleger a Dirctoria do Movimento Nacional c indicar 2 
(dois) representantes e um suplente para membros do Diretório Na· 
cional. 

Art. 8• As Diretorius de Cada Movimento terilo a seguinte 
composição: 

I - Diretoria Municipal: um presidente, um v ice-presidente, 
um secretário, um tesoureiro c um vogal; 

11 - Diretoria Regional: um presidente, um primeiro c um 
segundo-vice-presidentes, um primeiro e um scgundo-secretãrios, um 
primeiro c um segundo-tesoureiros c dois vogai~. 

III - Dirctoria Nacional: um presidente, um primeiro, um 
segundo c um tcrceiro-vicc.prcsidcntcs, um secretário~gcral, um 
primeiro c urn ::icgundo·sccretários, um primeiro c um. segundo· 
tesoureiros e q~utro vogais, 

Art. 9• Pnm todos os efeitos, os :Diretórios c Comissões 
Exe<utivas dos Partidos, cm todos os nfvcis, constituir-se-no, além 
dos lideres c dos membros eleitos conforme dispõe a legisluçilo 
purtidúriu, dos representantes dos Movimentos escolhidos nu forma 
desta Lei. 

Parágrafo único. O representante e suplente dos Movimentos 
junto às Comissões Executivas Municipais, Regionais c Nacionais 
serão, respectivamente, o primeiro c o segundo mais votados para 
membros do Dirctório. 

Art. lO. O mandato dos· representantes dos Movimentos 
Trabalhista c Estudantil terá duração igual ao dos membros dos 
Diretórios que integrarem. 

Art. 11. Os Diretórios dos Partidos providenciarão o rcsistro 
dos Movimentos .Trabalhista c Estudantil nos · ór&ilos próprios ~! 
Justiça Eleitoral, com a indicação dos seus rcprcaentantea c dele
gados nos órgãos partidârios, assim como dos membros eleitos par• 
as suas Diretorias. 

Art. 12. Na formação das chapas partidárias para as eleiçõe> 
proporcionais fica assegurado a cada Movimento o direito d·~ 
apresentar candidatos cm número correspondente a 10% (dez po1 

cen!o) de lugares a que os Partidos Pollticos tenham direito 

§ I• Os indicados pelos Movimentos acrescentar-sc-ão a• 
número de candidatos aprovados p,elas respectivas convençã<o. 
partidárias. 

§ 2• A lista de candidatos de cada Movimento deverá se 
apresentada à Comissão Executiva do respectivo Partido at~ 5 (cin 
co) dias antes da convenção que a homologará. .' 

Art. 13. Para indicação dos candidatos,· os Movimento 
Trabalhista c Estudantil rcunir-sc·ão, observados os· requisito 
previstos no. art. 34 da Lei n• 5.682 (Lei Orgânica dos Partido 
Políticos), até lO (dez) dias antes da convenção partidãria, podend 
votar: 

a) para candidatos a Vereador, os membros da Comiasil 
Dirctora do Movimento Municipal, os 5cusreprcscntiiJÚC~ no Diret< 
rio Municipal c os seus delegados junto ao Movimento Region' 
(art. S•,letras ia c b); 

b) para candidatos a Deputado Estadual c Deputado Federo 
os membros da Comissão Diretora do Movimento Regional, os dei 
gados dos Movimentos Municipais, os representantes do Mov 
mento no Diretório Regional c os delegados do Movimen• 
Regional.Junto ao Movimento Nacional(art. 6•,letras a c b). 

· .. 
§ I• Os indicados pelos. Movimentos acresccntar·<e-ão r 

número de candidatos aprovados pelas respectivas convençõ 
partidârias. 

§ 2• A lista de candidatos de cada Movimento deverá s 
apresentada à Comissão Executiva do respectivo órgão até 5 (cinc 
dias antes da convenção que a homologará. 

Art. 14. O candidato indicado por quaisquer dos Mo• 
mcntos, e eleito para o exercício de mandato parlamentar desligar., 
á, após sua diplomação, de seu respectivo Movimento, afastando·' 
inclusive, das funções que porventura nele exerça. 

· Art. IS.. Os Partidos PoUticos deverão promover a adaptaç 
de quaisquer órgãos de atuação trabalhista ou estudantil existcn• 
às normas fixadas nesta Lei. 

Art. 16 .. Aplicar·se.ão aos caso~ não previstos nesta Lei 
legislações partidária c eleitoral. , 

Art. 17. Para a formação da primeir~ Óirctoria, bem co, 
para a eleição dos delegados às Convenções c representantes nos 1 

rctórios, os Movimentos deverão realizar, sucessivamente,, Conv· 
ções Extraordinârias Municipais, Regionais e Nacionais, devendo 
primeiras serem cretivadas dentro de 120 (cento e vinte) dias da 
'gõncia desta Lei. 

Art. 18. Os Diretórios Nacionais dos Partidos PoUticos deo 
nari\o uma Comissão Provisória Trabalhista c uma Comissilo Pr•: 
sória Estudantil, cada uma composta de 9 (nove) membros, as q• 
tcrilo tambi:m a atribuição de constituir Comissões Provisórias · 
gionuis incumbidas de organizar os respectivos Movimentos 
Estados e Territórios. 

Art. 19. O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções, d 
.rode 30 (trinta) dius, paru exccuçilo do disposto nesta Lei. 
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Art, 20, Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, rc· 
vol)udus us disposições cm contrário, 

Snra das Sessões, em 2 de outubro de 1975,- Petrônlo Portella. 

Justlficaçio 
(Feita oralmente da tribuna) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•171, DE 1!175 

Isenta de custas judiciais nas açiles de despejo o locsdor
proprietárlo que nio usufrua alupel mensal superior 10 sa"rlo 
minlmo regional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• (; isento de preparo cartoriai' c custas judiciais, nas 

:~ç<ics de despejo, o locador·propriedário de um só imóvel, alugado 
pdo valor mensal de até um salário mini mo regional, 

Purúgrufo único. O disposto neste artigo beneficia, cxclusi· 
vtL mente, aos maiores de 60 anos, às viúvas c aos incapazes ou inváli· 
d<»que não tenham outro meio de subsistência. 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

J ustiOcaçio 

Subidamcntc a justiça só se faz gratuitamente às pessoas 
c<>mprovadamentc pobres, quando apresentam atestado de pobreza. 

Sabe-se, igualmente, que tais atestados são passados por auto· 
ridudc policial competente c que não ppde a referida autoridade for· 
nc:ci:-los a pessoas proprietárias de imóveis alugados, 

Visa, pois, o presente projeto assistir os ·velhos, viúvas, 
ln capazes ou invúlidos que, embora possuam um imóvel c o aluguem 
ua v <tio r milximo mensal de um salário mínimo regional, não tenham 
oulr<J meio de subsistência, e sejam compelidos a ajuizar ação de 
dc:spejo contra locatários inadiniplentcs. 

A proposição cria um benefício justo aos locadores especifi· 
cados, nus circunstâncias previstas, que, até ao presente, têm seus di
rc:ilos turbados pela incapacidade financeira de ajuizarem a açilo de 
úc:spcjo, quando absolutamente necessária, 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1975,- Paulo Guerra. 
(,is Comissõe.< de Consrituiçãoe Justiça e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 17Z, DE 1975 
Dá nova redação ao artigo 3• do Decreto-lei n• 594, de 27 

de mato de 196~, que Institui a Loteria Esportiva Federal e doí 
outras providências. 

()Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O art, 3• do Decreto-lei n• 594, de 27 de muio de 1969, 
passa a vigorur com a seguinte redução: 

.. Art. 3• · A renda liquida obtida com a exploração da Loteria 
Esportiva Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de 
ca ráter ussistenciill, ed ucucionul e aprimoramento fisico, c será distri
btlid« geograficamente ao inverso da urrecudaçi\o Estado por Esta· 
~t>, de modo a atender às áreas mtlis carentes, de acordo com progru
m«ção expedida pelo Poder Executivo, observudas as seguintes taxas: 

~) 40% (quarenta por cento) paru progrumas de assistência à 
fu111ília, à infi<ncia c ii adolescência, a cargo du Legião Brasileira de 
Asslsléncitl; 

b) 30% (trinlu por ccnlo) paru progrumus de cducuçilo risicu e 
utividudes csportivus: 

c) 30% (trintu por cento) para programus de alfabetizuçilo," 
Art. 2• Esta Lei entraril cm vigor na da tu de sua publicaçuo, re· 

vogtLdas us disposições cm contrário, 
Justificativa 

O simples texto do novo urtigo terceiro que se propõe nova reda
çUn. jÍI nos df1 o ex ato sentido c objetivo do rrojcto. 

Com efeito, o volume de recursos arrecadados semanalmente pe· 
la Loteria Esportiva Federal é realmente grande, 

(; evidente que as maiores receitas provêm das áreas mais de· 
senvolvidus do País, nus áreas de maiores concentrações urbanas, A 
parte retida pelo Governo' Federal e aplicada cm sctores carrentes dá 
o colorido humanístico do decreto-lei e embora se reconheça a 
validade da aplicação desses recursos, convém sejn dito, a Loteria 
Esportiva Federal tem sido um sangradouro de pequena poupançu 
privada c que tem significado cfctivos nos Estados pobres do Tcrritó· 
rio Nacional. 

Ora, objctivando como objetiva, a Loteria Eportiva Federal, 
conseguir fundos ;ara assistência, educação c esporte, é natural que 
a lei jâ fixe d!rctrizes para essa aplicação. Claro cstâ que a omissão 
da lei não significa que as ârcas mais carentes venham a ser prcjudi· 
cadas, todavia, forçoso é reconhecer que, naturalmente, os recursos 
tendem a ser absorvidos nas áreas de maior densidade urbana, posto 
que, conquanto d incidência dos problemas assistenciais sejam cm 
menor número e as necessidades de esporte menos aparente, a vcrda· 
de é que a problemática é mais reconhecida, vista, sentida c divulga· 
da,·lsso leva, por vezes, o Poder Público, inconscientemente, a aten· 
der determinada área cm detrimento da outra, por ser foco de 
tensão, 

O objetivo do projeto, pois, é tornar obrigatória a aplicação de 
maior massa de recursos na~ áreas mais pobres. Quer nos parecer 
QUe o projeto atende à filosofia do Governo, simplesmente tornando 
exprésso nu lei aquilo que já é sua meta. 

Com essa justificativa, submetemos o projeto à consideração da 
Casa. 

Sala das Sessões, cm 2 de outubro de 1975.- Osires Teixeira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 594, DE 27 DE MAIO DE 1969 

Institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras 
providências. 

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

Art. 3• A renda líquida obtida com a exploração da Loteria 
Esportiva Federal serú, obrigatoriamente, destinada a aplicações de 
caráter assistencial, educacional e aprimoramento físico e será dis· 
tribuída de acordo com programação expedida pelo Poder Exccuti· 
\!O, observadas as seguintes taxas: 

a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistência à 
família, à infância e à adolescência, a cargo da Legião Brasileira de 
Assistência: 

b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e 
atividadcs esportivas: 

c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização . 

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

(Ás Comissties de Constituição e Justiça, de Educaçdo e 
Culmru e de Finanças. J 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- Os projetas lidos 
seruo publicados e remetidos t\s Comissões competentes, 

Sobre n mesu, requerimento que serí1lido pelo Sr. 19-Sccret{lrio. 

~lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 444, DE 1975 

Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro lruns
crição, nos Anais do Sen11do Federal, do estudo sobre i\rthur Bcr· 
nardes, feito pelo t\cudêmico.Ahgur Rcnuult, e publicado no ,Jornol 
do llrusil de 9 de agosto do corrente ano, 



-37-

Sala das Sessõc.<, em 2 de outubro de 1975.- José de Maga· 
lhães Pinto, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
art. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
uo exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-· Está terminado o 
per iodo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 426, de 
1975, de autoria do Senhor Senador Pctrônio Portelia, soli· 
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis· 
curso proferido pelo Exce/ent/ssimo Senhor Prcsidcnlc Ernes· 
to Gcise/, na sessão de encerramento da Convenção da Alian· 
ça Renovadora Nacional, realizada a 21 de setembro de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn· 

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO PROFERIDO PELO EXCELENT!SSI· 
MO SI:.'NHOR PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, NA 
SESSÃO DI:.' ENCERRAMENTO DA·CONVENÇÀO DA 
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL •. REAUZADA A 
21 Dt." SETEMBRO DE 1975, QUE SE PUBLICA NOS 
TERMOS DO REQUERIMENTO NP 426/75, DE AUTO· 
RIA DO SR. SJ:.'NADOR PETRONIO PORTELLA 

"Meus correligionários da Aliança Renovadora Nacional. 
r: com real c cfctivo senso de participação que, na qualidade de 

Prcsidéntc de Honra do Partido, compareço a esta VI Convenção da 
Aliança Renovadora Nacional, ao ensejo de seu encerramento. 

A par dos agradecimentos pela manifestação de apreço com que 
:1qui mC' recebestes, cu vos saúdo, Sl:ohores convencionais e a todos 
os nliados c eleitores do Partido, do Norte ao Sul do País que oru 
repn:sentais. 

Que minhas palavras- de estímulo renovado, de ardor c de fé 
-se não hauridas de experimentada vivência na politica partidária, 
pois não n tive de fato, sejam inspirndas pela visão panort1mica e 
prospectiva, ampla c bem informada, que se me oferece desde o alto 
cargo que ocupo. 

Que esta reunião se constituu cm murco memorável du vida 
partid!~ria entre nós, no.qu~dro democrático das instituições políticas 
brasileiras, a'8inalando, indelevelmente, a vitalidade do Partido do 
Governo, Partido que, propondo-se a promover c impulsionar a pró· 
priu renovucão nncionul, deve ·cuidar, principalmente c ~:m 
permanênciu, de: renovar-se u si mesmo, os seus métodos c as suas 
prôticas, seus !Jderes c seus quadros e, sobretudo, seu plano de acilo 
purtidí1ria c seu idcúrio político. 

A convcnçiio - órgão supremo de deliberação partidária -
vem de eleger os membros do Dirctório Nacional que deverá 
supcrvisionur n vidu do Purtido, desde ugoru c durante dois unos, c, 
bem ussim, de constituir o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal e 
o Conselho de Ética. Congrntulo-mc com os eleitos c, particular: 
mente, com o. ilustre presidente, Dcputudo Fruncelino Pcreiru, c 
uuguro-lhcs pleno êxito na honrosa missUo que oru iniciam, qual u de 
usscgurnr o progressivo cngrundccimento do Purtido c u 
continui<ladc de suu profícua utuuçUo nu política nucianul. Aos 
corrcligiunúrios dirigentes que ucahum de concluir seus mundatos, 
ugrudeço os relevantes serviços que prcstarum. Em curútcr pessoal, 

rculco a cooperação opcro><t, leal c inteligente, que recebi do Exm• 
Sr. Senador Pctrônio Portel/a, na presidência da ARENA, dc<de o 
inicio de meu Governo. 

Outru turcfa de excepcional importância realizada pela 
Convenção, cm decorrência du Carta de Princípios, de abril de /972, 
onde se contém normus do pensamento politico-doutrinário, foi a 
elaboruçito do Progruma do Partido. Resultou de projeto lançado 
pelo Dirctório Nacional em 3/ de marco último, oportunidade em 
que sobre ele me manifestei, dizendo: "espero que este projeto seja 
dcbutido, emendado c pcrfeiçoado; que se inspire na ideologia da 
Revolução- de segurança e de desenvolvimento integrado, que seja 
realista, que atenda, sobretudo, às condições aluais internas de nosso 
País c à sua posição relativa nu conjuntura mundial. Acredito que a 
Aliança Renovadora, com esse programa, se reavivará, lutará, desde 
logo crescendo, reforçando-se, arregimentando forças novas, 
adquirindo maior coesão, não só para sustentar c apoiar o Governo 
na sua açiio governamental, mas para assegurar a continuidade dessa 
ação que se realiza desde 1964." 

Longo foi o caminho percorrido para se chegar a esta formula· 
cão dos objctivos da política partidária. 

Convém recordar que a Revolução de 1964 foi, cm seu inicio, 
um movimento impetuoso de repúdio, pela maioria esmagadora do 
povo às práticas subversivas e corruptas que, conjugadas- aquelas 
estimulando a estas c delas se valendo - ameaçavam a Nação da 
derrocada c do caos. Era natural, pois, que se desse relevo máximo 
ao combate premente: contra a subversão e à luta ferrenha contra a 
corrupcão avassaladora. Tais procedimentos, de natureza t~tica. 
estavam inseridos numa estratégia ainda muito difusa, de rcvituliza· 
cão democrática, do fortalecimento do potencial nacional e du 
melhoria do padrão de vida de uma população realmente esquecida, 
até então, pc/us classes dirigentes. Assim, aquelas táticas, cm real 
vazio estratégico, fizeram-se dominantes c conduziram·se sem uma 
dircção definida, sem objctivos bem determinados. 

Anos passariam atê que, aos poucos, a Revolução fosse, como 
caudal irresistível, cavando fundo o seu caminho c construindo, com 
seu futuro próprio, o próprio futuro da Nação. Deve reconhecer-se 
que, nc:sses •mos, muitos c valiosos esforçOs s~ despenderam nas 
investigações de toda· ordem empreendidas contra a corrupção, pura 
chegar-se, afinal, a reduzido número de ntos comprovadamcnte 
lesivos, sendo evidente hoje que escaparam à repressão lcgul, por 
fult:t de provas cfctivas de valor jurídico, muitos dilapidadores de 
h:tvercs públicos, prcmi:tdos até com um atestado, embora falso, de 
probidade :tdministrativa. 

A vcrdudc, triste vcrd:tde, imanente à imperfeição da condição 
humana, é que a corrupção é diiltcse comum dos organismos sociais 
c que se manifest-a com virulência maior nos períodos de tensão 
ucrescida, como, por exemplo, os de inflação descontrolada ou de 
hipcrinfluçào, sem esperança de remissão a curto prazo. 

Em situações como essas - c não há país que não us tenha 
conhecido - um tratalncnto eficaz du corrupção exige austeridade 
exemplar dos governantes, utiva vigilância cm todos os níveis de 
administrucão pública, pronta punição dos rcsponsá,cis cm todos os 
casos que u corrupção foi evidenciada. 

I! de esperar-se que nosso arcaico mecanismo judicií1rio, 
reconhecidamente lento e ineficaz às chicanas e prücrustinuçõcs, se 
vcn ha a aperfeiçoar finalmente, com a colaboração dos Três Poderes 
da República, pura que se implante o tipo de sunsçõcs adequadas a 
tu is crimes, cviti.lndo-sc o recurso- embora com up\uuso generaliza
do das pcssous de bem deste país - a medidas de cxccçi\o, únicas 
cliL.·aLcs, nn·verdadc, por mais que cm si mesmas lamentáveis. 

De minhn parte, cumprirei o meu dever, sem rilc dc1xar 
i111prcssionar. entretanto, pclu cnmpunhn alarmista c de desígnios 
suspeitos, sobre corrupçi\o, desc:ncudcudu ultimumcntc. Furei apurur 
ns irrcgulmid:1dcs que, fundamentulmcntc chegarem u meu conhc· 
cimento, promovendo junto à Justiça, julgamento dos culpudos c 
:1plh:ando-lh~:s, a este'\, ~ançõcs cxcepcionnis, sempre que for 
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imprescindível. Não duvido de alcançar, as!im, os indivíduos 
realmente, culpados, sem atingir, de forma alguma. a probld.ade 
adminisÚ·utivu dos GoVernos revolucionários, padrão 'de digniijade e 
de honra a mim transmitido pelo meu ilustre antecessor, o eminente 
Presidente Emílio Médici. 

Quanto à 'luta anti-~ubvcrsiva, com todas as suas trasédias, 
inegáveis são os resultadOs cfctivamcntc alcançados, à custa de 
inauditos esforços, de uma ação tenaz c vigorosa c até mesmo de 
sacrificiOs cruentos dC elementos reSponsáveis pela segurança interna 
do país. uo longo dos últimos anos. 

.O adversário, entretanto, embora neutralizado,, nãO foi . 
destruído. " continuamente rcalimentudo, inclusive com meios 
vindos do ~xtcrior c com a utilização de insidiosa propaganda e, 
assim, continua cm atividadc, exigindo que se lhe. anteponha 
persistente açiio prcvcntivíi. c· mesmo repressiva, para mantcr·sc o 
clima de ordem e trabalho indispensáveis ao nosso desenvolvimento, 

A concepção inicial da Revolução, traduzida nessa atitude tâti· 
cu - contra a corrupção c contra a subversão - e executada no· 
quadro que venho de descrever, foi progressivamente, absorvida por 
uma doutrina mais construtiva, ·de nível estratégico, expressa no 
lema desenvolvimento c segurança c que, verdadeiramente, tem 
norteado a ação dos nossos Governos revolucionários. 

Tui doutrina, exposta detalhadamente cm várias oportunidades, 
principalmente em meu discurso como candidato à Presidência da' 
Rcpúblicu, perante a Convenção do Partido, em 15 de setembro de 
1973, c nu exposição que fiz aos Ministros de Estado, na I• Reunião . 
Ministeriul, cm 19 de março de 1974 está fielmente consubstanciada 
no li PN D. aprovado pelo Congresso Nacional. 

O programa partidário ao qual a Convençilo dedicou grande 
parte de seus esforços, como um passo a mais, agigantado, no 
senÚdo da elaboração de obra de tão alto significado, proclama que 
a realização da democracia tem por fim último 11 construção de uma 
sociedade livre, justa, soberana c progrc,ssista, 

Em decorrência, estabelece como grandes objctivos nacionais: a 
realização da democracia representativa c sua modernização institu
cional, o desenvolvimento econômico c a transformação social, que 
propiciem u paz social, a soberania nacional, a integração nacional, 
tudo dentro de um quadro de segurança interna e externa c da busca 
da consecução do bem comum. Incorpora u essência da doutrina 
preconizada c, assim, consagra, cfetivamcntc, a identidade, idcoió· 
gica que vincula o Partido Renovador c o Governo, um ao outro, 
sob u égide da. Revolução. 

Com o programa c a renovação normal dos quadros dirigentes, 
nos diferentes nívcil - municipal, estadual e nacional - e, ainda 
com o valioso assessoramcnto cm pesquisas c estudos políticos da 
Fundação Milton Cumpos, recentemente constituída, cabe agora 
alivar, intensivamente c cm caráter permanente, a ação partidáriq 
seja para o revigoramcnto do Partido, seja para desenvolver o 
necessário entrosamento com o Governo. 

Impõe-se, desde logo, que se calcln disscnções c se aplainem 
divergências que nem poderiam, umas c o~tras, deixar de surgir num 
Partido no Poder c de ampla base .mujoritári~. , 

Imperativo da hora presente c que se sa1ba c que que~ra honesta· 
mente sacrili~:ur interesses, v'Uidadcs c paixões individuais ou faccio
sus, cm beneficio da unidade do conjunto c do fortalecimento sempre 
crescente da organização purtidáriu. Assim, poder-se-â, ~·e fato, 

,multiplicur c potcncialilar nossa capucidade de mobilização do 
ch:iturmlo, não upcnas com vistas aos prélios das urnns, mas ainda, 
pcrsistcrnc c continuamente, cm apoio às teses c proposições que ao 
Partido cumpre defender com galhardia c desassombro, cm prol do 
desenvolvimento duvida democrática, do bcm-estar do nosso govo e 
de um l'uluro, cada vel mais radioso, do Brasil. 

Somente com um sólido c alevantado idcârio, coerente e inspiru
Jor,~.:nmo é o progrnmu do Purtido, será este cupuz de asscgurur lir· 
1111: unilladc de prnpósitos, supcrundo os inevitáveis c até mesmo 
hcnéficus - se contidos cm limites justos - choques de tcndêncius 
divcr~as, disputas Uc liderança c: oposiçüo dns interesses divergentes. 

E, por outro ludo, difundindo-o, proclamando-o, cKplicando-o, 
conseguirá. o Partido assegurar o apoio da maioria do eleitorado. 
Tanto mais quundó s~i trata de um Partido que é Governo, de um 
Partido que está no Governo, de um Partido que não promete 
apenas, como qualquer grupo de demagogos vulgares pode fazê,lci, 
mas de um l'arlido que à altura da responsabilidade que lhe cube, 
vem, muito ao, çontrário, cumprindo um indiscutível· elenco de 
realizações de vulto cm todos os sctorcs da vida nacional, inclusive-· 
e com vigor maior, após haver o.Pafs superado o grave período de 

estagnação e de miséria ciue a Revolução herdou- inclusive, repito, 
no campo dajustiça.social, ampliando-a, aos poucos, a todo o cspil· 
ço nacional c a' todos os estratos da sociedade brasileira. 

O programa du Aliança Renovadora é também um .compromis· 
so entre correligionários c, ainda, um compromisso formal para (fom 
o povo, mas é, sobretudo, um compromisso com o futuro da Nação, 
um plano-mestre em que se deverão enquadrar os planos qUinqUe
nais de desenvolvimento. e. mais especificamente, um compromisso 
~om a numerosa plêiade de jovens que ar aguardam; nos bancos 
escolares, c no aprendizado profissional, a sua hora de p~rticipar da 
vida política do País, amoldando-a às aspirações novas de sua gera
ção, f: u essa juventude que devemos poder c saber c querer apresen
tar alternativas válidas c bem delineadas para esse duro combate que 
é a vida de um povo, com vistas à conciliação da ordem com o pro· 
gresso, do desenvolvimento máximo com a segurança indispensável, 
da amplitude mais liberal de franquias individuais, com o grau 
irredutível de responsabilidade para com a Nação cm seu conjunto, 
responsabilidade esta ....:. ônus implícito da participação na vida 
democrática. Ai está a essência de toda a problemática política que a 
cada povo lhe cumpre, em cada fase de sua História, s.olllcionar de 
acordo com suas características próprias, as tradições ~. •• .u passado 
e suas aspirações de um futuro melhor, no panoranr.i im. :nacional· 
roalista em que se encontra inserido - o eterno conflito· potencial 
entre o indivíduo e o Estado. 

Meus companheiros de Partido, 

De vós espero tenacidade c clarividência na reorganização 
partidária que se impõe fazer desde as bases municipais: tanto .na 
estrutura, como nos métodos de ação, dentro do quadro Ideológica 
programado. Em vós confio para as árduas campanhas de mobiliza
ção de eleitorado numeroso, disperso sobre território imenso, campa· 
nhas que já se uvizinham, Estou certo de que sabereis dar, nas urnas, 
cabal e irrclorquivcl resposta às meias-verdades negativistas que se 
propalam sobre crise.quc o Partido atravessaria, à técnica .scdiça da 
afirmação gratuita de vi.órias da Oposição, tidas como' seguras, à 
critica fácil, parcial c irresponsável, às provocações de toda ordem 
que deverão receber, na hora devida, réplica merecida. 

. . Em 1974, num pleito eleitoral de reconhecida liberdade c lisura 
'a que compareceu número nunca visto de eleitores, a Aliança 
Renovudora Nacional conquistou maioria, absoluta na votação 
proporcional que é a verdadeira ~atação de legenda. Já em 1975, u 
Ali:uiça lidera amplamente as filiações partidárias em todo o País, 
com quatro vezes o total de eleitores que o adversário conseguiu 
inscrever, 

O que sc.:riio, paru nosso Partido, os embates de 76 c 78. com o 
vnlinsu <lpoio l[Uc espera merecer do povo e, também, todo o apoio 
que o Governo du União c os Governos da totalidade dos Estudos, 
principulmcntc pclal' suas reuliznções, não lhe regatearão - dcn~ro, 
sempre. das tradicionais c legitimas regras de boa moral politiCO· 
purtiUúriu- é o que vcrcn1os no momento oportuno, parn dcsmuscu
runu:nto e vexame dos falsos profetas de encomenda. 

Pura isso, lJLIC n~o nos faltem união de esforços, unidade de 
prupúsitos, cm:s:io sóliLiu no pcnsamcnto c nu uçUo, tudo t:m benefi
cio m~dor de todo o peva dH nossa lerru que pode e deve conliur no 
Governo c pode c deve também conliur no Partido do Governo-u 
Aliança Rt:novadoru Nucionul." 



O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) -Item 2.: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 427, de 
1975, do Senhor Senador Pctrõnio Portclla, solicitando a 
transériçilo, nos Anãis do Senado Federal, do discurso de 
posse do Deputado Francelina Pereira na prcstdencía da 
Aliança Renovadora Nacional, proferido na sessão de 
encerramento da convenção do partido, realizada a 21 de se· 
lembro de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores , que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
.Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO ()E POSSE DO DEPUTADO FRANCELI· 
NO PEREIRA NA PRESIDtNC!A DA ALIANÇA RENO· 
VADORA NACIONAL, 'PROFERIDO NA SESSÃO DE 
ENCERRAMENTO DA CONVENÇÃO DO PARTIDO 
REALiZADA A 21 DE SETEMBRO DE 1975, QUE SE PU· 
BLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 427j75. 
DE. AUTORIA DO SR. SENADOR PETRONIO PORTEL· 
LA 

"Senhores Convenclonafs: , .• 
"O encargo que me atribulstcs - o de dirigir a Aliança Reno

vadora Nacional - faz com que cu me detenha, primeiramente, 
sabre a significado - tão ~onroso por sua origem, tão desafiador 
por sua natureza- de tal investidura, E. em segundo lugar, sobre o 
papel dos partidos políticos que hoje são objeto cm todo o mundo de 
um largo debate c;uanto à natureza de suas funções c a sua eficácia, 
assinalando a nossa .inabalâvcl crença no poder politica como 
inspiração da açilo governamental em todos os seus níveis. 

"À frente da dircção nacional da ARENA, nosso compromisso 
é com a democracia c com o desenvolvimento do Pais. Somos, hoje, 
,cm população, a sétima sociedade entre as nações c nos colocamos 
entre os vintc·palses economicamente mais desenvolvidos do mundo. 
Temos, por isso, agora, uma enorme tarefa, que há de assegurar justa 
fruição do nosso desenvolvimento, visando, não apenas à democracia 

·política. que inspira e formaliza a orgailização da liberdade, màs 
também. e fundamentalmente, à dcmocraçia soem!, que objctiva a 
correçilo das desigualdades entre os cidadãos. Nun• c noutro caso, 
segundo a convicção de Milton Campos, "não esta rã esquecida a pes
, soa humana, e a democracia não falha rã na sua missão". 

"Nessa perspectiva, o exercício democrático será um constante 
esforço de renovação de 'suas próprias crenças, de aperfeiçoamento 
de seus costumes, de vigilância pela vitalidade dos seus princípios. 
Moblllzaçio 4os Partidos 

"Todos reconhecemos a importância dos partidas pohucos na 
vida dus nações, "São eles"- .afirmou o Presidente Ernesto Gciscl 
t:lll nossa última conve'nÇUo- ~~·csSêi1ciiliS"Uo estilo de vidn democrá
tica, coma velculos exclusivos de participação do povo na organiza.' 
çüo do poder c como responsáveis pela autenticidade do sistema rc· 
ptc:sclwuivo." 

· "Dentro dessa concepção, há que mobilizar permanentemente o 
Partido na análise c discussão dos problemas nacionais: ele é um 
insubstitulvcl veículo na busca de uma maior c mais consciente intc· 
gração das comunidudes rurais c urbanas, dos trabalhadores, dos 
empresárias, dos jovens, dos homens de todas as idades, num pro· 
cesso de desenvolvimento social e político, Esse relevante papel 
repele a fragmentação partidário, c exige dos líderes perfeita e cxa\n 
oonsciência de suas responsabilidades, 

"Cumpre à ARENA muntor·se numa posição de liderança do 
debate de todos os problemas -- sociais, pollticos, institucionais e 
económicos - visando sempre ao aperfeiçoamento do regime, 
ajustado ú vocação dcmocr6ticu do nosso povo, sem apelo a velhos 
processos que nilo estilo cm harmonia com as necessidades do País. 

Consideramos qúc o aprimoramento politico do País não ocorrera 
na tempo e na dimensão que almejamos sem a nossa cfetiva 
participação. 

Govemo, AIRENA e Poro 
"0 Programa que acabamos de aprovar - tendo sido objcto de 

amplo debate, expressa verdadeiramente a vontade nacional- além 
de definir o nosso. ideário, habilita-nos a lutar pela conquista de um 
grande elené~ de medTclas-cm 'todos os nlveis da atividadc humana. 
Se bem que saibamos.'JUC as .d"i&ualdadcs sempre cxi5tiram c não 
poderão ser totalmente eliminadas, convém multiplicar esforços para 
atenuá-las, Isto é verdade tanto cm termos de nações coma de 
regiões pertencentes ao mesmo Pais, mas, sobretudo, entre os· 
homens. ' 

"Dentro dessa visão da realidade brasileira, a Aliança Reno. 
vadora Nacional hã de ser, a um só tempo, veículo das aspirações do 
povo c instrumento de Governo. Em sua dircção, cm seus quadros 
humanas, cm sua crcsocntc disposição de servir ao Pais, encontrara o 
Governo uma base constante, leal c firme, com a qual poderá contar 
c confiar. Mas ao lado da sustentação politica, sércmos sempre um 
instrumento de Governo· no sentido de que a vigorosa ação do Prcsi· 
dente ,da República se realize com a presença do Partido e de tal 
forma que as rcsponsabilidad" sejam por nós divididas c os 
itinerários traçados por inspiração comum. 

bltos Revoluelon,rlo .. 
"Não é possí~cl desconhecer os grandes êxitos alcançados pela 

Revolução Brasileira, seja no campo do desenvolvimento cconômi· 
co, politico c social, seja no da ordem c segurança. Basta citar os 
grandes investimentos em execução nos sctores de educação, saúde, 
habitação, desenvolvimento social urbano, ampliação c aperfeiçoa· 
mento da providência sociai, estabelecimento de programas de pou· 
pança para os trabalhadores de baixa renda, reformulação da politi· 
ca salarial, que p·ossibilitou a restauração do poder de compra dos 
salários, afetados pelo surto i'nOacionáric.. ' 

"Constituem providências de profundo alcance social a 
alteração na politica habitacional para reduzir os juros e ampliar os 
prazas de financiamento: a correção monetária nos descontos feitos 
n~ fonte para ampliar a faixa dos ~uc silo iscn,tos do pagamento do 
Imposto de Renda; a extensão ào previdência social •o trabalhador 
rural, uo!llnv~lidos c aos maiores de setenta anos; a extinção dos des· 
conlos da previdência para os aposentados que retornam ao traba· 
lho; a reciprocidade na contagem do tempo de serviço para efeito de 
aposentadoria; a ampliação da assistência médica, jâ a&ora·eom a' 
assistência farmacêutica através da distribuição gratuita de medica· 
mcntos; a instituição do salãrio·maternidade. Todo um conjunto de 
providências visando ao amparo do hemcm c da mulher que·traba· 
lham c para cujo direito ao lazer passa a preocupar-se o Governa 
com·u recente criação dos Centros Saciais Urbanos. 

Procresso Social 
''Essas mt:didus. somadas a outras Cm estudo, revelam a 

preocupação do Governo com o bcm:cstar do homem brasileiro c 
colocam a nossa País entre os mais avançados no campo das 
conquistas sociais. Certamente damos um exemplo ao mundo de 
como se pode realizar - nu expressão do Presidente Geisel - o 
desenvolvimento num clima de paz e construir a prosperidade da 
Nação, hoje uma potência emergente, com a progressiva 
inearporacão do povo nos re>ultados do crescimento cconômico. 

.. ,,certo que, embora apreciável no plano econômico o avanço 
do Pais, é notável o progresso no setor social. forçoso é reconhecer 
que uindu muito resta a fazer para que alcancemos o ideal da dcsen· 
volvimento pleno e integrado. 

"No curso desse desempenho, eabc·nos papel relevante, 
sobretudo cm nossa posição de força política majoritâriu, em condi· 
ções, portanto, de orientur .a formulaçila dos programas 
gavornumcntais, viabilizundo neles as aspirações populares. Por isso 
a ARENA buscará, no convivia com o povo - c aqui assumimos 
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u111 solen~: compromisso de torná~la presenlc cm todos os grupos 
sociais c em tudo o Pais - conhecer suas dificuldades c aspirações, 
Munidos dos nc:ccssúrios instrumentos, de modo cspe~ial a 
Fundaçiio Milton Campos de Pesquisas e Estudos Politicas, prcten· 
demos captar c definir. o contorno c o sentido ~os problc~as, 
identificil·los c clussificá-los com clareza, c, nu mcdtda de sua 1m· 
portância c profundidade, compor c exercitar um plano para solu· 
cionú-los. 
Participação dos Políticos . 

"l'am o pleno êxito da extraordinária obra de construção do 
desenvolvimento do Pais c de modernização de suas instituições· que 
vem st:ndo hú onzt: unos empreendida, impõe~se o necessário 
cmhusamentu político, para que ela seja permanente e duradoura, c 
utcndu uos impt:rutivos humanos que devem condicionar sempre as 
formulaçõt:s técnicas dos problemas. E para assegurar essa sustenta
ção, nós, os políticos, somos insubstituívt:is. Quase sempre 
incumpreendidus na sua alta missão e injustiçados no julgamento 
das suus atividados, são os pol!licos dedicados e ·abnegados 
servidurÓs da causa pública, para os quais não existem questões pcs· 
souis a prt:st:rvur, mas superiores interesses do povo a defender. 

"Dai nossu preocupação de estabelecer formas c mecanismos de 
convivCnci<~ c cnh:ndimento cada vez mais amplos entre os Governos 
c o Partido, de forma que possamos participar dos instrumentos de 
atuaçào governamental, da mt:sma maneira ·que lhes oferecemos a 
nossa cooperação, o resultado de nossas rcnexões, nossas equipes, 
nosso vigoroso apoio. 

"O Presidente Ernesto Geiscl ampliou substancialmente o 
rt:l:1ciumm1ento c:ntrt: o Governo c o Partido; urge estreitá-lo, sem 
rccc:ios nem desconfianças, em todos os níveis, para que, 
participando da açào governamental nos planos federal, estadual e 
municipal- possamos partilhar de suas responsabilidades e comun· 
pr~-~i~. . . . 

"Toda a realização que o seu bencmi:nto Governo msp1ra e 
preside integra a nossa ação partidária c forta.lcce a~ nossas d.isposi· 
ções de luta. A través de sua liderança c de sua mdechnávcl.deciSao de 
não permitir a injustiça social, asseguram-se os companheiros de to· 
do 0 País de que o seu Governo, realizando desse modo os objetivos 
programáticos, estará cada vez m~is idcnti.ficad? :om o pov~ c co~ 
a ARENA. Já se disse que "no regtmc prestdenctahsta, o prcstdcntc e 
0 líder e o coração do Partido" (Merriam and Gosnell). Ao seu lado, 
Presidente Ernesto Geisel, nosso objetivo é catalisar o afcto de todas 
as camJdus da população, buscar-lhes as aspirações, atendê-la~ nos 
desejos básicos, e, através delas, aprofundar, cada vez maiS, o 
suporte político e social do seu Governo e de quantos, governantes 
em todos os Estados e em quase todos os Municípios, nos Executivos 
c no:-; Legislativos, que nos re;uesentam c realizam os nossos princí
pios programáticos. Tenha, Senhor Prcsiden;c. a certeza da nossa 
le:~ldude, do nosso apoio e da nossa colaboraçao. 

Renovação Total 

"'Dirigir um partido como a ARENA, nesta época de renovaçüo 
de conceitos, vulores c estilos que pareciam eternos, c quando as 
uspirucõcs populures se apresentam candentes, resultado sobretudo 
da crescente urbanização, é tarefa que enobrece, mas, por igual, 
múltipla de rcsponsa~ilidades, 

"Ao lado da insigne honra da investidura, avulta a grande 
responsabilidade de suceder ao Presidente Pctrônio Portella, que di ri· 
giu o Partido com dedicuçUo inexcedível, dinamismo, inteligência c 
ampla visão. O seu trabalho. sobretudo inovador e renovador, 
rept:rcutira st:mpre nu nossa vida partid(lriu, servindo-nos de inspiru· 
çUo c roteiro. 

"Habilitum-se contudo, 11 experii:ncia iniciada ao lado do saudo· 
so Senador Filinto MUller, e continuada nu modesta colaboruçào 
duda 110 meu eminente antecessor que agora deixu a dircçào partidil· 
ria, mus continua entre nós, como intcgruntc da Comissilo Executiva 
Nacional. 

••comp11nheiros'' 

"Sumos um gnÍnde Partido que desejamos permanente, 
estruturudu e implantado i:m toclo o território nacional c sustentado 
por autenticas lídi:res consagrados e acreditados nos serviços ao 
povo. t enorme a nossa força, como relevante a nossa missão. E se 
aqui nos encontramos reunidos, numa verdadeira confrutcrrlizaçào 

·nacional, é porque acreditamos, no que somos c no que podemos 
realizar em favor da prosperidade c do bcm-estar dos brasileiros. 

"t nessa convicÇão, fortalecida pela nossa união, que deve ser 
crescente. c que mais do que nunca se impõe, que devemos nos prepa
rar puia •. us futuros embates, dos quais haverá de sair ainda mais 
fortalecida e vitoriosa a legenda da Aliança Renovadora Nacional. 
Exortou todos os correligionl1rios, dos mais ilustres aos mais modcs· 
tos, nas capitais como no interior, a que, a pa(tir de agora, coordene· 
mos a nossa açr1o c concentremos todo o nosso csrorço na conquista 
das futuras vitórias, para que possamos continuar oferecendo ao 
País a estabilidade politica que lhe tem permitido construir o 
desenvolvimento e garantir a paz social", 

•• Agradeço a confortadora presença de quantos aqui se 
encontram. sobretudo daqueles que vieram dos Estados c Municí·, 
pios para manifestarem o seu apoio à nova Direção da ARENA. 
Permiti, entretanto, que assinale o especial significado que deve ter 
para o nosso Partido, a ativa participação da mulher brasileira nesta 
Convenção. A ela, e no Ano Internacional da Mulher, a nossa 
homenagem especial c o reconhecimento da sua crescente importân· 
ciu nu vidu da Nação. · 
•'Senhores Convencionais: ..... 

"Desejando um Partido aberto, onde o debate se fa~a sem restri· 
• · livre à discussüo das idéias; convocando as lideranças· de coe:-;, 

1
. 

reconhecida expressão política c os valores jovens, tornand.o-?s a lU· 

dos permanentes na tarefa comum; praticando a dcmoc~ácm :nterna 
para depois projetú·la sobre. o Pafs; lutando pela purtficaçao dos 
costumes, no combate continuado à corrupção, onde quer q~c ela 
se manifeste c se comprove: estimulando a expansão da econom1a pe· 
ia aproveitamento racional de todas as nossas potenciulid~des c pelo 
fortalecimento da empresa nacional; zelando pela valortzação dos 
assaluriados, dos que ganham e podem menos, por isso mesmo mais 
carentes de assistência e amparo: acreditando na ARENA, em sua 
força, em sua liderança, sua coesão e capacidade; estabelc:•~?o um 
canal de comunicação- cm duas dircçõcs para as no~sas 1dc1as.cn· 
tre nosso Partido e o Governo do eminente PreSidente GelScl: 
estimulando ampla participação no processo politico, pelo voto, pela 
cscolhu consciente dos governantes: buscando o pleno. Estad·o· de 
Direito, de justiça, com adequação existencial e com responsab1hda· 
de no uso das franquias democráticas: integrando os trabalhadores e 
a juventude na vida politico-partidária: aluando desse modo, 
esperamos, em clima de arregimentaçào e de confiança, responder 
aos vastos desafios que a Naçüo e a democracia nos oferecem. t para 
cssu gr~mdiosu c urgente tarefa que agora conclamamos os 
companheiros de todo o País.'' 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussílo, em primeiro turno, do Projeto de l,.ei do 
Senado n• 22, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que ultera o§ 4• do art. 79, da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, c dá outras providi:ncias, tendo 

PARECERES, sob n•s 211 c 212, de 1974, das 
Comissões: 

-de Constituição c Justiça, pclu constitucionalidade c 
juridicidadc: c 

-de Lcglslaçilo Social, fuvorilvcl, 

Em discussão o projeto, em seu primeiro turno. 



O Sr. Ruy Santos (ARENA - lluhia) - Peco a pa\cma. Sr. 
J>residcntc. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Lidcr Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahio. Sem rcvosao do 
orador.)- Sr. Presidente. o principal ohjctivo deste projeto de lei. de 
autoria do nohrc Scnador Nelson Ci.lrnciro, é cvitur que o pro
pri~.:túrio d;:1 construção s!!j<l obrigado ·a aprcscntar ''comprovação 
prévia pcrnntc o INPS", desde quc a construçiio seja do tipo cconõ
lllico, cm regime de mutirtw ou sem mllo-dc-obru <tssalari;:Jda. 

A matéria. Sr. Presidente, jC1 cstú rr.:guk1da cm h:i. Assim. o 
Manuul ptlftl Fis~alizaçfw da Construcrw Civil diz cm um dos seus 
itens: 

"Nilo dcverú. cm princípio, ser t:mitido subsídio !I Fisca
lizaçfio ou tomm-sc qualquer providGncia com ;:1s construçõcs 
de menos de 40m~. ocorrendo, cntrt:tanto, processo de bcnc
fício ou cm qualquer intcrc~SI!, dcvcr-st:·Ú ~1pumr us contribui
ções devidus. quulqucr que seja 01 área construída ou o tipo de 
construçflo." 

Depois veio o Decreto-lei n~' 579, que diz: 

•·Qu:tndo a construçiio for c.xccutad" p..rciC~Imenw cm 
rcgimc de mutirt10 ou equiv;llcnte, o disposto neste decreto
lei st:rú ;1plicúvel l1~ contribuições rdert:ntes ;1os "salúrios 
p.:tg.os." 

Sendo o rt:gimc de ''mutirào" não hú salário, logo não hú contri
buiçflo. 

O "mutirão", qui! sempre cxistiu parn o INPS. teve a su:1. 
situ:Jcão definida de modo tenninativo, pelo1 Portaria n\' 3.230, de 
\9-7-71. quc no sr.:u urt. 3\', diz: 

"Quundo a construção do tipo cconõmico for cfr.:tuadu 
sem mtlO-dc-obra ~Jssaluriada, ejou regime de ··mutirão", 
nf1o sendo, portanto, devidas contribuições, será fornecido 
Ccrtiõcado deQuituçi10 ao proprietúrio pelo lN PS:· 

A gr:mdc diliculdadc consistia nos obstúculos que cncontravnm 
os Fiscais do INPS pan1 c;uactcrizar o "mutirão," isto é, quundo 
havk1 mf10-dc-ohra assalariadu. 

O~ 4'' do art. 79 da Lei n'' 5.~90. de H de junho de \973. OJZ que: 

"~ 4\' N:io sení devida contribuição prcvide:nciâria 
qu:.mdo :.1 construct1o de tipo económico for cfetuada sem 
mfw-dc-obm i.ISSi.llariad:J, no regime de "mutirt1o", 
~,;omprov:~do prcvi:.um:ntc p~o:r:Jntc o Instituto Nacional de 
Prcvid~ncia Soch1l. na conl'ormidadc do qur.: se dispus~.:r cm 
rl!guhlmento." 

Por sou turno. o art. 2JJ do Decreto nl' 72.771/73. Regulamento 
do Regime da Previdência Social- dct~.:nninou que: 

""Ao proprietúrio de uma só habitação de tipo 
econômko. cuj;1 construç:J~l tcnh~t sido n:uliz:~d.:1 sob sua 
udministraçflo pessoal, s~.:rfw proporcionadas condiçõt:s cspe· 
ciais p:1ra o recolhimento d~.: eontrihuiçõt:s rclutivus ii mão-de
ohntussalariadn ncln cmprcg:ada. '' 

Além disso, para melhor instrucrto, diz a in!'ormacão do Minis
tério d~1 Previdência c Assist~nci~t Sociul: 

"9. P~tru mdhor instruçtlll do presente. estrw sendo 
anc~ados. alguns c~cmplos rrútiel)S da U['llh.:acào do pro
gr:tm:l paru Clllllputadores clctrônicos, llbscrvando-se 
ocnrr~n~.:i:~s as m:tis diversas: 

Ex. nl' I - Ohru nU.o inlcindu: 

Convidudn n prnprictúrio a retornar ao I NPS Jogll que 
inh.:iar :~~o:nnstrtl~·r•o. 

lix. n•' 2 - Ohra concluída: 

Considerados ns f:ttorc:s de ordem sociul c "mutiriio" 
pmcial.c:Jlculadu 1l d~hilo. Conccdid:t ;.t faculdude de rc:i::úlhi· 
:nenw cm at~ 10 pmc~.:\as apcnas com o acréscimo de \c;(. 1.1~1 

m~s :-.~lhrl! 11 prinl.!ipoll. 

F.x. n'' 3 -Obra <D~~Ciuida: 

Em mziio dos lhtorcs sociais, conjugados com a dcci.:J· 
r<li;fw. de "mutidio". flli registrada a isençiio de ~.:ontri· 
huiçõc.:s, ~.:om h~1s~ nos ans. :!3X c 276 do Rcgulumcnto do Re· 
girnc de Prc.:vidl.-nci<~ Social. 

Ex. n1J 4 - Obra concluída: 

D~bitll calculado l~:vando cm consideração fatores 
~oci:.lis c "mutirào" parcial. 

lncxisténda de: acr~scimos legais. etc. 

Ante ll c.XpllSto, nDln-se que~~ .:ttuallcgislaçfto nào só atende :10 
que prc.:tendt.: o nobre Scn:rdor Nelson Carn~.:iro, mas vai além. polr 
ÍSMl o ponto de vist:l do Minist~rio d~1 Previdência c Assist~nci~1 
Soei :.ti i: dc.:sfavorúvc\. 

Por c:st~.: motivo, :1 Liderançn da ARENA vot.:l contr.:J a upw
l'açilll do Projeto de Lei 11'' 22. de 1974. (Muito bem!) 

O Sr. Franco Montoro (MDB-Siio Paulo)- Peço a puluvru. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a ·pulavru 
ao nobre Lider Fmnco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Síio Paulo. Sem ro•isão 
do orador.)- Sr. Prc~idontc. a Lido rança da Mclioria acaba de apon
tar um~1 série de mzõcs que contra-indicariam a aprovaÇf1o do pre~cn~ 
te: projeto. CllnlO se viu da h:ituru das razões aprt:sentadus, u mttté:riu 
é de grande complcxid~1dc. As duas Comissõt:s da Cusu que u 
ex:~minmam - a Comissr1o d~.: Constituição c Justiç<l c u de: Legis
lação Soçhtl - concluíram favoruvc:lm~.:ntc: pc:lu suu aprovuçào. E o 
dudo esscnci:tl, o í1nico dado de curútcr legislu.tivo invocado nus 
razões que ac:.1ham de ser ~rprc:scntadas i: o art. 79, * 41', da Lei 
n'' S.H90. de 1973: 

Ora. cstc ;utigo jú const:rvu do texto do projeto. Ht\ unut difcrc1 
ç:t c.:mrc o que propõe o Proji:to Nelson Carnc:irll e o que diz a ici. :.\ 
lei c:stabclccc u cxig~ncia de comprovação pri!viu perante o I N PS. C 
projeto estabelece comprov~1çào pri!viu ou posterior. Compreende-s~ 
a diferença. A c:JS~I cnnstruídu pdo sistema de: mutirào, cm lins de s~.: 
rnan:r, é quase ohrH de artcs~mato. Como exigir-se de um trab:lih~td01 
qui! vai coma ruir uma casu, um bnrractro ou v:li mclhorú-lo com 1.1 co 
lahoraçi\ll dos vizinhos 1.! umigos, faça pr~.:viamcntc o rcqucrimenlt 
uo I N PS - c estu seja uma condiçUo neccssúria - comprovando ;. 
cxisténdu de um llllltirt10, ~.: que ningui:m recchcu salário, como ex i 
gir-se desse truhulhador uma contrihuiçào prcvidenci<íria'! 

Es1:1 é um~1 das dúvidas que nos ass<iltam no momento cm lJW 

as ruzõcs st1o apontlu..las. f: possível que a dúvida scj<t desfeita. 

De qualquer nwneiru, m:rnte:ndll uma praxe, parece-nos de tod: 
conveni~nd:.r LJUe a nurtériu scj~1 remetida t1s Comissô~:s LJUC : 

C.\Uillinarmn, I! que ess:1s Clllllissllcs, diante das ralllcs qu~.: acahan 
de ser :1prcscntadus, recMunincm ll assunto c d~cm novo p:~rcccr ~o 
hrc amati:ri:t. 



Neste sentido, Sr. Presidente, cstumos c:ncuminhnndo à Mcsn, 
com bnsc no nrt. 3 lO, alínea "b", do Regimento Interno, rcqucnmcn· 
to u fim de que u matéria scju reexaminuda pela Comissão de Legisla· 
ção Socinl, c o conseqUente adiumcnto du discussilo do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mngnlhães Pinto) - Sobre n mesa, 
requerimento que scrío lido pelo Sr. I •-Secretário. 

r! lido enprovado o seguinte: 

REQUERIMFNTO N•445, DE ms 

Nos termos do alt. 310, alínea "b",' do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 22. 
de 1974, a fim de que seja encaminhado ao recxame da Comissi!o de 
Legislação Social. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1975.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhües Pinto) - De acordo com 
deliberução do Pleníorio, a matéria sui da Ordem do Dia para o 
rccxame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item n•4: 

PROJHO DE LEI DO SENADO N0135, DE 1973 

(Twmitaçiio conjunta com o PLS n• 119/74) 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitucionalidudc, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1973, do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, que regula u alienação de 
bens imóveis do Distrito Federal, c d;í outras providências,· 
tendo 

PARECERES, sob n•s 163 c 164, de 1975, da Comissão: 

- de Constiluiçilo e Justiça, I' pronunciamento: pela 
constitucionulidnde c· juridicidude, nos termos do substitu
tivo que oferece; 2• pronunciumento: pela inconstituciona
lidade dos Projetas de Lei do Senado n• I 35, de I 973, c I 19, 
de 1974, bem como do substitutivo oferecido ao primeiro. 

A Presidência cschm:ce no Ph.:n:'irio que o presente projeto já 
tinha recebido parecer da Comissão de Constituição e Justiça- que 
concluiu pela upresentução de emcndu substitutivn - quando foi 
aprovudo, em pleníorio, o Requerei menta n• 21Sj74, do Sr. Sonndor 
Cutlt:tc Pinheiro, solicitundo sun trnmitação conjunta com o Projeto 
de Lei do Senndo no I I 9 j74. 

Conforme dispõe o art. 283 do Regimento Interno, us mutérias 
forum cnviudus à Comissão de ConstituiçUo c Justíçu, umn Vez que a 
me."im:l niio hllviu nindu se munifestudo sobrt: este último projeto. 

Rcconsith:rundo o parecer unterior, uquclu ComissUo julgou, cm 
seu 2\1 pronunciumento, os projc!os inconstitucionais. por versurcm 
rnntériu cuja iniciutivu é privutiva do Senhor Presidente dn Rcpú· 
hli~.:a, tornmHio-s~:, assim, insubsistente o substitutivo oferecido u.ntc· 

11~1\(C, 

Assim sendo, a Prcsidênciu irt'1 submeter ao Plen(lrio o Projeto 
de Lei do Senado n1• IJSj13, em apreciuçi\o preliminar, esclarecendo 

que n sun rcjeiçi\o inÍplicar(l na prejudicialidadc do de n' 119/74, 
que com ele trnmitn, cm conjunto, umu vez que o vício argUido pclu 
Comissão de Constituiçi\o c Justiçu é o mesmo para as duas proposi
ções. 

Em discussi\o o projeto quanto ii constitucionalidade. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de ·Janeiro) - Sr. 
Prcsiden.te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
uo nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB-Rio de Janeiro. Sem 
revisüo do orador.) - Sr. Presidente, na antiga legislação, a Lei 
n• 3.375, art. 36, exigiu a prévia uutorizaçào legislativa para todos os 
casos de alienação de bens imóveis. Mas o Decreto-lei no 200, de 25 
de fevereiro de 1967, autorizou a alienuçilo a título oneroso dos bens 
da União, mediante decreto,. precedida do parecer do órgão 
rosponslovel pelo patrimônio quanto ii sua oportunidade c conveniên
cia. Foi, então, promulgada n Lei n• 5.721, de 26 de outubro de 
1971, que dispensou, no iombito regional, a autorização legislativa. 
Assim, para que fosse vendido um imóvel de propriedade da União, 
era ncccss{lrio. primeiro, uma autorização legislativa. Depois passou 
a ser bastante o pureccr de órgão rc!sponsável pelo Patrimônio da 
União. Finalmente, em 26 de outubro de 1971, se dispensou, no 
íombito regional, a autorização legislativa. 

Em conseqUência, ocorreu cm Brasília um fato rumoroso, que 
até hoje não teve solução. Não vale recordá-lo em seus detalhes, mas 
todos se lembram do esc<indalo que cercou a compra e a transferên· 
ciu de imóveis nesta Capital, nu anterior ,,dministração. O 
Governador de então tem clamado para que seja ouvido, e ninguém 
ato hoje lhe deu essa possibilidude de defesa. 

Realmente, o legislador que regula as disposições referentes ao 
Distrito Federal mio pode deixur que o fato se repita, pura, depois, 
·c~turmos_nqui a lmitimur, u nprovar ou bater palmas ao purcccr do 

Tribunal de Contus do Distrito Federal, que verbera essas trunsações 
sem fiscalizução, porque já não têm o purecer técnico das omissões 
competentes nem u autorização legislativa. 

Daí o meu desejo de pôr algum freio a esses acontecimentos, 
pur:1 "llic niio se rcpitu111. Ao invés de lnmenturmos suu ocorrt:nciu, 
impeçamos o seu acontecimento. 

A Comissiio de Constituição c Justiça foi convocadn e deu seu 
nrimeiro purcccr. :1ssin:.1do: 

"- Daniel Krleger, Presidente - Carlos Llndenbcrg, 
Relator - ltalívio Coelho - Nelson Carnolro - Wilson 
Gonçalves- Hclvidlo Nunes- Accloly Filho. 

Nesse pnrec~r. n Comissão de ConstituiçUo c Justiça ofereceu o 
\cguinte emenda substitutiva: 

Art. I• A alienaçi\o de bens imóveis do Distrito Fe
dernl bem como de suus autarquius, cmpresus públicas, 
fundnçÕl.'S c socicdndl.'S de economia mistn, depender[! de 
autorizaçilo cm decreto do Presidente da República c será 
sempre precedida de parecer do Órgão responsável pelo patri· 
mõnio do Distrito Federal, quanto ti sua oportunidade c 
conveniCnciu. 

~ 11• Quando constituir regular realização de fim pre
visto cm lc=i, a que SI.! destine u instituiçi'lo, empresa, sociedade 
ou llrgilo, u ulicnuçi\o do imóvel indepcnllcrÍI de autorizuçào 



do Presidente du Repúblicu, obedecidas as prescrições legais, 
regulumentuis ou cstatut{lrlas. 

O substitutivo du Comissiio do Constituição c Justiçu, altamente 
morulizador, vinha evitur a reprodução dos fatos que t1halarum estu 
Cidudc c que uté hoje nflo tivcrum soluções. Esse substitutivo veio ao 
Plcn{lrio c teria sido aprovado sem restrições se não existisse outra 
proposição "Sobre~~ mesma matérii1. 

Duí o cntuo Presidente du Comissüo do Distrito Federnl, 0 
nobre Senador Cattctc Pinheiro, haver rcdido que esse projeto fosse 
apreciado juntumentc com o da Comissão do Distrito Federal. 

Pano dur pureccr sobre este últiri10 projeto - de n• 135, 
arcnsudo no projeto inicial, de n• 163 - ele voltou à Comissão de 
ConstituiçUo c Justiça. E esta Comissão- c posso referir u data da 
reuniilo, que, inclusive, niio registra minha assinatura, pois não 
estive presl!:ntc - csh1 Comissão resolveu que seu parecer anterior 
cstuvu errado c o projeto não poderia prevalecer com a emenda 
substitutiva. Eru inconstitucional, porque versavu matéria de inicia· 
tiva do Presidente da República - organização administrativa c 
judici{lrin do Distrito Federal c dos Territórios, c mutéria tribut{1riu, 
orçamcnt{lria. 

On1, o qÚc se discutiu é. 4ue não se tratava senão de uma cuutelu 
lcgul, da iniciativa do Senado, para coihir os abusos que manchuram, 
aindu recentemente, a Administrnção do Distrito Federal. 

A emenda suhstitutiv:'o, portanto, linha um fundo altamente 
mornlizador, porque, até hoje, o Governo fodoral não tomou rro· 
v.id,ência algunw para que o futo não se repita. Os acontecimentos 
que nu1rc;uum tll(Uclcs tristes episódios tiio l.urgamentc discutidos 
podem reproduzir-se hoje, proque o Governador pode, ele só, som 
qualquer autnriz:1ç;io de nenhum Poder- .:IUl<?riz:H;ào h:gislntiv:1 ou 
do Poder Exct.:utivn - o Govcrnudor pode alienar os bens do Dis.' 
trito Fcd~.:nll, c oliien:'t-los mui, utn1vés de transferência com outroS 
imôvcis de valor discutível. 

1\."im, outro esciondalo podcr(o baixar sobro o panorama poli· 
tico c administrativo do Distrito Federal. 

Este projeto é altamente morulizador c, por 1sso mcsrr.o, mere
ceu a aprovaçuo da Comissão de Constituição c Justiça. É verdade 
que esta Comissão, reexaminando a matéria, modilicou o seu pare
cer face to apresentação do Projeto du Comissão do Distrito Federal, 
decidindo-se por uma autorizaçfoo especifica ao decreto do Gover· 
nadar, referendado ror todo o Secretariado. 

Enqu:mto o meu projeto visava a nccc~<idadc de um decreto do 
Presidente da República, que é quem nomeia o Governador, o 
Projeto da Comissão do Distrito Federal, do qual foi Relntor o pró· 
prin Sen:u.lur Caltelc Pinheiro, é difercrllc do meu: enquanto u referi
da Comissiio uchava que basturia uma autorizaçUo do Governador, 
referendada por todo o Secrcturiudo, no meu projeto considcr;wa-se 
indispcnsúvel, :1o invés de o próprio Govcrnudor aprovar u nlicna· 
çào, fosse ela feita com autoriz:oçào do Presidente da Rcpiohlica. Eru 
medidas ullumcntc morulizudora c cvitum sc reproduzissem os qua
dros liimcntí1vcis que nté hoje não cncontrurnm soluci'ío c dcixurum, 
sobre u figura do antigo Governador do Distrito Fcderul, uma dú
vida que S. Ex• tem procurndo cxplicur, dirigindo-se 
~nnslllntcmcntc uns Scnudnrcs n:1 cspcrunçu de lhe ser duda opor
tunid:~ll~: para ~:nmprnvur sua lisura. 

A~.:n.:ditn, purtantn, ~1uc n Uoutu ComissUo do Distrito Federul, 
cllii'C 11s dois parct.:i.'rus anduu nwis certo qwmdo uccitou' nqucln 
t.:mcnda suhstitutiva, nwr:llit.udora c mais compatível com o intcrc~
sc nat.:iunal. (Multo bem!) 

O SR, I'RESIIlENTE (Mugulhàcs Plnro)- Conccdll u paluvra 
ao nobre Scnudor Ruy Suntos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahia, Sem revlsiio do 
orador,)- Sr. Presidente, arenas algumas palavras. 

Quando o projeto do Scnudor Nelson Carneiro voltou à 
Comissão do Constituição c Jujjiça, junto <Om o projeto da 
Comissão do Distrito Federal, a!['ucla Comissão foi taxativa. E a 
exemplo do que fez S. Ex•, passo a ler os nomes dos signatúrios 
""'" parcecr: Aedoly Filho, Hclvidio Nunes (Relutar), Leite 
Clwvcs, ll~itur Dias, llcnriquc de La Rocquc, ltalivio CooiiTo, Josí: 
S01rn~)'. P<11.1lo Brossard. 

Nesse pnrcccr, diz a ComissUo: 

"Com efeito, se o projeto encontra óbice na disposição 
constante do :ort. 57, IV, du Constituição, torna-se evidente 
que total c absoluto, e não purcial, é o vício de inconstitu
cionalidade, não ensejando, pois. quulqucr emenda." 

Refere-se, naturalmente, à Emendu que a própria Comissão 
havia apresentado, 

"Assim, a proposiçiio da Comissão não encontra ampa· 
ro na regra regimental c viol:o o texto da Lei Maior que confe· 
rc a iniciativa du lei ao Chefe do Poder Executivo. 

Coerente, ainda, com o entendimento esposado, 
segundo o qual é da cxclusiv:o comretôncia do Senhor 
Presidente da República a iniciativa de lei que disponha 
sobre a orgunizaçiio administrativ<l do Distrito Federal, a 
outra conclusão não se pode chegar com relação ao Projeto 
n\' 119, que determina a :~plicaçtlo tis comprus e alienaçtlo de 
bens imóveis do Distrito Federal das normas exrressas no 
Decreto-lei n• 200, de 1967. 

Assim, desatendido o preceito do art. 57, IV, da Carta 
Política vigente, sou pela inconstitucionalidade dos Projetes 
de Lei do Senado n•s 135, de 1973, c 119, de 1974, bem como 
do Substitutivo oferecido ao PLS n• 135, de 1973." 

Por esse motivo, Sr. Presidente, a Liderança da Maioria nào 
pode deixm de aceitar u opinião da Comissão de Constituição e 
Justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Ma~alhiies Pinto) - Encerrada a 
discuss.iio. 

Em votaç;1o. 

Os Srs. Senudores que nprovum o projeto queiram permanecer 
scntudos, (Pausa.) 

Rcjcitudo. 

O projeto scrú arquivado, licundo prcjudicudu u mutériu cons
tunle do item 5 du Ordem do IJi<t. 

~o seguinte o projeto rcjciludo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 135, DE 1973 

Re~uht a alicnaçiio de bens imóveis do Distrito Federal, c 
dú outras providônclas. 

Arl. 1\• Aplit.:ulll·St.: uo Distrito Fcdr.:rul us normus relutivus í1s 
lkitu~·iH.:s p<tr:l :1s cümprus, obras. scrviçllS c ulicnw;õcs previstos nos 
arti!!os lJ5 a l..J.t llll Dc'-!rctu-lci n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
que llispôc: snbrc 11 Organinu;ih.l du Administruçllll Fcdcrul, estnbe-



!c~: c.: dirctritcs pum a Rcfurma Administrativa, c dô outras provi
<ICrlci •ts. 
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·' t\ alienação de hcns imóveis do Distrito Fedem! 

<!cp:nl!cr:'l de autoriznçiio cm decreto do Governador c da expressH 
c..:uncDrdüncia do Prcsidcntc da Repúblicu c será sempre precedida de 
par"cr d" Órgilo rosponoú,·cl relo património do Distrito Federal, 
<.JU;.UIL(l ü sua npurtunidadc.l e conveniência. 

Parúg:rafll único. O disposto ncstc artigo não se aplica às'illic· 
JHl<.,:!ics a título gratuito, que deverão ser precedidas de lei especial. 

t\rl. .\'.' A presente lei cntrurú cm vigor nu data de sua publi
~a~.;:io. rr.:\'llgadas as disposições cm contrúrio. 

O Sr. Franco Montoro (MDB-Siio Paulo. Em declaração de 
"'otCJ,)- Sr. Presidente, peço se declare que a Minoria votou a favor 
do l'r<-1J.eto. 

O SR. PRESIDENTE (MaRalhies Pinto) - V. Ex• scril 
Cliclldido. 

O .SR. PRESIDENTE (MaRalhiies Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Hi1 or:.1dorcs inscritos. 

Concedo a paluvru no nobre Scnador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte. Pro
lluncla o se~uinte discuroo, Sem revisiio do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr!<. Senadores: 

Ontem, dada a paciência dos meus Pares, tive oportunidade de 
f:licu de improviso, durante uma hora c quinze minutos, a respeito da 
[lrDhlclll{ttica nacionul quunto ao cmpobrccimento dt: todas as cama
das do nosS<> Pais. E fiquei na obri~açi1o de, a partir de hoje, trnzer 
;.w ct>nhccinu.:nto du CaSa c da Naçt1o uma csp~cic de radiogrnlin 
e;:c~>m>mica c linanccim dessas cl:tsses. 

J)cscjo analis~tr, u partir de: hoje, o tópico do salúi'io mimmo, 
o que ele n.:prcscntnvn nos idos de: 1963 c rcprcscntu cm 1975: o que 
rcjl'rcscntuv:t o poder dt: compra do ussaluriado, ttqucla época, em 
busca de utilidades c o que representa esse mc'imo poder uqui~itivo 
"" dia de hoje. O sulnrio vale pelo que o assalariado pode adquir<r 
t:m n:laçr10 ~~ g~ncros de primcirn necessidade. 

N ~o quis tomar por hasc, para estes cúlcu\os. a gasolina, o 
q ut:roscnc, o g:ús, que vt!m sendo a .. cortina de fumuç~t" para 
c ncohrir ou servir de 0\rgumcnto para justificar o cmpobrecimcnto 
rt:1ciunul. /\penas tomei como base o fcij~o. o arroz, o açúcar. o 
fuu>n" o café, produzidos no Brasil c não sào importados de parte 
:tl~urn:.t Se tomasse por base o querosene, o gíts liquefeito ou u 

~:.t~olinu. teria mos talvez uma polémica. c este pronunciamento não 
t~m C(ln\O ohjctivo a polêmica, mas despertar o Governo pura uma 
r~al idade <JUe, a c~tda dia, mai"i sc agruva c lic~1 mais complexu. Para 
que ns meus nohrcs pares tomem conhecimento, cito os seguintcs du
dns: A rrm- Em 1963, o assalariado do meu pequenino c pobre Rio 
Or:Lmlc dn Norte rccchia a imrorti1ncia de CrS 13.50 brutos, ror 

111ês.. Nlio quis dcscontar os M%. Tomando por base o salítrio bruto 
do trnhulhudor. cm 1963, o encontrei com a possibilidudc de adquirir 
KO(..Jtlilns de arroz. Hoje, com um salí1rio acn:scido. de CrS 266,40, 

llhJ pussudo, para CrS 37ti,HO este ;mo, ele compru npenus 75 
qtnl o~ de urro1 .. EstÍI comendo menos arroz, apesar de ter-lhe sido 
1Jud (1, nesta 1'iltimn Ué~.:adu, o maior nurncnto que se dcu ao opcr(trio 

hrasildrn. Cufé- o nosso trabalhador comprava, cm 1963, com 
CrS 13.50. 150 <JUilos de café, que custava, i1quelu épocu, CrS 0,09 o 
quilo. Hoje. ele compra 17 quilos, desse produto. 

O Ministro du Agriculturu declarou, utravés da imprensa, hô 
dois di:~s, lJll!! vai udotnr unw política de preços paru o povo nilo 
mais tomar café. Niio é preciso udotar essa politica de preços. Estí1 
prov~tdo que o povo brusilcíro- que compr:wa, com um salúrio, cm 
1963, 150 quilos de café c hoje não pode comprar 17 quilos do pro
duto- c~ti1 provado que 70% do operariado nacional não pode, real
men'e, tomarcufé. 

Fcij:\o- o opcrilrio brasileiro comprava, cm 1963, o quilo de 
feijão ~~ mzão dr.: JS centavos: compruvu 251 quilos dr.: feijão, Em 
1975, depois do "milagre dei finiuno", depois dessa maravilha que foi 
o Modelo de Desenvolvimento que deslumbrou o mundo, o opcrúrio 
hrasilciro esti1 comprando apenas 53 quilos de feijão. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte.)- Per
mite V. Ex• um upurtc'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Nol'te) -
Com o maior prnzcr. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) 
Tenho" impressão de que V. Ex• estil se referindo ao desnível dosa
lílrio mínimo entn.: us nossus regiões. Creio que V. Ex' cstú st:' 
referindo cspecilicamr:ntuno snlí1rio mínimo do Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte) -
Lógico. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grunde do Norte) -
Então, V. Ex' deve- c tenho certeza de que·essa é a convicção e a 
orientação de V. Ex•- lutm para que o salilrio seja uniformizado 
cm todo o P:~is, porque não hú razão pura que o operário. cm São 
Paulo ou cm qualquer outro Est:~do industrializado, receba um 
suhirio mais uho do que o da região mais empobrecida. onde o custo 
de vida é mais "lio. Tenho a impressão de que devíamos todos lutar 
paru que houwsse o niv~:Jumcnto do salário mínimo cm todo o País. 
Hú mais de dez anos, venho lutundo por essa equiparação. Tive até 
oportunid"de de rccchcr, de um dos Ministros do Trabalho, que hoje 
cst{l uqui nesta Cmm. nosso eminente colcgu, Senador Jarbas Passa· 
rinho, uma carta que me foi dirigida em virtude de um discurso que 
aqui pronunciei. Assegurava-me S. Ex• que esperava, antes de 
deix:~r o Ministério. dar solução" esse problema. Infelizmente, não 
foi possivcl. Mus isso não quer dizer que nós, nordestinos, não 
devamos luwr, trabalhar para que o nosso opt!rÍirio não continue a 
rccr.:ber essa injusticn tão grande, exutamentc naquilo mais sensível à 
su;,1 vidn c it de suu familiu. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte)
Muito obrigado, Senador Dinartc Mariz. V. Ex•. como um dos 
LídcrtlJ do Partido situucionistn, é o primeiro a reconhecer o desnível 
que representa " fome hatcndo iJS portus d:~queles que. trabalhando, 
derrumnndo o seu suor, carregam nus costus, sobre os ombros, o 
peso da gr~1ndczu de tnnta faltn de compreensão. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- V. Ex• dú 
Jiccnçu para tun apmtc'! 

O SR. AGENOR :I<IARIA (MDB- Rio Grunde do Norte) -
Com muito prazer. Scnudor Nclson Cnrneiro. 

O Sr. Nelson Cnrneiro (MDB- Rio de Juneiro)- Eu queria, 
secundando us pahwras do Senndor Dinarte Mariz, dizer que reccn
tcmcnte apresentei projeto que pcnnitia que, no primeiro uno. 
houvc:-;se upcnus dois sulúrios mínimos p11ru "lUC, no segundo uno, 
houvesse urcnus um salilrill mínimo no País. Mas essu iniciativa foi 
rcjeitat.ln. infelizmente, pcl:t Muinria du Cusn, 

O SR. ,\GENOR MARIA (MDB- Rio Grunde do Norte) -
Muito obrig.udo, Senador Nelson Carneiro. 



~I 
Quundo p:1s~i por esta tribum1 pcltl primcir:.1 vez, tivr.: oportuni· 

tladc de f:m:r um pronunciamento c solicitar uma \cg.islaçrw cspc· 
dfka p;1r:1 o Nordeste. Dizia, naquele pronunciamento, que as leis 
têm de ser clahoradas tendo c1'1 vista a situm;rio dt: cadu rcgit10, c 
livc, nuqucla oportunidade, a ajuda do Senador Frunco Montara, de 
Si'1n P:niln. LJLUHH.In me >~lirmavu que, para t11m1 situ:u;i'm diferente, 
tem que Jmvcr rculmcntc uma ld difcrcncinda. 

Snhrc o aspecto clcmcntnr, primúrio, simplista, nüo é preciso ser 
··c~.:onnmês" ncm economista para provar que o opcrúrío de hoje 
passa mai-s fome do lJUC o dt.: \963, Estú aqui o quadro da carne, que 
tamhém ni'10 importamos, prmluzinw~; no Brasil. Em 1963, o opcr{l· 
rio C"lllllpravu trinta c ~.:inco lJUi\os de carne: custava, üquclu épocu, 
tri111a c nitll centavos. Ele compm. hoje, dezoito quilos: de trinta e 
dnco. haixou para dezoito. Então, o operúrio come menos cmnc -
:di;'Js. nrw come nwis, porque o aluguel de cns:t, o g;'ts c o transporte 
suhir:tm, Fit. apcm1s um dlcLdo, mas posso :.tlirmar. com scgurunça. 
tjllt! o opcr;'trin brasileiro ntw come cmnc. 

o prnhlcma do rumo: vão ter de dci.xm dt: 1\nnar. porque(.) que 
~""'"'" CrS 0.40 s"hi" rara CrS "0.00 o quilo. O operúrio n:~cional. 
lJUC cnmpra mcnos açllcHr. menos arroz, menos feijrto. vai dei:~m de 
fLtnwr. dt: tonwr café ejú não come carne. 

Estc ~ o quadro pum o qual t!U pt:dirhl que os iiLJStres 
economistas do Governo. que parecem que esttto a dizer a Sua 
Excel~ncia o Presidente Ernesto Gcíscl que vuí tudo bem, me 
respondessem, Silo d:~dos do IBGE, fornecidos pelo próprio 
Govcrnol! prova :.1 profunda dcsígu:.llúude que h{J entre o pass:tdo -
um p:1ss:~do úc :tmlrtjuiu- c o presente. Ning.uêm pode neguróls di li· 
culd:.Júcs do Governo cm 1963, Quem pode ncg:u as diliculd:.~dcs'! 

Hoje, Clllll lllll Governo mtstcro. COtn leis. cnm rnrça. com upoio. 
:Jcontc:~.::cr o que cstú succdendo nrlll faz sentido! 

Ontem. scri~1 até possível. pchl clima de unurqui:t, pela invcrstlo 
da ordem. nms nos dias atuuis nt\o encontro. sincentmcnte. 

• argumento vúlido que possa provar que estou errado ness~ts :.~sscr· 

\ÍV:tS. Quando tomei a inici:ttÍV:I dc, chtborando CSSCS dados, nrto 
cnumcrar o petnllco, gasolina, g;'ts. transporte, etc .. roi para poder 
ditcr: poucos esttlo ganhando demais, cm dctrimt!nto de muitos quc 
passam fome cm nosso País. 

O SR. Franco Monloro (MDB- São Paulo)- Pcrmilc V, Ex• 
um upmtC:! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande co Norlc) -
Com muito pr:1zcr, nohrt.: Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Monloro (MDB- São Paulo)- V, Ex• pcrgunla 
sc estaria cm erro. Quero di~cr a V, Ex~ - que org,:mizou uma 
tabela com hase no snlàrio mínimo percebido pdo trubalhador do 
Nordeste c r.:hcgou :t "essa conclusão alarnwnte - quc um dos 
institutos de maior autnridndc, rcconhecidn, inclusive.:, pelo Govcr .. 
no, o DI EESE de St10 Paulo, ft!z estudo semdh:tntc sobre a evolução 
Jo sulúrio lllÍilÍnlll C Sllbrc OS gêneros quc SC [lodcrialll comprar r.'0111 

esse s;.dúrill, t\ conclusão do DIEESE, um dos maiores institutos di! 
pesquisas econômieo-sncial do Brusi\, é iguul a dc V. Ex• Pl!rmito
mc citur um dado que mostra essa mesnm cvo\uçrto: o n(nlH:ro de ho
ras nccess(lrias pmu adquirir u\imcntnçtlo csscndnl prevista m1 lei, 
cakltl;.n.ln cm horas - o período ~ difcrcntc, mus a tcnd~ncia é a 
mcsma lcmhrada ror V. Ex• Em \966, eram ncccssúrius 1-17 hor:.ts c 
~O minutos: cm l'l74, 176 honts: era preciso trah:tlhar o dohrll pum 
comrrar n mcsmo volurnc, a mesma l]Unntidadc dc alimcntl)S, É :t 
mcsllHI tcml~ndn que V, Ex• upontu 1:111 n:l:H;flu 110 sulúrio mínimo 
no Nordc~tc, que se encontra nus dctn'ais regiões do P;.,is. t\ tt.:sr.: de 
V, Ex11 reprc.:scnt'! contribuição p:\r:t umu dus vcrd:uJcs mais sérias: o 
dcsnivcl criado THl nosso dcscnvolvimetlln, os ricos cada vcz m:tis ri
cns c ~1s ptlhres cada vc'l. nwis pobres. V. Ex" traz um dudo concrcto 
quc. uliadn a mllrns dados. quc se podem tirar de outrus rcg.iõcs do 
País, mnstram l]LIC é irnprcscindívcl tomur :llitude de corugem paru 
altcrur 1.1 ritmn dn nosso desenvolvimento. 

O SR. AGENOR MARIA (MOB- Rio ,Grande do Norlc) -
Senador Fr:tncn Montoro,lico imensamente pl'í.lto pelo aparte do no
hrc c ilustre Líder, 

Ni'1o citei o problema horúrio porque o conheço na minha terru. 
Nott<tl: cas<t de nito pessoas. h:'1 um:t pessoa trnb:.lih:tndo c sete que 
ni'Hl t~m emprego: cm casa dc 'dnl.t: pessoas. duas trahalhum e 10 
est~o sem emprego. Enttto, ni'1o hú oportunidudc par:.ttr;.1halhar muis 
horas. p:1 r:t poder comprar ... 

O Sr. Mauro Bcncvidcs (MI>B- (curá)- Permite V. E'' um 
apnrte'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norlc) -
Com prater. nohrc Senador. 

O Sr. Mauro Bcncvides (MI>B - Ceará)- Um dado que se 
ajust>t. com ahsoluta oportunidade.:. :t esse trecho do discurso de 
V, Ex~ é o dcscmpreg.o. Vou transmitir u V. Ex• um fato do Ccarú. 
lllle pertence ú mesma :.íre:t gcoecondmíca do Río Gr:.tndc do Nortc: 
1 ~O mil desemprcgmlos m1 úrcu mctropo\it~lnll du ):lrandc Forta\c1.a. 
r~ um dado que transmito u V, E.x~ par:t aduzir ao seu hrilhuntc 
rronunciamcnto. na tarde de hoje. 

O SR. AGENOR MARIA !MDB-. Rio Grande do Norlc) -
Muito ohrigndo. nobrt: Scnudor Mauro Bcncvidcs. 

Este foi o uspccto do sulúrio de fome do operúrio brasileiro. 
TnlfW. agora, o uspccto do trihuto mcdicvul. Sim, o tritiúto 

imposto :1 ag.rkultura sofrida deste País é um trihuto medieval. pois 
:1rmnca d<t mesa do trah:.llhador. do opcr;'1rio, do proprictúrio rurul o 
sr.:u rróprio :ilimcnto. 

ES1t111 al)Ui dudos fornecidos hoje: dos CrS 3.406,00 do sisa\ 
vendido pelo ·agricu\IOr, o industrial paga apenas CrS 2.~ \0,00, 
pMlJUC o restante fica retido par.~ pagumcnto da mesma incidência 
de IX%, dc I<JtlX, quJ: o Governo prometeu t.JUC haixuriu. E baixou, 
Os 1 X% do ICM caíram parti 17,5%, t! clt: criou 0,5% d~: 
FUNRURAL: de 17,5% caiu pam 17%, de \CM. c uumcnlou o 
FUNRURAL para 1%: de 17 caiu para 16.5 c uumenlou o 
FUNRURAL pura 1.5%: diminuiu pam \6,5% c aumentou o 
FUNRURAL. par:t 2%: este uno caiu para 15.5% c o FUNRURAL 
foi purn :!,5%. Continua u mesma incid~ncia de IS%, sobrccarrcg:m· 
do a m:.néria·prima na mão do homem do c:.tmpo. O Governo tira 
com uma mr1o c joga com a outra. numa :1nsiedmle por dinheiro 
cori1o cu nunc:t vi, pois o Governo tem dinheiro dcm:.lis. Aliús. houve 
<~té um Prcsidcntc d01 Repl1h1ica quc confessou: "O Govcrno vai bem 
c 11 povo vai mal", Se não me falh:t u mcmóriu foi o Presidente Médi· 
ci qut:m chcgou ao prmto de confirmar est:1 verdade. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Como se 
algum Govcrno pudesse.: ir hcm, quundo o povo vai mal. 

O SR. AGENOR MARIA (1\108 - Rio Grundc do Norle)
Muito ohrigado a V, Ex• 

Hoje, peço a Dcus que, nu sua hcm-avcntuntnça, me ínspirt:, a 
fim dt: que eu possa concchcr o quc signilic:1 um Governo ir bem c o 
povo ir mal. Nu minhu concepção, Governo(: o pllVt) c, se o povo vui 
mal.o Glwcrno ni'to vai hcm, 

lnfc\izmcnte. Sr. Presidente c Srs. Senadores. sou ohrigado a 
conft:ss<~r u realidade que maltrat;.1 c ferc os meus sentimentos de ho· 
mcm que chegou a esta C.1s<.t pelo hraço do povo que hojc rroçura 
rcprcsentur. Cheguei, Sr, Prcsidcnte c Srs. Senadores, c: todos os 
meus votos não me cuslaram um só ccntavo. Votarmn comigo de gru
Çll c r1 se.:~;\, conlimlt~o:s ;1pcrws cm quc cu dissesse dcMulribunil o que 
ia pelos corw.;õcs de ct:ntcnns de milhares de p:tis de fumi\iu quc cs· 
ti\o vendo :ts l'ilh:ts se prostituírem, c os lilhos sercm gatunos pnrque. 
uns c outrllS, nt1o têm mais condições de ser mantidllS pM urn salúrio 
dc foml! que o pai cstú pcret:hcndo. 

Di:tia. hú di:ts ncsta C usa. que f'llldianHlS dividir u rcvo\uçf1o so· 
ciul dn País cm lllnttrll cstúgios: n pr:mciro, aquele cm que lwvkttra· 
bulho c \ater. c onde a ligurn maior era a do p:u.lrc. Dele, todos que· 



rimn ser nmi).!os c \:omp:1drcs. Vem o sc~undtl cst:'1gio, onde a fi~ura 
m:1ior era :1 Jo Jui;. de Direitn. No terceiro cst:'l!;do t:n! o gcrcntc Uc 
hant:t) :1 lll!ura importante .. com quem. hoje. muitu gente j:'t ni'to quer 
cncontr:1r por n:lo pmlc:r pag:1r o~ compromissos. O quurto cstúg:io é 
o polit:i:tl. Sc tudo continuar da nwncira cm que cst:"1 indo, vmnos 
chegur :~ele, irreversivelmente c in l'clizrncn te. porque a hnrrig:.1, j:'1 dis
sc nc:-.1:1 Ca~a. ni'to tem p{ltri:t, nlhltt:m rcligitw. Qunndo t.:la g:riw. gri
l:t mais alto do que tudo. · 

Di tia :dnq:1: nfin tenw o AI-S: por rnirn ele pode vigorar trctcn
tns mil :mos. 'Nunca fui. nem sou. nem serei cnmunist:t. Sou hr:~silci-, 

m. putritHa c arnign domc:u Pais. ,\mo o meu P:~ís como a meu pai c 
ti minlwmr1c. t\dnw do m~:u P:li~. muJa! MtiS quero lllml Pútria ondc 
sc pnssn wr homens tr:1h:dhando c vivcndo cm dignidade c desse: 
mcsnw trah:tlho. Ntw essa que aí cst:'!: o pohre com nH:do de morrer 
dt: fnmc c o rko comc~andll :1 tcr mt:do dt: st:r seqílt:stmdll. 

Sr. Prt:sidcntt:, Srs. Serwdnn:s. este trihuto mcdicv:il cstr:mgulou 
:1 Cl'tllllllnia do Nllrdcste. Não tcrnos rcntahilidudt: n:t nnss:t 
tl!!fÍl'llll ur:l r:~r:l rcspnnder por es~:l uhrig<~Ç~tl trihut(triu. :\ prm-'il 
esti1 aqui: cm JtJ(lJ, o crédito runll dos agricuhorcs hwsileiros iu.nto 
:tn B:.wc..:o tio Brasil. ern termos dc ·déhito. cru de CrS :!J0.69:!.o'oo.oo 
c o Banc..:n do Nordeste tinha cnlprcstadtl ans :tgricultorcs d:t rcJ:!ii'tn 
CrS 6,015.000.00. 

I'IO\'illi·<O. 0111 1'!711. rara CrS 4 .. 1DI>.OH 1,110, o ror inorivol lfl!O 
piircl;u. dc ttno· a JIJ74. :1 di~id:1, st'l pma com 11 Bi.lnco do Br:tsil. 
c:lc\'tHI·.,c p:tr:t dar-se unw c•.;prcssrto enl'útictt a 
CrS 16.415.1 S-UIIIII.IIIl. 

O Sr. Paulo Brossurd (MOO- Rio Grande do Sul)- Em quu· 
t rn :uws'? 

O SR. AGENOR 1\1,\RIA (MilB- Rio Grande do Norle) -
Em quatrn anos: de 1970 par:1 197-l-. 

Em 1970. CrS 4..106.0S 1.00 
Eml'l74.CrS 16.415.1H4.000,00 
:\i, cu me pcrgu.ntci: se os reh:mhos ccntuplicarum. vamos 

e.\['lllrt:tr carne para todo o mundo. i\ produção nacional deve tcr 
~rcscido :tssu .. t:tdnramcnte. 

Trarei anwnhà, par:.1 c..:onhccirnento dos Srs. Scnadorcs. o :tu· 
mcnto dos rchanhos hovinos, cuprinos usininllS c nuarcs, cm nosso 
P:tis.,\prcscntarci. se houver tempo, o munc:nto d::1 produção de :.dgo
dfttl, de :o~isul. da lll:Ulllln:t. c do cacau, dos idos de 1938 até os di:ts 
atu:lis. 

!)osso ditt:r :1qui lflle alguns rchanhos diminuír:~m c outros cst:1· 
!!-llilritm. Prod'u;imos. hnjc, mcr11.1s f•~rinh:1, menos feijão. menos m
rot. rnerws c:H::w. qur.: antes . .l:'1 ntlo fulo no cuf~. paru o qual a dcs
l.'lllp;t v;IÍ ser :1 gcalla. 

O Sr. Amarai Peixoto (~JilB - Rio de Junciro) - Permite 
V. l:x~~ um ;1partc'! 

O SR. AGENOR MARIA (:1-lllB - Rio Grande do Norlc)
Corn muitn pr:11cr. 

O Sr. Amarull'eixolo (~lllB- Rio de Junciro)- O mais in· 
tt:rcssantc ~ l]UC ainda sc importou c:trne c arroz do Uruguai. 

O Sr. Paulo Brossurd (MDB- Rio Grande do Sul- E"""· E 
11~'tc: l1\PI11cntn. os ,i~~rn:tis ununci:un que o Governo importou, da 
1:sp:t11lw. rnil c vinte toncl:1d:ts de cebolas, lfli:Uldll, no Riu Grande 
Un Slil, ilf"ltJdrci.'c a c..:chola por fodt·• dc coloc;ll;fw. E importou, aind01. 
qtmtrn Íni.l.\llllclalla!idc lcit.e cm pó, Ju Curmdú c da Argentinu. 

O SR. AGENOR M,\RIA (MilB- Rio Grande do Norle)
,.\~mdt:\0 no Senador t\maral Peixoto c ao Scrutdor Puulo Brossan.l 
:tlc:d cnntrihui~·i'tn que Ir:~ tem a este humilllc pronunciumt:nto. 

Sohn: a cebola. po:-.sn dar Ulll esclarecimento. O Governo rccorn· 
fii'Oll peJo prcçtl lfliC OS illl['llHt:ldures :1 tinh:Ull adquirido, COill SlHI 
autoril:tl;i'iu. pnb ele-; ni'to utcri:un feito sem ela. 

O Sr. l'aulo Brossard (MI>B- Rio Grande do Sul)- Evidon· 
temente, 

O SR. AGENOR MARIA (~lllll- Rio Grande do Norlc)- E 
v:li trunsl'ornwr css:t cchol:~ crn pô. com um rrejuíw absurdo p:rru o 
Pais. sem neccssid:u.lc. O que não entendo é a CACEX ter um proce
dimento c n Ministério da ,\gricultura outro, quando amhos se 
pertencem. 

O Sr. l'aulo 8rossard (MilB- Rio Grande do Sul)- Pormilc 
V. E.\~ um aparte'? 

O SR. ,\GENOR MARIA (~lllll- Rio Grandt do Norle) -
Com muito pr:ttcr. 

O Sr. l'aulo Drossard (l\lllB- Rio Grande do Sul)- Hi1 rc· 
giiles. rw Rit1 Cir:mdc do Slll. onde é ~r~1ndc :1 produçtlu dc cchola. c. 
por sin:d. é uma rcgii'to ptlhrc: Srto José Uo Norte. São Lourcrwo. 
C:mgu~~L Pois h!.!m, n{w hl1 <tnn 1!111 lllll.:, n:tc.lucl!!s Munic:irios. dci.xl! 
dc apodr~1,.·cr ;t cchoh1. por l'alt:1 d~ cnmc:n.:i:dit:.u;í'to. 

O SR. AGE~OR ~1,\RI,\ (~lllB- Riu Grand• do ~orte)
:'\.1l1Íill nhriJ:!:ldo. Scn:uJtlr Paulo Brossard. 

Sr. Prc~idcntc, Srs. Scm1dores, vou encerrar meu t.liscurso, 
infclitrnCntc. Voltarei :unanh:l. pon.tue estou :msinMl por ouvir o 
pronunci:mwrlttJ Jn rnclJ :unigo Tcotõnio Vilela, q~e rnt: encanta 
lf'""'d" ;;,lu. ~I ui lo ilhriguJo. (Mullo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDE~TE (BENJAMIM FARAHl- Concedo u 
r:.d:tvm no nohre Senador Amara! Pci.xoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- Rio de Janeiro. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidc:ntt:, Srs. St:nadorcs: 

SilltllliUC :1 minha c..:unSciêtJo..:iu cst:'tmc: ucusando de nUo tt:r cum
pridll um dc\'er crn rcl:~ctao ü 1nernóriu de um grande brusileiro, de: 
um :unigo, :ulligo comp:.mhciro de urmus, fult:cido nu semana pas
sudu. Tr:nu-so do Almir:ullo Ronulo de Almeidu Guillobel, umu dus 
nmis JcstacaJas figuras d:a Marinhu de Guerra do Brasil. CinqUenta 
:mo:-. intcir:tnrcnte dcJic:ados 'ao serviço du Armada. Pode-se dizer 
<fuc "Almirunlc Ronato de Almcidu Guillobol nasceu na Marinha, 
f'llrquc seu r:li. o gr:<udo Almir:tnlc João C:indido Guillobel. foi lns
pctllr dn :\rscnal de f\·l:~rinha, c ussim, desde menino, viveu em con
lillll com tllici:~is c nwrinhc:iros. Conheceu, no inicio dH Rcpúblicu, 
;1!'1 gr:mJcs Jigur:as lJUc ainda vinharn do Império: Tumanduré, 
11':"'"""~"1~. Juoogu:li c CuSiódio de Mello. ~ preciso lembrar que 
~l!u pai t\1i l> homl!lll yuc fornccc:u ao ~urào do Rio Branco os c:lc
mcnltlS ncccss:'trins para 4lJC o Hn1sil vc:ncc:ssc as qut:stõcs de limitt:s 
com :1:-. 1\.lisst'Jc., c 11 ,\nwpú. 

Quand~1 11 rcpres~.:nwrHc du Argentina. Zcb:ttlos, felicitou o 
lluri111 do Ri,, llranou rela vilóriu obtidu pelo Brasil. dogiundo·lho 
c:-.tudns. Rin UranCll rcspom.Jeu: O Senhor nUo teve u felicidade de 
ter. uu ~l.!ll lmlu, um /ll.lmcrn. um :.au.xiliur, como cu tive, o Alrniruntc: 
.h1:-.é Cúndid11 (iuillobcl. 

Ncs:-.c ambiente, cres~cu u4uelc homem que, dur~1ntc cinqUentu 
:tlhlS, tl~llpllll tmlus as funções na Marinhu de Guerr01, tomou purtc: 
cm d~1is ,t.!r:111dcs t..'llllllitos intcrn;.Jcionais, pois já no primeiro, nu 
Ciuma do I'JI4 u I~IH. l'o1. rarlo Jo Estado-Maior do (llmir:<nlo 
1-'rtHlldl. c 1'111 p:tr:l :1 Europa, n:a Divisiio Navul crn Opcnrções de 
<iucrra. 

b1, a~1ui nu Scnado,jú fulci sobre u purticipu~ào du Murinlw. na 
li <iucrra 1\lundial. :\las é preciso ser, turnbérn. cxuhadu u utuuçiio 
da f\l:trinlw dc (iucrra, na I GUcrru Mundiul. quando os nosso~ 
navio:-. :tniÍljll:lt.hls, sem ó.l devida conscrvaçiio c sem os novos upurc
lh:~mcntlls da époc:t, c vcnccnllo toda u sorte de diliculdudcs, eumpri
J'illll a nli'i'ií'ltl que lhes foi cunliada. Até a gripe impludtvel que utin
!!iu :1~ IHls~:rs !!llilrrlÍ~tlcs cm Dac:tr, ceif:.mdo numerosas vidus, dil'i· 
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cultnu ~~ tarcl'a. Mesmo assim eles seguiram c levaram a Bundein1 do 
Brw<iil at~ o Mcditcrri1nco, nurnil coluboruçilo estreita com a Ma
rinha ln!;llcsa, 

Rcmlto Guillohcl esteve presente nus duas grandes hecatombes, 
<.lcsr.:mrenhou 01s nu1is variadas missões, comandou navios de todos 
os tipos. Era um ndalgo, um homem de grande inteligénciu, de gran
des conhecimentos técnicos, ligura notável. Mesmo depois de refor
mado. cun'tinuou a se preocupar com a Marinha, nunca aceitou um 
cargo civil, e muitos lhe foram" oferecidos. Não quis fazer parte de 
such:dadcs, Uc l!mprcsas privadas. Fora da Marinha, somente nos 
últimos anos, aceitou ser provedor da Santa Casa de Misericórdia do 
Rio de Janeiro. O seu <~purturnento, já no fim da sua vida, ainda, era 
l'ri!qUcntado rclos jovens que haviam sido seus uuxiliarcs, que não o 
dcixavam, que o rrocuruvam, que pcdi:.un os seus consc:lhos, que o· 
ouviam sohrc us questões técnicas, sobre u orientução dos problemus 
navais. 

Tive, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a felicidade de conviver, de 
rerto. cum o Almirante Renato Guillobcl. Em 1950, quando o Presi
Uentc Getúlio Vurgas assumiu o Governo, consultou-me sobre o 
Ministério da Marinha, Lembrei dois nomes: Atila Achó e Renato 
Guillohcl. O rrimciro não pôde aceitar o convite. Renato Guillobel 
ocupou u Pastu c foi Ministro exemplar. Cuidou da Marinha e da sua 
gente. Aprimorou a instrução dos marinheiros- sargentos c oficiais 
- 1'1!1. o atcrro nu Avenida Brasil, para localizur os operários e sar-· 
gcntos 'I"' ni10 tinham onde residir. Melhorou os hospitais e pro
~·urou J~w:r •.:om que o Ministério fosse auto-suficiente no seu abns
tcdmcnto. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB -Paraíba)- Permite V. Ex• um 
~1partc'! 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- Rio de Janeiro)- Com 
muito pra1.cr, nohre Semtdor Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- Paraíba)- V, Ex• está rendendo 
uma hunu.:nagcm justíssima a uma das mais expressivas figuras da 
Marinlm de Guerra do Brasil, que acaba de desaparecer - o Al
mirante Rcr1:1to Guillobcl. Conheci-o, quando foi Ministro do gran
Uc c soiLIUoso Prcsidentc Getúlio Vargus. Naquelu época, tive várias 
orortunidadcs de rrivar com ele, porque fui Deputado Federal, c 
continuei seu :.nnigo. Postt:riormentc, na Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro- faço parte desta Irmandade- pude, também, 
melhor conhecer esta l'a~:e da sua personalidade c que V. Ex•, agora, 
estú c.xaltandn: a hondadc, o espírito curidoso c profundamente hu
llHliHl lJliC domina v;~ HliUclu grande flguru de militur. Quero trazer a 
minha soliuaricd:uJc c a da Paraíba a essa grande figura da Marinha 
Brasilr.:ira qm: :11.:<\hllU de dcs~lpmcccr e de quem V, Ex• com t:mtn 
prorricUade,. cnm tanto hrilho, com o cuidudo com qu~: cOstumu 
l'illar nc~ta C:1sa, cstú e.\altando a mcmóriu. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - Rio de Janeiro) -
M uitnohri!;lado relu aparte de V. Ex• 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA- Minas Gerais)- Sena
d~Jr AnHimll1ci.xoto, também d~:sr.:jo ururtc:í-lo, 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- Rio de Janeiro)- Con
cedn 11 upartc :1o rwh~c Scn~1dor Gustavo C>~puncmu. 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA - Minas Gerais) - V. Ex• 
se rcll:rc :lll pt.:riodo t:lll liUC u Almirante Renato Guillobcl foi 
Ministro da Marinlm, l::u o conheci por essa ~pocu, porque cru o 
l.ídcr du Maioria c <.lo Governo na Cúrnarn dos Deputados. Nuqucle 
tclllpll, ucumpanhava u condu'tu de um por um dos Ministros. Tinha 
ne~.:cs~idade, us~im o f:11.ia rara dct'cndê-los, para l'ulur sobr~: eles nus 
upurtunitlmh:s devi<.lus. Evidente. Assim vi que Rcnuto Guillobcl cru 
iS'so li LI e V, E.x~ cstú dit.endu, um home111 cheio dcssus quulidudcs c, 
SiJhrr.:tudu, dcss:~ liLI~IIidm.lc de bond:.~Uc também mcncionudu pelo 
:~partcarrtc Scnmlor Ruy Carneiro, que me rrcccdcu. Mus, do que 
qucw !'alar, r!c~tc llHlllH!Iltll, é sobre um fato, nobre SctHldor Amarul 

l)eixoto: llunndn ele era Ministro, na sua última hora como Ministro, 
11 Almirante Ron:rto Guillohd teve uma conduta que foi marcada 
por essas duas liUalidadcs fumhuncntais no milito1r: u lealdade c a 

4 r.:nragcm. Ele. IHHilll!hl hom cm que o Prcsidcrllc Getúlio Vargas es· 
liiV:I entre um C<.juilíbrio de opiniões, entre uma Uinculdade de solu-

. ~fio. ll:I~JIIclo~ lhlitc quase trúgica, rorl.jUC :1 tragédia viria mais tarde, 
llUliUcla noite '-luasc trúgicu de 23 pura 24 de agosto de 1954, 
Guilluhd l'ui a ligura, entre todas, a mais leal e a mais corajosa, Se 
todos tivessem s~.:guido o seu ponto de vista, que ele deixou bem claro 
no sell livro de memória~. estou certo de que o Presidente Getúlio 
Vargus nUo t~:ria chegado Uquclc momento tilo agudo de sua vida, 
liUe o ll!vou ao sacrifil!io. Entilo, quero louvar a memória do Minis
tro Guillohclpcla sua conduta oxemplarem uma hora difícil. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- Rio de Janeiro)- Mui
to ohrigadll, Senador Gustotvo ütpanema. V, Ex• pode, reotlmente, 
como Líder que eru. do Governo naquele momento, prestar um 
dcroimcnto valioso sobre u conduta dos que cercuvam o Presidente 
Getúlio Vargas naquela hora. 

Eu ia, just'umcntc, terminar o meu discurso referindo-me a um 
fato: pretendia ~:scrcvcr, estava at~ com o livro de memórias de 
Guillohcl c procuruva recordar todos os fatos que vivemos juntos, 
histórias qUe sei, por outros oficiais, para poder colocar, nas suas 
dcvi<.J:rs rroror<;Õcs, 110 pcdostal Cllt que deve figurar, essa grande C 

cxtraordinúria ligum de brasilc:iro. Profissional excelente, com um 
conu;i'ío gcnt:roso c bravo, c ufável no trato. Mas, realmente, foi na 
noite de 2J de agosto que ele se revelou o grande homem, leal e 
corajoso, porque :1 sua <~tuuçilo, nípida c ligeira, foi decisiva, Não 
acredito lJLII! rud~:ssc mudar o destino dos trágicos acontecimentos, 
pois o Presidente Vurgas já huvia traçado o rumo diante da fraquc:za 
dos homens I! da raixào violenta dos opositores inconformados e 
dominados relo ódio. Mas o exemplo de Guillobel deve ficar regis
trado. 

Quero terminar, Sr. Presidente, pr~:stando uma homenagem ao 
Almirante Renato Guillobel- já que sobre ele não pude fazer o dis
curso lJUC dcscj<IVU, d~:vido ÍlS nossas dificuldudes, aqui no Senado, 
f.'Oill tmltos tmb~llhos nas Comissões -lendo a Ordem do Dia com a 
qual scucsrcuiu da Marinha. crn 1957: 

I. Despedida 

"MINIST~RIO DA MARINHA 
ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

Rio de Janeiro, DF, 9 de outubro de 1957 

ORDEM DO DIA N•OOII!-1957 

1\o deixar o s..:rviço ativo da Marinha, il qual servi duran· 
te cinqlicnt<~ anos, sem interrupção, apresento aos meus 
canHlriuJas us minhas dcsp~:didas c os meus agrad~:cimentos 
relo muito qui! literum, ajudundo-mc, quando nos postos de 
Comando ou Direçào de Scrviços, a engrandecer u nossa 
~!lasse c a manter hcm alto as suas gloriosas tradições. 

T~:ndo e.xcrcido us muis variadas Comissões, nu paz c: na 
guerra, Uurunte t:io longo ('lt.:riodo de tempo, logrei, mercê de 
Deus, alcmwar os muis elevados postos c u suprema 
l'clidd:tLic Jc atingir o tore do Qu:rdro dos Oficinis do Corpo' 
Ua ArmaUa, conw número um dos Almirantcs-d~:-Esquudru. 

Pro~:urando scmprc muntcr-me no exulo ·cumprimento 
de meus dcvcres1 conformei-me com os dissabores que nos 
atingem no exerc1clo dos cargos que nos tocam. 
co111prer.:nden<.lo que a vida militar é muitas veles currcguda 
de ~.:spinlws c que, ao ~:s~.:olhê-lu, dcvemos aceitm de antcmão 

tanto as alcgri:1s \.:tllllO ~~s agrurus que u cercam c falcr o 
sacril'icin de ttldllS us nossos desejos c dos nossos intcresscs, 
sempre ~Jlll! o s..:rvit;tl ussirnu exigir. 
. · No cxcrdciu do cargo de Ministro da Marinhu, penso tê· 
la CIH.'alllinlwdn cm um vasto programa de rcali/.UÇÕI!s, que a 
dnturú de uma inl'ril•cstruturu capul dc, no futuro. suportur u 
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IHanutcn~Cttl de tima gr:1111.h: Forçu A~ronavul, compatível 
l:tllll 11' intcn.: .... cs da dcfcs;t dc LIIIHI grundc Nm;tto marilirna, 
cnmu ~a lhl, .. a Pútri:1. Os resultados aí cstüo puru comprovar 
11 ;tccrtn das dL.:dsôcs lJU~ adotci c das r~sponsabilidadcs que 
"''11111i 1.! qui!, hoje, j:'! cst:io contribuindo poderosamente 
par;1 dar vida c cfh.:iCncia <t nossu Mai'inha. 

Alnh.:jtl a todos os meus camarudas um futuro brilhante 
lhl 1.!\crddo de sua prol1ssttu: fi.tÇtl votos para que, dentro da 
nwis :dholuta disdplina ~ alhciamcnto aos traiçoeiros upclos 
da polítka. pnssam servir ii Marinlw como ~u sempre csfor~ 
cc:i rnr 1':11C-Io, guiado pelo exemplo de nossos maiores, 
tcndtl cotnn nH.:ta de todos tJS meus desejos o seu cngrundcci ... 
mentol! ii sua felicidade. Desejo tumbém que a amem como 
cu a illlli.!Í c como cnntinuurei a am(t~la, enquanto Deus 
llnip"t""t" assim" r"rmitir. --Renato de Almeida Gulllobel, 
Almiranto-do-l:squadra- Chdi: do Estado-Maior da Arma· 
da," 

(\1111 cstas palavrus, Rt.:nato Guillobcl se dcspcdio.t da Marinha. 
1:. durilll\C llHiis qllill/C o.tnos, dt.: longe, de p~rlO, cJc COntinuOU 
;tnwndtl :1 1\.·tarinlw, orientando seus untigos auxiliurcs c conquis .. 
landu nnnls :~mig.os. 

En1 tl c.Juc: tinha ~~ Jitcr, S. Presidente c Srs. Senadores. sobre 
cssc lJLIC ntw l'ni um vulto comum, na Murinha, mas, sim. umu das 
lll:tis c\lraordin;'lrias pcrsonalidadt.:s que a dignilicaram. que a hon
""'1111. (Muilo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farab)- A Mesa se associa 
its homenagens que o nohrc Scnndor 1\ mural Peixoto. cnm tl :lptlin 
Uns Srs. Senmlorcs Ruy Carneiro c G~stnvo Capancma, vem de pres
tar :w Almir:mtc Renato Guillobcl. 

O SR. I'RESIIlE~TE (Benjamim Farah)- Concedo u palavra 
ao nobre Senador Teotônio Vilela. 

<>SR. TEOT<):-110 VILELA (ARENA- AL)- Sr. Pre-
sid~ntt:, Srs. St:nadorcs, confesso, inicialmente, que aindu estou sob o 
ÍlllJ'Hicto do discurso do nobre Senador Agenor Maria. Poucus vezes 
tenho ouvido tuntas verdades, sem condições de procurar saída, 
porqut: nt1o hú saída pum elus. Ao mesmo tempo, sinto-me preso Íl5 
suus paluvrus porque sou um homem· do campo, vivo no campo c 
toda u minha atividade privada é ligudu ao campo. 

Fui eleito, também, com o mesmo compromisso de transmitir, 
nestu Cusu, sobretudo, as angústias de minha gente. No Rio Grande 
do Norte, em Alugous, em qualquer E•tudo do Nordeste principal
mente, o quadro é o mesmo. Não há o que tirar nem pôr. Entru Go. 
vcrno, sai Governo, isso de muitos unos, as promessas brotum, as 
esperanças renascem e tudo se ucubu dentro de pouco tempo. 

/\o mesmo tempo em que faluvu o nobre Senador Agenor 
Maria. cu me recordava do que dizem hoje os jornais: ••Aprccnsrto 
do Govorno Federal diante do deficit da balança de pagamento". 

Sr. l'rcsidcnte, venho hoje u tribuna variando um pouco de tom, 
tr:ttm de economh1 alcooleiru, que tulvcz seja o caminho certo, h{tbil, 
oportuno, pum trazer uo nossa balunço de pagamento um pouco de 
equilibrio e lovo1r aos nordestinos do Senador Agcnor Maria, aos 
meu~ nordestinos, u todos o5 nordestinos c a todos os brasileiros do 
intt.:rior, uma melhor condiçtto de vidu. 

Sr. Presidente, cstabclcc~u-sc umu inócua controvêrl-iia sobre o 
Ctlcool. A controvérsia é importante no csclurccimcnto dus coisas. 
Mus cm muitos casos o.~ finuldiudc não é essa, u controvérsiu udquirc 
umu atitude divcrsionistu que, cmhoru sem o propósito de desviar a 
utcnçrw do principal, compromete o que se quer pelo excesso de 
prcucupuçno com os detalhes, !)iria, por exemplo, que tt democracia 
que st.: dest.:ja uprimorur c o ítlcool curhuruntc que se tenciona 
pro<Ju;,dr cabem, de certo modo, nessa apreciação. Às vezes u 

controv~rsiu deixa de ser um diúlogo construtivo paru se transformar 
•1pcnas numa confusr1o de otimismos. 

O que rnc trn, hoje, à tribuna, é a confusão de otimismos que 
estourou, nas Ultimus semanas ou nos últimos meses, sobre a mistura 
de úlcool i1 gusolinu, ou o uprovcitumcnto do úlcool combustível c 
do úlcool químico. Vamos tirar a confusUo c ficar tão-somente com 
o otimismo. No meu entender, o impasse político nacional jú 
compromete, oJisivclmentc, o impasse cconômico criado pela cscussez 
do rctróleo. A visão política, devidamente normalizada, por força de 
seu poder hicrí1rquico, disciplina as diretrizes económicas à base de 
cstrutums reais. Nu fase da comercialização é que há uma constante 
de miiÚgrcs e uzures, Na estrutura da produção, a intermiténcia do 
tempo de v!tcas gordas c vacas magras, além de biblicamente mais 
csp:.u;ada, é basicamente menos danosa. As estruturas, segundo n 
experiência, obedecem as normas, oriundas, sobretudo, da visão 
ampla c realista das fontes de riqueza c dos meios de cxploraçilo. O 
especialista ê bom para aprimorar, mus nem sempre é bom para 
distinguir no conjuntou melhor forma de partir de qualquer modo. 

A supremacia que se quer atribuir aos fatores econômicos criou 
uma coisa pior: a importáncia cxclusivista da tecnoburocratizução 
das normas. Então as normas não nascem da ordenação do que é 
real, mas freqUentemente do que se resolveu transformar cm oncial. 
Como o amor ao oficialismo, nos regimes de exceção, é de um 
!lorescimcnto surpreendentemente beato c fala - toda a rcalidudc 
dos fatos ncu sujeita às oscilações da beatice e da falácia, conforme 
Sscja hora de louvor ou de escapar. O imperativo do poder. 
gcrulnwnte impecável, julgando-se com sunciéncia de manda-chuva. 
muda facilmente o quadro do rumo da vocação pura o da 
obediência. Quando se dá, por sorte, que a obediência serve à 
vocação. nada mau: mas quando contraria, tudo sai errado. O medo 
que se tem do arbítrio não vem da sua força descomunal, mas do 
muito que concorre para contrariar as soluções naturais. O 
pacinsmo do povo brasileiro, u sua homogeneidade de sentimentos 
- resguardada, sobretudo, pela integridade lingUistica, pela 
formação religiosa e pela consciência democrática de viver nos dão o 
diroito de pedir um tratamento normal para u condição de vida 
normal que u maioria esmagadora desfruta nu sociedade. 

Sr. Presidente, falava nu confusão de otimismos sobre o álcool. 
Confusão no espirita do homem brasileiro que vai produzir álcool, 
que, aliCts, j(t devia estar produzindo. Não é necessário ressaltar o 
problema do petróleo. A exigência do árabe é tanto determinada 
pela usuru, quanto pela certeza universal da escassez do ólco. O 
mundo ocidcntul embriagou-se com os requintes da sua civilização c 
esqueceu de acordar untes que o árabe lhe gritasse aos ouvidos que a 
festa ia se acabar. De repente u civilização do petrólco foi despertada 
pelos gritos dos !irubcs, E uma nova invasão- que alguns chamam 
de invusão dos bárbaros - assaltou o lazer mais recôndito do 
mundo ocidentaL Foi um vexame. Mui despertos, os supcrcivilizudos 
se perguntavam da razão de ser de semelhante brutulidadc. E mais 
que isso - com que direito se pcrturbuva u paz dc tão importante 
gente. Nu verdade havia fundamento no estupor generalizado. As 
civiliz<IÇÕcs, como us nações c as pessoas, criam os seus h(tbitos c 
depois se deixam mandar por eles, com o prazer infantil de quem 
dcslizu nu espuma. E se t.:ssa espuma é requintada com pcrfumt:s 
cxOticos c cxt.:ituntes, ainda mais se dciiciu a civilizo.tçiío no 
esquecimento de si mesma c do pequeno mundo que u serve. 

Sr. Presidente, o pequeno mundo rebelou-se no diu cm que os 
donos do petróleo resolveram gerir a sua própria riqueza c cstimur a 
sua import:incia nu mcsmu escala de grandeza cm que o grande 
mundo media os seus valores de troca. Os supcrcivilizados não 
t.:speruvam porl!ssu. Ninguém esperu que o escravo um diu se lembre, 
que pode deixar Uc ser cscruvo. A história pode se repetir mil vezes, 
ninguém aprende, A presunção é de que o~ tolos serão sempre tolos, 
c até ai hit certa verdade. O engano vem depois - quundo se julgu 
que u tolice humana é caructcristica de uma ruçu. de um cst(tgio 
social, de unw dusse c até de certas c dctcrminudus pcssons. Justo, 
portanto, admitir que um pobre ítrnbc jamuis ousuriu tirar n sono 



tranqUilo do requintado e nobre cidadão ocidental. Depois, nenhum 
futurólogo, pitonis:t, quiromante ou cigana levantam qualquer dú· 
vida quanto à eternidade da era do petróleo c muito menos quanto à 
petulúncia dos búrbaros. 

Dai a incredulidade de muitos diante do real. Entre os 
incrédulos, pelo visto, encontra-se o Brasil. Outros países jú se 
utiram nos braços da imaginação criadora c cavam com suor c fí: 
ubcrturas para o impasse cconômico-nnanceira criado· com u 
escassez do petróleo. A França, contava-me hll poucos dias um 
técnico francês, quase saí à rua cantando a Marselhesa quando sobuc 
que havia possibilidade, ainda que envolta em mistério, de 
rcconquistur a liberdade cconômicu com o álcool da bctcrrubu. 
Vcrincou-sc, depois, a inviabilidade do processo, pelo altíssimo 
custo do.1 produção. Se esse alto custo dependesse apenas de recursos 
internos, ainda assim. Ocorre que envolvia a ncccssid<ldc de 
subprodutos derivados do petróleo cm nível !<li que deixava o drama 
dus divisas no mesmo grau de aniç5o. 

Não é esst: o cnso do Brasil, sc r!..'SO!ver t:xplorar Ílicool de canu 
ou dt: amiláccos. Se uinda n5o o explora para mistura com u gasolina 
ou mc:-;mo para uso direto, a históriu é misteriosamente outra. Tem 
que haver mistério, ainda que seja de polichinelo, para se permitir o 
agravamento crcscc:nte do nosso deficit no balanço de pagamento, 
com a importação escandalosa do petróleo. Digo escandalosa 
porque o álcool já devia estar se iniciando nas bombas de abasteci· 
menta de combustível, c se cm tempo se houvera cuidado do 
progruma alcooleiro, com um a dois anos seríamos satisfatoriamente 
:tuto-suficicntcs. Nüo só de combustível liqUido para automóvel, mas 
pan1 cuminhõcs c aviões. Pois se o álcool anidro, e só o anidro, é que 
é passível de mistura com a gasolina, já o querosene pura avião c o 
óleo diesel pura caminhüo podem ser substituídos tranqUilamente 
pelo úlcool mais fácil de fabricação- que é o hidratado. Motor, não 
ó problema. E quando não se quer fazer as coisas. 

Lembro que o álcool carburante não é novidade. Durante a 
guerra, no Nordeste uma usina de açúcar teve a idéia de fabricar um 
combustível, com preponderância de 90% de álcool, denominado 
Usg<~. com o qual não somente abasteceu todos os seus veículos dc 
uso na fábrica, como obteve lucro vendendo-o comercialmente cm 
toda a região. Acabada a guerra e restabelecido o fornecimento de 
petróleo, a Usga desapareceu, cm 1irtude da diferença de preço entre 
a gasolina e o álcool. Diferença que hoje não existe; ao contrário, a 
gasolina se compra hoje mais que o álcool e os árabes prometem 
uumcntos, mai~ aumentos, para breve. Temos que, cm qualquer 
circunst<incia, mantida u politica de preços udotadu pelos países 
produtores de petróleo, a diferença a nosso favor se manterá sempre. 

A cxperii:nciu da Usga i: estímulo valioso para qualquer 
considcmção ou conccituação do problema gravíssimo do combustí
vel liqUido, para satisfação de nossas necessidades diante das metus 
dcscnvolvimcntistus do Governo. O mundo europeu, pelo menos, já 
está de pé. E nós, que não tínhamos c nem temos nenhuma ruziio 
pura dormir, continuamos deitados, ou seja, sem soluçiio pan1 o 
impasse Cconõmico-nnanceiro que cada vez gera mais dcspcsus c, 
além dc dcspcsns, as mais variadus angústias. Tenho encontrudo 
homens da maior responsabilidade e conhecimento do sctor 
completumente apavorados com o paradeiro do Brusil diomtt: dus 
ult~:rnutivus que se impõem com a enormt: vuricdndc de mutí!riu
prima pura produção de illcool. Outros países choram por não ter 
substitutivos pura o óleo: nós choramos porque temos demais c não 
sub~:mos por onde começar. 

Ãlcool de cana-de~uçúcar ou úlcool de umiláccos - eis ~~ 
qucslt1o. Álcool de cuna~de·açúcur jú é rotina secular: no nosso 
universo de ami\:h:cos, temos e:<perii.mcias comerciais de mandiocn c 
butata-doce. E niio hL1 problema quunto ao uprovcitumento do 
milho, da bununu, do sorgo, c quantos urnilúceos surjum. 

O problema que existe é na decisão de se ubrir o 111crcado de 
úlcool aos produtores brasileiros. O Governo chegou a pensur cm 
Ucbatcr o contrntu de risco para o pctrôleo, ;:1goru purccc rcc~:oso de 
entrcgar ft iniciutivu privada brusilcira u promoçlto de prodwir 

úlcool - única suída certa c viável para u correção de nosso triste 
desequilíbrio no balanço de pagamentos. Parece-nos estranho esse 
proceder. 

O Sr. Paulo Brossard- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard- Vou fazer uma pergunta e, se estiver 
enganado, V. E.x• me corrigirú. Hú dh1s. o Jornal do Brasil não 
puhlicuva <.[Uc autoridades brusilciws eram contr:'!rias à utiliz:.~çào do 
{licool para enrrcntar a crise de comhustívd'! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - As autoridades brasileiras 
cr:1m contr:íri:~s'.' Confesso :1 V. Ex• quc dcsconh~:ço. Que as 
mlloridudes csti'io indecisas quanto a um roteiro, isso é putcnte. 
Agom, a elimin:u;flo do úlcool como substitutivo do petróleo, se há 
alguma anrmaçào neste sentido, é quulquer cois:.1 de tremer os céus. 

O Sr. Paulo Brossard De qualquer forma, agradeço u V. Ex•. 
nws tenho a lembrança de haver lido no Jornal do Brasil, salvo 
engano. de 21 de setembro, alguma coisa nesse scntido. Mas não es
tou a alirmar c por isso perguntava a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Agradeceria a V. Ex• me 
informusse, se porventura encontrar uma notíciu tilo desagradávcl 
quanto esta. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex• permite um 
:1pnrte'! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Estamos ouvindo com toda a utençào 
:1s palavras de V. Ex' Tanto mais que comungamos desta idt:iu do 
aprovcitnmcnto do {llcool. Mus ht1 de nos permitir. no aparte, respon
der ao eminente rcprcscntuntc do Rio Grundc do Sul. A 
dctcrmin:tçào absoluta do Senhor Presidente Geisel -e aqui não 
v:1mos fazer ncnhum:.1 inconfidência, ao contrário- é no sentido do 
aproveitamento do úlcool. Dúvid;:Js surgiram- como normalmente:, 
quando se tomu umu decisão importante como esta- sobre d!! onde 
se e.xtrairiu a m:Jtéri;:~~prima, se da cana-de-açúcar, se da m~mdioca, 
se do milh?, se do sorgo etc. Mus podemos assegurar, neste 
momento- c scrt1 uma rcsposta a todos que perguntarem a V. Ex• 
-que csti1 cstatuído que o illcool anidro carburante será :tdquirido 
pelo IAA, ao preço de paridudc com o açúcar cristal standard, na 
base de 60 quilos por 40 litros. Aliils. queríamos dar apenas esta 
ligeira noticiu n V. Ex• c niio diríamos muis, para nilo perturbar o 
brilho da oruçào de V. Ex•. se não fosse levantada essa dúvida, E 
justnmentc o contrúrio. V, Ex• com mais sofrcguidii.o I! nós com 
menos, mus com iguul ;:msicdade, cstmnos esperando que passem 
csscs JO dius dados pelo Governo, numa urgência urgentíssima. no 
Grupo de Trabulho constituído para qut: seja, de uma vez por todus, 
dctcrmin:tdo ofici<llmentc pelo Presidente da República isto que é 
uma rcivindicuçiio de V. Ex•. que é nossa, que é de todos OJoi 

brasileiros que pensam num substitutivo, parcial qut: seja, pura o 
petróleo, de lJUC nôs no momento somos muito carentes. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Amurul Peixoto- Permite V. E.x• um apartc'! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer. 
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O Sr. Amarai Peixoto - Sr. Senador Teotônio Vilela, queria 
rccord~ar o que ncontcccu duruntc a Guerra: u mesma escassez de 
pctrólctl, proveniente da dcliciênciu de transporles, c foi incentivada 
pelo Governo a produção de úlcool pura mistura. Alegava-se, na 
oc:tsino, c com razfio, que os motores que usávamos - motores 
import:1dos: amcric:mos c eur<.1pcus - não eram calculados para 
nquclc combustível c sim pma gasolina pura. Mns, agora, estamos 
fubricando os nossos próprios motores c podemos criar um tipo de 
motor :~duptado a esse curbur:wtc nacionul: mistura de gasolina e 
idmol. lndusiw, o Instituto do Açúcar c do Álcool construiu em 
Martins Laje. no Município de Campos, uma fábrica de úlcool 
carhumntc que cstú fechada. Nno se compreende por qué. Agora, nu 
inidativa particuh1r, n Sr. Evaldo lnojosa transformou uma grande 
usin:1 de açl1c;H, sc ntan me engano ''l)maíso", cm fábrica de álcool. 
De mudo que devemos caminhar, tanto os nordestinos corno nós,llu
min~.:nscs, p:.tw u pnH..Juc~n intensiva do {llcool c obrigar a nossa 
indústria :1utomuhilística :1 :~d:~pt:ar um motor rmra esse tipo de 
•.:omhustívcl. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA-Mui to ohrig:~do a V. Ex• 
Di!;!o. ClllllO disse antcriornlcntc, que com rclm;ào ao motor não 

h{l problema. ,\ própria indústri~, automobilistic:1 j{l tem todos os 
meios pam. com a maior tranqílilidudc, trab:llhar com o álcool. 
Quo.mto a isto, nt1n h{l prnhlema. 

O Sr. Roborro Soturnino- V. Ex• me permite um aparte'! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer. 

O Sr. Roberto Soturnino - Sem querer tomar o tempo de 
discurso tão precioso pura esta Casa quunto o que V, Ex• cstú 
fm:t:ndo, desejo npcnns rc.o;saltm esse aspecto misterioso que envolve 
~~ questão c que V, E.x• levantou com muit:l propriedade. Desde 
!97J. qu:mdo o prcco do pctrôlco subiu a níveis astronômicos, nfvcis 
que t~m um:.1 base de rc:1lidadt:, como V. Ex• muito bem disse, 
percebeu-se: que o {licool, como substituto eventual da gasolina, 
passou a ser ccunomic:~mcnte viúve!. Sei que V. Ex• sustentu esse 
ponto de vist:l, pelo menos, h:'1 mais de um :~no c que tem até estudos 
b:1stantc adi:1nt:1dos c :.lpnlfund:,dos.lcv<~dos r1s uutoridadcs do País. 
O qu'-' nos cLJStôl compreender i: que, diante de uma situaciio de tal 
·gruvidude, o Govcrnn tcnlw licudo inerte, num processo de 
indcr.:isfio, c que upcnas ~.:m funcrw de um feliz ucaso, de uma visitu 
do Senhor Presidente da República ao Centro Tecnológico da 
Al.'ronCwticu, cm Sfio José dos Cumpos, onde se estudava c se cstavu 
cm vias de demonstrar a pllssihilidade de um:~ substituição total da 
gasolin:1 pelll illcool, tenha o Governo tomado conhecimento do as· 
sunto. Entfw, S. Ex• deu ordens pun1 que se iniciassem as pro
vidênci:Js imcdiatnmcntc, pma n cncnminhnmcnto dessa soluçl\o. E 
por que se dci:wu passur t:.lntn tempo? Com uma viubilidade, que era 
cvidl.'ntc, que t.:ra ôhvia a quah1uer pt.:ssoa que, realmente, estivesse 
debruçada snhrc o ussunto. com u gr:IVidadt.: do problcmu, que se 
avoluma u cud:~ m~s- rrohlcma do nosso h:.lianço de pagamento c 
do petróleo- como o Govt.:rno ficou inerte, indeciso, pttrulítico, c só 
agora. parece dcspcrtur para essa Sllluçào, que, evidentemente, nào (: 
conjunturul. provisória, nws i: dclinitiva, porque uma fonte de 
energia rcnov:'!vcl? Tantnmai.~ que nfio se pode esperar, nunca, que o 
preço do pctrólcn vcnh:~ a cair ru1uclcs níveis irrc;.1is de antigamente. 

O SR. TEOTÓNIO VI LEI.A- Agradeço a V. Ex• o aparte. A 
mim me parc~.:e que o i'1knol ni\o scrü um substitutivo eventual: é 
permancnt~.:. Hú cscassl.'z de pctrôlco no mundo. Somt:ntc nós, 
brasileiros, é que nno sahcmns, ~·las, o russo, o amcricuno, sabem 
mais da situacàuunivcrsal c da nnssu, inclusive, do que nós próprios. 
Enti'to, u caminho~ n úh.:nnl: niio ht't por onde fugir. At~ que possa
mos :u.lotur ou ucl.'itar ou rcccber a energia solar ou a energia 

nucleur, meu Deus, são décudás e décadas. Não há mais em que 
pl.'nsar. E I.'XUtnmcnte porque se vem tardando tanto numa .solução 
cter.nitiva é que, hoje, venho i1 tribuna. Na verdade, já tratei desse 
assunto diretamente com Sua· Excelência o Senhor Presidente da 
República, com todos os Ministros da {lrca cconômica c o tempo vai 
passando e, cada dia, vamos perdendo melhores condições de 
corrigir o desequilíbrio. 

O Sr. Agonor Maria - Senador Teotónio Vilela, permite uma 
humilde intromissão? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Pois nuo, com muita satisfação. 

O Sr. Agonor Maria - A tese de V. Ex• tem dois pontos 
:lltamcntc vúlidos: a innu~nciu extraordinária no balanço de 
pagamentos c o desenvolvimento comerciul que se vai verificar no 
mercado ~u;ucareirn. V. E.'l\• sabe que os contratos firmados em 1974, 
rara entrega cm 1975. foram feitos acima de 800 dólares a tonelada 
de :tcúcar dl.'mcrara. Estfio sendo fechados contratos, agoru, à razão 
de J"9 dólares par:1 serem entregues em 76. Estão aviltando o preço 
do nosso acúcar c esse aviltarnt:nto não tem sentido. A única maneira 
de o cvit:lrmos ~. realmente. irmos para o álcoof. E. se assim 
lizcrmos, matnrenws dois. coelhos com uma cajudu só: 
controlaremos o nosso balanco de pngamentos, valorizando a nossa 
matéria-prima, c ainda, o que é o mais import:.mte, desenvolveremos 
um mcrcmlo de truh:llho na nossa úrca, que ~ o Nordeste. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Tem toda a razão, Senador 
,\gcnor Mnriu. 

Mas diziu cu, Sr. Presidente. parecer-me estranho esse proceder, 
mas é a interprctaçfio que se tira de toda essa confusão reinante. Ora 
se fala cm i'llcool de cana-de-açúcar, e depois se diz que não é 
~.:onvcnicnte css:.~nrientucl1o porque determinaria o desvio da cana de 
sua linalidadc mainr. que~ o acúcnr. pur:.t o álcool, que é, no meu 
cntc.:ndcr. hoje, tão nobre quanto o outro produto trudicionul. Oru se 
fa\~1 de mandiocn. com ulcg.acõcs de.: viabilidade econômica superior 
a outn1s mat~ri:1s-primas. de onde se pode extrair tambt:m o úlcool. 
E assim por diante. qu:mdo o que importu é fazer {tlcool c tanto u 
cana quanto os :lmil;',ccos produzem úlcool. O estudo de 
cconomicidadc ~ mat~ria que compete i1 iniciutivu privada c :.1 

iniciativa privada ji'1 subc I.JlWis as mut~rias-prim:.~s que mclhor se 
prestam r, industri:dizaçno dcscjadu. Da mesmu forrnu que subc onde 
melhor produzi-las c que h:'1 uma variedade enorme de tcrrus quunto 
t1 produtividade :lgrícol:.l, o que dctcrminu osci\uçõcs surpreendentes 
de rendimento, nfio só quanto ils espécies em geral, como quunto uo 
comportmncntn diverso de uma só espécie no vasto continente 
brasileiro. 

Se considerarmos que o úlcool ~ nccessano c urgente, se 
cnnsidcmrnHlS !.JUC suu prnduçflo ~ limitada cm face da cnr~nciu 
naciom11 c internacional, nno wjo por que se rcturdar um programu 
alcoolciro para o Hrasil. E ~o 1.1ue jú cst:'1 acontecendo infelizmente. 
Depois de um :mo de estudos chega-se t1 conclusUo de que se di.'VC 
purtir pum plnnos·pilntllS sobre n convcni~nciu ou nUa de estimular 
n plantio dessa ou daquelu csp~cic de matí:rÍ:I·prima que dcvcrú ser 
olicialitada. Pari.'CC·Ill'-' isso de Llll\:1 bizanticc sem par. Esta semanu, 
cncontrd·mc cnm v:'trillS t~cnicos em indLístrias de :'1lcool. Dcr:un·mc 
notícias f.Jllt: chocam a scnsihilid:uJe de quem conheci.' o assunto. A 
corrida d~.: enviados cspt.:dais por purte dos Governos federal, 
estaduais c municipais paru uhtt.:nçào de informes sobre a fubricaçào 
de úlcnol ou plantio extensivo de llHll~riu·prima competente, é 
qu:dqllcr ~.·ois:t que se pod~.:ria chumur de desenfreada. Que se passa, 
cntUo'! De po~itivn sahe·SI! que vno ser instulmlos planos-pilotos em 
Mi nas c na Bahiu. T:dvc/ c1n São Puuln, Sr. Presiden\1..', esses 
rcsultmlos, s~.:gundn contamos jornais- e eles sào a nossa visão cus 
nossas oiças-. v:1o demandar dois, três, quatro c a\~ cinco unos. 
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Como se utruvessur até lú, em fucc do preço do petróleo e das ne
cessidades imperativas do desenvolvimento? 56 com esta pergunta já 
se tem assunto paru muita renexilo. 

Vejamos u coisa de outro modo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite um aparte, nobre Senudor 
Tcotônio Vilelu, untes que V. Ex• passe u outro ponto? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante-(; sobre os planos-pilotos a que V. Ex• 
se referiu. Nilo teme V. Ex• que esses projetes sejam embriões de 
umu futura ALCOOLBRÁS? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Mais adiante irei tratar deste 
ponto. No entanto, respondo logo u V. Ex• Nilo há necessidade de 
projeto-piloto, porque já existem indústrias, comercialmente fun
cionundo, com o aproveitamento da mandioca e da batatu-doce. Em 
Silo Paulo, posso levar V. Ex•, u uma destilaria de mandioca, 
funcionando admiravelmente bem, com alta rentabilidade comercial. 
Por que projeto-piloto? Querem saber como é que funciona, como é 
que se planta, vamos lá ver. Para que, repito, o projeto-piloto? 

O Sr. Agenor Maria - Senador Teotônio Vilela, por obséquio, 
só mais uma interrupção. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria - O ciclo da mandioca no Estado de Silo 
Paulo, onde - por incrível que pareça - se produz hoje menos 
farinha do que em 1939, o ciclo é de 18 meses, e o da cana-de-açúcar 
é ainda muito menor. Enquanto diminuiu a produção de mandioca 
no Pais, aumentou, de muito, a de cana-de-açúcar. 

OSR. TEOTÓNIO VIJ.,ELA- Obrigado a V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnlno - Permite V. Ex• um aparte, com u 
desculpa de o estur interrompendo a todo o momento? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA -Absolutamente. 

O Sr. Roberto Saturnino - Estou avisado de que V. Ex• vai 
entrur neste assunto. Mas gostaria, desde logo, de dar uma palavra, 
porque sei que sou tido aqui, nesta Casa, como defensor do processo 
de estatização - imagem bastante destorcidu do meu pensamento 
roul. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Naquilo que merece ser 
orientado desta forma. 

O Sr. Robcrlo Salurnino- Rclulivamente à produçuo de álcool, 
nito vejo nenhuma razão paru u inlcrvençilo direlu do ESiado. Nilo 
há nenhuma exigência de nuturezu tecnológica que u iniciativa 
privada nito tenha cupucidude de enfrentur; nilo há nenhumu exigi:n
ciu, cm termos de volume, de densidude de capital, que impeça u 
exploração desse campo pela iniciutivu privuda. (; um setor 
tipicamente próprio du iniciativa privudu, onde o papel do Governo 
seria upenus o de padronizar u composiçilo química do álcool e 
entrar como comprudor, pun1 fuzer u misturu com u gasolina. 
Qualquer processo de cstutizuçi\o nu produção de álcool seria 
ubsolutumcntc condenável. Ni\o haveria razOo que pudesse justilicâ· 
lo. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Mui lo grato a V. Ex•, Senadot 
Roberto Saturnino, pelo seu uparte. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite um aparte, eminente Senador? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Pois não, Senador Virgllio 
Távora. 

O Sr. Virgillo Távora - Estamo-nos socorrendo de V, Ex•. 
assim como de uma muleta, para dar informações à nobre Oposição. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - E me presto a ela, com muitu 
satisfação. 

O Sr. Vlrgmo Tá•ora - Bondade de V, Ex• Conforme já 
dissemos aqui, cm pronunciamento oficial c que consta dos Anais 
desta Casa - basta consultar os Diários do Congresso Nacional da 
semana anterior- o Governo não pretende, nem de longe, interferir 
na produção de álcool, a não ser financiando as iniciativas. Mais 
ainda: o Instituto do Açúcar c do Álcool vai comprar todo o álcool 
que porventura puder ser produzido e a preço -antes do discurso 
tivemos ocasião de informar ao nobre Orador - no momento, 
compensador. Por sua vez o IAA venderá esse álcool, conforme 
entendimentos já reitos com a PETROBRÁS, para que haja a 
mistura em todos os lugares do País. O prazo dado pelo Presidente, 
de 30 dias, parece que responde a essa pressa que V. Ex• e nós temos, 
einboru reconheçamos que esse problema haja demarrado e sido 
melhor tratado depois da visita do Presidente ao Centro Técnico 
Aeroespacial, em São Paulo. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Muito obrigado, Senador 
Virgílio Távora. 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOtóNIO VILELA- Pois não. 

O Sr. Paulo Guerra - Nobre Senador Teotónio Vilela, estou 
chegando ao Plenário atraído pelo discurso de V, Ex•, que comecei a 
ouvir no meu Gabinete. V, Ex• está tratando de assunto da maior 
importância para a economia nacional, principalmente para a 
economia nordestina - a produção de álcool anidro para ser 
misturado à gasolina. (; uma tese antiga. Sabe bem V. Ex• que o 
Instituto do Açúcar c do Álcool montou, há anos, cm Ponte Nova, 
Pernambuco, a destilaria Getúlio Vargas, c mais uma ou duas. Foi 
com o nosso protesto aqui, há três anos, que votamos contra a 
uprovação de autorização paru que o instituto do Açúcar c do 
Álcool alienasse essas destilarias, numa previsão de que, dentro de 
pouco tempo, teríamos de lançar mão do processo da mistura do 
álcool anidro para diminuir a evasão das nossas divisas. Li, há dias, 
meio estarrecido, como agricultor e como homem do campo -
porque também depende do processo tecnológico- anúncio do Sr. 
Ministro das Mi nas c Energia, segundo o qual o Brasil passaria a 
produzir ítlcóoi anidro oriundo da mandioca, Ora, Sr. Senador, 
quem conhece a cultura da mandioca, quem sabe as dificuldades 
para produção em grunde quantidade, de álcool anidro, resultante 
do plantio da mandioca -não ignora que, antes de tudo, esta é uma 
luvouru predatória, uma lavoura sujeita a toda uma série de pragas, 
algumas até hoje, não extirpadas. Somente num período de 15 a 20 
unos poderia o Brusil produzir mandiocu - mesmo fazendo grandes 
investimentos- para atender a demanda du misturn com a gasolina. 
Isto nos dá destinimo, isto nos truz pessimismo, porque c:sperumos 
que, dentro de 8 unos, o Brasil, pelas reservas petrolíferas 
descobertas, jú seja aula-suficiente. Assim, interpreto essa 
decluruçuo do Sr. Ministro du' Minas c Energia apenas como uma 
tentutiva de S. Ex• no sentido de despcrtur u consciênciu nacionul 
pura este sctor du nossu utividude, Considero S. Ex• ultnmente 
inteligente e cnpacitudo pmu o cargo que ocupa. Porém, nüo 
ucrcdito, ubso\utumcntc, uté provu em contrúrio, possnmos produzir 
Ctlcool da mandioca c que esse úlcool possa innuir nu diminuição da 
importaçuo du gasolina. 



O SR. TEOTÓNIO VILELA - Agradeço a V. Ex• o aparte. 
No decorrer do meu discurso terei a oportunidade de fulur sobre a 
mundiocn, n c~mu c outras matérins-primas que produzem álcool. 
Todas podem produzir CJ\cool. Desde que o Governo entregue u 
iniciutiva privndu a melhor muneiru de produzir álcool, !leremos 
todos nós o.li mais interessados cm tirar ú\cool da cana, da mundiocu. 
da banana. do sorgo, enGm de qualquer produto, e que o Governo 
nUo feche a qucstiio cm torno de uma matéria-prima. lsso,é csscnciul. 
c acho que í: exatamente o ponto aonde V. Ex• quer chegar. Se numa 
região d{l melhor a cana, que se produza o {alcool de cana: se numa 
outra, a mandioca, que se produza com a mandioca. Depende da 
vocaçilo agrícola dessa ou daquela região e da disposíçào do 
cmprcsúrio. 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex• mais um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com prazer. 

O Sr. Paulo Guerra- Temos grandes extensões de vales úmidos 
que poderão produzir cana. Sabemos que uma tonelada de mandioca 
produz apenas 20 litros de álcool, no máximo 25, enquanto que, com 
a pobreza de sacarose da nossa cana-de-açúcar, uma tonelada de 
cana produz 70 litros de l1lcool. Mas existem variedades na América 
Central, que chegam a produzir 100 litros de álcool por tonelada de 
cana. O que o Governo deve, no meu entender, é lançur mão da 
tecnologia, através da empresa privada, pura aumentar o índice de 
sacarose na cana, conseqUentemente aumentar a produção de álcool 
por tonelada de cunu, e não partir pura o escuro. Entendo que 
plantar mandioca nesta hora, para produzir álcool, í: um salto no 
escuro nesse sctor de nossa economia. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Agradeço a V. Ex• o aparte. 
Apenas faço um pequeno reparo no problema da mandioca. 

Tenho conhecimento direto de experiéncias feitas no Parú, nus quais 
uma tonelada de mandioca chegou a produzir 170 litros de âlcool. 
Depende, assim do que acabei de dizer a V, Ex• Há regiões em que 
ela produz muito pouco, e outras em que produz muito mais. Este 
ponto nilo será motivo de preocupação, porque, aberto o problema 
alcl'loloiro. a produção será ilimitada. 

Então, pode-se obter álcool de mandioca ou de cana, c em 
qualquer volume. desde que o Governo garanta o Gnancínmento, 
garanta a absorçilo da produçilo em termos regulares, garantn um 
preço satisfatório. 

O Sr. VlrgO!o Távora- Permite V. Ex• um apnrte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Pois niio, nobre Senador 
Virgílio Túvora. 

O Sr. VlrgOio Távora - Garanta o preço que remunere, 
condignamente, o investimento. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Exato. 

O Sr. Vh·gOio Távora- E isto, dissemos a V, Ex• que, cm nome 
do Governo. está por ele assentado. 

O Sr. Domlclo Gondlm- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Domiclo Gondlm - Dcsejavtl que V, Ex• nos prestasse 
uma informação. relativamente u questílo do preço. 

No Conselho de Desenvolvimento lndustriul - CDI. o 
problema du adiçilo do álcool estú sendo debutido hli bastante 
tempo. Jil se definiu. exatumente. a qucstilo do preço de paridade do 
úlcool'/ Houve uma portaria, mus nilo ficou decidido ou esclarecido, 
qual seriu rcu\mcnlc esse preço, vinculudo uo pre(,;o du gusolinu no 
distribuidor du PETROBRÂS. Por exemplo: us rcfinurius de Per· 
numbuco entrcgarium o álcool u um distribuidor: as du Purulba o 

entregarium a outro distribuidor. Não Geou, porém, csclurecído qual 
seria este preço. 

O Sr. VlrgO!o Távora - Perdão, Excelência. Permite V, Ex• 
outra intervenção, nobt~· ~coador Teotónio Vílelu? 

O SR. TEOT6NIO VILELA - Com muito agrado, nobre 
Senudor. 

O Sr. VlrgO!o Távora- Perdoe-nos V. Ex• se chegamos. aqui, 
a abusar da bondade de V. Ex• ... 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Absolutamente, nobre 
Senador. 

O Sr. VlrgOio Távora - ... pura dar as explicações cm nome do 
Governo, sobre assunto de seriedade imensa. Vamos ler mais uma 
vez, para a Casa- há que ficar registrado nos Anuís do Senado. 

"O ólcool anidro carburante será adquirido pelo IAA ao 
preço de paridade com o açúcar cristal standard nu base de 60 
kg de um para 441itros de outro." 

Atualmente, isso daria Cr$ 1,92 por litro de álcool. A 
PETROBRÃS adquirirá do IAA este álcool, para proceder a uma 
mistura homogênea. Acreditamos, assim, que esc\nrccemos o 
assunto. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Muito obrigado a V. Ex• 
Acredito que o seu aparte respondeu à pergunta do nobre Senador 
Domício Gondim. 

O Sr. Domlcio Gondim - O preço de Cr$ I ,92 é o posto -
usina ou preço posto- consumidor? V. Ex• não desconhece ser este 
outro problema extremamente importante. 

O Sr. VlrgOio Távora - Não há preço posto - consumidor. O 
!AA comprarú o álcool nu usina a este preço, e o venderá à 
PETROBRÃS. 

O SR. TEOT6NIO VILELA- ~o preço PVU. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex• um aparte? Sei que 
V. Ex• me ilustrurí1 a respeito deste assunto, que me int~:rcssu 
sobremaneira. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer, Senador, so 
puder. 

O Sr. Agenor Maria- Quanto custa, atualmcnte, uma tonelada 
de cana-de-açúcar? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - A tonelada de cuna está, hoje, 
por volta de-C iS 90,00, digamos, para Gear arredondado. 

O Sr. Agenor Maria- Custando a tonelada de cana CrS 90,00 
e produzindo 65 litros de álcool, c custando a tonelada de mandioca 
Cr$ 300,00, que í: a cotação cm Siio Paulo, realmente, chega-se ;\ 
conclusão de que a mundíoca (: farinha, c u farinha é alimento da 
pobrelll. E o caminho, nu verdude é a cuna·de-açúcar, pois h(l o 
uviltumento natural do preço no exterior. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Obrigado u V. Ex• 
A escassez de petróleo, segundo os espcciulistus, não é uma 

urmadilha de negociatas, é fato indiscutível. Por ou1ro lado, o 
petróleo brasileiro, upesur dm, mistérioot que o encobrem, não é tilo 
ubundantc que nos gurunta uuto-suficiênciu a longo pruzo, quer sob 
o controle monopolista vigente, quer sob o regime de contratos de 
riscos. Daí por que não ucho tilo prioritária u polêmicu quanto consi .. 
dero a dccísílo imediata de uma politica ulcooleiru paru o Brasil. No 
meu fraco entender, a PETROBRÁS necessita upcnus de mcxcr-sc 
muis. e um ponto de vista, Sr, Presidente. Aristocrutizou-sc tanto, 
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sob o munto protelar du inviolubilidudc, ao ponto de confundir o 
manto, que é uma nrmudura, com a sua própria cficiênciu, que é u 
razão de ser de sua existência, Também há que considcrur que não se 
sube tudo sobre u PETROBRÃS, não só de ugoru, mas de hll muito 
tempo. E como se sabe muito pouco, torna-se difícil uma unlllisc real 
do seu pernl. Mais irreal se torna ainda qualquer reflexão quando se 
tem o hábito de ler jornal. O que um diz c outro diz sobre o petróleo 
brasileiro, dú para fazer uma torre de Babel. r,; exutumcntc isso o que 
receio vcnhu a acontecer no setor alcoolciro, dado os sintomas que, 
cm tão pouco tempo, ntordoum as nossas oiças. 

O álcool é necessário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, disso 
ninguém tem mais d1ívidu. Ou se pensa cm energia de outras fontes 
que nem os países muito mais adiantados se atrevem a presumir que 
apresentem soluções u curto tempo? Seria estender u confusão de 
otimismos uo que, de fato, não apresenta razão alguma para tanto. 
Fiquemos, portunto, no álcool. Temos terra, empresários, vocação 
econômicu, know-how, mão-de-obra e disposição para produzir, de 
norte u sul do País. Se o Governo reconhece a validade do álcool, 
que é que falta? 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, preço pura a matéria-prima, c 
preço pura o produto industrializado. Segundo lugar, u designação 
de um departamento em qualquer dos Ministérios econômicos, com 
o ,qual se pudesse falar, porque todos os Ministérios se pronunciam e 
não sabemos com quem nos entender pura um trabalho objetivo. Ter· 
cciro, linhas de financiamento pura agricultura de cana e de 
amilúceos destinados à produção de álcool, e linhas para o sctor 
industrial. Quarto, normas acautcladoras du produção. E, em quinto 
lugar, franquia pura instalação de novas indústrias, deixando-se que 
a definição de áreas obedeça, inicialmente: a) à vocação ugricoln da 
terra; b) à urgência de produção; c) à solicitação dos centros 
consumidores. Traçadas essas linhas básicas, com mais pouca coisa · 
teríamos definida uma política de álcool de cana e umii{Jceos, de ucor .. 
do com a vocação econômicu da região, do Estado e tio Município, 

Outras medidas paralelas seriam importantes. Exemplo: 
I) O aproveitamento da capacidade técnica instalada hoje, de 

norte u sul do Brasil, para produção de álcool; 2) Um programa para 
as raixas ociosas de terra e de mão-dc .. obra, onde o N ardeste, o 
Norte c o Centro-Oeste seriam naturalmente escolhidos. 

O aproveitamento da capacidade técnica instalada, hoje, no 
Brasil, Sr. Presidente, nos permitirá, de pronto - quero dizer, sem 
que haja utilização de implantação-, desde qu'c aberto o mercado 
de álcool à iniciativa privadn, com a segurnnçu ou orientação acima 
referida, uma produção de dois bilhões c quinhentos milhões de 
litros de álcool dentro de um ano. Só com o que temos instalado 
estaria ocioso, sobretudo, em São Paulo. Não é muita coisa pura o 
que necessita o País, mus já permite uma substituição razoável de 
dois bilhões de litros de gasolina importada, ficando o restante de 
álcool pum outras necessidades internas. A economia de dois bilhõos 
de litros de ~asolina representa, nudu mais nada menos, u 
importância de cinco bilhões de cruzeiros, ou seju, o equivalcntc uo 
dobro do que vamos gastar no exterior no próximo ano com o 
aumento pequeno, segundo os exportadores, de 10%. 

O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, TEOTÓNIO VILELA- Com muita satisfação. 

O Sr. Franco Montoro- Estou ouvindo, como todo o Senado, 
com a muior utcnçi1o e entusiasmo, o pronuncíumento de V, Ex• 
~uis ~o que focalizar o problcmu, truz V, Ex• soluçuo pura essu 
s1tuuçao gruvc que é n escusse;t, do petróleo, seu preço e suns 
conscqUêncius no nosso balanço de pugumentos. Exutumente por 
isso, permito-me fazer um apelo pura rcforçur o valor da brilhunte 
urgumcntuçiío de V. Ex•: que nos indicussc us fontes oficiuis, ou 
o.liciosus, ou documentos que scrvirium de busc u esse c{liculo imprcs· 
S1o1mntc que V. ExJ nos truz. Purece·nos que este caminho é 
daqueles que devem merecer a ntcnçüo prioritúrin do Governo c, uté, 
n rrcssrio do Congresso, Mas puru que cssu prcssrll1 scjn uutorizudu c 

fundumcntudu, gostariu que V. Ex•, dando uindlt mais brilho uo já 
brilhante discurso que estú fazendo ... 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Muito obrigado. 

O Sr. Franco Montoro- ... nos indicasse também as fontes das 
quais retirou os dados impressionantes que nos propõe. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Os de capacidade ociosa, de 
cupacidude técnica instalada? 

O Sr. Franco Monloro- De capacidade instalada, que estaria 
ociosu. 

O SR. TEOTóNIO VILELA- Posso informar u V, Ex• que 
esses dados são encontrados no Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Esse Instituto pode, oficialmente, fornecer à Casa, se necessário, os 
dados que cobrem atê um pouco mais do que estou aqui dizendo. E o 
restante, é só fazer um cálculo da capacidade de qualquer unidade. O 
Instituto do Açúcar e do Álcool tem cudastrumento de toda u parte 
industrial. Por intermédio desse cadastramento - não somente eu, 
mas tumbi:m um grupo, hú algum tempo, vínhamos preocupados 
com essa matéria -levantamos c que hoje resolvi tornar público. 

O Sr. Franco Montoro - Agradeço u V. Ex• a explicação e 
queria acrescentar que, se nüo houver objeções de outra ordem, 
tomaremos a iniciativa, se V. Ex• não tomar, de pedir uo Instituto 
do Açúcar c do Álcool que envie esses dados ao Congresso Nacional. 
São de tal forma importantes, que nos fornecerão a munição para 
essn grande batalha que é, neste momento, salvadora de uma crise da 
maior gravidade. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Agradeço a V. Ex• a 
interferência. Eu próprio procurarei trazer à Casa, com o timbre do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, as unidades industriais instaladas 
no País. 

Quando digo ociosas, nua quero dizer que essas unidades 
estejam sem trabalhar, elas têm tempo de ociosidade: Exemplifico: 
uma destilaria anexa u uma usina de açúcar trabalha apenas durante 
o tempo em que u usina funciona, porque trabalha com o mel 
residual. Então, ela trabalha durante o período, digamos, de 6 meses 
e nos outros 6 meses está inteiramente parada, O que vou dizer, no 
decorrer do meu discurso, é que, durante esses 6 meses, sobretudo 
em São Paulo, onde há o maior número de unidades ociosus, fosse ' 
facultado aos empresârios utilizar es.'la5 destilarius para a 
industriulizaçiio da mandioca, da batata-doce, do milho, de tantos 
outros umílúêeos que existem em São Paulo, em nbundiincín, e que 
poderão ser produzidos dentro de um período curto. Então, 
trnbulhariam, digamos, 6 meses com melaço e outros 6 meses 
somente com cana, porque, o trabalho com cana-de-açúcar tem 

. período rigido, rigoroso; nüo é possível trabalhar com cana durante 
o periodo invernoso, durante o período de chuvas. Entüo, essas que 
trabalham someme com o álcool dircto da cana poderiam ocupar os 
outros 6 meses, utilizando os amilflco:oN. 

Dai porque digo q~• hú ociosas, não querendo também di~er 
que nua e~istum algumas delas inteiramente paralisadas, por falta de 
estímulos, ou por quulquer outro motivo, E o motivo, vnmos dizer, 
eru mnis o preco que, somente ugoru, estÍI chegundo à rculidudc. 

O Sr. Lulz CaYalcantc - V. Ex• permite, Senador Teotónio 
Vilclu, muis uma vez? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com pruzcr, nobre Senador. 

O Sr. Lulz CaYalcanlc - Disse V. Ex• que os dois bilhões de 
litros de úlcool durium umu cconomiu de divisas de ... 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- De cinco bilhões d•: cruzeiros, 

O Sr. Lulz Cuvalcuntc- Cinco bilhões de cruzeiros. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Tomando u gusolinu por 
CrS 2,50 



O Sr. Lulz Cavalcante- Se bem ouvi, V. Ex• disse que essa era 
quantia igual ou superior à que despendemos anualmente com 11 

importação do petróleo. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Anualmente, nua; a este au· 
menta que foi dudo agoru, de 10%. 

Esse aumento dado agora, segundo as informações que obtive, é 
da ordem de dois bilhões c quinhentos milhões de cruzeiros. Se pode· 
mos produzir, só com a movimentação dessas destilarias paradas, 
cinco bilhões, podemos pagar o dobro, quer dizer, podemos guruntir 
até outro uumento aos nossos amigos árabes. 

O Sr. Lulz Cnalcante - Então, corresponderia apro· 
~i mudamente a 20% do que o Pais despende com o petróleo! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Exatamente. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Muito obrigado. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Por outro lado, se 
invest!ssemos em destilarias de álcool o vnlor que vamos pagar aos 
árabes pelo aumento de 10%, ou seja, dois bilhões c quinhentos 
milhões de cruzeiros, teríamos instalado I 00 unidades, no valor 
médio cada uma de 25 milhões de cruzeiros, para umiláccos, ou 50 
unidades para cana-de-açúcar, no valor unitário de 50 milhões de 
cruzeiros. De uma forma ou de outra, obteríamos u produçilo de I 
trilhilo e 700 milhões de litros de álcool, ou seja, tanto quanto será 
necessária pura uma mistura de 15% na gasolina, tomundo·Sc o 
consumo atuul. 

Esse aspecto é que me surpreende, é que me abisma: o Governo 
vai pagar aos árabes 2 bilhões e 500 milhões de cruzeiros a partir de 
janeiro, digamos. E não se pensa rigorosamente em aplicar esse 
dinheiro em destilarias, que nos durium, de pronto, valores dessa 
ordem. E a cada dia vamos nos comprometendo mais. 

O Sr. Paulo Brossard- Surpreende a V. Ex• e à Casa. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Depois, a culpada vai ser a 
distensão política. 

O que vai para o árabe nilo volta e o que se aplicasse uqui seria 
tirur de um bolso pura pôr no outro, sem falar na ocupução do ho· 
mem e da terra, e na economia de divisas. 

Sr. Presidente, as destilarias hoje existentes trabalham apenas 
com melaço do uçúcar ou mesmo só com a cunn, mas dentro de um 
período de tempo reduzido. 

A disponibilidade a que acimu me referi poderia ser utilizuda 
com a industrialização dos amiláceos, principalmente batata-doce, 
de curto período agrícola, c mandioca. A complcmcntaçilo de uma 
dcstiluriu de cana-dc-açúcur paru se adaptar ao tratumento dos 
umililceos, é de investi menta reduzido, rcduzidíssimo. 

Sr. Presidente, no me referir às terras e muo·dc-obra ociosas, es· 
tou pensundo no Nordeste, onde a Região combinu as potcnciulidu· 
dcs inaproveitudns cm gruu mais intenso. 

Quero, com isso, desde logo dizer que a produção de álcool po· 
de ser tocudu em todos os recantos do Brasil. Não hit receio de super· 
rroduçilo porque, no dia cm que pudéssemos ubustcccr todo o consu· 
mo equivulentc hoje, em números, il gasolina -c poderíumos fuzer 
todo o nosso transporte com álcool- teríamos merendo, u horu que 
quisósscmos vender, a bom preço, cm qualquer Puís altamente indus· 
triulizado da Europu- u Alemanha anda louca atrás de álcool puru 
aplicuçuo na petroquímica. 

Gritumos por escolas, cstrudus, pontes, maior rendu per caplta, 
melhor nlvcl de vidu, efetivu intcgruçuo do desenvolvimento 
nucional. incentivos liscais. Gritamos muito e muito justumcnh:, O 
Governo busca solucões c uprcscntu planos c ajudas, cria órgãos, 
proclumu u necessidade de rcduodr a miséria, ununcin verbas, os 
jornais d\vulg,um. o povo espero - uc tudo continua como dnntcs, 
nu Cusa de Abruntcs". De modo gcrul, é cluro. Ninguém ncgu os 
nuxos CSIHITSOS de industriu!izaçiio, O UUmento do número de 

automóveis, cuminhões, trutorcs, escolus, Mas tudo isso u nlvcl 
muito inferior do que se promove no Centro-Sul e mais inferior 
ainda il cxplosilo dcmogrltficn local. 1: a mesma história do cidudi\o 
que desenvolveu o negócio pura atender melhor às suas necessidades 
e em vez de gunhm mais, passou u ganhar menos, em termos de 
liqUidei. pessoal. Vcrilicn·se que o negócio é que é ruim, ni\o n capaci
dade de trabalho do homem. E o negócio só é ruim quando não dá 
lucro satisfatório. 

Com licença da comparação, é o que acontece no Nordeste. O 
negócio não dá certo, diriu o eminente Senador Agcnor Muria. O 
nordestino;. segundo se propala, come pouco ou quase nada -os 
nutricionistns alarmam-se com as calorias consumidas-, o nordcsti· 
no tem todas as doenças tropicais c outras que os não-tropicais lhe 
mandaram de presente. o nordestino é analfabeto, o nordestino 
apresenta uma enormidade de lndiccs negativos em comparaçilo com 
os homens do Centro-Sul. Sr. Presidente, mesmo assim, lá ou cú, cm 
qualquer parte do Brasil, sabe·sc da sua incomparável disposição de 
trabalho, da sua facilidade de aprender as coisas, do fantástico poder 
de adaptação social c ecológica. E normalmente não sai de casa para 
o Sul pelo simples gosto de aventura pela aventura: sai pura ganhar a 
vida que o ambiente lhe negu. 

De minha longa convivenciu com a terra e o homem do Jllor· 
deste, verifico que o problema central é o de opção cconômica viável. 
Invariavelmente vé-se o Nordeste como uma vasta região igual, com 
uma geogruna econômica frágil c sem poder de competição. Ocorre 
que só em cada Estudo há vários nordestes. A terra muda de légua 
em légua, como diz o mututo. Também se pensava que a Amazônia 
era uma planície, vista através da copa das árvores. Entretanto, J{, 

por dentro, quanta irregularidade. A imagem divulgada do Nordeste 
é de que se trata de uma região inteiramente estéril, onde a produção 
sobrevive às custas de favores olieiuis, tantos são os órgãos aos quais 
o Governo atribuiu missão especifica de ajudar o homem. Cerca de 
cem órgilos oficiais pululam por lá. Dos cem, se muito conhecemos, 
talvez dez possam ser contados nos dedos das mãos. Os mesmos, 
portanto, que assistem à produção do resto do País. A sobra pode 
desaparecer, que ninguém toma conhecimento da morte. 

Esterilidade do Nordeste é uma fantasia criminosu. Pode-se 
dizer que não possui cm abundância igual às mesmas terras do Sul, 
mas possui, cm qualidade, o suncientc puiu lhe dar condições 
próprias de sobrevivência. A questão está em se plantar na terra o 
que a terra dá e não o que se quer que c lu dé, Por outro ludo o que ela 
produz abundantemente não se exige das outras que produzam sob 
pena de consideradas estéreis, nào se leva em conta, como é o caso 
do petróleo. Mas o petróleo nilo é nosso, é preferencialmente dos 
outros. Não recebemos impostos e nem elogios. Entregamos o 
petróleo de graça, pura que os outros recebam, através dele, os 
impostos c os elogios que não merecemos. Por que a indústria 
automobilistica não foi puru a Bahitt ou Sergipe? · 

O Rio Silo Francisco, que é uma dádiva de Deus contra u seca, 
ati: hoje, espera que o descubram para matur u sede do sertuncjo, 
rcvigorur u lavoura, civilizar o:1s cidades. 

Mas o Nordeste, além do petróleo, gús natural, sul-gema, 
potássio, tem também açúcar, álcool, cacau, algodão, se permitirem 
teremos café, e temos ainda arroz, milho, feiji.io, soja, mandioca. 
Meus Deus, que pais contaria com tantas opções cconômicus1 ~ de 
se desprezar isso? Julgo que não. Nenhuma integração nucionnl pode 
ser feita com u alienaçilo de qualquer de suus purtcs. E nós, nordes· 
tinos, somos umu pnrte importante. Temos dado uo Pais nossu quota 
de sacrifício, desde o povoamento à estabilização du economia nu 
formação de nossas cstruturns de produçuo. Jú é hora, c nunca é 
tarde, de dizer que o que é nosso precisa ser vu\orizado. Do solo ao 
subsolo, do homem à vocuçi\o cconômica du terru, das divisas que 
produzimos às riquezas que não usufruímos. Há muito o que debater 
cm torno disso .. Por cuquanto nqucmos num progrnma pura o 
úlcoo\, com prioridudc. nn .cscnlu anteriormente sugc:rida, puru o 
Norclcstc. 
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O Nordeste dí1 cunu, mandioca, batata-doce, bananu, niilho 

Vumos, os nordestinos, ubandonur u muniu de pedir por pedir c ucre
dilar no que rcahncnlc convém à sua rcgiUo, c à Naçilo. Continua· 
mos a girur cm torno da SUDENE sem nos apercebermos de que a 
sua luz de satélite é hoje uma modesta sombra melancólica. Sugiro 
aos governadores nordestinos e prcreitos, às assembléias legislativas 
c ciimuras de vereadores, que se movimentem no sentido de que o 
Governo fcdcrul atribuu ao Nordeste prioridade na produção de 
ftlcool. Tcríumos assim o encontro da vocuçüo cconõmicu du região 
com uma opção económica vúlida. Isso não impede que outrus 
regiões produzam. Parece-me ilimitadu 11 produção do iilcool, nilo hii 
perigo de excedente. 

Quando me inclino mais paru a canudo que puru os umilúceos, 
isso não deve ser tradu>.ido como cxclusiio de uma coisu por outru. O 
ideul é a rusão dessas matérias-primas, de acordo com o tempo de 
ociosidade a que um bus estilo sujcitus. Cana tem o seu tempo próprio 
de colheita: nu enlrcssurru se uprovcitarium os amilúceos. Hú outru 
razão. A cana produz, com o bagaço, o combustível que os ami
lúccos não têm, c que nus destilurius permite uma sobra de 50% 
uproveitúvelno período da entrcssurru. Como há também, não só u 
possibilidudc, mas a necessidade de se aproveitar o bagaço de cana 
na rubricuçüo de celulose, de que tunto se ressente o mercado 
interno, e puru o mercado externo- tanto haja. Então um complexo 
agroinduslrial partindo da canu pode nos dar açúcar, melaço, úlcool 
e celulose, todos, hoje, produtos nobres. E se no Nordeste, o Go· 
verno permitir a utilização do gús naturul, até agora ocioso, abun· 
dantc na Bahia, Sergipe, c principalmente em Alagoas, para 
alimentar as caldeiras das fábricas de açúcar e celulose- entüo seria 
o caso de sairmos à rua em massa cantando o Hino Nacional cm 
regozijo pelu independência económica da Região. 

Será ludo isso uma literatice de um provinciano ou sonho de 
uma noite de verão? 

Só hú uma maneira de testar tamanha arrogância. O Governo 
atender ao que aqui se sugere, com a devida vênia, e cobrar, dentro 
do pruzo legal, a dívida contraída com a excomunhão econômica do 
Nordeste. Atrevo-me a aceitar as condições. E lenho razões pura 
isso. O Instituto do Açúcar e do Álcool armou um programa de ra· 
cionalizaçuo da indústria do açúcar. orercceu condições a Alagous. 
Veju-se o que cm tua pouco lemp~ se rez pela economia do meu Esta· 
do no seta r açucareiro. · 

Saímos simplesmente de três milhões e oitocentos mil sucos de 
açúcar puru uma safra prevista este ano de dezesseis milhões de sacos 
de açúcar. Quando se quer, se raz. 

Ai cslú umu prova de que, entregues a miles hábeis, os pro· 
blemas têm soluçüo. Os nordestinos aceitam o desafio, mas desde 
que lhes desatem as miios da miséria e dos falsos órgãos que ainda 
hoje não sabem pum que servem e só servem para comprometer a cre
dibilidade cconômicu da regiiio. Hú dezenas deles, indo e vindo, 
como numa resta de ruu. O que se deve ressaltar, com a muior ênrasc, 
é que o álcool é, hoje, produto nobre, interna c externamente, como 
substituto do petróleo. A indústria uutomobiltslica nada tem a per
der, continuará com o seu ritmo de trabalho, sem os prejuízos que 
causa às populações urbanas, através du poluiçilo provocada pela 
gasolina, o que niio acontece com o álcool. 

Nu verdade, se um visitante de outro plunclu viesse ati: o Brusil, 
olhasse pura um uulomóvcl, paru um cuminhüo e soubesse que 
existiu lilcool, diriu: "Essa gente é louca! Como eslú se mulundo u po· 
puluçiio com gasolina, tendo iilcool, que é umu coisa !impu, puru, 
suudí1vcl"! Seria essa u impressão. Mas, continuamos atrelados a 
uma lradiçuo horrlvel c é dincil sair de certas tradições. 

O Sr. Roberto Suturnlno - Nua é só trudiçuo, Senador 
Tcolônio Vilela. Mesclada a essa trudiçiio, hli sempre uma grande 
somu de interesses. 

O Sr. Franco Montoro- Senador Teotónio Vilela, repelimos a 
obscrvuçüo que raziamos hli pouc<l: não há nenhuma grundé 
ernprcsu multinucionul interessada nesse assunto. Talvez por isso 
niio lenha ido para rrente a idéia do aproveitamento da cana-de· 
açúcar. Outros assuntos, como por exemplo, a proleçiio à indústria 
aulomobílíslica, a própria elaboruçiio de um código paru as 
socic:dudcs unõnimus, tudo isso que interessa às multinacionais é 
feito com uma velocidade extraordinária, não por culpa do Governo, 
mas porque elas têm em nosso País uma capacidade de organizuçuo, 
de utuaçuo, de innuênciu que não se pode ignorar. E, no caso, isso 
interessa ao Brasil, uos brasileiros, à pequena, à média cmpresu. Da! 
a importúncia, cu diria mesmo histórica, do discurso que V, Ex• 
prorcre neste momento. C: para contrabalançar aquelas grandes pres· 
sões que do alio se fuzem para desviar o rumo do nosso desenvol· 
vimenlo para outros interesses que não são os do próprio povo 
brasileiro. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Agradeço a V. Ex• o aparte e 
conresso que, de minha parte, tenho as minhas cismas. Não porque 
nisso esteja comprometido o Governo, mas porque essa é um.u trama 
de ordem inlcrnacional, que se movimenta com tanta habilidade, que 
muitas vezes nós estamos olhando e não estamos vendo. Mas temos 
os resullados negativos. ' 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) (Fazendo soar a campa· 
lnh a.) - Quero inrormur que o tempo de V. Ex• estú extinto há 
aproximadamente 20 minutos. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Agradeço a generosidade de 
V, Ex• e pediria me concedesse mais alguns minutos para que con· 
cluísse, eliminando mesmo outros dados importantes, mas que irão 
paru os Anais, no decorrer da minha palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) (Fazendo soar a campa· 
lnhla.)- Concedo mais tempo a V. Ex•, inrormando que ainda há 
dois oradores inscritos, 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Concluirei meu discurso, Sr. 
Presidente. 

Reslnrinm, dentro desta minha modesta apreciação, dois proble· 
mas sérios: a concorrência da cana-álcool com a cana-açúcar c o 
fornecimento de equipamentos à montagem de destilarias. 

No. p~imeiro caso leríamos duas sugestões que, se bem con· 
sideradas, resolveriam qualquer choque: o preço do açúcar acima do 
preço do úlcool c o zoneamcnto de áreas priorilúrius pura 
canufuçúcar. No meu Estado, como no Estudo de .Pernambuco, por 
exemplo, numa boa úreu de Pernambuco, onde os terminais açucarei· 
ros niio podem ficar ociosos, evidentemente que a cana-de-açúcar se 
impõe. O que não impede de se fabricar álcool de amiláceos cm áreas 
outras mais npropriadus à mandioca do que à cana. O mesmo ocorre 
com São Paulo, Estudo do Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Gerais, 
ele. · 

Quunlo ao fornecimento de equipamentos, Sr. Presidente, nilo 
há qualquer problema, desde que haja um disciplinamento e que o 
Governo Federul retire todo e qualquer protccionismo sobre uma li:· 
riu. Entregue a mulêriu à iniciativa privada, nilo temos n menor 
dúvida de que niio huverú correria à destilaria. Haverá uma correçilo 
natural, evidentemente. 

Pur~ce-me que há condições nucionuis pura a dcmunda, desde 
que niio se provoque u corrida ii destilaria. E uma das maneiras· de se 
evitar u corrida está nu entrega du produção de álcool à competição 
naturul d11 iniciativa privada, sem que se lhe orereçam privilégios 
cxccpcionnis que sempre derrapum pura o sistema inOucionário muis 
insuporl!ivel. Com a uusência do puternulismo, o progrumu se 
cumprir!! sem Ulropclos e com eficiência empresarial. 

A im porlüncia da exploração do úlcool i: de notório saber públi· 
co. O !ilcool carburunle e o álcool químico ocupam o lugar do 
petróleo, no desenvolvimento Nacional. 
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Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, todos nós temos o 
consciência de que estamos presos n dois pólos essenciais: o da 
indústria uutomobillstica c o da indústria petroquímica. Sem eles 
ninguí:m vive mais, dentro dos padrões du civilizuçiio moderna. E 
com a vantagem de que o dinheiro uplicudo no álcool é um dinheiro 
que vai, em grande parte, ser investido numa ngroindústria, o que 
vule dizer, um dinheiro que toma o rumo dos campos, que tanto 
reclamam atenção c que(: a fonte de inchação das cidades. Quando 
hoje se investe nos centros urbanos para resolver problemas graves, 
oriundos da superpopulaçiio, penso sempre que melhor seria investir 
no campo. Chegou a hora de se dnr no homem do interior a oportuni
dade ampla de produzir com orgulho e não com vergonha do seu 
próprio trabalho. Vergonha que não vem da natureza do meio de vi· 
du, mas da péssima remuneração obtida. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, encerro as minhas palavras. Se 
tempo houvera, teria feito aqui um demonstrativo do quanto signin
ca, simplesmente, a utilização do úlcool para a mistura de IS%, do 
que iria representar na renda per caplta do brasileiro e, sobretudo, 
das áreas mais desfavorecidas, quanto de populações iriam ficur reti· 
das no seu habitat, enfim, a verdadeira revolução da Revoluçiio. 
Tudo isto perfeitamente exeqUível e entrosado no sentimento nacio
nal. Não sei - com franqueza, espanto-me - por que, até agora, 
não foi denagrado o programa alcooleiro para o Brasil. 

O Sr, Paulo Bros,..rd- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA - Resta-me, Sr. Presidente, um 
apelo a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que sei 
empenhado nu modincação du paisagem nordestina, para que 
considere aquela região enquadrada na geografia do álcool, e dizer a 
Sua Excelência, nu qualidade de modesto empresário, que a 
iniciativa privada brasileira tem dado provas sobejas de sua 
capacidade de mobilização. Encontra-se, portanto, à espera da 
ordem de comando para denagrar a "guerra santa" pela 
implantação de uma nova era: a da civilização do álcool. (Palmas. O 
orador é cumprimentado,) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -Concedo a palavra 
:to nobre Scrurllur Virgílio Távora, como Líd!i:r. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presi
dente c Srs. Scnmlorcs: 

Dmts cnnnmic:rçlics, neste linal de scsstlo. Ao ouvir o discurso 
clmJlh:nlc c rcchcmlo dt: dados do ilustre representante: de Alugoas, 
sente-se :~ Liderança n:.1 obriguçào de, mais uma vez, repetir à C usa 
:tlJuilo que CllllStitui os fundumcntos da política do Governo Fcdcrul 
no sctor Uc atcrH.limcnto U:t crise por que passa o Pais qunnto ao pc
trllh!o. 

Primo: Pretende o Govt.:rno -disso jt1 demos conhecimento tr 
Casu. vanw~ n:pctir- ao múximo incentivou o parque alcoolciro do 
llrasil, tuntu tlll referente ao álcool-carhurantc, como uo lllcool
llllimi~.::a. Secundo: llLl 11m deste uno, csturú presente ao povo 
hr:1silciru j(a a indi~.:w.;ilo das intenções trunsformadus cm fatos: a 
e.\plnrw.;tau dn .\isto betuminoso cm alta escala. Tcrtius: o 
nrnwdtamcnto dos carvões pobres de S:mtu Cuturinu c do Rio 
üa·a1Hh! Ll~l Sul cnm suu guscil'icuçilo, seja pura obtenção de umôniu c 

uréia, seja para gasnlina. Quanto: a intcnsiricuçi'io tto máximo d.a pes
quisa de petróleo pela i'ETROBRÁS, 

Mais lima vc1., é m1ui dcclurndo que o Governo ugirú nu questt1o 
du ;Hcnuf upcnHs cnnw garantidor da compra da produçüo, 

1\ segunda cnmunh.:w.;fln, Sr. Presidente, é u rctificnçào LJllc tc
ano~ a !';ater :'a puhlkacno de órgilo du imprcnsa puulistu, cm que nos 
s:'111 :1\rihuidas dcdaraçlics a l'uvor de contrutos de risco na cxplora
l.'fHl do Pl!trt'llcn. l'nr ..:onvlcçào c por Lh:vcr de Lidcrunçu, LJliC tradm: 
U pclls:lllH:IItU dn (invcrnll a rcsrcilu, ni'lo podcrf:uuos ser, COnHJ nfw 
o f:llt.:lllns, advugar a adnçi"lo Uc to.ds contratos. 

Er:an que tinlwmos a dit.cr, Sr. l,rcsidcntc. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concodo u palavra 
ao nohrc Scnudm Fmnco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reYisõo do orador.)- Sr: Prosidente, Srs. Se
nadort.:s: 

So\idtamns llliC s~.:ja considerado como lido o texto que encumi· 
nfwmos ii Mesa. pana llliC a sessão possa ser encerrada cm seu prazo 
normal. 

Dcscj:unns upcnas, aproveitundo estes minutos linuis da sessiio 
c a opnrtunidadc cm que nos é dada a puluvra, para nos congmtulur
.IJHlS cum o p:nrilltico c histôrico Lliscurso que ucnbu de ser feito, nes
ta {'asa, pelo Nohre Senuuor Teotónio Vilela. 

f: um dis~.:ursollliC se coloca ucima de partidos. Por isso, cm no
me da Liderança do MDII, devo dizer· que considera10os o discurso 
de S. E.'\ 1

' um pronunciamento u favor do Brasil, u ser endossado por 
amhns os Partidos, c para servir uo povo brusilciro. ~ uma destus 
sohlçllcs que ~.:orrcspondcan não apenas uo remédio para um proble· 
ma gruvc lJUe ora nus alligc1 mas um meio de integrar u populuçUo 
hr:1silcira. c- como bem salientou S. Ex•- purticulurmente, u do 
Nordeste, atrav~s da ngrnindltstriu, tUa bem delineada por S. Ex•. 
L.:lllllll uma suluçiio rutriótica, 

O Scn:adu viveu hoje um dos seus grandes dias. Em nome da 
pnpuh1çflo do Nordeste, uanu voz autorizada veio truzcr-nos o pro
hlcnw. 

Como disse S. Ex•, só talvez uma conspin1çilo intcrnucionul f: 
lllll.! nns tcnlw impcdiLio de ver a clnrcza desta soluçüo t: a sua ur
cCncin. 
·- De llllSS:t rmtc, jú temos cm mlaos o discurso que nos foi ofc:re
c.:idn por S. E.\ 1

·', rnn1 lJUC scjn estudado, divulgudo, aprofundado c 
trudu~:ido t.:nt medidas, que certamente serão toanud:as pelo Governo 
h.:d..:nll, c st.:r:'w, ~..:um l'rcqU~nclu, cobradas destu tribuna, pela 
A R I'NA c pelo M DI!, l'ulcndo assim, aquilo que o Presidente da Rc
plrhlica deseja lhJs Partidos - 4ue eles sejam rculmentc os promo
ltlrcs do ht.:m comum, cm nossa terra. 

Desejo ainda, nesta oportunidade, .ahordar outros assuntos, Sr. 
Presidente. 

Esteve hoje cm Brasíliu umn dclcgaçiío de vereadores de Jm.:arcí, 
tratcnLin duns reivindicações cm favor dos rnunicípios brasileiros. 

. 1\. primcita refere-se uo fechamento súbito do MataLiouro da 
tidw..lc l.:lllll grave rm~uÍ/.0 r;ml o abastecimento c-ulimentaçtto da 
popul:.u.;tw, Impõe-se no cuso n udoçflo de medidas mnis ruzoávcis 
por purtc do Ministério da 1\gricultura, ao qual solicitmno~ ll rilpido 
deferimento do pt.:dido forlllulado peln Prefeitura pmu 11 construçtlo 
de uin moderno l'rigorílicll nn cidade. 

Outr:1 rcivindicuçfio dos rcprcscntuntes de Jacurcí rcfcr~.:-se i1 
regulamCntaçào da recente norma constitucional, que ;,autorizou o 
pagamento de subsidias nos vereadores. Centenas uc professores c 
outros servidores que, por l'orç~1 de dciçt1o, ocupam n cargo de 
vcrt.:udorcs cm nossas Cfunuras Munieipo.lis, csltto pcrplt.:xns cum sua 
sit uw.;fw Uiuntc Uns llllVHS disposições. 

I tnpllt.:-sc, Pam isso.· a ilj1rcscntaçftll de nuvu projeto de lei 
comrlcmentar permitindo lJUC o servidor municipal, estadual nu l'c· 
dcrul. indusiw os contratados a liUalqu~.:r titulo, possam eonsidcrur· 
se lkcncimlns nos dias de scssflo dt.: suas Ciimar:ts M un ici rais. 

N..:~st.: sentido, apoiando ujustu rcivindicm;flll dos vcn.:admcs de 
Ja~.:arcí, est:1mos providenciando us medidas exigidas pelo intL'rt.:sst.: 
plrhlit.:n c, prindpalmcnh:, pelo hem comum Uc..ls Munidpios 
hrasildms. 

Expuslçiio de Animais cm Siio .Jose do Rio Preto 

lnst:da-st.: no prúximo domingo, Ui a 5, c se cstcndcrú atí: o diu 12 
dt.: tH\IUhl'll, a XV ExpllSÍ(,'ÜO de Animais c li Rc!;!ÍOii'al de s:au Jn~~ 
do Rio Prctn, prtllllnvida pt.:l!l Sindkuto Rural d:u1uclu ddmlc. 

Presidido pdll Sr. F.duurdn l:crrcit'll Fontes, ll Sindk:atn Rural 
dt.: R ln Prt.:tn vt.:mt.:nnst.:guindo, de ano pura ano, mainr êxil\1 nessa 

• cxrmsh;:'tu l\UC rcprcsentu, hoje. valiosa contl'ihuit.;:ln pilra ns lt.:~Íli· 
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mos interesses da nossa economia cm geral, c:, cm particular, da 
pccuf1riu. Muitos consideram essa exposição o maior certame du 
pccuf1riu nucional. 

Traiu-se de uma promoção que ntrai o comparecimento de 
cidudãos de todo o País. 

São José do Rio Preto, sede da B• Região Administrativa do 
Estado de São Paulo, possui expressivo rebanho de gado bovino. 1';, 
hí1 muitos anos, a 3• região produtora de leite do Estado. 

Ao comunicar uo Senado a rcaliznçào desse certame, transmiti· 
mos à dini1mica Capital do oeste paulista c ao Sindicato Rural, nossa 
saudução e a certeza de que a Exposição deste ano ter(! êxito ainda 
maior que as anteriores. 

Laranjai·Paulista 

De <mtigo posto de repouso de lropeiros, Laranjal Paulista, que 
comemora este mês seu 58• aniversário de fundação, transformou-se 
em bela e progressista cidade das linhas férreas da Sorocabana. 

Com cerca de 18 mil habitantes, Laranjal Paulista, pela situação 
geográficu, fertilidade da terra e grande número de indústrias ali esta· 
belecidus, sempre teve condições de se expandir c oferecer melhoria 
cm todos os selares da atividadc humana. 

O aluai prefeito, Sr. José Corrêa, com dinamismo e capacidade 
de trabalho, desenvolve, no Município, um programa global visando 
à criação de novas escolas, postos de saúde, a construção de estradas 
e o asfaltamento total da cidade e dos distritos. 

Entre as festividades, programadas para o próximo dia I O, está 
a inuuguração, pelo Exm• Sr. Desembargador Doutor Henrique 
Augusto Machado, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, da 
"Bibliotecu Jurídica", no forum local. 

Da tribunu do Senado; nossas saudações às nutoridades e ao 
povo de Laranjal Paulista, pelo anivcrsãrio da cidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR, PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Nada mais haven
do 'Iuc trutur, vou encerrar a presente sessão, designando para a ses
silo cxtruordinàriu, u realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. u se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 110, 
de 1975;1.lF, que dispõe sobre a constituição de Fundo de Financia· 
menta para Àgua c Esgotos do Distrito Federal - FAE·DF, c dá 
outrns providências, tendo 

l'ARJ::CERES, sob n•s 441 a 443, de 1975, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

da de: 
-do Distrito Federal, favorável: e 
-de Finanças, fuvoriiVel. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 56, de 
1975 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça como 
eonclusiio de seu Parecer n• 347, de 1975), que suspende, por incons
tituciônalidadc, a execução de preceitos da Lei n• 5.256, de 2 de 
agosto de 1966, do Estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Está encerrada a 
lit:ssão. 

(Levam a-se a sessão às /8 horas e 25 minutos.) 



154• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 2 de outubro de 1975 

·(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ãs 18 horas e 30 minutos, achanose presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Allevir Leal - José Guiomard - José 

Esteves- José Lindoso- Catlcle Pinheiro- Jarbas Passarinho
Alexandre Cosia - Henrique de La Rocque - José Sarney -
Fausto Caslelo·Branco - Helvídio Nunes - Pelrônio Porlella -
Mauro Bencvidcs - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves -
Agenor Maria- Dinarle Mariz- Jessé Freire- Domicio Gondim 
- Ruy Carneiro- Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavai· 
cante - Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Eurico Rczcnde - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino- Benjamim Farah- Danlon Jobim- Nelson Carneiro 
- Gustavo Capancma- Magalhães Pinto - Franco Monloro -
Lázaro Barboza - Osircs Teixeira - llalivio Coelho - Mendes 
Canalc- Saldanha Derzi - Accioly Filho - Evelãsio Vieira -
Lcnoir Vargas- Otair Beckcr- Daniel Krieger- Paulo Brossard 
-Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Sccrclário vai proceder à leitura do Expediente. 

1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 449, DE 1975 
Comissão de Redação 

Redaçiio do vencido, para o 2• turno regimental, do Pro· 
jelo de Lei do Senado n•IOS, de 1974. 

Relator: Senador Virgnio Távora 

A Com'issilo nprescnln a redução do vencido, para o segundo 
turno regimen!UI, do Projeto de Lei do Senado n• 105, de 1974, que 
institui o Código de Menores. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente - VlrgOio Tahora, Relator - Mendes Canale - José 
Llndoso, 

ANEXO AO PARECER N•449, DE 1975 

Rcduçiio do vencido, para o 2• turno regimeotal, do Pro· 
jcto de Lei do Senado n• lOS, de 1974, que Institui o Código de 
M1morcs. 

CÓDIGO DE MENORES 
Parle Geral 

lndlce 
LIVRO I 

Tflulo I- Disposições l'reliminnrcs- A ris. I• n3• 

Tflulo 11 - Da Aplicação da Lei- A ris. 4• c 5• 
Título III- Da Alividadc Judiciária- Arts. 6• a 13. 
Capítulo 1-Da Autoridade Judiciária- A ris. 6• a 10. 
Capflulo 11 - Da Competência- Arls. li a 13. 
Titulo IV- Do Ministério Público- A ris, 14 a 18. 
Tilulo V- Do Advogado- Ar!. 19. 
Thulo VI- Da Ali v idade Administrativa- A ris. 20 a 22. 
Tilulo VIl- Das Medidas de Assistência c Proteção- Arls. 23 

a44. · 
Capitulo I- .Das Medidas Aplicáveis ao Menor- Arts. 23 a 38. . . . . 
Scçiio 1- Da Colocação cm Lar Substituto- A ris. 27 a 33. 
Subseção 1- Da Guarda- Ar!. 31. 
Subseçiio 11 - Da Tutela e Adoção- Arls. 32 e 33. 
Scção li - Da Liberdade Assistida- A ris. 34 e 35. 
Seção III- Da Colocação cm Casa de Scmiliberdade- Ar!. 36. 
Scção IV- Da Internação- Arts. 37 c 38. 
Capitulo 11 -Das Medidas Aplicáveis aos Pais ou Responsável 

-A ris, 39 a 43. 
.Seção 1- Ou Obrigação· de Submeter o Menor a Tratamento

Art.40. 
Seção 11 - Da Perda ou Suspensão do Pátrio Poder e da 

Dcsliluiçào da Tutela- A ris. 41 c 42. 
Seção III- Da Perda da Guarda- Art. 43. 
Capilulo III- Do Trabalho do Menor- Ar!. 44. 
Tilulo VIII -Das Medidas de Vigilância- A ris. 45 a 60. 
Capitulo 1- Disposições Gerais- A ris. 45 c 46. 
Capitulo 11- Das Casas de Espeláculos, das Diversões em Gc· 

rui, dos Hotéis c Congéneres- Arts, 47 a 55. 
Scção I- Dos Espeláculos Teatrais, Cincmalogrâficos, Circen

ses, Radiofónicos c de Televisão- Arts. 47 a 50. 
Scção 11 - Das Casas de Jogo, dos Bailes Públicos c Hotéis -

Arls.51 a 53. 
Scção III- De Outros Locais de Jogos e Recreação- A ris. 54 

c 55. 
Cupilulo III - Das Publicações Impróprias para Menor -

A ris. 56 a 58. 
Cnpitulo IV- Da Autorização para Viajar- A ris. 59 c 60. 
Thulo IX - Das Entidades Executivas de Assistência c Prole· 

çuo no Menor- A ris. 61 a 64. 

61. 
Cnpilulo 1- Dns Entidades Criadas pelo Poder Público- Ar!. 

Capflul~ 11- Das Entidndcs Pnrlicularcs- A ris. 62 a 64. 
LIVRO II 

Parte Especial 

Titulo I- Do l'rocedimcnlo Judicinl com Rclnçiio no Menor
Arts. 65 n 77. 
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Capitulo I- Da Verificação da Situação de Menor Carente
Arts. 6511 68. 

Capitulo 11- Da Apuração de Conduta Anti-social- Arts,69 
a72. 

Capitulo III - Dos Recursos- Art. 73. 
Capitulo IV - Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder, da 

Destituição da Tutela c da Perda da Guarda- Arts. 7.4 a 77. 
Titulo 11- Das lnfrações e seu Procedimento- Arts, 78 a 100. 
Capitulo I - Das lnfrações Cometidas Contra a Assistência, 

Proteção e Vigilância a Menores- Arts. 78 a 89. 
Capitulo li - Da Aplicação de Penalidades- Arts. 90 a 95. 
Capitulo III - Do Processo de Aplicação das Penalidades -

Arts. 96 a 100. 
Disposições Finais-Arts. 101 a 106. 

Institui o Códl1o de Menores 
O Congresso Nacional decreta: 

CÓDIGO DE MENORES 

LIVRO I 
Parte Geral 

TITULO I 

Disposições Preliminares 

Artigo I• Este Código dispõe sobre assistência, proteção c 
vigilância a menores: 

I - até dezoito anos de idade que: 
1) apresentem cari':ncia de atendimento às suas necessidades 

básicas, em razão da ausi':ncia ou omissão de pais ou responsâvel; 
b) revelem conduta anti-social, através da prática de ato defini

do como crime ou contravenção penal, cxcetuando-se os previstos no 
Código Pen11l M iii tu r quando se tratar de militar. 

11 - entre dezoito e vinte e um anos de idade, nos casos expres
sos nesta Lei. 

Parágrafo único. As medidas de vigilância abrangerão todo 
menor até dezoito anos. 

Artigo 2• Silo necessidades básicas do menor, para os efeitos 
desta Lei: 

a) saúde; 
b) educação; 
c) profissionalização; 
d) recreação; 
e) segurança social. 
Artigo 3• Os atos judiciais, policiais c administrativos que 

digam respeito a menores são gratuitos e sigilosos, dependendo sua 
divulgação, ainda que ll"r certidão, de deferimento da autoridade 
judiciária competente. · 

§ I• A autoridade judiciária poderá determinar, a qualquer tem
po, ouvido o Ministério Público, a incineração dos autos do processo 
cujo conteúdo, se divulgado, ponha cm risco o interesse do menor. 

§ 2• A noticia que se publique a respei.to de menor caremc ou de 
c.ondutu anti-social, não o po~erá identir.car, vedando-se a fotogra
nu, referência 11 nome, apelido, nliaçilo, parentesco c .residência, sal
vo no cuso de divulgação que vise u localização de menor desapareci
do. 

TITULO li 

Da Aplicação da Lei 

Artigo 4• A aplicuçilo desta Lei levarâ cm conta: 
1 - liS diretrizes dll politica nacional de bcm-estar do menor, 

dennidas pelll legislacilo pertinente; 
11 - o contexto sócio-económico e cultural em que se encon

trem o menor c SUll fumlliu; 
11'1 - o estudo prévio de cada caso, realizado por equipe de 

que participe pessolll técnico, sob a responsabilidade do órgilo local 
de execuçno da pollticu do bem·estar do menor. 

Parâgrafo único. Na ausência de serviÇO especializado, a 
uutoridadcjudiciúriu poderá requisitar, de pessoal habilitado, o estu
do prévio a que se refere este artigo, 

Artigo 5• Nu interpretação da presente Lei, o juiz levará cm 
conta ns peculiaridades locais. 

TITULO III 
Da Atlvldade Judlcl,rla 

CAPITULO I 

Da Autoridade Judlc"rla 
Artigo 6• A autoridade judiciária a que se refere esta Lei serâ o 

Juiz de Menores, ou o Juiz que exerça essa função na forma da 
legislação local. 

Artigo 7• À autoridade judiciâria competi rã exercer diretamcn
te, ou por intermédio de servidor credenciado, fiscalização sobre os 
menores, bem como nos estabelecimentos destinados à assistência, 
internações c protcçào e nos lares substitutos. 

Artigo 8• A jurisdição de menores scrâ exercida, cm primeiro 
grau de jurisdição, pelo Juiz de Menores c, cm segundo, pelo órgão 
judiciário indicado pela legislação local. . 

Artigo 9• O Juiz de Menores deverá ter 1ormação especia
lizada para o exerclcio de sua função. 

Artigo 10. A autoridade judiciária, além das medidas c~peciais 
previstas nesta Lei, podcrâ, através de portaria ou provimento, 
determinar outras, de ordem geral, que se demonstrarem necessárias 
à assistência, protcçilo c vigilância ao menor, respondendo pelo 
abuso ou desvio de poder. 

Parágrafo único. Contra os atos administrativos rcferid_?S 
neste artigo, o Ministério Público ou as partes interessadas podcrao 
recorrer para o órgão judiciário de grau de jurisdição superior, no 
prazo de dez dias, observado o disposto no artigo 73. 

CAPITULO II 
Da Competência 

Artigo 11. A competência será determinada pelo domicilio dos 
pais ou responsável pelo menor. 

Parágrafo único. Em caso de conduta anti-social, será 
competente a autoridade do lugar da açilo ou omissão, observadas as 
regras sobre conexão c prevenção. 

Artigo 12. A autoridade do lugar cm que se encjlntre o menor, 
salvô no caso previsto no parâgrafo único do artigo anterior será 
competente quando: 

I - ínexistirem pais ou responsável, ou forem eles desconheci
dos; 

11 - houver de ser aplicada uma das medidas previstas no 
artigo 24, 1,1! c V. 

Artigo 13. Quando se tratar de menor carente ou de conduta 
anti-social, será competente o Juiz de Menores para o fim de: 

a) suprir u capacidade ou o consentimento para o casamento; 
b) conceder a emancipação, na forma do Código Civil, quando 

ausentes ou desconhecidos os pais ou responsável; 
e) ·designar curador especial cm casos de adoçilo, de apresen

tação de queixa ou de representação, c de outros procedimentos judi
ciais ou ex trn-judiciais em que haja interesse do menor; 

d) conhecer de açilo de cobrança de alimentos. 

TITULO IV 
Do Ministério Público 

Artigo 14. As funções do Ministério Público serilo exercida: 
pelo ÍCurador de Menores ou quem exerça essa função nos termos d 
legislaJ,".ilo local. 

Artigo I 5. Ao Ministério Publico compete fiscalizar a fie 
aplicuçilo desta Lei. 

Artigo 16. O Curador de Menores dever6 ter formacil• 
espccinlizudn paru exercer suns funções. 



SEÇÃOIII 
Da Colocação em Casa de Semlllberdade 

Artigo 36, A colocação eni .casa de semiliberdade, seja ou nilo 
prolissionulizunte, será determinada como fonma de transição para o 
meio ubcrlo. 

SEÇÃOIV 
Da lnternaçio 

Artigo 37. A internação somente será determinada se for 
inviítvel ou malograr a aplicação das demais medidas. 

Artigo 3M. O menor que apresente conduta anti·social será 
intcrnudo cm estttbelecimento adequado até que, a qualquer tempo e 
mediante parecer técnico do órgão administrativo competente e 
ouvido o Ministério .Público, a autoridade judiciária declare a 
cessação da medida que deu motivo à internação. 

* I • O menor sujeito à medida referida neste artigo será 
rccxnminudo periodicamente, com o intervalo máximo de seis meses, 
para verilicação du necessidade de manutenção da medida. 

* 2• Na f:tlta de estabelecimento adequado, a internação 
poderá ser l'citu, cxccpcionulmcntc, em scçào de estabelecimento 
destin:tdo a adultos, desde que isolada destes e com instalações 
upropri:td:ts, de modo a garantir absoluta incomunicabilidade com 
aLJuclcs. 

* 31' Se o menor completar dezoito anos sem que tenha sido 
dccl:tradu a cessação da medida, passará à jurisdição do J ufzo das 
Exc~:uçõcs Pcnuis. 

* 4<' N:t hip.ótcsc do parágrafo anterior, o menor será removido 
p:tra cstahclccimento adequado, até que o Juízo das Execuções 
Pcnolis julgue extinto o motivo em que se fundamentou n medida, na 
forma estabelecida na legislação penal. 

CAPITULOU 
Das Medidas Aplicáveis aos Pais ou R~sponstivel 

Artigo 39, Silo medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
I - udvc'rtência: 
li - obriguçüo de submeter o menor a tratamento em clínica, 

centro de oricntacUo inrunto-juvenil, ou outro cstubclccimcnto cspc· 
ciuliz:1do dctcrminudo pclu autoridudc judiciúriu, quundo verificada 
a ncccssidude c houver recusu injustilicável; 

III - perda ou suspensão do pátrio poder; 
IV- dcstituiçuo du tutelu; 
V- pcrdu du guurdu. 

SEÇÃO I 
Da Obrigação de Submeter o Menor a Tratamento 

Artigo 40, Os puis ou responsável r.rmarão termo de compro· 
misso, no quul a autoridude judicillriu lixurú o trutumcnto u ser 
ministrudn uo menor. 

Parí1grul'o (mico. A autoridade vcrificurí1, periodicamente. o 
cumprimento das obrigm;õcs previstas no termo. 

SEÇÃO II 
Da Perda ou Suspensão do Pátrio Poder e da 

Destituição da Tutela 

Artigo 41. A perda ou 11 suspensüo do pútrio poder e a destitui· 
cUo da tut~:Ju regem-se pi!! o código civil c o disposto nesta lei. 

Artigo 42. A autoridade judiciítriu podcrit dccrctur 11 perda ou 
u susp~:nsiw do pútrio poder cu destituição du tutclu-dos pais ou rcs
pons:'lvcl que: 

I- por negligência ou mll condu tu. dcsnssistirem o menor 
quuntu :'1s suas nc~.:cssidades búsicus: 

li- dcs~.:umrrircm, sem justa causa. as obriguçõcs prcvistus no 
urtigo-lO, 

SECÃO III 
Da Perda da Guarda 

1\rtigo 43. A autoridade judiciária decretará a perda da 
guarda nos casos cm que for cubfvel a pcrdu ou a suspensão do 
píttrio poder ou a destituição du tutela. 

CAPITULO III 
Do Trabalho do Menor 

1\rtigo 44. A proteção do trabalho do menor será regulada por 
lcgisluçito especial. 

TITULO VIII 
Das Medidas de Vicllincla 

CAPITULO .I 
Disposições Gerais 

Artigo 45. Os estabelecimentos públicos ou privados, desti· 
nados t1 iiSSistênciu c protecüo do menor, Poderão ser inspecionudos, 
u qualquer tempo, pela uutoridade judiciária ou administrativo 
competente c pelo Ministério Público. 

Artigo 46. A uutoridadc judiciária poderá, de oficio ou por 
provocuciio da uutoridude administrativa, ouvido o Ministério Pú
blico, ordenar o fechamento provisório ou definitivo do estabeleci· 
mento Jl•lrticular que infringir norma de assistência c proteçiio u 
menor, 

§i' O procedimento de verir.cação de inrração será instaurado 
por portmia, devendo a autoridade judiciítria inspecionur o cstubclc
cimento. 

§ 2• A uutoridade judiciária poderá detcrminm, liminarmente, 
O uri.ISiílnlCOlO provisório de: dirigente do estabch:cimcntO, dcsig· 
nando-lhc substituto. * 3• Se a decisiio r.nal reconhecer a inidoneidade da instituição 
particular, ou de seus dirigentes, será o estubch:cimcnto fechado, sem 
prejuízo Uns demais sanções legais cabíveis. 

§ 4• Se o rcchamcnto ror rccomendítvcl por falta de condições 
técnicas ou mnteriuifi, a autoridade poderú conceder pntzo à entidudc 
pura supri-lus.Sc as condições não forem preenchidas no prazo conce
dido, u cstuhelccimcnto será fech~tdo até que atenda às cxigêncins 
cstuhclccidns. 

CAPITULO II 
Das Casas de Espetáculos, das Diversões em 

Geral, dos Hotéis e Congêneres 

SEÇÃOI 
Dos Espetáculos Teatrais, Cinematoeráflcos, 

Circenses, Radiofônlcos e de Televisão 

Artigo 47. I! proibida a menores de dez anos, quando desa· 
compunhados dos puis ou responsável, u entrada em salas de 
~.:spctúculus ll.mtrais, cincmatogrúficos, circenses e congêncres, bem 
como cm 4Ut~l4uer dependência de estúdios cincmutogrúlicos, de 
r:'u.Jiu uu tclcvisãu. 

* 11' Nenhum menor de dez anos poderá permanecer em local 
rcfcrilhl neste artigo depois das vinte c duas horus. 

* 2\' Tratando-se de cspctitculo instrutivo ou recreativo, u 
<~Uturit.lade judidúriu poderú alterar os limites c as condições lixndus 
IH.:stc urtigo, 

t\rtigu 4X. Nenhum menor de dcowito unos, sem préviu 
autoriJ.aç1iu du autoridade judiciária, podt:rú purticipur de 
csp~:t:'u:ulu pL1hlico c seus cnsuios. 

Artigu 4~. A autoridade judiciítriu poderá umpliur, dudus us 
drcUilstilncius, l) limite de idudc Jixudu pelo s~:rviço de c~:nsura. 

Arligu 50, Serú vcdudu H uprescntução, cm rlldio c tch:visào, 
tle espctt'tculus proibidos puru n1cnorcs de: 

I - de1. unos, :lté f1s vinte horns; 
li- cutort.e anos, até Íl!i vinte c duas horus; 
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Artigo 17, O Ministério Público serú intimado, pessoalmente, 
de qualquer despacho ou decisão proferida pela autoridade judiciá· 
riu nos procedimentos c processos regulados por esta Lei. 

Artigo IS. O representante do Ministério Público, no exercício 
de suas funções, terí1 livre acesso a todo o local onde se encontre 
menor, para o fim de fiscalizar o cumprimento desta Lei, bem como 
poderá visitar os menores colocados em lar substituto (artigo 27). 

TITULO V 
DoAdvosado 

Artigo 19, Os pais ou responsável poderão intervir nos pro· 
ccdimcntos de que truta esta Lei, através de advogado constituído 
com poderes especiais, o qual scrú intimado pessoalmente de todos 
os utos. 

l'arúgrufo único. Comprovada u miserabilidade das pessoas 
mencionadas neste urtigo, poderão ser representadas por advogado 
nomeado pela autoridade judiciária, após indicação da Ordem dos 
Advogados do Brasil, salvo se houver órgão oficial de assistência 
judicii~riu. 

TITULO VI 
Da Atívldade Administrativa 

Artigo 20. As medidas de assistência e proteçào determinadas 
pela autoridade judiciária, no âmbito desta Lei, serão executadas 
pelas entidades criadas pelo poder público com a finalidade de uten· 
der aos menores a que se refere o urtigo 1•, I. 

Purúgrufo único. As entidades privadas dedicadas à 
assistência e protccão ao menor comporão o sistema complementar 
de execução dessas medidas. · 

Artigo 21. As entidades criadas pelo poder público e as de 
naturczu privada plantjuriio e executarão suas utividadcs de 
assistência c protcçào ao menor: atendendo às dirctrizes da política 
nacional do bcm-estar do menor. 

Puri1grufo único. O trabalho de toda entidade dedicada à 
assistência c protcçào ao' menor carente ou de conduta anti-socinl 
visarú, priorituriamentc, ao ajustamento ou U reintegração sócio
familiar deste. 

Artigo 22. As entidades mencionadas neste capitulo 
forncccriio t1 ôlutoridadc judicil1riu, sempre que por esta solicitado, 
relatório de seus órgãos ti':cnicos, nus fases de estudo, diagnóstico e 
tratamento do cnso, podendo u autoridade determinar a realização 
de estudos complementares. 

TITULO VIl 
Das Medidas de Assistência e Protcçilo 

CAPITUCO I 
Das Medidas Aplicáveis ao Menor 

Artigo 23. Toda medida aplicável ao menor visurú 
rundamcntulmentc a suu intcgruçào sócio-familiar. 

Artigo 24. Suo medidas aplicáveis ao menor pela autoridade 
judicil1riu: 

t - cntn:gu uos pais ou responsável, ou u pessoa idõnca, 
mediante termo de responsabilidade; 

11- colocação cm lar substituto; 
li r- imposição do regime de li herdade assistida: 
IV- colocaçi\o cm casa de somilibcrdude: 
V - internação enl ~stabcfccim~nto cducucional, ocuptu::íomll, 

psicopcdugôgico, hospitulur, psiquiútrico ou OU!ro nth:qundo. 
Artigo 25, As mcdidus poderão ser, u qunlqucr tempo, c no 

que coubcr, cumuludus, modilicadus ou substituídns unHIS pt:lus ou· 
trus, desde que os pais ou rcsponsúvcl pelo menor, u autoridade ad· 
ministrutivu compctcnh: ou o Ministério Público demonstrem, 
:1truvés de pctiçi\o l'undumcntmlu c instruída, u neccssidudc ou 
conveniência du cumuluçllo, modificuçUn ou substituiçi\o. 

Artigo 26. Puru u exccuçiio de quulquer das mcdidus, prcvistns 
ncst~: ~.:npftulu, u nuloridull~: judh.:i;'1ria podcrú, uuvidll o Ministério 
P(1hlico, d~:tcrminnr u uprecnsi\o do menor. 

SECÃOI 
Da Colocaçio em Lar Substituto 

Artigo 27. A colocação em lar substituto scrú feita mediuntc: 
1- guurdu: 
11 -tutela; 
III - udoçào. 
Purilgrufo único. Salvo nu hipótese do inciso I rr. os pu is ou rcs

ponsúvcl poderl1o requerer u restituição do menor, se demonstrarem 
aptidão pura munti:-lo e educá-lo. 

Artigo 28. Silo requisitos pura u concessão de qualquer das 
formas de colocm;ào em lar substituto: 

r - qualificação completa do candidato a responsi!Vel e de seu 
cõnjugc, se casado, com expressa anuência deste: 

11 - indic11ção de eventual relação de parentesco·do c11ndiduto 
ou de r.eu cônjuge com o menor, especificando sc este tem, ou não, 
pu rente vivo: 

III- comprovação da idoneidade do candidato a rcsponsilvcl; 
I V - quulincução completa do menor e de seus pais •. ~e 

conhecidos: 
V - indicuçUo do curtúrio onde foi inscrito o nascimento do 

menor. 
Purágmfo único. Se o registro do menor for desconhecido, 11 

uutoridude judiciária determinará a inscrição de seu nascimti:nto, 
indcpcndcntc:mentc de custas c emolumentos. 

Artigo 29. Não se dcferiril colocação cm lar substituto a pes· 
soa que: 

I - revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 
natureztl dumedidu: 

11- não ofercç11 ambiente familiar adequado. 

Artigo 30. A colocação cm lar substituto não admitirá 
trunsl~rêncin do menor a terceiros ou sua internação em 
cst:lhclccimento de assistência a menon.:s, sem autori:taçào judicial. 

SUBSEÇÃOi 
Da Guarda 

Artigo .H. 1\ guarda obriga i1 prcstaçUo de ass1stcncla 
nwh:ri:ll, moral c cduC<IciOIHII ao menor. sem gerar qualquer dirdto a 
ljlll.!lll l'or cht cunl1ud;.1 sul vou de upor~s~; u h:n.:ciros, inclusive pu is ou 
fCSj1llllS{!Vcl, 

Par(1gn1l'u llnicll, O responsável prestará compromisso ao 
~tssumir a gll<ln.lu. 

SUBSEÇÃO 11 
Da Tutela e da Adoção 

' . Artigo J2. 1\ tutelu c a udoçito scrüo deferidas pela autoridade 
juUh:ittri<t nus tcrnws do cúdigo civil, após manifestação do Mi· 
nist(:riu Pl1hlico. 

P;trúgru\i.l li nico. A :1utorilludc judiciúria podcrú editar nor .. 
~ws de car:H~.:r administrativo, objctivundo a celeridade do 
procedimento puru a concessão dttlutcla e da adoç:f!o. 

Artigo JJ. 1\ al.lu~,:tw du menor r~:rerido no urtigo IY, I, será 
prefcrctu.:iallllcntc plena, 

SEÇÃO 11 
Da Liberdade Assistida 

Artigll ,\4, Aplil.:ur·sc-i'l o regime ~oh: libcrdude assistida cm 
~:asll: 

I- de Uesujustumcnto l'umiliar: 
li - em~oJtle se recomende um período de transição puru o meio 

:~hertu. 

Artigu JS. Ao ~otcrminur :t imposição do regime de liberdade 
ussistidu, a uutMidmlc judiciúriu fi:mrú us rcgrus de conduta do 
mcnnr c dcsignun'l pcssuu cupueitudu ou serviço cspcciuli:tado puru 
tiCOlllJli.lllhUr ll CLISll, 

Parúgrul'll l1nicn O serviço ou u pessoa UJlrt:senturú rclntórios 
pcrilHiicns it uulllridadejudiciúriu, 
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III - dewito unos, até às vinte e trés horas. 
Pnrúgrnfo único. Nenhum espetáculo será apresentudo sem 

uv isn LI c sua classincaçào, antes c durante sua transmissão, 

SEÇÃO 11 
Das Casos de Joao, dos Balln Públicos e Hotéis 

Artigo 5 I. É proibida a entrada de menor de dezoito anos em 
cusus de jogus de alar c de apostas, 

Artigo 52. É proibida a entrada de menor de dezoito anos em • 
honte, hnile público c congénere, salvo quando, cm face das 
circunstüneins do caso ou das peculiaridades locais, .a autoridade 
judidúriu autorizá-la. 

Artigo 5J. É proibida a hospedagem de menor de dezoito 
unos, dcsncompanhudo dos pais ou responsável, em hotel, pensão ou 
c>tnhelecimento congêncrc, salvo quando portador de autorização 
de: viugcm. 

Purí1grufo único. A autoridade judiciária poderá autorizar a 
hosru:dugcm cm circunstância especial. 

SEÇÃO III 
De outros Locais de Joaos e Recreaçio 

Artigo 54. É proibida a entrada de menor de dezoito anos em 
cstuhelecimento que explore comercialmente bilhar, snooker ou 
congi:1Jcrc. 

Artigo 55. Tendo· cm vista as peculiaridades locais c os 
princípios destu lei, a autoridade judiciária poderá disciplinar: 

I - n entruda c a permanência de menor cm estádio, ginásio e 
cnmpo desportivo, cm clube e associação recreativa ou desportiva: 

11 -a entrada c a permanência de menor em salão de bilhar, 
snooker, boliche, bochâ ou congénere, c em boate de clube e de 
associuçào recreativa; 

111. - a participação c o comparecimento de menor em 
compctic,;Uo desportiva: 

IV- u purticipnção de menor cm festividade pública. 
Purágrufo único. Em qualquer hipótese, é proibida: 
a) a permanência de menor de dezoito anos, quando 

desacompanhadO dos pais ÓU rcsponsâvel, ,Cm lugar referido neste 
urtigo, depois das vinte c quatro horas: 

b) a ndmissão de menor de dezoito anos em sala de jogo, 

CAPITULO III 
Das Publicações Impróprias para Menor 

Artigo )6, A autoridade judiciária poderá, de oficio· ou por 
provocu~ào da uutoridadc administrativa, ouvido o Ministério Públi· 
co, regulur a forma de circulação de publicação que apresente textos 
ou ilustrnções obscenos ou que induzam à violência. 

l'nrúgrufo único. A noticia escrita relativa a impresso obsceno 
ou que induzn i1 violência, ofcrccidu por quulqucr cidadão, será 
recebida pelu autoridudejudiciúria, ouvido o Ministério Público. 

Artigo 57. A autoridade judiciária poderá determinar a 
uprecnsão das publicações a que se refere o artigo anterior, desde que 
descumprida u forma de circulução impostu, 

§I' Após u apreensão, serã.o intimados o editor, se conhecido, 
c os distribuidores, que terão três dias paru deduzir alegações. 

§ 2'' A uutoridadc judiciária, assistida pelo Ministério Público, 
p<lderil cunsullllr pessoa hubilituda antes de proferir a decisão,' que 
tnunterú a interdição ou liberurú a publicação. 

Artigo 58. Os unúncios ou cartuzcs que apresentem textos ou 
ii ustruçiies obscenos ou que induzam à violéncia, c que se encontrem 
cm lugar a que menor tenha uccsso, poderão ser apreendidos pelu 
u utoridudc judicillria nu forma prevista no urtigo unterior. 

CAPITULO IV 
Da Autorlzaçio para VIajar 

Artigo 59. O menor de dezoito anos dependerá de autorizaçüo 
da autoridudc judiciária paru viajar, desacompanhado dos pais ou 
responsilvcl, puru foru du comarca onde rcsidu, 

Parilgrnfo único. A autorização é dispensável quando se 
tmtar de comurcu contigua à da residi:ncia, se·na mesma Unidade da 
Fedcmçüo. 

Artigo 60, A autorizaçüo é indispensável quando se tratar de 
viugem no estrangeiro,. salvo se: · 

· · ., 1-o menor estiver acompanhado de ambos os gcnilores: 
11 - o pedido de autorização for subscrito por ambos os 

genitorcs ou pelo seu representante legal. 
Parúgrnfo único. A autoridudejudiciúria poderá, ouvido o Mi

nistério Púhl ico, suprir o consentimento paterno ou materno. 

TITULO IX 
Das Entldadn Executl•as de Aulslêncla 

E Proteçio ao Menor 

CAPITULO I 
Das Entidades Criadas pelo Poder Público 

Artigo 61. As entidades de assistência e proteção ao menor 
serão criudus pelo poder público segundo as diretrizes da política 
nacional do bcm-estar do menor, e terão centros especializudos 
destinudos ú rc-ccpçiio, triagem e à observação e à permanênciu de 
menores. 

§ I• O estudo do caso do menor no centro de recepção, triagem 
c observaçr10. considerará os aspectos social, médico e 
psi cu pedagógico, c será feito no prazo máximo de três meses. 

§ 2• A escolarização e a profissionalização do menor serão 
obrigutl1rio.ls nos centros de permanência. 

CAPITULO II 
Das Entidades Particulares 

Artigo 62. A entidade particulur de assistência a menor 
somente poderí1 funcionar depois de registrada no órgão estadual 
destinudo i1 ussisténcia social, o qual comunicurá o registro à 
uutoridudc judiciúria e à Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor. 

Parilgrafo únim. Serú negudo registro à entidade que não se. 
udcquur iiS dirctriz1.'S dn politicn nucionnl de bem·estar do menor, 

A<tigo 63. Todu instituição particular urquivará o registro dos 
menores que ussistir ou .acolher, no qUal constarão datu e 
circunsttincia do atendimento, nome do menor e de seus pais ou res
ponsilvel, sexo, idade, ficha de controle de sua formação, relação dos 
objctos pertencentes uo menor e demais dados que possibilitem sua 
identificnc;õo, 

§ I' Aplicn·so o disposto neste artigo à instituição de qualquer 
natunuu que ussistu, ncolhu ou rcccbu os menores referidos no urtigo 
1•. I. 

§ 2• Todu instituiçõo particular deverá promover a 
escolurizuc;ào c u profissionalizução de seus ussistidos, prefe
rentemente em cstubclecimentos ubertos. 

Artigo 64. I! vedudo à instituição particular cntrcgur "1enor 
sub judlce u quulquer pessoa ou transferi-lo 11 outra entidade, sem 
uutorizuçuo judiciul. 

LIVRO 11 
Parte Especial 

TITULO I 
Do Procedimento Judicial com Rclaçilo a Menor 

CAPITULO I 
Da Verlflcaçiio da Sltuaçilo de Menor Carente 

Artigo 65. Quulquer pessou poderit e us uutoridudcs ud
ministrutivus deverão cncuminhur à uutoridudc judiei(! riu compctcn· 
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te o menor que se encontre carente nos termos do artigo 1•, I, letrua. 
Parúgrufo único. Relutado o fato ou apresentado o menor, u 

autoridade judiciúria poderá colher, oralmente, os elementos que 
entender necessários c aplicar, de plano, a medida adequada. 

Artigo 66. A uutoridudc judiciária instaurará procedimento 
quando: 

I - não for possível ou conveniente o retorno do menor à 
guarda dos pais ou responsável; 

11 - não forem eficazes as medidas previamente aplicadas, ou 
delas discordarem os pais ou responsãvel. 

Artigo 67. Serão requisitos necessários ao procedimento, sob 
pena de nulidade: 

I - a audiência do menor, se souber expressar-se; 
li -a intimação do pai ou rcsponsâvcl para que ofereça razões 

cm doz dias, podendo arrolar testemunhas, exibir documentos c 
requerer diligências; 

III - a realização de exames médico-legais c nomeação de 
curudor, cm se tratando de menor vitima de crime; 

IV- o estudo do caso, por equipe interdisciplinar. 

Artigo 68. Cumpridas as diligências, juntado o relatório do 
estudo do caso e ouvido o 'Ministério Público, os autos serão conclu
sos à autoridade judiciária, que decidirá cm cinco dias. 

§ 1• ·'A decisão que determinar a aplicação de medida prevista 
no urtigo 24,. poderá ser revista, a qualquer tempo, a requerimento 
dos pais ou resposnável, do Ministério Público ou da autoridade 
udministrativa incumbida de executá-la ou de acompanhar seus 
efeitos. 

§ 2• Se houver controvérsia quanto ao direito à guarda do me· 
nor, o procedimento será ordinário, na forma prevista no Código de 
Processo Civil. 

CAPITULO II 
Da Apuração de Conduta Anti..Soclal 

Artigo 69. O menor de dezoito e maior de quatorze anos, a 
que se atribua conduta anti·social, será, desde logo, encaminhado à 
autoridade judiciária. 

§ I' Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade 
policial responsúvel comunicará à autoridade judiciária o 
encaminhamento do menor à Delegacia de Menores ou a 
cst:~bclecimcnto de assistência a menor, não podendo o prazo de 
aprcsontação ultrapassar vinte e quatro horas. 

§ 2• Na falta de delegacia especializada, o menor aguardará a 
apresentação cm dependência policial separada da destinada aos 
adultos. 

§ 3• A autoridude policial, pura o fim de apurar dciito que 
envolva co.uutoria de menor, poderá solicitar à autoridade judiciária 
prazo nunca superior a cinco dias para a realização de diligências c 
apresentação do menor. Caso defira o prazo, u autoridade judiciária 
determinarã permanente prestação de assistência ao menor. 

§ 4' Ao apr,esentar o menor, a autoridade policial encaminhará 
rclutôrio sobre a investigação da ocorrência, bem como o produto c 
ns instrumentos dn uçtlo unti .. sociul. 

Artigo 70. O procedimento de apuração de conduta anti-social 
du menor de dezoito e maior de quatorze anos comprccndcrã os 
seguintes utos: ~. 

1 - recebidas c autuadas as peças de informaÇão, u autoridade 
judiciC~ria determinará u rcalizução du audiôncia.de aprcsentaçilo do 
menor: 

11 - 1111 '"1diôncia de aprescntaçilo, presentes o Ministério Pú
hlico f u· ud1·~1gUdo, se houver, serão ouvidos O men~r, scu.s p~i~ ~U 
rcsronsú\'t.:l, a vítima c testemunhas podendo u uutondudc JUdtclúnu 
dctcnninm a retirada do menor do recinto: 

III - após a audiência, a autoridade judiciária poderá 
determinar a reali<ação de diligências, ouvindo técnicos; 

I V - a autoridade judiciúria poderá, ~onsidcrando a persona
lidade do menor, seus antecedentes c as condições cm que se 
encontre, bem como os motivos e as circunstâncias da ação proferir 
decisão de plano, cntrcgando·o aos pais ou responsável, ouvido o 
Ministí:rio Público; ' 

V- se ficar evidente que o fato é grave, a autoridade judiciária 
lixará pra<o, nunca superior a trinta dias, para diligências c para que 
a equipe interdisciplinar apresente relatório do estudo do caso; 

VI - duruntc os prazos a que se refere o inciso V, o menor 
ficará cm observação, permanecendo ou n~o internado; 

VII - salvo o pronunciamento cm audiência, o Ministério 
Público e o advogado terão sempre o prazo de cinco dias para se 
munifestarem sobre o relatório c as diligências realizadas; 

VIII - a autoridade judiciária terá prazo de cinco dias para· 
proferir decisão fundamentada, cm seguida à manifestação do 
M inistí:rio Público e do advogado. 

Artigo 71. O menor com mais de dez c menos de quatofle 
unos serí1 encaminhado, desde logo, por ofício à autoridade 
judiciúria, com relato circunstanciado de sua conduta. 

i'arágrafo único. Na hipótese deste artigo, a autoridade 
judiciúria poderú, considerando a personalidade do menor, seus 
untcccUcntes c as condições cm que se encontre, bem como os 
mot·ivos c us circunstüncias da acão, proferir decisão rtc plano, 
cntrcgundo-o uos pais ou responsável, ouvido o Ministério Público. 

Artigo 72. Tratando-se de menor de até dez anos, a autoridade 
judiciária poderá, ouvido o Ministério Público, dispcnsã-lo da 
audii!ncia de apresentação, ou determinar que venha à sua presença 
pnra entrevista, ou que •cja ouvido c orientado por t~cnico. 

CAPITULO III 
Dos Recursos 

Artigo 73. Das decisões proferidas nos procedimentos de 
vcrilicncão dn situnçihl de mt:nor carente c de apuração de condu tu 
unli·social, us pmtcs interessadas c o Ministério Público poderão 
recorrer, pnru o órgão judiCií1rio de grau de jurisdição superior, no 
pmzo de de~ dias, conlado du intimação. 

§ I• O recurso não tcrú efeito suspensivo. 
§ 2• O Ministério Público e as parles interessadas terão o·prazo 

de cinco dins puru oferecimento de razões e contra-razões. 
§ J• A autoridade judiciária manterá ou reformará a. decisão 

recorrida, cm despucho fundamentado. Se a mnntivcr: remeterá os 
autos ao órgão judiciário de,gruu de jurisdição superior cm vinte e 
quatro homs; se a roformai, os autos serão remetidos à grau de 
jurisdiçí1o superior cm vinte c quatro horas, após requerimento do 
Ministério Público ou de parte interessada, cm cinco dias. 

CAPITULO IV 
Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder, da Destituição 

da Tutela e da Perda da Guarda 

Artigo 74. A açüo de perda ou a de suspensão do pátrio poder, 
no cnso de menor referido no urtiço J9, I, terit Procedimento ordinâ· 
rio. previsto no Código de Processo Civil, e poderil ser proposta pelo 
Ministério l'úhlico, por ascendente, colateral ou afim do menor uté o 
quurlo gruu. 

Artigo 75. A autoridade judiciária podcrí1, na uudiêncin de 
instrução e julgamento, determinar a susttlção do processo, se o pai, 
a mãe ou o tutor comprometer-se u adotnr medidas adequadas à 
protcçi1o de. menor. 

Purí1grnfo únicó. A ucào prosseguir(! cm cuso de jnobservt1ncia 
das mcdidus impostas, 

Artigo 76. A perdn ou a suspensão do pátrio poder ni\o exonc· 
ru os pais do dever de sustentar os li lhos. 

Artigo 77. A perdn da gunrda serú dccretadu, upós manifesta· 
çt\o do Ministério Pl1b\ico, cm procedimento sumarfssimo, pn:visto 
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no Código de Processo Civil, ouvidos o menor, se souber e~pressar· 
se. o rcspons{1vcl c testemunhas, 

Purilgrufo único, A autoridade judiciária, consider11ndo a 
gravidade do f11to, poderá decretar 11 suspensão provisória da guard11 
liminarmente, confiando o menor à autorídade administrutiva 
competente ou u pessoa idõnea, mediante termo de responsabilidade, 
até dccisUo li nu!. 

TITULO II 
Daslnfrações e seu Procedimento 

CAPITULO I 
Das lnfrações Cometidas Contra a Assistência, 

Proreçio e Vigilância a Menores 

Artigo 78. São infrucões contra a assistência, protecüo e 
vigilf•ncia 11 menores as condutas definidas neste Capitulo. 

Artigo 79. Divulgar, total ou parcialmente, sem a autorização 
devida, por qualquer meio de comunicação, nomes, atos e docu
mentos de procedimento judicial relativo a menor. 

Pena- multa de atê cinqUenta salários mlnimos da região. 
§ I• Incorre na mesma pena que exibe fotografia de menor 

carente, de conduta anti-social ou vítima de crime, ou qualquer ilus
traçun que lhe diga respeito ou se refira a fatos que lhe sejam· 
imputados, de forma a permitir sua identificação, diretu ou indire
tumcnte. 

§ 2• Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora 
de rí1dio ou tclcvisiio, além da pena prevista neste artigo, ~~ autori
dade judicif~ria poderá determinar a apreensão da publicaçuo ou a 
suspensão da programação da emissora ati: por dois dias, bem como 
da publieaçr1o do periódico ati: por dois números. 

§ 3• O disposto neste artigo não se aplica à divulgação, e~ibi· 
çiio ou ilustração que vise u localização de menor desaparecido dn 
cww dos pais ou rcsponsúvel. 

Artigo 80. Anunciar, por qualquer meio de comunicação, peças 
teatrais, filmes cinematográficos ou quaisquer representações ou 
cspetf1culos, sem indicar os limites de idade para o ingresso de menor. 

Pena- multa de até um salário mínimo da região, dobrada nu 
rcincidênciu, aplicílvc:l, separadamente, ao estabelecimento de 
divcrsilo c aos úrguos de divulgaçiio ou publicidade. 

Artigo 81. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo 
em l'aixa de horário diversa da autorizada ou sem aviso de sua 
clussilil.:açào. 

l'ena - multa de de< a cinqUenta salários mínimos da região, 
anlicando-se o dobro da rcincídôncía. 

Artigo 82. E~ibir, no todo ou cm parte, filme, cena, peça, 
"tmiler" ou congénere, bem como propaganda comercial de 
qu11lquer naturcit.a, cujo limite de proibição esteja acima do fi~ado 
pura os menores admitidos ao espetáculo. 

Pena -multa de meio a dois salários mfnimos da regii!o. 
Parf1grafo único A pena poderá ser cumulada com a suspensiio 

du cxibiçiio ou do cspetúculo, no caso de inobservância da classifica· 
ç[w lixadu relo serviço de censura. 

Artigo 83, Divulgar, através da fi~ação de anúncios ou cartazes, 
textos ou ilustrm;õcs obscenos ou que induzam à violência, cm lugar 
a (jUC menor lenha uccsso. 

Pena- multa de meio a dois salários mínimos da região, 
Artigo 84. Llei~ar o responsável do estabelecimento ou o 

empresúrio do espetúculo de observar o que dispõe esta lei sobre o 
uccsso de menor a cspctúculo c diversões, ou sobre sua permanência 
c purticipuçlio nestes. 

Pena- mult11 de até cinqUcnltl salários mínimos da rcgiilo; na 
reincidência. além da multa, 11 autoridade judiciária poderá 
Uctt.:rminur a sllspcnslio do cspctúculo. 

Artigo 85. Promover a pllrticipuçilo do menor de dezoito 11nos 
cm certame de bdct.a ou similur, sem uutorizaçUo da autoridudc 
juUiciúriu. 

Pcm1 - multa de um a vinte salários· mínimos du regi ii o, 
anlbnuo-sc o dobro na reincidência, 

Artigo 86. Hospedar menor de dezoito unos, desacompanhado 
dos pais ou responsl1vel, em hotel, pensão ou congênere, salvo se 
portador de autorização de viagem. 

Pena - multa de meio a dois salários mínimos da regiilo, em 
c•tdu caso. 

Artigo 87, Expor ou vender a menor publicação cujo conteúdo 
seja obsceno ou induza à violência. 
·· ... Puna - multa de um a vinte salários mínimos du região, 

apliêundo-se o dobro na reincidência. 
Artigo 88, Transportar menor de dezoito anos, desacompanha

do dos pais ou responsável c sem autorização escrita da autoridade 
judidúriu, pura r ora du Comarca onde reside. 

Pena - multa de um a três salários· mínimos da região, se por 
via terrestre: de três a seis salários' mini mos da região, se por viu 
nmrilimu ou uérca, aplicundo-se o dobro na reincidência, em 
quulquc-r caso. 

Artigo 89. Descumprir qualquer disposição do Titulo IX, 
Capitulo 11, Livro I, desta Lei. 

Pena- multa de um a três salários mínimos da região. 

CAPITULO II 

Da Aplicação das Penalidades 

Artigo 90, As normas do capitulo anterior serão aplicadas çom 
ubscrvúnch1 do disposto na Parte Geral do Código Penal. 

Artigo 91, As sanções previstas nesta Lei não têm caráter penal. 
Artigo 92. Quando não expressamente especificada, u pena 

mínima de multa será de 1/4 (um quarto) do salário·minimo da 
região. 

Artigo 93, Sendo primário o ínfrator poderá ser aplicada a 
pena LI~: uUvertênciu. 

Artigo 94, Considera-se reincidente, para o efeito desta lei, 
aq ucle que prutica o fato depois de condenado por decisão passada 
em julgado, por qualquer infração prevista no capitulo anterior, 

Puríagruro único. A reincidência prescreve cm· dois unos. conto
dos do pagamento da multa ou do recebimento da advertência. 

Artigo 95, A aplicação das penalidades previstas nesta lei não 
impede u imposiçiio de outras sunções de natureza penal ou adminis
tmtiva. 

CAPITULO III 
Do Processo de Aplicação das Penalidades 

Artigo 96, As multas estabelecidas nesta lei seruo impostas pela 
autorid11de judicií~ria nos procedimentos previstos no Livro 11, Titu
lo I ou cm processo e.'o;pccinl. 

Pnr(lgrnro único. A multu será imposta através de decisão 
fundamcntad11, intim<Uldo-se a seguir o infrator, para efeito de 
recurf>o. 

Artigo 97, Em caso de infração cometido através de transmis
srio simull:incu de rúdio ou tclcvisr1o que ntinju mais de uma comurcn 
serf1 competente, paru a aplicaçilo da penulídadc, a autoridade 
judici(lriu do locul de emissão. 

Artigo 9N, O processo especial será iniciado por porturia da 
autoridade judiciúria, representação do Ministério Público, ou auto 
de ínfruçiio lavrado por funcionúrio competente e assinado por duas 
testemunhas. 

§ t• No processo especial, inici11do com auto de infraçilo, 
podcriío ser usudus fórmulas impressus, cspecificundo-sc u natureza c 
us circunst:incius du inrn1çUo. 

§ 2• Sempre que posslvel, i1 verificll~llo du infraçilo scguir-se-C.u 
luvruturu do uuto, ccrtilicundo-se, cm cnso contrí1rio, os motivos do 
rcturUnmcnto, 
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Artigo 99, O infrutor terú prazo de dez dias pura apresentu1ão 
de defesa, contudo du dutu da intimação, que será feita: 

I -pelo autuunte, no próprio auto, quando este for lavrado nu 
presença do infrator: 

11- por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, 
que entregará cópia do auto ao infrutor ou u seu representante legal, 
lavrando certidão; 

III - por viu postal, com aviso de recebimento, se niío for 
encontrado o infrator ou seu representante legal; 

IV- por editul, com o prazo de trinta dias, se incerto ou não 
subido o paradeiro do infrutor ou de seu representante legal. 

Artigo 100. Os recursos das penalidades de que trata este Capl· 
tulo regem-se pelo disposto no urtigo 73. 

Parágrafo único. Os recursos das decisões que impuserem 
multa terão efeito suspensivo, 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Artigo 101. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de 
menor, o q uulterá sempre direito à visita de seus pais ou responsável 
e de advogado, independentemente de procuração. 

Artigo 102. O menor carente ou de conduta unti-social terá sem· 
prc direito l1 assistência religiosa. 

Artigo 103. As multas impostas com base nesta lei reverterão à 
entidade destinada à ussisti:nciu e protcção ao menor, criada pelo 
poder público estadual, 

Artigo 104. A autoridade policial e seus agentes, encarregados 
de diligências c prática de a tos relacionados com a execução· desta lei, 
deverão ter formação especializudu. 

Artigo 105. Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua 
publicuçrao. 

Artigo I 06. Revogam-se o Decreto n• 17 .943-A, de 12 de 
outubro de 1927, u Lei n• 5.258, de lO de abril de 1967, a Lei n• 5.439, 
de 22 de mui o de 1968, e demais disposições em contrário, 

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

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr, !•·Secretário. 

É lido o seguinte 

Oliciu n'' I?X/75 

Senhor Presidente 

Brasília, 2 de outubro de 1975, 

Tenho u honra de indicar o nome do senhor Deputado Parente 
Frota para integrar, cm substituição ao senhor Deputado Wilmar 
Dullunhol, u Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n'' 7H/CN, de 1975, que submete à deliberuçílo do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.419, de 11 de 
setembro de 1975, que "dispõe sobre u aplicação do§ 2• do urtigo 8• 
do Decreto-lei n• I .376, de 12 de dezembro de 1974", 

Aproveito puru renovar os protestos de estima e elevado apreço, 
-Deputado Alípio Carvalho, Vicc-Udcr da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Será feita a substi· 
tui,ão solioitada, (Pausa.) 

J>ussu-sc í1 

ORDEM DO DIA 
ltrm I: 

Discussno, cm tu mo l111ico, ~o Projeto de Lei do Senado 
n'' 110, de I ns-DF, que dispõe sobre u constituiçuo de fundo 
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de financiamento pura água e esgotos do Distrito Federal -
FA E - Di! c du outras providências, tendo 

--------PARECERES, sob n•s 441 à 443, de 1975, das Comis· 
sõcs: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- do Distrito Federal, favorável; e 

- de Finanças, favorável. 

I::m discussão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para 
discutir o projeto, encerrarei a di&cussão (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação, 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redução para re'.fação final. 

É o seguinte o projeto aprovado, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 110, DE 1975-DF 

Dispõe sobre a constituição de Fundo de Financiamento 

para Água e Esgotos do Distrito Federal- FAE-DF, e dá ou· 

tras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• O Governo do Distrito Federal ftca autorizado a cons· 
t!luir, '"' forma da presente Lei, o Fundo de Financiamento para 
Agua c Esgotos do Distrito Federal- FAE·DF, objeto de Convi:nio 
entre o Poder becutivo c o Banco Nacional da Habitação, com a fi. 
nulidade de atender, sob a forma de financiamento c em carâter per· 
mancnte, i1 progressiva implantação, ampliação efou melhoria de sis· 
h:müs de abastecimento de água e de sistemas de esgotos sanitários 
que visem ao controle de poluiçiio das águas, no âmbito do Distrito 
Federal. 

Pari1graJ'o único. O FAE·DF terá natu.rcza e individualização 

contilbil', carútcr rotativo c gestão autônoma por Entidade designada 

pelo Poder Executivo, 

Art. 2• Os recursos do FAE-DF serão aplicados de acordo 
com o disposto nos artigos 2• c 3• do Decreto-lei n• 949, de 13 de ou
tubro de I Y69, c serão constituldos por: 

I) Dota,õcs concedidas no orçamento anual do Distrito Fe
úcruf ou cm cr~ditos suplementares ou especiais; 

11) Recursos provenientes de operações de crédito que o Gover· 
no do Distrito Federal ftcu autorizado a realizar ati: o valor equiva
lente n 1.500,000 UI'C (um milhão c quinhcntus mil Unidadcs·Pa· 
drãu de Cupitnl do Bunco Nacionul du Hubitaçilo), desde que us obri
gm;ô~:s lillun~,;:ciras th:currcnlcs não onerem o FAE-DF: 

III) Recursos de qunlqucr origem, contanto que nilo onerem o 
FAE-DF, 
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Art. 3• Fica, ainda, o Governo do Distrito Federal autorizado 
u gmantir, com vinculuçüo parciul de parcelas do Fundo de Pnrtici· 
racull do Estado, Distrito Federal e Territórios e dos impostos de 
stut competência, os empréstimos concedidos pelo Banco Nacional 
da llahituçl!o ii instituiçrto nnanccira credenciada como Agente Fi· 
nuncl!iro puru ~as operaÇões rCiutivas à execução de obras e serviços 
rcft!nmtcs u sistcrnus de ubastecimcnto de água c de esgotos sanitá
rios, bem como us operações de crédito a que se refere o item II do 
1\rtigo Segundo. 

l>mágrufo primeiro. Para a plena execução da Garantia a que 
se refere este artigo, o Governo do Distrito Federal poderá conferir 
an Banco· Nacional da Habitaçüo poderes para levantar, junto no 
Gnvcrno Federal, as parcelas do Fundo de Purticipaçilo dos Estados, 
Distrito Federal c Territórios, que lhe couberem, na forma da legis· 
luçãu cm vigor, c, nu sua insunciência ou extinção, levantar junto aos 
órgiios do Governo do Distrito Fcd~ral e Buncos os Recursos prove· 
nicntcs de impostos de sua competência, sulicientes para responder 
relo d~hito corrigido c dcmuis encargos contratuais decorrentes dos 
empréstimos concedidos pelo Banco Nacionul da Habitaçüo ao 
1\gt:ntc Finuncr.:iro credenciado. 

l'mügrufo segundo. Os poderes previstos no parágrafo primei· 
ru deste artigo só podcrüo ser usudos pelo Banco Nacionul da H a· 
bitacão nu hipótt:se de o Agente Financeiro credenciado ou o Gover
no do Distrito Federal não terem efetuado, no vencimento, o puga· 
mcnto dus obrigações assumidas nos contratos de empréstimo cele
bmdos com o Banco Nacional da Habitação. 

Art. 4' O Distrito Federal fará incluir nas propostos orçumen· 
Litri'ts anuais, inclusive nus relativos ao Orçamento Plurianual de 
Investimento, dotuções sulicientcs à cobertura das suas responsabili
dudcs linunccirus decorrentes desta Lei. 

A rt. 5• O Governo do Distrito Fcdcrul baixará os a tos comple· 
mcntarcs ncccssitrios it gestão e disciplinamcnto do FAE-DF, bem 
c,m,u lirmarú os convênios c contratos necessários à execução dos 
J>rogramw; de ubustccimcnto de água e de esgotos sanitários, tendo 
cm vista a consecução das metas do Plano Nacional de Saneamento 
-PLI\NASA. 

Art. 6'·' Esta Lei entra em vigor na duta de sua publicação, 
revogadas us disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Discussão. cm turno único, do Projeto de Resolução n9 
56. de 1975 (apresentado pela Comisst.o de Constituição c 
Justiça como conclusüo de seu Parecer n' 347, de 1975), que 
suspende, por inconstitucionalidade, a execução de preceitos 
da Lei n' 5.256. de 2 do agosto de 1966, do Estudo do Rio 
G rnndc do Sul 

Em discussllo o projeto. (Pausa,) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovum permu~eçam sentados. 

(Pausa,) 
/\provado.· 
1\ mutériu vai it Comissão de Redução para redução li nu!. 

Ê o seguinte o projeto uprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•56, DE 1975 

Suspende, por lnconstltuclonnlldade, a execuçuo de precel· 
tos da Lei n• 5.256, de 2 de agosto de 1966, do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Senado Federal resolve: 

Art. [I' E suspensa, por inconstitucionnlidudc, nos termos du 
decisão dcnniliva do Supremo Tribunal Federal, a cxccuçilo dos 
seguintes preceitos da Lei n' 5.256, do 2 de agosto de 1966, do Estudo 
do Rio G randc do Sul: 

I- no urt. 69, caput, u clúusulu: "'circunscrições"; 
li -o~ 4• do art. 6•; 
III- o inciso V do art. 10; 
I V -a alíncu o do inciso 11 do art. 28; 
V - no urt. 38, caput, ln fine, u clúusulu: .. que será nuxiliudo 

por 6 juizes corregedores .. : ' 
VI- o urt. 46; 
·VIl- no art. 48, a cláusula: "circunscrição", 
VIII -no art. 53, caput, a cláusulu: "Juiz de direito de circuns· 

cricr10 c. nu rultu delitc, sucessivamente"~ 
IX - no ! 3• do art. 53, a cláusula: "u de circunscnçào ou", 
X- o art. 54 c seu Parúgraro único; 
XI- no art. 60, :aput, a clúusula: "54 juí1.es de direito"; 
XII- os incisos 11; VIl c seus n•s 1•, 2• e 3•; IX; XII; o X UI, do 

urt. 60; 
XIII- no art. 82, a clúusula: "em número de dczesseis"; 
XIV- os incisos .I c IX do art. I 07; 
XV- o inciso IV do art. 135; 
XVI- as alíneas c, d, e e I do urt. 144; 
XVII-osarts. 187,188, 189,c 199; 
XVIII- o art. 255 cscus §§ I• e 2•; 
XIX- os u'rts. 262 c 263; 
XX- o art'. 264 c sou Parúgrafo único; 
XXI- o art. 265; 
XXII-o art. 266 cassuasalineusa cb; 
XXIIJ-osarts. 268 c269; 
XXIV- o art. 270 cseu Parágrufo único; 
XXV- os arts. 271 c 274; ' 
XXVI- o art: 275 c seu Parágraro único; 
XXVII- os arts. 276,277,278,279 c 280; 
XXVIII- o art. 281 c suas alíneas a, b, c c; 
XX IX -o art. 282 c seus incisos; 
XXX- os arts. 283, 285, 286, 287, 296 c 297; 
XXXI - nos arts. 330, 333 c 340, o que se refere à cláusula: 

'ci rcunscriçiio": 
XXXII- o urt. 347 c seu Parágrafo único; 
XXXIII- o~ )Y do urt. 348; 
XXXIV- os arts. 358 c 364: 
XXXV- os Iili i' c 2• do art. 367; 
XXXVI- o Parágruro único do art. 372; 
XXXVII-o art. 383 c seu Parúgrafo único; 
XXXVIII- os arts. 461.466.469 e 471; 
XXXIX- o art. 472 e sou Parúgraro único; 
XL- no urt. 473, u cl{!usula: .. sendo o pugamento du grutificu~ 

çrto devido a purtir de,, de janeiro do 1964"; 
XLI-ourt.491; 
XLII- o inciso 11 do art. 508; 
XLIII- o~ I• do art. 510; 
XLIV -o <~rt. 523; 
XLV- o~ I• do <trt. 533; 
XLVI-o <trt. 544; 
XLVII- as alincasc, d, e c I do inciso 11 do urt. 649; 
XLVIII- o inciso 11 do art. 699; 
XLIX -o~ 2• do art. 713; 
L- alin.,;s o, b, c c g do inciso I e al!neus e e j do inciso 11 do 

art. 714; 
Ll-oart.715; 
LII - o urt. 716 cscus parúgraros; 
Lili- o Purúgraro (mico do art. 721; 
LJV- o art. 724; 
L V- ourt. 797 c seu Purf1gruro único: 
J.Vl-ourt. 806: c 
LVII-os*! i' c 2' do art. HI 2. 

Art. 2v Eslu Resolução cntrll cm vigor nu dutu de suu 
puhticaçtto. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais ha· 
vendo a trutur, vou cnccrrur u presente sessão, designando para a 
ordinúriuLh; mnanhà, diu 3 de outubro, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votuçioo, cm turno único, do Requerimento n• 428, de 1975, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
du Senado Fcdcrnl, do discurso proferido pelo Senador Petrônio Por· 
telho, nu scssioo de encerramento da Convenção Nacional da 
ARENA, realizada dia 21 de setembro de 1975, no plenário da 
Gomara dos Deputados: 

-2-
Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 38, 

de 1975 (nv 1.900-B/74, na Casa de origem) que altera o artigo 701 da 
Consoliduçiio d"s Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 
5.452, de I•• de m"io de 1943, tendo 

PARECER, sob n• 314, de 1975, da Comissão: 
-de Legislação Social, favorável. 

-3-
Discussiio, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 

113, de 1975, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, que dá nova 
redução ao urtigo 50N do Código de Processo Civil, tendo 

l'ARECER FAVORÁVEL, sob n' 289, de 1975, da Comissão: 
-de Constituição e Jusllça, 

-4-
Discussioo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 

41, de 1975, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, que acrescenta 
alínea c parúgrnfo único ao artigo 649 do Código de Processo Civil, 
tornando impcnhorúvcl a casa de moradia quand!l, sendo o único 
bem imóvel no patrimônio do devedor, constitua sua residência efc
tiv•l, tendo 

PARECER, sob n• 351, de 1975, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade e, quanto ao mérito, pela aprovação com as Emendas n•s I e 2· 
CCJ que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Estú encerrada a 
SCSSiiO. 

( Levanta·.<e a sessão âs /8 horas e 50 minutos.) 



155• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 3 de outubro de 1975 

PRESIDJl:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

, Ãs I 4 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena- Hclvídio Nunes- Wilson Gonçalves- Age· 

nor Maria- Dinarte Mariz- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante
Augusto Franco- Ruy Santos- Eurico Rezcnde- Roberto Satur
nino- Benjamim Farah- Magalhães Pinto- Lázaro Barboza -
ltalívio Coelho - Mendes Canale- Saldanha Derzi - Accioly Fi
lho- Leite Chaves- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
l'i lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 

N• I 84/75 (n• 298J75, na origem), de 2 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei do Senado n• 14/72 (n• 872-C/72, na Câmara dos 
Deputados), que altera a Lei n' 5.762, de 14 de dezembro de 1971, 
que transforma o Banco Nacional da Habitação (BNH) em empresa 
pública. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.245, de 2 de outubro de 
1975). 

OFICIO 
Do Sr. I•·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 71, DE 1975 
(N• 840-C/72, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a Incluir nas Carteiras de 
Identidade, Profissional c Funcional, o tipo sanguíneo de seu 
portador, 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. I• Ficu o Poder Executivo autorizado u substituir as utuuis 
Curtciras de Identidade por novos modelos, nos quais deverão cons
tur o tipo sungufneo c o futor RH de seu portador. 

Pur(lgrufo único, O disposto neste urtigo aplicur-sc-ú tumbém à 
Curtcirn Nucionul de l·lubilituçi\o, à Curtciru de Estrungciro - mo· 
dei o 19, às idcntidudcs profissionuis, quer libcruis quer empregutf
cius, à Curteiru de Trubalho c Previdénciu Sociul c a quaisquer 
outros documentos de identidudc de reconhecimento público. 

Art. 2• No prazo de 2 (dois) anos, as autoridades competentes 
promoveriio a substituição do documento de que trata esta lei. 

Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Saúde e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 450 E 451, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1975, que 
"acrescenta parágrafo ao artigo t• da Lei n• 3.577, de 4 de ju
lho de 1959, dispondo sobre Isenções em favor de entidades 
filantrópicas''. 

PARECER N• 450, DE 1975 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

Pelo Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1975, de autoria do no
bre Senador José Esteves, acrescenta-se parágrafo único ao artigo 
I• da Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, para o fim de se evitar às 
entidades de fins filantrópicos, amparadas pela citada Lei, a prova 
bienul do certificado provisório de "Entidade de fins filantrópicos", 
expedido pelo Conselho Nacional do Serviço Social, com validade 
por dois anos. 

A Lei n' 3.577 teve por objctivo isentar da taxa de contribuição 
de previdência dos Institutos c Caixas de Aposentadoria e Pensões us 
entidades de fins r.Juntrópicos reconhecidas de utilidade pública, 
cujos membros de suas dirctorias não percebam remuneraçiio, Pos· 
tcriormcntcl uindu uo tempo do Governo Parlumentaristu, o Canse· 
lho de Ministros baixou ato regulamentar, através do Decreto 
n• 1.1 17, de I' de junho de 1962, que, entre outruscxplicitações, defi
niu us ~>cntidudes liluntrópicus'\ c regulou o processo pura u sua 
uduptuçilo às cxigêncius legais. 

Desse Decreto, constum os seguintes dispositivos rixadores de 
('lruzos: 

"Artigo 3• Ficu concedido o pruzo de dois unos, paru que us 
Instituições r.Juntrópicus obtenham os Decretos de Utilidudc Públicu 
u que ~c :crere o .ur.tigo untcrior. 

Purugrufo un1co ...•... , .. , , ••...•.•. · •• · · • · · · · · • • · • • • · • 
'' .•. ''. ' .. ' '. ,, ,, . ' •.•. ' •... '' .••• ,, ,, '.''o' •.... ' ...•.••.. 

Artigo 4' O Conselho Nucionul do Serviço Sociul expcdirú 
um certificudo provisório de "Entidudc de lins lilnntrópicos", vúlido 
por dois unos, ils ln.'itituiçõc.'i que se cncontrurcm rcgistrudus ou quu 
vcnlwm use rcgistrur no Conselho", 
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O autor do projeto registra, nu sua justificação, que se inspirou 
no projeto n• 166, de 1974, de autoria do ex-Senador Leoni Mendon· 
ça- arquivado ao fim da última legislatura, por imposição regimcn· 
tal -, renovando o argumento de que numerosas instituições fi. 
lantrópícas, notadamentc as que se localizam no interior do País, so· 
frem constrangimentos pelas dificuldades que têm de obter novos cer· 
ti ficados bienais, imediatamente após a pcrempçilo dos anteriores. 

",, . Silo autuadas pelo INPS, sujeitas, assim, ao recolhimento 
de contribuições acrescidas de multa, mora e correção monetária, 
ainda que continuem cumprindo fielmente o que determina a Lei 
n• 3.577, de 1959, e, portanto, com pleno direito à isenção nela pre· 
vista". (Trecho da justificação de ambos os projetas). 

O parágrafo que se pretende acrescentar dá efetividade à isenção 
"a partir da data da apresentação ao INPS de atestado fornecido pc· 
lo Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação e 
Culturu, válido enquanto a entidade satisfizer os requisitos exigidos", 

Portanto, frustra a regulamentação no ponto em que exige a 
renovação bienal do certificado provisório, tornando-o prova mais 
Uuradouru c.:nquanto: 

a) a entidade satisfizer os requisitos exigidos, que são os 
conferidos c fiscalizados pelo Conselho Nacional do Serviço Social; 

b) a entidade não obtiver o Decreto que a declare de Utilidade 
Pública. 

Sob o ângulo que a esta Comissão cabe examinar, não se 
encontra nenhum obstáculo constitucional ou jurídico que 
desaconselhe o tri1mite normal da matéria. 

Em face do exposto, opinamos por sua aprovação. 
Saiu das Comissões, em fi de junho de 1975.- Accioly Filho, 

Presidente- Dirceu Cardoso, Relator -José Lindoso- Helvídio 
Nunes- Eurico Rczende- Leite Chaves- Heitor Dias- Henrique 
de La Rocque -ltalívlo Coelho- Paulo Brossard- José Sarney 

PARECER N•451, DE 1975 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Ale"andre Costa 

De autoria do ilustre Senador José Esteves, o projeto de lei em 
exume m:rcsccnlu parágrafo único ao art. J9 da Lei n9 3.577, de 
04-07·5~. u lim de permitir que as entidades filantrópicas se benefi· 
c i cm da iscnçiio concedida pela referida lei, a partir do atestado de re· 
conhecimento, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, 
cuja validade pcrdururá enquanto a entidade beneficiada satisfizer os 
rClluisilos legais exigidos para se lhe atestar o carúter filantrópico. 

Historicumcnh:, u questão cstú colocada da seguinte maneira: 

I - A Lei n• 3.577, de 04-07·59, isentou as entidades de fins 
nlantrópicos da taxa de contribuiçuo de previdência, devida aos lns· 
titutos c Caixas de Aposentadorias c Pensões da época - hoje 
dcvidnuo INPS. 

2- Posteriormente, o Decreto n• 1.117, de 1-06·62, regula· 
nu:ntou u cituda lei, determinando, entre outrus coisas, que compete 
ao Conselho Nncional de Serviço Social certincur a condiçuo de 
cntidudc filuntrópicu, a fim de habilitá-la ao gozo de iscnçiio, 
servindo tal certificado como provujunto uo Instituto de Previdi':nciu 
(nrt. I•); 

O Conselho Nucionul de Serviço Social expedirá um ccrtilicado 
provisório de" Entidudc de fins filuntrópicos", válido por dois unos, 
cnqunnto nuo forem luvrudos os C'•crctos de utilidade públicu,julgn· 
dos pelo rcf'crido Conselho c expedidos pelos Governos c Cf1muras 
Estuduuis c Municipais (urt. I•, purilgrufo único; urt. 3•, purúgruf'o. 
lmico: c mt. 411), 

Nu JustiOcuçUo, o eminente autor do projeto rcssultu qu~: suu 
lniciutivu coube no cx·Scnudor Lconi Mcndonçu, utruvés do Projeto 
de Lei do Scnudo n• 166, de 1974, rcprodulindo purtc dujastilicaçuo 
do projeto originul: 

"A vulidudc, portanto, dos ccrtilicudos emitidos pelo Conselho 

Nacional de Serviço Social ficou limitada ao exíguo prazo de dois 
anos. 

Tal circunstilncia tem provocado situações verdadeiramente 
embaraçosas paru muitas entidades beneficentes em todo o País, 
principulmcntc as que se situmn no inte-rior, eis que vencido o prazo 
de validade do certificado, quando nuo obtêm, imediatamente, 
outro, süo autuadas pelo INPS, sujeitas, assim, ao recolhimento de 
contribuições acrescidas de multa, mora e correçào monetária, ainda 
que continuem cumprindo fielmente o que determina a Lei n• 3.577, 
de 1959, c, portanto, com pleno di rei to à isenção nela prevista." 

A Justificação finaliza, argumentando que, diante dessa situa· 
çiio, é justo que se atribua ao certificado do C.N.S.S. validade por 
todo o tempo cm que u entidade beneficiada observe as exigências da 
lei. 

Entendemos que o autor da proposição tem toda a razão. 
Realmente, nào se deve frustrar o gozo da isenção concedida 

com obsti~eulos de ordem burocrática. Se as entidades beneficiadas 
encontram dificuldades na obtenção do novo certificado provisório, 
isso nilo se deve, certamente, à falta de iniciativa própria, senão aos 
óbices administrativos do Conselho, que por acúmulo de serviço, ou 
outras causas, não têm condições de providenciar a renovação dos 
certilicados com rapidez e nos prazos convenientes. 

Em se argumentando que os dois anos de validade do certifi. 
cada suo uma necessidade pura a fiscalização periódica das entidades 
beneficiadas, devemos contrapor o seguinte raciocínio: entre as atri
buições do Conselho Nacional de Serviço Social, previstas no art. 4• 
do Decreto-lei n• 5.697, de 22·7·43, está a de "orientar, fiscalizar e 
coordenar as atividudes dos órgãos do serviço público e entidades 
privadas nos assuntos de sua competência" (art. 4•, letra b). Ora, a 
fiscalizuçuo que lhe foi atribuída deve se limitar a uma inspeçüo 
periódica das entidades filantrópicas, a fim de se verificar o cumpri· 
monto das exigências legais quando às finalidades filantrópicas, Se 
for constatada alguma irregularidade, a qualquer tempo, o Conselho 
simplesmente cancela o certificado expedido, excluindo, automatica· 
mente, a entidade irregulur do benefício da isenção. 

Por outro ludo, não vemos qualquer prejuízo à arrccadaçüo pre
videnciilria com a udoçuo da medida ora proposta, uma vez realizada 
a nscalizaçiio do C.N .S.S. de forma conveniente e considerada a 
insignir,cuntc participação das entidades filantrópicas na, receita 
tohli do Instituto Nacio~al de Previdência Social. 

Portanto, consideramos vii•vcl c correta a proposição. 
· Ante o exposto, somos pela aprovaçiio do presente Projeto de 

lei do Senado. 
Saiu das Comissões, em 2 de outubro de 1975. - Amaral 

Peixoto, Presidente - Ale"andre Costa, Relator - Virgílio Túvora 
- Ruy Carneiro - Heitor Dias - Saldanha Derzi - Mauro Bene
vldes- Roberto Saturnlno- Ruy Santos. 

PARECERES N•s452 E453, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1975, que 
"dispõe sobre a gorjeta obrigatória para empregados de hotéis 
c similnrcs". 

PARECER N• 452, DE 1975 
Ou Comlssuo de Constituiçuo e Justiça 

Relutar: Senador Nelson Curnelro 

O ilustre Senudor Vnsconcelos Torres ofereceu, nu legisluturu 
passada, ao exame desta Casu o Projeto de Lei n• li, de 1974, que 
acrescentava um purúgrafo 4• ao artigo 457, do Decreto-lei n• 5.452, 
de I• de maio de 1943, con1 a redução que lhe deru o Decreto-lei n• 
229, de 28 de fevereiro de 1967. Visava o nobre representante llumi· 
nense incluir, assim, nu legisluçUo cspecílicu, o seguinte texto: 

"Pura cxccuçi\o do§ Jv, os !-loteis incluirão cm suus notus de 
hospcdugcmn' tuxu de 10%, c os cstubt:lccimcntos similurcs de luxo, 
primciru c scgundu cutcgorlus, incluiri\o u lllCSilHI tuxu purn distribui-
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çào cnlrc os garçons c seus ujudantes". · 

Coube-me relutar, nesta Comissão, o aludido Projeto (Parecer 
n'447, de 1974). 

Ao acolher a constitucionulidude e ujuridicidude da proposição, 
ofereci emenda substitutivo quanto ao mérito, adotundo a Tabela de 
Pontos por Categoria, de acordo com praxe jú aceita pela Justiça do 
Trabalho, em entilo recente solicitaçilo do Sindicato dos Emprega
dos no Comércio Hoteleiro e Similares do Estudo da Guanabara e a 
Empresu Guunaburu Paluce Hotel S.A. 

Ao contriario deste órgão, a douta Comissilo de Legisluçilo So
cial opinou unanimemente pela rejeição do Projeto, uceitu pelo Ple
n:1rio. 

Retorna o nobre Senador Vasconcelos com idi:ntica proposiçilo, 
jia agora redigida nos mesmos termos da emenda substitutivo ofereci
da por esta Comissão, o uno passado. 

Anuzões que levurum a Comissilo de Legislaçilo Social a rejei
tar u proposição anterior versam especialmente sobre a conveniência 
e oportunidade da modir.cuçilo pretendida. Assim, meu voto, hoje 
como em 1974, i: pela constitucionalidcde ejuridicidade do Projeto. 

Sul a das Comissões, em 7 de maio de 1975, - Aceloly Filho, Pre· 
sidente- Nelson Carneiro, Relator- Hel•ídlo Nunes- Leite Cha
••• - ltalí•io Coelho - Dirceu Cardoso - Gusta•o Capanema -
Henrique de La Rocque. · 

PARECER N• 453, DE 1975 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Mendes Canal e 

O presente projeto, de autoria do eminente Senador Vas
concelos Torres, objetiva, através do acréscimo de um parágrafo 4• 
ao urtigo 457 da Consolidaçilo das Leis do Trabalho, tornar 
obrigatória a gorjeta para empregados de hotéis e similares. 

Estipula, ainda, o projeto sob exame, a forma e os percentuais 
de distribuição, entre os empregados, do fundo constituído pelas 
tuxas de serviço a serem cobradas dos fregueses de tais estabelecimen
tos. 

Se, por um ludo, a proposiçilo tem o mérito de estender a todos 
os empregados que concorrem para o funcionamento de hotéis, 
restaurantes, bares e estabelecimentos congéneres, de primeira e se
gunda cutegorias, a percepçilo de uma renda que, no regime-de gor
jetu i:sponlàncu, só beneõciu a mqltres e gqrçons, por outro ludo, é 
discriminatória, aia medida em que nilo contempla, igualmente, 
empregados de proõssões similares ou conexas, que recebem gorjetas 
pela prestaçi\o de serviços ao público. 

Inúmeras ti:m sido as tentutivus, no Congresso ,-Jacional, visan
do ao estabelecimento da gorjeta obrigatória. Todas, como esta, 
esb11rram no !'ato de que, uma vez compulsória, a gorjetu deixa de 
ser arbitrúriu c uleatória, assumindo u forma de uma verdadeira 
purticipução nus entradas e, portanto, passando a integrar o salário 
do empregudo, pura todos os efeitos. Destartc, se estaria, por viu de 
lei, onerando os custos do selar e interferindo direlumente em assun
to qut= deve permanecer restrito n iniciativa privada, qual seja, o de 
proceder livremente, tunto quanto passivei, à fixuçilo salarial dos 
seus empregudos. 

/1 instituição da gorJeia obrigatória concorreria, sobretudo, pu· 
ra a elevação do custo de vida, no exalo momento em que o nosso po· 
vo se csforçu c se sncril'ica pura vencer as barreiras do subdesenvo\vi
·mcnto, pois os hotéis c similares seriam obrigados u contabilizações 
mensais oncrosíssimns, dudo o fato de nüo serem pudronizadns, cm 
virtude du ncxibilidudc permanente dos salários. 

Além do mais, se nos afigura difícil, seni\o impossível, que os es· 
tubch:cimcnlos de menor porte, de cstruturu udmínístrntivu prec(lriu 
c rudimentar. consignm éontabilizar c distribuir u referida tuxu, 
proporcionnlmcntc. entre oS seus ussuluriudos. 

Dorval de Laccrdu, como a maioria dos tratadistas do Direito 

do Trubulho, cm nosso Pais, é contrário u obrigatoriedade du gorje
Ia. São dele as seguintes consideruções: · 

"Um dos estatutos tratados pelo Direito do Trabalho, que lhe 
não concede, aliús, maior importância, porque, em verdade, não 
tem, seja sob o pont~ de vistu jurídico, seja como problema social, 
grunde valor é a gorjeta. A sua prática é antiga, tão antiga quanto a 
contrnprestuçào contratual do trabalho, o salário, pois encontramo
la nu Grécia histórica e no Império Romano. Tal antiguidade, con
tudo ni\o lhe confere, u nosso ver pelo menos, a dignidade do salário, 
porque este é u retribuiçilo honesta, justa e jurídica, de um serviço 
prestndo, merecendo, portanto, do Direito a proteçiio que lhe é 
dudu, a gorjetu não tem esse mesmo fundamento lógico, essa razilo 
social de ser, e cria no trubnlhndor, a mentalidade que distingue entre 
o bom cliente (o que dá mais) c o mau cliente (o que dá menos), 
fazendo com que ele preste melhor a um que a outro, embora recoba, 
do empregador, pura ambos os trabalhos o mesmo salârio. E cria, 
tambóm, no empregador, a idéia de que a gorjeta, dada por tercei
ros, pode substituir o salário, pago por ele, e a tal ponto tal idéia 
avançou que, no Brasil, untes do advento do salârio mínimo, e na 
Europa, em várias profissões, é comum ver-se a inexistência do salá
rio num contrato típico de trabalho, ocorrendo até mesmo casos de o 
empregado pagar ao empregador para ocupar o cargo face às 
pingues gorjetas que este lhe propicia, Por isso, somos contrários ao. 
estatuto da gorjeta, embora convindo, dada a sua lon~a tradiçilo 
sólidu inserção, nos usos e costumes de inúmeras profissões, seja 
inconveniente u sua proibição legal, cabendo, antes, tal tarefa restri
tiva nos próprios empregadores e às orgailizações sindicais interes
sadas nu dignificação da protissilo através os regulamentos da empre
sa e convenções coletivas de trabalho." 

O Deputado Roberto Gebara, relatando, na Comissão de Tra
balho e Lcgisluçilo Social da Câmara dos Deputados, projeto da la· 
vru do Deputado Vasco limara, com objetivo idêntico ao ora pro
posto, negou o seu upoio à matéria, sob u seguinte argumentação: 

"Nus reluções de trabalho, são partes o empregado c o empre
~udor, c o que o primeiro recebe à contraprestaçilo do trabalho pres
tado ao segundo, nllo se considerando o freguês ou cliente como par
te do contrato de trabalho pura que se lhe cobre compulsoriamente 
uma "tuxu" (note-se: Taxa que refoge aos princípios fiscais em sendo 
impositivumenlc cobrada a terceiro por serviço que nilo é prestado 
por Entidade PúbUca) e, ainda, mais, responsabili~ando-se o empre
gudor pela sua cobrança coercitiva. 

Entendu-se: uma coisa i: a liberdade deste ou daquele estabeleci
mento espontuneumcnte oferecer ao freguês a BOsSibilidude de esco
lher o seu serviço, com o conhecimento dé que a gorjeta virá 
udicionadu à nota de despesa; coisa totalmente diferente i: a lei impe
rutivumenle determinar que todos os hotéis similares cobrem com· 
pulsoriumcntc uma .. taxa" pelo serviço prestado ao freguês:• 

Outros projetas análogos foram apreciados e rejeitatlos pelo 
Congresso Nacional, sendo um deles o PLS n• li, de 1974, da auto· 
riu do próprio Senudor Vasconcelos Torres. 

Contra eles se ti:m insurgido os representuntes patronais, sob a 
alegação de que, de tilo repartida entre os empregados, do gerente ao 
fuxinciro, u godctu se lornuril inexprcssivu palra muitos. 

Com justu ruzão, tumbém, argumentam que mais do que umn 
parlicipuçilo nos lucros do estabelecimento, o adicional que se prc· 
tende cobrar ·Ol\S notas de serviços constitui participação na sua ren· 
da bruta, o que, evidentemente, ni\o é razoável, principalm:~nte se 
comidcn1rmos que muitas dessas empresas, upesur de apresentarem 
vultosas receitas brutus, têm lucros insignificantes, quundo nUo prc· 
juízos. 

Entendemos que u gorjeta ni\o deva ser exigida, c sim continuar 
resultando da liberalidade do freguês que se sente bem atendido, 
pois, snmenh: ussim, huvcrú interesse por parte dos emprcgudos, cm 
uprimornr o ntcndimcnto ii sua clicntclu. Além do mais, estu 
sobn:curgu, 'lUC se pretende impor nos serviços dos hotéis c de esta· 
bclccimcntos similurcs, nt\o ucuhurú com u gorjeta volunt{Jriu. Elu 

.. 

l 

i 
l 
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subsistirá, por estar urruigudu profundamente nos costumes de todos 
os povos do mundo, Vi:-se, portanto, que tal obrigatoriedade, a par 
do inconveniente de gerar u dupla gorjr.tu, onerando ainda mais o 
cliente, violenta a nuturczu do instituto, transformando ato de li .. 
bcrulidude em obrigação, 

Ã vista do exposto, somos de parecer que o projeto deva ser 
rejeitado. 

Sala das Comissões, em 02 de outubro de 1975. - Henrique de 
Lo Rocque, Presidente eventual- Mendes Canale. R:elator- Domí· 
elo Gondln- Nelson Cornelro, vencido. 

PARECER N•454, DE 1975 

Do Comissão Diretora, sobre o Projeto de Resolução 
n• 58, de 1975, que dá nova redação ao § 6• do art. 93, do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 

O presente projeto de Resolução, elaborado pela douta 
Comissf10 de Constituição c Justiça, originou-se do projeto de 
Resolução n• 2f75, face a emenda da autoria do Senhor Senador 
Cullctc Pinheiro. 

Decidiu u Comissão de Constituição c Justiça transformar u 
matéria cm proposição autónoma. Esta visa dar nova redução ao 
'1arágruJ'o 6• do urt. 93, do Regimento Interno que estabelece o 
;uuzo de um uno pura o mandato dos Presidentes e Vice-Presidentes 
das Comissõcs·l,ermuncntcs, proibida a reeleição. 

O projeto pretende enquadrar as Comissões Permanentes na 
sistcmúticu udotudu pura o mandato da Mesa, e tem neste objetivo a 
sua justilicaçroo. 

Não nos parece desurrazoudu a pretensão muito embora o 
dispositivo do atuul Regimento assegure maior rotatividade, nos pos· 
tos de direção das Comissões Técnicas. 

Como a reeleição está proibida, u substituição fica assegurada 
de dois cm dois unos. 

Assim, i: o meu parecer favorável ao proposto pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça, salvo.melhor juizo. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1975.- Magalhães Pinto, 
Presidente- Senador Lenoir Vargas, Rclptor- Wilson Gonçalves
Benjamim Farah - Dlnarte Mariz- Lourlval Baptista - Ruy Car
nelrro. 

PARECERES N•S455e456, DE 1975 

Sobre o Projeto de Resolução n• 47, de 1975, que "dispõe 
sobre o abono de faltas niio justificadas de servidores do Senado 
Federai". 

PARECER N• 455, DE 1975 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relotor: Senador Heitor Dias. 

Tendo como primeiro signutúrio o eminente Senador Alexundrc 
Costu, u projeto de resolução submetido ii considerução desta 
Comissão tem como objctivo o abono de fultus não justiflcudus dos 
servidores dcstu Cusu, uti: o limite de 15 (quinze). 

Na justilicuçuo du mutériu, é sulicntudo o exemplo de idõnticas 
mcdidus, onde o legisludor brasileiro é movido pelo espírito cristão 
que lhe é tão urruigudo. 

Com cl'cito, uo c11scjo do trunscurso do Ano Santo no corrente 
ano de 1975, J'uto que se vcrificu cm cadu quurtel de século, visa u 
resolução turnur insubsistente us fultus nrmjustilicadas. 

I! J'risudu, uindu, u iniciutivn cm 1955, do Deputudo Armundo 
i'ulcuo, utuul Ministro de Estudo du Justiçu, de projeto de lei no 
mesmo sentido, trunsformudo nu Lei n• 2,839, de 2 de ugosto de 

1956, rcgulumcntudu cm 17 de setembro do mesmo ano, pelo 
Decreto n<' 40,000, 

Dispõe a mencionada lei: 

"Art. I• Os órgãos de pcssoal dos Ministérios c das 
cntidudcs autúrquicas c paracstatais cancelarão ex officlo as 
penulidudcs de udvcrti:nciu, repreensão e suspensão, desde 
que não excedentes de 30 (trinta) dius, aplicadas aos seus 
scrvitlorcs, abonando-lhes, também, as faltas não justifi
cadas, I imitadus uo mesmo prazo de30 (trinta) dias. 

Parítgrafo único, O cancelamento das penalidades c o 
abono das faltas de que truta este urtigo não darão direito u 
ressarcimento de vuntagens pecuniárias ou vencimento, nem 
a revisfoo de quaisquer utos decorrentes das penalidudes e das 
l'ultm;," 

Vcrilica-sc, assim, a existência de precedente legal, com 
:1hnn1gênda tamhém sobre regime Uisciplinar, não cogitado pelo 
projeto. 

V~llado cm trCs urtigas, o projeto nos parece pcrfc:itamentc 
!.!umpatibilit.udo com as normas que regem a espécie. ante as disposi· 
çlh:s de seu texto. · 

Cumpre rcssultar que se trata de norma jurídica a ser editada 
pelo Scn:tdo c por ele mesmo aplicada, no estrito âmbito de sua 
compctênciu. 

i>arccc~nos, ainda, desnecessária enaltecer suas nobilitantes 
tinulidadcs, ao hcncliciar o servidor de irreparáveis prejuízos na 
cunccssào de liccnçu-prêmio c na contagem de tempo para 
aposentadoria, quando não houve fruição daquela. 

!~elo c:-<posto, nüo se observando nenhum óbice de natureza 
jurídica, constitucional c regimental, opinamos. pela aprovação do 
projeto sob cxmnc. 

Sala das Comissões, cm 17 de setembro de 1975.- Gustavo 
Capanema, Presidente cm exercício- Heitor Dias, Relator- Helví
dio Nunes- Nelson Carneiro -José Lindoso- Renato Franco
Leite Chaves. · 

PARECER N• 456, DE 1975 
Da Comissão Diretora 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 

O presente projeto, que tem como primeiro subscritor o ilustre 
Senador Alexandre Costa, objetiva abonar as faltas não justificadas 
de servidores do Senado Federal, até o máximo de 15, desde que w:ri· 
ficadas cm fase anterior à da conversão, em Resolução, do projeto 
sob exame. 

Como medida cautelar, prescreveu proposição que o abono de 
faltas não garantirá u percepç-lo de vantagens financeiras, nem elidi· 
rá ou modificará quaisquer atas administrativos (art. 2•). 

A Subsecretaria do Pessoal é, por forço do art. 3• do projeto, 
autorizada a cancelar, de oficio, as fultas respectivas. 

Justificando o projeto, seu ilustre autor salienta que a medida 
visa,, tão-somente, cm consonUncia com o espírito cristão que tem 
marcado as iniciativas do legislador brusilciro .. tornar insubsistcntes, 
ao ensejo do Ano Santo de 1975, pequeno número de faltas não jus· 
tificudus, nu maioriu das vezes ntê por motivos que impossibilitam ao 
funcionúrio comunicur-se com u sua repartição, mus que acarretam 
pura o servidor irn:purável prejuízo nu concessão de licença-prêmio 
c, conscq«cntcmcntc, cm sua uposcntudoria, quando aquela ni\o é 
gozndu". 

A mati:riu recebeu o bcncplúcito da Comissão de Constituição • 
Justiça, u quul destacou n procedêncíu dn ínícíatíva c u suu confor
m idnde com os uspcctos dejuridicidndc c constitucionalidade. 

Cube, ngorn, n este Órgão Dirctor dizer sobre n conveniência c 
oportunidndc dn mutérin, U vístu do ínteress~: c rcpercussi\o nu ordem 
ndministrntivu do Scnudo Fcdcrnl. 

D~: fato, u providência, circunscrita upcnus U rcluvnçi\o de fultus 
cm um determinado pcdodo, nilo ussumc Ctlructcrfsticus de cxnttero 
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ou condenável pnternulismo, mas, ao contrârio, identifica-se com 
precedentes leguis bem mais generosos, na espécie, Neste passo, vale 
ser destacada a Lei n• 2.839, de 2 de agosto de 1956 c a sua 
complementação pelo Decreto n• 40.000, de 17 de setembro de 1956, 
umbos disciplinando o enncelamento de penalidades c o abono de 
faltas u servidores públicos civis da União. 

Além do mais, estando a garantia do abono de faltas limitada a 
IS, os faltosos contumazes não lograruo beneflcios maiores, servindo 
a providência, em concreto, apenas para aqueles que, por motivos de 
necessidade, se viram obrigados a faltar ao serviço, sem, contudo, 
diante dos rigores da lei, terem podido pleitear o correspondente 
abono. 

Importante salientar, ainda, em apoio da iniciativa consubstan· 
cinda no projeto, que se trata de exccção justificada pela ocorrência 
do Ano Santo, que, como se sabe, é comemorado de 25 cm 25 anos. 

Em face do exposto, e considerando as repercussões mínimas da 
matéria, no que tange à ordem administrativa do Senado, opinamos 
pela aprovação do presente projeto de resolução. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1975. - Magalhães 
Pinto - Presidente - Lenolr Vargas - Relator - Wilson 
Gonçalves- Benjamim Farah - Dinarte Mariz - Lourlval Baptista 
- Ruy Carneiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Matalhies Pinto)- A Pr~sidência reei:· 
beu o Oficio "S" n• 34/75 (n• 1.341/75, na origem), do Sr. Gover· 
nadar do Estado do Pará, solicitando a alteração da Resolução 
n• 28/74, do Senado Federal, que autoriza o Governo daquele Esta· 
do a realizar operação. de empréstimo externo no valor de 
USS 15,000.000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) 
destinado a financiar a construção de rodovia estadual. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças c de Cons· 
tiituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1975 

, Restabelece, em favor do aposentado que tenha retornado 
à atlvldade, o direito de receber os beneficlos decorrentes da 
legislação sobre acidentes do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.l• Dõ-scaoitemldoart.2•daLein• 6.210,dc4dcjunho 
de 1975, a seguinte redução: 

"I -o aposentado por tempo de serviço, por velhice ou cm 
gozo de aposentadoria especial que tenha retornado à atividndc, em 
caso de acidente, terá direito ao auxilio-doença ou à aposentadoria 
por invalidez, conforme o caso, nos termos du Lei n• 5.316, de 14 
de setembrodei967." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, r'e· 
vogadas as disposições em contrário. 

Justlncaçiio 

Até a promuiguçiio da Lei n• 6.210, de 1975, u situação do upo
sentudo por tempo de serviço, por velhice ou em gozo de aposenta· 
doriu especial que retornasse à utividadc cru disciplinada pelo urt. 6• 
da Lei n• 5.316, de 14 de setembro de 1967 e seu purúgrafo 8•, nestes 
termos: 

"Art. 6Y Em caso de acidente do trabalho ou de doença do· 
trubalho, a morte ou u perda ou reduçilo de capacidade purn o 
trabalho durão direito, independentemente de período de carência, 

às prestações previdcnciárias cablvcis, concedidas, mantidas, pagas· 
e reajustadas na' forma c pelos prazos da lcgisluçilo de Previdência 
Social, salvo no tocante uo valor dos bcncflcios de que tratam os 
itens I, li c III e que será o seguinte: 

I - auxilio-doença - valor mensal igual no salário de contri· 
buiçiio devido ao empregado no dia do acidente, deduzida a contri
buição previdenciária, niio podendo ser inferior ao seu salário de 
beneficio, com a mesma dedução; 

li - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do 
salúrio de contribuição devido ao empregado no dia do acidente, 
não podendo ser inferior ao seu salário de beneficio; 

III- pensão- valor mensal igual ao estabelecido no item 11. 
qualquer que seja o número inicial de dependentes. 

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

§ 8• O direito ao auxilio-doença, à aposentadoria por in· 
validez ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos 
mesmos benc!Tcios nas condições da Lei Orgânica da Previdência So· 
cial (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960), sem prejulzo de qualquer 
outro bcne!Tcio ~ssegurado pela legislação de previdência social". 

Consoante referida legislação, o aposentado por tempo de servi· 
ço que retornasse à atividade c q~c nela viesse a sofrer acidente do 
trabalho que provocasse sua invalidez teria, obviamente, direito a 
continuar recebendo sua aposentadoria por tempo de serviço con· 
juntamente com a aposentadoria por invalidez. 

Nem poderia ser de outra forma, como veremos. 
A aposentadoria por tempo de serviço, como lembra Mozart 

Victor Russomano ("A Lei Orgânica da Previdência Social Comcn· 
tada", José Konfino Editor, Rio, 1967, 2• cd., voll, pág. 235) "pela 
sua própria natureza, é irrevogável". Portanto, o aposentado por 
tempo de serviço que, por ter voltado a trabalhar, ficasse inválido 
teria, naturalmente, sem prejuizo da percepção da aposentadoria 
por "tempo de serviço, direito ao recebimento da aposentadoria por 
invalidez ucidcntária que, no caso, nada mais era do que uma 
indcnização decorrente da invalidez provocada pelo acidente. So· 
freu ele, na hipótese, um dano. E tem, necessariamente, direito à 
respectiva reparação. 

Há outro aspecto do problema que precisa ser devidamente fo· 
calizado, qual seja o da coexistência de duas legislações: a previ· 
dcnciúria propriamente dita e a acidcntária. 

Depois de aposentado pode o trabalhador voltar à atividadc, 
sem prejulzo da percepção da aposentadoria, salvo se se tratar de 
aposentadoria por invalidez pois, neste caso, o 'retorno ao trabalho 
pressupõe, evidentemente, a recuperação da saúde que, por sua vez, 
determina o cancelamento do benc!Tcio. 

Mas quando o aposentado volta ao trabalho, o que ocorre? Se
gundo a legislação de Previdência i: ele novamente filiado ao INPS, 
sem suspensão de sua aposentadoria. Nesse caso, passam <Úcr devi
das com relação à nova atividadc, todas as contribuições, inclusive 
us da empresa, previstas em lei, consoante o urt. 2• da Lei n• 6.210, 
de 4-6-75, e segundo dispunha o§ 3• do art. S• du Lei Orgânica. E, co
mo o segurado não fazia jus a quaisquer prestações, além das que 
decorressem de sua situação de aposentado, em caso de ufastumen· 
to definitivo du atividude, ele tinha direito a um pecúlio em 
correspondência com us contribuições vertidas nesse perlodo. 

Porque u empresa era c é, também, obrigada a pugar o seguro 
de acidentes do trubalho dos que, depois de aposentados, voltam à 
utividude, nilo huvendo restituição, o pagamento dessa tarifa gera, 
inegavelmente, direitos que nu o podem ser sonegados. 

Por isso mesmo, o§ 8• do urt. 6• da Lei n• 5.316, de 1967, 
usseguruvu aos que depois de aposentados por tempo de serviço ou 
por idade que, retornundo uo trabulho ncussem inválidos em virtude 
de ucidente, u percepçilo tumbóm du uposentudoriu por invalidez. 

Contudo, o item I do urt. 2• du Lei n• 6.210, de 4 de junho de 
1975, determinou: 

"I - o uposcntudu tcrí1 direito uos serviços c benefícios pre
vistos 1111 Lei 11' 5 . .116, de 14 de setembro de 1967, excluldo o uuxllio· 



aoençu, e u optar, nu hipótese de invalidez, pela transrormação de 
sua aposentadoria previdcnciária cm aposentadoria acident4ria," 

Ora, tu i dispositivo configura uma verdadeira usurpação, 
Quem já estava aposentado por tempo de serviço era detentor 

de um direito liquido, certo, irrcverslvcl; contribuiu para sua aqui· 
siçuo durante 30 ou 35 anos c satis[ez todos os demais requisitos 
legais exiglveis. ~ o case tlpico do direito adquirido, Se so[rcu 
ncidcnte que lhe a[ctou a integridade l'ísica, reduzindo-o à condiçiio 
de inv(tlido r. se esse ucidenlt: não estava coberto por um seguro, ares
ponsabilidade pela indenização correspondente recai, inclutavelmcn· 
te, sobre quem o causou. Seria a hipótese de o aposentado, como, de 
resto, de qualquer outra pessoa, ser vitima, pou:xcmplo, de atropela· 
monto. Mas c o acidente que .invalidou o aposentado ocorreu no 
local de trabalho e estava coberto pelo seguro obrigatório contra, 
precisamente, acidentes do trabalho a cargo do INPS, cabe a este, 
irn:missivclmcntc, reparar o dano. 

l,ouco importa que, no caso, seja a mesma a entidade prcviden
ciilriu que paga a aposentadoria c a seguradora acidcntária, rcspon· 
súvcl pela cobertura do risco resultante de acidentes. 

Criou-se uma situação nova. O aposentado, antes do acidente, 
estava plenamente vidido. Sofreu lesões que exigem, imperativa· 
mente, rcpuru"ào. 

Cube, tinalmcntc, ponderar que, no caso deste projeto, é eviden· 
temente inaplicável u norma contida no parágrarc único do art. 165 
du tcxtu constitucional. a que o custeio do seguro de acidentes do 
trabalho não é feito através de contribuição criada por lei c sim de 
turil'u lixt1du udrninistrativamcnte, sujeita, pela sua natureza, a re· 
visões i.llluuis. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1975.- Franco Montoro. 

1 if.< Comi.<.<Ões de Constituição e Jwtiça, de Legislação 
S<~cial e de Finança.\'.) 

o SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O projeto lido serâ 
publicado c remetido àscomissõcs·compctcntcs. 

o SR. PRESIDENTE (Maaalhiles Pinto)- Há oradores ins· 
critos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB-- Rio de Janeiro) - Sr. Presi
dente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - S. Ex• desiste da 
pulavr«. 

Concedo u palavra ao nobre Senador Ruy Santos. 

o SR. RUY SANTOS (ARENA -ihhla. Pronuncia o seguinte 
dls<Uno.)- Sr. !'residente c Srs. Senadores: . 

A lisi01wmiu sanfranciscuna vem, de há anos, sendo substanctal
mente ulterudu. Já não é u mesma, uo menos para os que têm os 
ulhos du ahna cheios uinda.deum passado não distante.~ Silo Fran
cisco c 0 meu rio. Embora o mais nacional dos nossos rtos, tenho a 
pretensão dc o chamar meu; como que só meu. Posse que vem do 
meu nnseer. Ele roi o m'cu jordão. Saltei muitas vezes dos seus_ barran
cos. Naveguei em canoas, barcas e vapores .. Acostumet-me às 
cnchc11 tcs com a dcvastuçuo peltts úguos, e a rartura das suas 
vo11.antl!s. 'sinlu ainda o gosto dos seus peixes. Hú no meu pulmão 
restos uns su;is brisas. Tenho ainda nos ouvidos o.ritmo do bumba· 
mcu .. hoi, da mulinhll·é-dc-ouro, dos rcisados. Se1, de cor, us suas 
cstórins. Guuruo, com carinho, o seu folclore. Construída a ponte 
entre Juu1.dro c Pctrolinu, ni\o muis os barcos n vela cm que, tuntu 
vet, liaS~d uo icrritório buiuno ao pernambucano; as barcas 1t ve!a, 
llc cmrunc~ts, de .. caheç:ls" originais - qu~, nus horas d.e cal muna, 
subiu. n rlu, l1 v•mt, 1\i'J.cndo sungrur o pe1~0 d~s reme1ros, roram 
t<linh'm sumimJo, pura cctlcr lugur ao> motores imposto~ pelo pro· 

gresso. Coloquei tudo tsso, mais com o coraçúo, no meu romance 
Água Barrenta, cm que, como destacou um c~ítico, o personagem 
principal era o meu rio, rio de que buscava fugir, cm vila. Agora, é a 
construção da Barragem do Sobradinho, que [arli submergir, entre 
outras cidades, a minha querida Casa Nova, barragem de mais de 3 

· quilômctros de extensão, que [armará um lago com a área de mais de 
quatro mil metros quadrados, indo o remanso à Cidade de Xiquc· 
Xiquc, c c~m u conclusão das obras previstas para junho de 1977 
Burrugem que não interromperá u navegação, já que, à margem sul, 
haverá uma eclusu de 120 metros de comprimento por 17 de largura. 
Barragem que está criando problemas sociais, a que o Governo tem 
que'estar sensivel. 

No relatório intitulado "Reservatório de Sobradinho- estudo 
preliminar dos ventos e ondas e seus efeitos sobre a navegação c a 
bordu livre", claborudo pela "Hidroscrvicc·Engcnharia de Projetas 
Ltdu", em janeiro de 1973, estão inserídas as seguintes conclusões: 

"As caructcristicas das ondas que poderão vir a ocorrer 
no reservatório de Sobradinho. influcnciarilo na escolha do 
tipo dos ruturos barcos na via navcgãvcl constitulda pelo rio, 
com suas obras e melhoramentos, c também na definição do 
máximo de frce-board (borda livre) a ser adotado para a pro· 
teção du barrugem. 

A navegação do Rio São Francisco cn[rentará sério dcsa· 
lio cm futuro próximo; logo que o projeto de Sobradinho ror 
construído, os barcos dos tipos atualmcntc cm tráfego no rio 
terão que navegar cm um lago artilicial com comprimento de 
250 a350 km c largura de 15 a 30 km, c far·sc·á necessário 
outru sorte de pilotagem, dispositivo de controles especiais, 
escolha de áreas paru estacionamento, portos c lugares de 
trashordo, n1elhores métodos e regulamentação, cqui· 
pumentos de segurança e sinalização c, concluindo, estudo c 
melhoramento das condições para atender ao trâfcgo de 
embarcações Iluviais. 

Em vista dos resultados, podc·sc concluir que os barcos 
utuuis, com toda a certeza, não têm condições de enfrentar o 
problema da navegação com tempo ventoso. 

As previsões preliminares mostram que a altura das 
ondas que podem ocorrer ao longo das vias navcgâvcis, 
ou nas zonas de urrebentuçiío, podem criar condições advcr· 
sas aos barcos·atuais. 

Os esforços que se desenvolvem cm runçào das pressões 
e~táticas c dinâmicas. são suficientemente grandes para criar 
problemas aos barcos maiores, que se prcvêm para o ruturo 
c:, com maior ruzilo, pura os menores que pr~entcmente tra
fcgum nu regiüo, para os quais .tais problemas se anguram 
insurum\vtis.·· 

o Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiaaou) - V. Ex• permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahla)- Pois não. 

o Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiago11) - Antes de tudo, 
meu pedido de perdão por ser o meu aparte tão despropositado 
quunto ao motivo central do seu discurso. Mus, uindu ecoa nos meus 
ouvidos sua f'rusc, no início de sua oração, quando disse "rio de 
411CI\\ Cl\1 vão cu procurava rugir". Parece-me, data Yenla do notável 
rumandstu, striu muis adequado V, Ex• dizer~ '~rio do qual cm vão 
cu procurava n1lo fugir". Porque a verdade é que as terríveis vagas da 
vidu sc111pre no~ urustunl inc:xoruvdmcnte daquilo que muis umumos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- Bahla)- Agradeço muito o 
upnrtc de Y. J:x• Mus, u cxpressilo ui está, porque no meu romance 
Água Barr~ntu, que í: u hi>tória de um ribeirinho, ele, depois de 
enfrentar todas as dióculdudcs do rio, uo chegar em Juuidro, de 
volta, resolve rugir do rio. Dai dizer tentar cm vão, de acordo com o 
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rcrsunugcm do meu romance. Mas, sou muito grato à atenção c 
ronderaçuo de V. Ex• 

Continuo, Sr. Presidente: 
"Preocupada com as conclusões c recomendações 

contidas neste estudo, a dircção da Associação dos 
llmqueiros do Mi:dio São Francisco,· realizou Url)B pesquisa 
de campo entre os seus associados c o resultado roi o seguinte: 

a) vinte c oito (28) proprietários de embarcações, com 
idade nu raixa de 40 ati: mais de 60 anos não pretendem 
continuar nuvcgundo; 

b) vinte c oito (2B) barqueiros, com idade in[crior a 40 
anos, desejam continuar navegando desde que recebam finnn
ci:uncntos de longo prazo c a juros baixos, para aquisição de 
cmbmeacõcs que tenham condições de navegar após a 
construção da bnrragem." 

A barragem do Sobradinho vai criar, assim, mais esse problema, 
logo se [ormc o lago. E a Associação dos Barqueiros do Médio Siio 
Fruncisco,- pouco mais de cinqUcn'ta- para isso, está se dirigindo 
ao Governo, apresentando reivindicações que me parecem as mais 
justas. Nilo se é contra o progresso. Ninguém, no rio, é contra a 
barragem. A obra entretanto, criu problemas para que o Governo 
tem que ter olhos de ver. Indenizando prejuízos. Finunciundo a 
aquisiçõo de novas embarcações, com pruzo longo de resgate c a 
juros de 10 por cento. Esse é o objctivo do PROVALE. 

"Nu oportunidude cm que o Governo Federal fixa como 
ubjctivo do Programa Especial puru o Vulc do São Fruncisco 
- I'ROYALE- a ampliução e o rcupurelhamento du [rota 
mcrcunte, rr • .:diuntc a aquisição de novas e modernus embar
cações e conjuntos de chutas, visundo usscgurar amplo c 
regular sistema de nuvegação nuvial ao longo do Rio São 
Fruncisco, a Unitao dos Barqueiros do Médio São Francisco, 
prcsidid:t por Josí: de Souza Coelho, reivindica para aqueles 
associados, que pretendem continuar navegando, finanCia
mento objetiv:~ndo aquisição de embarcações udcquadas à 
nuveg:~çüo, após a conclusão da Barragem de Sobradinho, 
nas condições dctcnninudas no artigo 6~, alíneas "a" c .. b'\ 
pnrilgrafo 2Y, do Decreto-lei n' 1.207, de 7 de rcvcreiro de 
I 972, ou scjn: 

a) prmo de resgate: 
- 12 (doze) unos, com 3 (três) anos de carí:ncia; 
b) juros: 
-10 %(dezporcento)aoano." 

A União dos B:trqueiros se raz pois presente. Tem por si a 
dedicncüo de :~nos c a experiência no transporte local dos seus 
associados. Os barqueiros- grandes desbravadores- silo, altm de 
trunsporto1dores de carga, negociantes que sobem - rio acima -
lcvttndo urtigas dos grandes centros produtores, e descem trazendo o 
peixe, a r:tp:tdura, ~ pele, o nlgodão, outros artigos produzidos nos 
nlluentcs do Silo Fr:tncisco e :tti: do território mineiro. Rarquciros 
que J'nzem lr:tnsporte superior no da Companhia de Navegação do 
SUo Fruncisco, 11 única companhia existente no rio e com oito via
gens :munis para cudu burcu. 

O Sr. Hehidio Nunes (ARENA-Piauí)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahla)- Pois nuo. 

O Sr. Hehídlo Nunes (ARENA - Piauí) - Eu gosturiu, Sr. 
Sc1wdor Ruy S:tntos, de inter[erir, embora ligeirumcnte, no discurso 
de V. E<•, rorquc tenho tmnbí:m lignçilcs prorundns com o Rio São 
1:ru11cisco, poisjf1 fiz o percurso duus vezes, de Jouzeiro u Piruporu. 

O SR, RUY SANTOS (ARENA- Buhlu)- Fiz quutro. 

O Sr. Helrídlo Nunes (ARENA-Piaui) - De outra parte, a 
burrugcm que cstú sendo construída c que vai acabar com a cidade de 
Remanso c com u cidade natal de V. Ex•, tambí:m interessa ao Piaul, 
duda n proximidade de Remanso cm relação à cidade de Silo 
Ruimundo Nonato, no meu Estado. Mas, o que vejo, sobretudo, no 
discurso de V. Ex•, i: o cuidado na dcrcsa dos interesses dos bar
queiros do Silo Francisco. Antes que u barragem seja concluída 
V. Ex• jl1 cstil a reclamar providências do Governo, a fim de que nilo 
ncorru, cm relaçi1o ii construçiio da barragem de Sobrudinho o que 
ocorreu no· 'J'jauí, quundo da construção 'da barragem da Boa Es
perança. Faz V. Ex• 'muito bem derendendo, antecipadamente os 
barqueiros do São Fruncisco, neste Plenário. Meus parabéns a 
V. Ex• 

O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahla)- Muito obrigado a 
V. Ex• Eu me considero também vizinho do Piauí; o meu Município 
limita-se também com o Município· de São João do Piaul. Tenho 
mesmo parentes que possuem propriedades no território piauicnsc, 
cm SàoJoãodo Piauí. 

Ai fica, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a reivindicação dos 
burqueiros d~ minha terra que [aço minha pelu solid~riedadc que 
lhes devo, soildancdadc nascidu da nossa origem ribeirinha, ou do cs
for~;o de: nós todos que lá nascemos, ou vivemos, cm favor do dcsen· 
volvimento nacional. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavru 
ao nobre Senador Osircs Teixeira. 

O SR. OSJRES TEIXEIRA (ARENA -Goiás. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

Solicitei a palavra para encaminhar à considcraçõo da Casa o se
guinte Projeto de lei. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l74, DE 1975 

Dispõe sobre o aproveitamento de mão-de-obra de pessoas 
com Idade superior a JS anos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. I• Toda empresa que opere cm território brasileiro, desde 
que possua mais de cinqUenta (50) empregados, é obrigada a assegu
rar uma percentagem de 10% (dez por cento) de trabalhadores com 
muis de 35 (trintu c cinco) anos de idade, desde que haja o[ertu no 
mercado de trabalho e estejam fisicamente habilitados. 

Art. 2• O disposto nesta lei se aplica aos órgãos da Admi
nistração Federal, Centralizada ou Autárquica, Sociedades de 
Economia Mista, Empresas Públicas, c bem assim às Fundações ins
tituídas pelo Poder Público, desde que o pessoal esteja sujeito ao rc
gimejurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. J• O não cumprimento dos preceitos desta lei imporá aos 
inrratorcs multas que variam de I (um) a 100 (cem) salúrios mínimos 
regionais, com ônus de moru e corrcçào monetúrin nos termos da Lei 
n• 4.357 de 16-6-64. 

Parágraro único. Os diretorcs ou administradores das empre
sas rcsponderi'\o pessoalmente pelas multas impostas nos termos 
deste mtigo. 

Art. 4• Ao Depurtumento Nacional de Mão-de-Obra, do Mi
nistério do Trubulho, impenderú a fiscalização pura o cumprimento 
dcstll Lei. 

Art. 5• O Poder Executivo baixurí1 a regulamentação 
neccssilria, dentro de 120 dias da publicação desta. 

Art. 6• Esta Jd entra cm vigor nu data de sua publicuçao, 
rcvogu~us as disposições cm contrário. 

Justlficoçlio 

Nuo J'uz muito, o próprio Cher e du Nução, eminente Presidente 
Ernesto Gl!iscl, chumuva 11 atcnci\o puru o problema .:los trubulhu-



dores idosos. 

Com efeito, há uma verdadeira discriminação cm nossos País, 
em relação ao trabulhador mais idoso, A resistência na admissão 
deles ao trabalho du Empresa começa após completar os trinta c 
cin:o unos, cu resistência aumenta, gradativamentc, até a marginali· 
zuçuo completa do mercado de trabalho, na faixa etária entre os 45 e 
50 unos. 

Lamcntavolmcntc, algumas empresas ligadas ao Governo Au
tárquicas, Públicus, Sociedades de Economia Mista, também s.'com
portam da mesma forma: marginalizando o trabalho do mais idoso, 

Ora, ~ ~roblcma do trabalhador idoso está preocupando a 
grande ma1ona dos países desenvolvidos do mundo que, perma
nentemente, legislam, atuam, c pesquisam o assunto, buscando uma 
melhor solução. 

O p:~ble1~a brasileiro ainda nilo é grave, mas urge que seja 
tratado 1ncontmcnte. Sobretudo, quando se sabe, pelas pesquisas 
realizadus na Alemanha, no Japão c nos Estados Unidos que no 

'I , , t t 

contrano do pensamento dommantc entre as Empresas, o tra-
balhador máls idoso é mais dedicado, mais atento c sempre "mais 
fiel" u •ua Empresa, 

Muitos <~rgull)cntos ·poderiam ser alinhados nesta justificativa, 
todavia,- Fai:c'; uo·•'óhvio que representa o assunto, limito-me aos 
argumentos a,cillÍa,.~xpehdi_dos, esperando provocar meus pares para 
>r ~Ç.IJ1ar:asem A• é'S.t:líd?sidcbatcs c pesquisas cm torno do problema 
pela sua' atuulidrtd~c!import:inbia. ' 

.. Sala das Scssõcs,':l d .. outubro de 1975. - Oslres Teixeira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.357, DE 16 DE JULHO DE 1964 

Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera 
a legislaçilo do imposto sobre a renda, e dá outras providências. 

•••••••••••••• 'o ••••••••• o •••• ' •••• ' ••••••••• ' ••••••••••••• 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - O projeto de lei, 
lido c justilio<~do d<1 tribuna pelo Sr. Senador Osir~s Teixeira, será 
publicado e remetido às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, de Serviço Público Civil e de Legislação Social. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA -Alai-· Pronuncia o 
se&ulnte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr.· Presidente, tenho cm 
mi1os recorte tio O Estado de S. Paulo de I• do corrente, pelo qual fi-
4lloi sabendo 4ue círculos governamentais advogam a adoção de 
LHna politicu destinada a reduzir o consumo interno do café, via 
mccunismo de preços, com o objetivo de garantir o fornecimento aos 
cont prudorcs estrangeiros tradicionais. 

Diz mais adiante que a redução visada inicialmente é de 8 mi
lh<ies para 6 milhões e meio de sacas, ou seja, uma redução de I mi
lhilu c mcitl de-suc;.ts-ern apenas um ano, 

A expressilo usada pelo Jornal, que não sei se coincidente com a 
Uus Pfliprios círculos govcrmunt:ntais, é, repito: ~~a adoçào de um 
meca~ismo de preços", o que é um~ forma eul'ômica de dizer que se 
pretende lll11llli1)1~11Ú) .de .preços pura diminuir o consumo. Coisa 
semclhnnte 110 que se' advogn cm rel11çilo 11os combustiveis, 

Sr. Presidente, como t11mb~m no çaso dos combustivcis, parece
me sobremodo iníqua essunluncirade)e economizar ou fazer divisas, 

Nós s11hemos que u próxim11 safru de café nilo atende às ncces
sidndes de exportllçi!o, c o grande objctivo hoje é fabricar divisas. 
Mas 1'11hriear divis11s principalmente à custa daqueles cm que o há-

hito do cul'é é muis arraigado, como seja, as classes trabalhadoras, os 
opcrúrios de rúbricas c os camponeses, é solução sobremodo iníqua. 
Porque us clusses muis elevadas -de nós, SenadOres, para cima
têm o recurso de dcrivutivos, como os sucos de fruias, o mate, o chá e 
outras bebidas, para niio falar- por lembran'çu do nobre Senador 
Helvidio Nunes- naquelas que resccndem a álcool. Mas o pobre, o 
pobretão principalmente, ficará em jejum durante o dia se não to
mar iniciulmcntc a suu xícara de café, pouco depois de levantar .. se, 

A prúposito, é oportuno lembrar que o consumo de caFé no Pais 
vem cm declínio uno após ano, a partir de 1970. Em 70, quando tf. 
nhamos apenas 93 milhões de habitantes, consumíamos 9 milhões 
de s:~cas; no ano passado, já com cerca de 105 milhões de habitantes, 
consumimos apenas H milhões de sacas. E. agora, são os próprios 
círculos governamentais que pretendem fazer uma drástica redução 
do consumo do café, de 8 pura 6 c meio milhões de sacas. 

Isto, Sr. Presidente, ilustres Senadores, me parece que conOita 
sobremodo com o propósito, tão rcitciradamente expresso pelo 
Ministro Severo Gomes, de robustecer a todo transe o mercado inter
no, isto i:, de aumentar o consumo interno, para que não fiquemos 
sujeitos - para usar uma expressão muito a gosto do nobre Senador 
Roberto Saturnino- à politica de extroversão. 

Não só o Brasil está tomando menos café, mas é mesmo o mundo 
todo 4ue vem, cada vez mais, abolindo-o de sua dieta. O nosso princi
pal comprador tem sido os Estados Unidos. Tenho aqui um gráfico 
du Revista do Comércio do Café, pelo qual se vê que, cm 1962, o 
americano tomava 3, I xícaras de café por dia. Doze anos depois, em 
1974, passou u tomar apenas 2,2 xícaras, um declínio bem acentuado 
cm apenas doze anos. Parece-me, portanto, demasiado arriscado que 
nós próprios incentivemos o desábito do caro dentro de nossas 
fronteiras. · 

Há um enorme paradoxo entre o café c o açúcar, Enquanto ago
ra st: pt:ns~t em gravar o preço do primeiro para coibir o consumo, 
com o açúcar dá-se justamente o contrário: o consumidor brasileiro 
- de N ortc a Sul, de Leste a Oeste- é subsidiado. Açúcar é mesmo 
" único gôncro de primeira necessidade subsidiado neste País, muito 
embora o Senhor Presidente Geisel, em uma de suas falas, tenha 
manifestado o propósito de "combater persistentemente as fórmulas 
enganosas dos subsídios". i'i a expressão literal de Sua Excelência. 

O Sr. AKenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- V. Ex• 
permite um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alaaoas)- Com 
muito pn!1.er. 

O Sr. Apnor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Naquela 
análise que fiz ontem a respeito do problema do salârio mínimo de 
1963 c 1975, os dados apresentados indicavam que o operário, cm 

)963, com um salário mínimo, poderia comprar 52 quilos de caFé; cm 
1975; api:nÜs 17,5 quilos de café. ConseqUentemente, quem tomava 
café três vezes ao dia, o cstlí tomando a~cn~s uma vez. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AlaKoas)- Sou mui
to grato por mais esta achega de V. Ex•, muito valiosa à minha 
urgum~nln;_ão, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - Golú) - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alaaoas)- Com 
muito prazer, Senador Osircs Teixeira. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA -Goiás)~ Tão-somente pura 
contruditur, ainda q1•: indirctumente, o aparte do nobre Senador 
Agenor Maria. Na verdade S. Ex•, a análise que fazia ontem du 
tribuna, it quullumcntavelmcntc nilo tive oportunidade de assistir no 
seu todo, pode, cm tese, ter ruzüo c, até ccr'o ponto, estarreceu quem 
u ouve, porque não 'se vcrinca 'óeni se vé, de imediato, u cxplicuçilo 
efctivu puru o fato de ontem o salllriq mínimo significar a compra de 
"'x" q'tilos de mercudoriu e hoje reprCscntur ]i .Obtenção ~~x%" menos 



dessa mesma mercadoria. Mas, no que se relaciona no c~cmplo que 
S E~• cita neste instante, é perfeitamente claro. Simplesmente o Go
verno retirou do carc os subsídios c~istcnles, daí porque houve essa 
elcvuçilo natural. Aliás, segundo depreendo de suas palavras, V. Ex• 
concorda cm que não deva ser subsidiado o produto, porque, há pou
co, quando se referia ao subsídio, ainda mantido sobre o açúcar. 
repetiu, com bastante ênfase, a declaração de Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República, que preferia não usar as formas 
enganosas de subsídios. Nu verdade, a retirada de subsídio do café, a 
retirada de subsídio da gasolina, que, anteriormente, existia por 
parte de Governos revolucionários, objctivou, exclusivamente, n bus
ca da verdade do preço; c concordo com V, Ex• quando também 
discorda de artiflcios enganosos de subsídios, Se ele é posto clara
mente, com objetivo global, tentando resolver o problema da 
manutenção ·do homem, não perderá o sentido. o que não tem 
sentido é que produtos como o arroz, o feijão, o leite, não tivessem 
subsídio c tivesse subsÍdio o café, que, convenhamos, por mais 
importante que seja, não faz parte, necessariamente, da dieta 
alimentar do povo brasileiro. 

O SR. LUJZ CAVALCANTE (ARENA - Alaaoao) -
Honrado i~ualmcntc com o aparte dos meus dois ilustres colegas, 
declaro-me inteiramente de acordo com ambos, embora seus apartes 
sejam conOitantcs. 

O Sr. Aaenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Muito 
obrigado, Senador Luiz Cavalcante, mas fui citado pelo nobre amigo 
Senador Osires Teixeira. Analisei o que o salário mínimo comprava 
cm 1963 e o'que compra cm 1975. Não entrei no mérito da questão, 
porque o importante é o que comprava àquela época c o que compra 
hoje. Fico grato n V, Ex• por reconhecer no meu aparte o fundo de 
verdade nele existente. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. LUJZ CAVALCANTE (ARENA - Ala1ou) - Ainda 
ontem, a seu lado, Senador Agcnor Maria, compulsava as estatísti
cas que depois V. Ex• levou à tribuna, c posso confirmar a veraci
dade das informações que V. Ex• agora repete. Muito obrigado. 

Continuando, faço agora uma breve comparação entre o cafC e 
o açúcar, lembrando que, de 1970 a esta parte, o preço do café foi 
multiplicado simplesmente por doze, enquanto, no mesmo espaço de 
tempo, o preço do açúcar foi multiplicado apenas por cinco. 

Sendo ambos gêneros essenciais, géneros de primeira neccssi· 
dadc, ocorrc·me aqui parafrasear George Orwel~ na melanc61.ica 
constatação a que chegou cm seu livro Animal Farm, de que "todos 
os unimais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros", 

Pnrafrasoando, repito, cu diria por minha voz: todos os gêneros 
cssenciuis à nossa mesa são iguais, mas alguns são mais iguais que 
outros. 

Mas, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o pior ê que essu maior 
igualdade é inversamente proporcional à essencialidude. 

Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. lliNARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte. 
Pronuncia o sc~ulnte discurso.) - Sr, Prcsidcn te, Srs Senadores: 

Regressando quurta·fcira passado do meu Estado, onde fui 
acompanhando o eminente Presidente Ernesto Geiscl, somente 
ontem tomei conhecimento de comentários da imprcnsu, sobre 
suposta articulação que cu estaria fazendo para modir.cnr texto da 
nossa Constituiçüo. 

Não podoriam escolher momento mais inoportuno para me atri· 
buir uma utividade que nua cstâ cm minhas cogitações. Nilo é mistê· 
rio para ninguém neste Pais que, desde minha mocidade, venho me 
batendo pelo sistema de eleições indiretus pura os cargos executivos. 

Talvc1. a C1spcra lutu eleitoral que sustentei contra a ditadura, 

quando pela primeira vez liderava uma corrente poUtica nos idos de 
1933/34, conseguindo uma expressiva vitória nas urnas, única cm 
todo Brasil, procedida pelo processo indircto, tenha marcado, no 
meu espirita, essa preferência. 

Em declarações pela imprensa c até desta tribuna, analiscr a 
inconsistência, que chamaria, com mais propriedade de incoerência 
do regime estabelecido na nossa Carta·Magna. Somos uma Rcpúbli· 
ca Federativa c na prática executamos um sistema unitário. Fiz apc· 
nas uma obscrvaçiio, uma análise. Foi o suficiente para que viessem 
os comentários apontando-me como o responsável pela idéia do 
retorno ao unitarismo cm nosso Pafs.·Isso me valeu receber felicita
ções de algumas figuras eminentes do nosso País c até convite de 
algumas Câmaras Municipais para fazer conferências sobre o assun
to, notadamcnte do grande Estado de São Paulo. A minha luta é 
para que u demagogia c a má-fé não embarguem os passos da 
Revolução e nos joguem no caos de uma revolução comunista, 

A Revolução veio para lutM pela liberdade Nenhum povo é 
livre se estiver de estômago vazio. A pior das escravizações é a eco
nómica, pois através dela chega-se a todas as outras. Os 
Governos Revolucionários, pugnando pelo nosso desenvolvimento, 
buscam a nossa libertação económica, interna e externa. A inflação é 
irmã gêmea da demagogia c esta é parceira da corrupção. Foi pela 
demagogia clcitorcira que Hitler começou a exercer o domínio polftl. 
co da Alemanha. Graças à corrupção, Lenine c Stalin conseguiram 
ludibriar os operários russos para atingir o poder c depois escravizá· 
los. 

Enganam·sc os que pensam que a Revolução foi o 31 de março. 
Esta data representa apenas o marco inicial de uma caminhada histó· 

· rica. Esses onze anos de reformas c de estudos cqntinuados, para 
recuperação e consolidação da nossa economia, buscando caminhos 
para nosso desenvolvimento, representam a Revolução que nós 
defendemos c cuja perenidade confiamos esteja assegurada pela 
unidade das nossas Forças Armadas cm consonância com as aspira· 
ções do povo brasileiro e simbolizaaa na pessoa do seu Comandante 
em Chefe, Líder maior do Partido Revolucionário, Presidente 
Ernesto Gcisel. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná}- Dá licença V. Ex• pura 
um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte}
Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (IVIDB - Paraná}- Senador, sempre que 
uma lei violentar uma tradição, ela dificilmente subsistirá, A questão 
da eleição dos Governadores de Estado: é um direito que, há muito 
tempo, o povo brusileir:· adquiriu. Eu diria a V, Ex• que a Revolu
ção, no conceito popular, desgastou-se mais pela escolha indircta c 
má dos Governadores, do que mesmo pelo desacerto dqs Ministros. 

Uma das maiores fontes do desgaste da Revolução é esta: a 
eleição indirctu dos Governadores. Quando se escolhe indirctamcn· 
te, o processo de escolha funciona com base cm outros critérios. 
Escolhem-se, nem sempre, os melhores, porque ninguém pode csco· 
lhcr melhor que o povo. 

O SI!. UlNARl'E MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte}
Isso no julgamento de V, Ex• 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Parami}- Nilo! No julgamento 
de todo o homem de bom·sen~o. O homem escolhido por esse 
critério implicu em verdadeiro prcjufzo puru o interesse coletivo, No 
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meu Estudo foi ar9im: foram verdadeiramente desastrosos os Go· 
vcrnudorcs que tivemos no Paraná escolhidos por esse processo. De 
muncira que acho que a Revolução, procedendo assim, não atingiu 
os seus propósitos. Ela foi feita, como se declarou, para restabelecer 
u ordem. Depois que esta foi restabelecida, cnti!o, a normalidade 
pussariu a operar. 

O declarado objetivo da Revolução foi este: o de restabelecer a 
ordem. A ordem se restabeleceu c, nem por isso, o povo recuperou as 
suas antigas prerrogativas. Este fulcro para escolha de Governadores 
é um dos mais importantes c mais sérios. De maneira que é um 
direito longamente adquirido c a sua supressão é uma violência até 
uo costume, até à tradição. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
V. Ex• me perdoe, mas tenho a impressão de que não~ crítico 
da Revolução. V, Ex• í: parte contrária. Então, naturalmente, estA 
fazendo uma aprcciaçà<> com autoridade, se tivesse, de ser crítico da 
Revolução. Mas, revolução nilo se faz por pretextos. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Mas estamos sofrendo 
os seus desacertos. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte) 
- A Revolução se faz por uma idéia ou por acontecimento cm que 
há um problema defensivo de interesses nacionais. Jamais por um 
pretexto. 

O Sr. Leite Chaves (MOB - Paraná)- Quero dizer a V. Ex• 
que tenho o direito inalienável, mesmo porque estamos sofrendo os 
seus desacertos c não queremos que a situação piore. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
V. Ex• tem o direito de combater a Revolução. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Quais foram os 
grandes sucrilicios que os revolucionários fizeram para restabelecer 
uma determinada ordem? A Nação concordou, nós concordamos, 
nós aceitamos cm princípio. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
V. Ex• há de convir que tenho não só o dever mas, sobretudo, como 
participante que fui da Revolução c continuo com ela solidário, 
tenho mais que o dever, lenho que continuar uma lu tu que reputo cm 
benefício do meu Pais c do seu povo. 

Esta é a responsabilidade que me cabe, nesta hora, histórica cm 
qut: t:stumos viv.:ndo. 

Quero dizer que V. Ex• é meio contraditório, ou por outru, o 
Partido de V. Ex• ... Porque V. Ex•, todo dia, elogia aqui o Presidente 
Geisel: o homem competente, o homem talhado puru dirigir os des· 
tinos deste Pais, o homem em que V, Ex• confia, foi eleito pelas 
eleições indirctas. 

O Sr. Leite Chaves (MOO - Purami) - Elogiltvamos, nu 
medida cm que Sua Excelência prometia o restabelecimento da 
ordem, da normulidude democrática. 

O SR. DINAilTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Mas o Presidente jamais disse, nem nós, revolucionários, afirmamos 

que alguém iria conter o poder revolucionário indcõnidamcntc. A 
Revoluçi\o é que continua, u idéia: e, através desta, a sucessão dos 
homens ilustres e eminentes para governar este Pais. 

E:." a eleiçi\o diretu, nobre Senador, em que nós tivemos Jünio 
Quadros c Joi\o Goulart? 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Mas o erro ni\o 
justifica o s~crincio dclinitivo de determinado poder. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
Maa qual é o sacriflcio? Encontrar caminhos para o dcscn· 

volvimcnto? Salvar o Pais do caos, t sacriflcio? Então, não sei o que é 
livrar um Pais do caos, como livramos, graças ao patriotismo dos 
Governos da Rcvoiuçilo. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - A Revolução· foi boa 
pura u UDN, porque só assim ela conseguiu chegar ao Poder. 
Porque pelo voto popular ela jamais o alcançaria. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte) 
-Acho que V. Ex• está querendo ser nomeado intérprete do povo. 
Eu, que. fui udc~ista, sinto-me vaidoso com a opinião de V, Ex• ...... /' 
porque, realmente, a Rcvoiuçia foi apoiada, ninguém pode negar, 
pela opinião p6blica deste Pais. 

O povo brasileiro aplaudiu a Revolqçio cm toda a sua extensão. 
Logo o meu Partido, a minha velha UDN colheu alguma coisa que 
semeou no passado. Teremos; na História, a glória, na opinião de 
V. Ex•, de termos tido essa grande conquista para o Pais, qual seja a 
de termos introduzido um regime de moralidade, de dcscnvolvimcn· 
to c, sobretudo, de garantias para que o nosso Pais jamais regresse ao 
caos cm que nos encontrávamos. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Nobre Senador, a 
Revolução teria sido feita para restabelecer a moralidade c a ordem. 

Pois veja V, Ex•: primeiro, a subversão não foi contida, porque 
se o tivesse sido, não haveria motivo para as prisões continuadas que 
ocorrem ainda hoje. Segundo, a corrupção não foi debelada, pelo 
menos é o que, quase que diariamente se noticia, inclusive, segundo 
informam órgãos internacionais da Imprensa. Então, os pressu
postos fundamentais não foram atendidos c, mesmo assim, continua· 
se a falar cm Revolução eterna. Para atender a que pressupostos? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Para atender à moralidade administrativa, porque pela primeira vez 

neste Pais. homens de responsabilidade, em todos os setorcs, tiveram 
seus direitos politicas cassados, acusados de corrupção. Foi a primei· 
ra vez que isto aconteceu neste Pais! 

O Sr. Leite Chaves (MOO- Purami)- Mas Senador, homem 
de responsabilidade, cassado por corrupção, ou não í: homem de 
responsabilidade, ou nllo houve corrupçuo. 

O SR. OINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
V, Ex• cstâ enganado. Ele estava numa função de responsabilidade. 
Duí, cu ter ligudo u puluvra responsabilidade à outra, ao substantivo, 
porque, na rculidude, não podemos dizer que o homem estava numa 
função .de governo de estado ou qualquer outra função semelhunte c 
que não tivesse em um cargo de responsabilidade. 

O Sr. Leite Chaves (MOO - l'aramí) - Um escritor fruncôs 
disse que decluraçiles sem exemplo silo tiros sem bulu. V. Ex• 
poderiu citar essas pessoas, quais os nomes de responsabilidude? 

O SR. UINAR'f'E MARIZ (ARENA- Rio Grunde do Norte)-
V. Ex• cstuvu no Brasil ou nu China, nessa época? 
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O Sr. Leite Chaves (MI> O- Parnmi)- Digo, aqui, quais os no· 
mos de responsabilidade que foram cassados. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Fiz 11 pergunta a V, Ex• porque a imprensa está noticiando todos os 

dias' os nomes de quantos já foram cassados, e V. Ex• cstâ pedindo 
que os cite nominalmente. V, Ex•.- cntilo, não estava aqui, ou nio 
cstil acompanhando os acon;ecimcntos. 

O Sr. Leite Chaves (MOO - Paraná) - Pedi que citasse os 
nomes desses homens de responsabilidade! 

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
V. Ex• não está acompanhando os acontecimentos, Mas V. Ex• 

pode ficar tranqUilo; essa Revolução não cederá, absolutamente, a 
qualquer argumento que não seja o de interesse nacional. 

o·sr. Leite Chaves (MOO- Paraná)- Sobretudo a um argu· 
monto que nos ameace, nobre Senador. 

O Sr. Agenor Maria (MOO- Rio Grande do Norte)- Senador 
Dinurto Mariz, permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Pois não, com prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MOO - Rio Grande do Norte) - A 
Revolução do 31 de Março do 1964 foi abençoada pelo povo brasí!ci· 
ro. 

' .. O SR. DINARTE MARIZ'(-..\RENA- Rio Grande do Norte)-
Muito bem! • 

O Sr. Agenor Maria (MOO - Rio Grande do Norte) - A 
Rovoiuçiio de 1964 era necessária, pelo clima de anarquia que paira· 
vu sobre este País. 

O SR. OINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Muito bem! 

O Sr. Agenor Maria (MOO- Rio Grande do Norte)- O que o 
M DO, através da palavra de Agenor Maria, diz não é uma contesta· 
ção à Revolução. Ela i: irreverslvcl c histórica. A minha critica no 
Governo Revolucionário prende-se à política econômica. Nilo estou 
nesta Casa puro contestar nenhum ato da Revolução de 1964, porque 
ela foi feita !!través do próprio povo brasileiro. As procissões, nus 
portas das igrejas, afirmaram isso. Nilo contesto a Revotuçi!o de 
1964, absolutamente; contesto a forma cconômica c social com que 
ela vem dirigindo o Brasil, adotando o modelo económico onde 
empobrece mais o povo brasileiro c criu mais riquezas à Naçilo; ou 
seja, onde poucos ficam ricos c outros u cada dia mais pobres. Isso 
me assiste criticar, dentro de uma critica construtiva, pois acredito 
que, quando o Presidente Ernesto Geisel, na sua sabedoria, upelu 
pura a imaginação criudoru da classe politica brasileira, não estú 
apelando pura dissecarmos o Al·5, porque, puru mim, ele é upenus o 
efeito. Sua Excelência apela puru encontrarmos um modus vivendi 
entre o capitule o trabalho, pois o que se vô, neste Puls, infelizmente, 

é u cada dia o cÚpital mais poderoso e o trabalho cada vez mais 
submisso e mais escravo. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Agradeço o aparte, V. Ex• nilo sabe com que alegria ele í: registrado 
para se incorporar ao meu discurso, pois parte de um homem luta• 
dor, do meu Estudo, meu adversário politico, mas que, realmente, 
estú traduzindo o verdadeiro pensamento da Rcvoluçi!o. v·. Ex• é 
um revolUcionário e jamais será um contestante da Revolução. O 
homem que aceita o AI·S como uma medida normal e neccssâria; o 
homem que faz a critica, como V. Ex• cstâ fazendo no sctor 
cconômico, com muita correçi!o, porque, nu realidade, todo Gover· 
no precisa da critica da Oposição, quando ela é feita nas bases cm 
que V. Ex• está faz~ndo é um revolucionário. Nós preci.lamos da 
crítica dos adversários, mas não a contestação; a crítica procurando 
caminhos. V. Ex•, quando crítica o Governo, deve sempre mostrar 
outros caminhos mais certos para que pudéssemos palmilhll-io;, 
para u felicidade do pov_o brasileiro. 

O Sr. Aíenor·M~ria (M~_B ..,J~io Grande do Norte)- V. Exf' 
me permite? (Assentimento do orad~r.) Eu niio disse q'!e apoi~v.!! o 
A 1-5; cu disse que o Al·5, para mim, é uma cons~qOên~ia, um efeito.· 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Graride do Norte)
Exato. Mas conheço a sua opinião, e sei que V. Ex• aceita o Al·5 

como uma medida necessária. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Afirmo, 
com u minha responsabilidade de Senador da Oposição, e em meu 
nome pessoal: a Revolução foi oportuna. E não a contestarei, pois a 
considero irreversível c histórica. O meio de encontrarmos os cami·· 
nhos que buscamos não é contestando a Revolução, absolutamente. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Pelo contrário; V, Ex• vem ao encontro do que a Revolução deseja: 

t: uccrtur. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- O cami
nho é buscarmos um diálogo nacionalista, no qual possa falar mais 
alto a Nação, falar mais alto, enfim, o patriotismo, c encontrarmos, 
realmente os caminhos desejados. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Felicito V, Ex• mais uma vez diante dos Sendorcs c nesta Casa, por 

reafirmar aquilo que, nós brasileiros estamos procurando. 

O Sr. Agenor Maria (MOO- Rio Grande do No.,e)- Senador 
Dinarte Mariz, apenas para completar o aparte. ,Seria um paradoxo 

. ~· ' ' 

contestarmos u Revolução, quando somos um Partido criádo 'por ...,. . 
elu própríu. Nilo tem sentido o MDB co~iestar um processo revolu· 

cionário, se ele foi criado por esse processo. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
Está perfeito o rncioclnio de V, Ex• · · 



. O Sr. A1enor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Muito 
obrigado. 

O.SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Ele vc1o ao cncont~o. da minha argumentação, da explanação que 
estou fazendo. I! feilclto·mc, porque é mais uma voz do Rio Grande· 
do Norte que, nesta Casa, transmite, com bom-senso uma análise 
perfeita dos dias históricos que ostnmos vivendo. ' 

Concedo o aparte no nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia) - Agradeço a prioridade 
que V. Ex• me concede. f:: preciso distinguir na análise do fato social, 
o criticar c o negar. O criticar é aceito no fato social c no fato poli· 
tico, e até nccess{lrio. O que não é possível é negar. O eminente 
Senador Leite Chaves é homem da negativa, do não; negou até a V. 
Ex• o bom-senso no aparte que lhe deu. Mas, é preciso reconhecer 
que a realidade brasileira aí está, niio pode ser negada. Pode-se dizer 
- V. Ex• tem feito, assim como outros colegas - que há melhor 
caminho ou hã distorções que precisam ser evitadas. E isso é a 
contribuição que mesmo a ARENA dá ao Governo, como o próprio 
M DB deve dar. Nilo é possível estarmos, sistematicamente, a negar, 
negar e negar .. Quanto a dizer que a Revolução foi feita para a 
U DN, não sei se diria acertado afirmando: ai de nós se ela tivesse si
do feita para a UDN. Mas, não houve isso; o que se dá é que, com a 
Revolução, formaram homens de todos os partidos. Está aqui, ao 
nosso lado, um grande Líder do PSD, no Nordeste, assim como um 
do Norte. Da mesma maneira como aqui está o Senador José 
Lindoso ... 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Liderando o Partido da Revolução. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia) - O Líder representante 
do Mato Grosso aqui atrás. Quer dizer, são ·ex-pesscdistas que 
sentiram a necessidade da Revolução c a aspiração popular, tanto 
quanto nós. Apenas fomos riachos ou ribeirões, que engrossaram a 
consciência popular, para o desaguar, como forças convergentes que 
contribuíram para essa força que ai está. A Revolução não será 
detida; ela far(o a prosperidade deste Pais, ainda mais do que está 
fazendo, apesar das negativas daqueles que o fazem pelo prazer de 
negar. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•, que lembrou bem que a 
Revolução não é um privilégio d~ UDN. Nilo quis contestar, nessa 
parte, talvez, até por uma qucstilo de vaidade. S. Ex• atribuiu a 
responsabilidade da Revolução ao meu antigo partido, uo qual me 
filiei desde n sua fundação. Mas, agora, quero dizer apenas que u 
Revolução - muito bem disse o Senador Ruy Santos - é um 
conglomerado de homens públicos, que pensaram, um dia, na 
felicidade do Pais, evitando o caos. Então, ui, chamou-se a Rcvolu
çilo. Nilo houve pretextos; houve deveres. 

Agora, concedo o aparte ao nobre Senador pelo Puui, o meu 
eminente c querido amigo, Senador Hclvidio Nunes. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - Piauí) - Eminente Senador 
Dinarte Mariz, a esta altura estou com relativa pena do eminente 
Senador Magalhães Pinto, ilustre Presidente desta Casa que, com a 
sua percuciéncia, já deve estar cogitando da modiflcaçilo do nosso 
Regimento. Até hoje nós conhecfamm o Uder e o Vice·Lidcr; mas 
hoje surgiu, pois que assim se declarou, nesta Casa, o Senador Leite 
Chaves, de o Udcr do Povo. 

O Sr, J.cltc Chnves (MDD- Parami)- Muito obrigado a V.· 
Ex11 

O SR. IJINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Sou muito grato ao aparte de V. Ex• nobre Scn•odor Helvfdio Nunes. 
Agora dou o npartc ao Líder do Povo, como acabou de cognominá· 
lo o nobre Scnudor Helvidio Nunes. 

O Sr. J.cite Chaves (MIJO - Poraná) - Senador Dinarte 
Mnriz, dá gosto ver t:ssus càs embranquecidas, essa face do vcrdudci· 
ro revolucionário, do homem que, de certa forma, arriscou a própria 
vidu em favor desse status quo, que V, Ex• considera está mudando o 
Pu is. Excelênciu, revolução, cm qualquer parte do mundo, é aquilo 
'lue muda um estudo anterior. Quando o movimento militar surgiu 
no Brasil, haviu, de fato, uma anarquia generalizada. Onde começou 
essa unurquiu'! Começou nos campos. Os camponeses famintos do 
Nordeste, mal orientados, revelaram a sua intranqUilidade através 
das Ligas Camponesas; eram os estudantes que faziam greve, 
porque o ensino não satisfazoa; eram os trabalhadores das cidades 
que também faziam greve, porque o salário não satisfazia. Veio a 
Revolução e estabeleceu. a ordem. Suprimiu a liberdade nas escolas e 
não permitiu greves. Quer dizer, ela foi o suporte para uma casa que 
estava caindo, no cntan~o não está deixando nada cm seu lugar. 
Nunca houve no Pais tanta diferença de riqueza. Há uma minoria 
que se beneficiou demais- c a Revolução o reconhece- alegando 
que o bolo cresceu. Mas o Pais está numa situação de extrema 
mis~ria, como temos denunciado nesta Casa. Essa insatisfação 
económica poderá provocar sérias conseqUências se medidas não 
vierem a ser toml.1das, para satisfazer estes anseios vitais. Queremos 
•Jue u Revolução utente pura esta possibilidade de dividir o bolo 
urgenh:mcnte, porque o que sentimos, quando voltamos das 
campanhas, quundo contactamos com o povo- c V, Ex• também 0 

conhece -é a ansiedade total, é o empobrecimento cada vez mais 
insuportí1vel. A Revolução serviu como um esteio para que u casa 
ntao cuísse. Entretanto, ela está-se eternizando, porque não criou ou 
não deixou um esteio natural pura qu,e a casa, por si só. se 
sustentasse. 

O SR.IliNARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Encontro uma contradição no aparte de V. Ex• 

(0 Sr.l'residente faz soar a campainha.) 

O SR.IliNARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Sr. Presidente, cm um minuto termino o meu discurso. 

Nobre Senador Leite Chaves, V. Ex• alega que estávamos no 
caos, e que a Revolução foi feita para evitá-lo. Ainda diz V. Ex• que 
a Rcvoluçüo está proibindo a agitação, a movimentação em 
determinados sctorcs. 

Nilo entendo se V. Ex• deseja que se volte à anarquia do passado 
ou se há algum caminho diferente, porque o que a Revolução está 
fazendo ~conter a unarquia, a agitação. 

Classifico a Revolução - e o tenho dito tantas vezes desta 
tribuna e pela imprensa- cm dois estágios: 

Primeiro: a tomada do poder pela força, recorrendo-se a 
quulquor processo; segundo: a reconstrução do Pais. 

Ai é que cstú u Rcvoluçilo: são as reformas, os atos do Governo 
procurando beneficiar o povo. Quando V, Ex• fula em pobreza, em 
bolo, V. Ex• se esquece de que, até hoje, nenhum Governo fez tanta 
concessão, ou melhor, estirou tanto a milo à pobreza, procurando 
uuxiliá·lu c assisti-lu, como os Governos da Revolução. 

Ai csti1 u zom1 rural que nunca havia recebido beneficio algum 
dos Governos c ugoru conljl com a aposentadoria dos velhos e 
muitus outras medidas amparando o trabalhador nu sua fonte de tra· 
bulho. Que outro Governo jjá havia tomado essa iniciativa c 
concretizado essus idéius social~sins senão a Revolução'~ 

O Sr. Leite Chaves (~)DBr Parnná)- Permite V, Ex•'! Quais 
t'orumns rct'ormus'l· P1oru govorno de V, Ex•, jlt que V, Ex• Fala com 
tnnlu scgurunçu c ideul, quero dizer que jO. conheci diversos cusos de 
uposcntudoriu de homens do campo, em , que u primdru 
uposenludoriu vem suir depois de 6, 7 meses oU I uno upós a morte 



do uposcntudo. E humilhontc ver-se homens de 70 a 80 anos 
esperando um mês, dois, três, até um ano, pelo pagamento da 
primeira aposentadoria que, quando chega, já o encontra morto. 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Convidaria V. Ex• a comparecer às agências do banco, no interior, 

as mais distuntcs deste Pafs para constatar a quantidade de velhos 
que estilo recebendo o fruto de sua oposentadoria. 

Ou V. Ex• vive num meio .muito alto, que nunca chega à 
pobreza, ou então precisa de umas lentes maiores para enxergar a 
miséria no seu Estado c no resto do Pafs. · 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhics Pinto) - . Eu pediria a 
V. Ex• que terminasse o seu discurso. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Gnnde do Norte)
Vou concluir Sr. Presidente. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná) - Em grande 
porcentagem essas aposentadorias têm chegado depois do óbito - é 
até humilhante! Caso V. Ex• queira, trarei centenas de casos do 
Paraná, onde há pessoas há mais de um ano cst>crando o pagamento. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Então o Estado de V. Ex• é diferente dos outros. 

Vou terminar, Sr. Presidente, mas gostaria de ouvir o último 
aparte do nosso eminente colega, por Pernambuco, o Senador Paulo 
Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - Pernambuco) - Senador 
Dinartc Mariz, estou ouvindo o debate travado entre V. Ex• c o 
Senador Leite Chaves, c quero, de infcio, fazer um reparo, embora 
não scje do agrado de V. Ex• f: quando S. Ex• disse que só a 
Revolução colocou a UDN no poder. Era cu Vicc·Governador de 
Pernambuco, tendo sido companheiro de chapa do Sr. Miguel 
Arrues, de quem divergi no segundo mês do seu Governo, pela sua 
tendência comunista. Lutei sozinho, enfrentei greves, c no dia 31 de 
março, encontrava-me cm minha casa quando recebi o chamado do 
então Comandante do IV Exército, através de seu Ajudante-de· 
Ordens, para que cu fosse até o Quartel General. Ali, chegando 
S. Ex• fez-me um apelo para que cu assumisse o Governo, dizendo 
que o Governador Miguel Arrues estava cercado. 

Perguntei ao então Comandante do IV Exército, se o Sr. Miguel 
Arrues já havia renunciado, ou se havia um processo de 
impedimento na Assembléia Legislativa, porque somente nesses dois 
casos cu poderia assumir o Governo. S. Ex• disse-me que a. 
Assembléia jã havia sido convocada para impedir o Governo do Sr. 
Miguel Arracs, repetindo o histórico fato do Sr. Carlos Luz, e que a 
Revolução era dcmocrãtica. Tanto assim que assumiria, naquela 
hora, o Vice-Governador do Estado para completar o tempo do 
Governador que estava sendo impedido. Esse Vicc·Govcrnador, 
para glória minha, pertencia ao meu saudoso Partido Social 
Democrático. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex• que é, naturalmente, instruti· 
vo cm relação à opinião do nobre Senador pelo Paraná. 

Sr. Presidente, concluindo o meu pronunciamento desta tarde, 
que era upcnas de S minutos, peço escusas a V. Ex• c à Mesa por ter· 
me ulongudo demais, cJll atenção aos honrosos apartes que acabei de 
receber. Devo, mais uma vez, dirigindo-me a todos, notadamente, ao 
Partido adversário, dizer que a Revolução -c ni!o tenho autoridade 
puru aqui falar cm seu nome, mas falo julgando que traduzo o bom· 
senso, apesar de me ter sido negado pelo n9bre colega do Paraná -
quero dizer a todos que um Pafs não é governado apenas por aqueles 
que têm responsabilidade do poder. Ele é governado por aqueles que 
se interessam pelo seu desenvolvimento c sobretudo pela coisa 
pública. O outro partido pode dar uma contribuição mais valiosa em 
muitas oportunidades, ao Governo, que é responsável pelos destinos 
do Pais. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Parani) - Permite V. Ex• um 
óltlmo aparte? (Assentimento d~ orador) Evidentemente, falei 
genericamente; não coloquei V, Ex• como homem insensato- Jon· 
gc de mim.· Tenho certeza, de que, quando V. Ex• se Jcvant., e fala 
nesta Casa o faz com toda a consciência. Mas nós, da ·oposição, te· 
mos também o direito de pensar a nosso modo ou renctir a realidade 
humana, da qual surgimos. 

Digamos, ainda, que, se suprimam agora as eleições para 
governadores ou qualquer direito ao povo se retire, mais distante 
licamos das possibilidades de normalização, (l isto que queremos 
dizer a V. Ex• Inclusive: com esta sugestão queremos dar condiÇões 
de fortalecimento ao próprio Partido de V. Ex•, que no desgaste da 
escolha. indircta dos governadores estA caindo cada vez mais aos 

· olhos da opinião pública. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Gnnde do Norte)
Julgo suspeita a opinião de V. Ex•, mas a respeito, Já que V. Ex• 

manifestou opinião pessoul, farei o mesmo: V. Ex• pode ficar certo 
de que, na minha opinião, a Revolução ni!o tem prazo para terminar; 
ela serã perene dentro da História; continuará perseguindo os seus 
objctivos que não têm sido outros senão dar segurança a este Pais c 
promovê-lo, economicamente, entre as grandes potências do mundo. 
(Multo bem! Palmu.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard - Evandro Carreira - José Esteves - José 

Lindoso - Cattcte Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre 
Costa ~ Henrique de La Rocque - Fausto Castelo-Branco -
Mauro Bcnevides - Virgllio Távora - Jessé Freire - Domfcio 
Gondim - Ruy Carneiro - Gilvan Rocha - Luiz Viana - João 
Calmon - Danton Jobim - Gustavo Capanema - Franco 
Montara - Osires Teixeira - Evelásio Vieira - Otair Beckcr -
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhics Pinto)- Estã terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 428, de 
1975, do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando á transcri· · 
ção, nos Anais do· Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Senador Petrônio Portella, na sessão de encerramento 
da Convenção Nacional da ARENA, realizada no dia 21 de 
setembro de 1975, no plenârio da Câmara dos Deputados. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos(Paun.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SENADOR 
PETRCJNIO PORTELLA, NA SESSÃO DE ENCERRA· 
MENTO DA CONVENÇÃO NACtONAL DA ARENA, 
R~tfLIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 197S, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE SE 
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 42R, 
IJE 197S. DF. AUTORIA DO SR. SENADOR LOURIVIII. 
Btii'TISTtl 

"Sr. Presidente Ernesto Geisel, Presidente de Honra do nosso 
Partido, Sr. Vice·Prcsidcntc Adalberto Pereira dos Santos, Sr. Presi
dente do Senudo c do Congresso; Senador Mugalhilcs Pinto, Sr. Prc· 
sidontc du C1imuru dos Dcputudos, Deputudo Célia Borju, Sr. Prc· 
siucnlc du Aliunçu Rcnovudoru Nucionul, Dcputudo Francelina Pc· 
rciru, Srs. Ministros de Estudo, Srs. Govcrnudores, prczudos corrcli· 
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gionúrios, o nosso Partido aqui est(t, em plena afirmação de unidadi: 
c pujunçu, com novos métodos, quudros e programa, pura o cum-' 
primcnto dos grundcs objctivos de renovar e modernizar o País. 

A unir-nos lemos o Brasil, suas causas que silo as metns do Go
verno do Presidente Ernesto Gcisel e outras tantas, eleitas pela socie
dade da qual somos intérpretes e que, renovando-se, se humaniza c 
desenvolve. 

As divergências que mobilizam e estimulam suas lideranças, 
emergidas do seio do povo c consolidadas por· sua confiança, per
mitem o diálogo, num pluralismo que há de ter sempre o fervor dos 
nossos mais efusivos estímulos, porque essencial à democracia. 

Na mulliformidadc de posições c na diversidade de comandos 
reside a fortaleza das estruturas democráticas, us quais repelem o 
pontificado exclusivo, impondo a disputa oportuna c benfazeja. 

Nilo ostentamos as marcas do extremismo ideológiéo. Congre
gam-rlos ~s mesmas convicções, e· nas difcrcn.ças eventuais, geradas 
por ambições legítimas, não há lugar para as cisões de grupos que se 
condenam c repudiam. 

Não queremos um Partido desfigurado peló conformismo ou 
pclu rotina, se há dcsalios.a vencer e acreditamos em nossa inexaurí
vel cupucidadc de luta. Somos demOcratas e revoluciOnários e esta .. 
mos a abrir os caminhos da humanização, que é desenvolvimento 
com justiça, aos homens de todas as classes c regiões da Pátria 
brasileira. 

Senhores Convencionais: 
Povo e Governo ·aqui nos "reunimos, em convenção, através de 

intérpretes e titulares, para o concerto de idéias e a sintonia de açiio, 
voltados pura o que consideramos essencial ao nosso olicio: a fide
lidade aos objetívos permanentes da Nação. 

Temos unte nós muito a construir e não. desanimamos, porque 
podemos contemplar onze unos que mudaram a face do País, num 
milagre de identificação entre Governo c povo. 

Senhores Convencionais: · 
Em contraste com esta noite de festa de despedida, assumi a Pre

sidência do Partido sob o luto da Nação, com o falecimento do Se
nador Filinto MUller, cuja memória homenageio e reverencio. 

l'ouco depois, por indicação do Presidente Emllio Médici, de 
quem sou devedor por tantos gestos de apreço e confiança, fui eleito 
Presidente Nacional da ARENA c convocado a liderar, no âmbito 
partidário, o processo sucessório presidencial, para 'atendimento às 
prescrições da Lei Maior. 

Votamos a Lei Complementar rcgulamentadora do Colégio Elei
toral c elegemos, de acordo com as normas constitucionais o Pre
sidente da República, o ínclito cidà~àp, o nosso preclaro Presidente 
de Honra, o General Ernesto Gcisel. · 

E ao imaginar finâa a missão, recebi do Presidente a 
dcsv:tneccdora incumbência de coordenar a sucessão governamental 
nos Estudos. 

Vivíamos, todavia, momentos de transição. Na impossibilidade 
de deixar o processo uo arbitrio das dircçõcs partidárias regionais 
constituidus cm condições de emergência, para, justificadamcntc, sus
lentur políticu de Governadores escolhidos fora dos quadros partidá
rios, cabia reuli•ur amplu consulta a todos q uc tivessem parcela de 
lidcrunça, 

Fui a cadu Estudo c inuntivc cnténdimcnto com todos os grupos 
constitutivos da ARENA. Ouvi reivindicações c pedidos, protestos c 
-por que niio dizer'?- recriminações. 

Somente o restubelecimcnto do clima de confiança entre admi
nistradores c políticos propiciuria o conseqUente equilibrio compro
metido, a partir de !96H .• 

Cumpriu tcnl!lr o trubulho de congraçamento, cm meticulosa 
o-ricntuçilo que urustussc exclusivismos comprometedores da uni
dudc. E isso niio scriu possivel, respcitudo o formulismo dulci. 

As sclcçiics de candidutos fornm decorrentes de umplus indugu-

çõcs sohre um universo de fatos, contemplado c analisado à luz de 
uma politica que ensejasse a comunhão dos deveres de administrador 
com os compromissos partidários. 

Uma estrutura organizada para prevenir crise nilo oferecia os 
meios purn a'escolhu politica através dos condutos formais, pois isso 
seria prolongar o transitório que desejávamos superar. Os candi
dutos u Governudorcs foram sclccionados após ampla consulta e re
ccbcrum expressa recomendação de, uma vez escolhidos, estabelecer 
o indispensável c harmohioso convívio com as lideranças. 

O desenvolvimento politico não pode ser obra pessoal, mas con
seqUência do pleno ajustamento de governantes esclarecidos com os 
indiscutíveis anseios dos governados, dos quais devem ser intérpretes 
insubstituíveis os Partidos políticos. 

Por maiores os cuidados, não havia como evitar-se trauma· 
tismo. A opção determinaria exclusões e resistências. 

C0mparecemos às eleições de 1974 sob contradições que have
riam de inOuir negativamente cm seus resultados. Governadores 
cujos mandatos se extinguiam, com dirctórios constituídos havia 
dois anos, para lhes durem sustentação ao lado ,de Governadores já 
eleitos, com o objetivo de restabelecer a normalidade, integravam 
um quadro repleto de antagonismos, num confronto de poderes. 

Não obstante nossos propósitos, reforçava-se o jogo de inOuên
cias de grupos c pessoas nu transitoriedade que perdurava, determi
nando incompatibilidades e desajustes írremovíveis a curto prazo. 

O imcdi~tismo das exigências eleitorais colidia com as medidas 
que visavam a repor a política no leito partidário, onde devem pre
valecer as lideranças ungidas pela confiança popular. E o todo, não 
raro, foi esquecido, ficando o Partido dividido por individualidades 
intcrt:ssadas apenas em si mesmas. 

Nunca a Dircção Nacional aluou de forma tão direta c insis
tente, mas sabendo que o entrechoque poderia ser amortecido, ja
muis eliminado. 

O impacto da inOação ~uc, cm todas as nações, gerou dificul
dades foi, graças ao comando firme do Governo, minimizado, não 
obstante explorado ao paroxismo pela Oposição. 

A retração do crédito, as medidas de prevenção contra o proces
so inOucionário faliam crescer as rcivindiéações em colisão com a po
lítica austera e firme do Governo. 

Quando indispensável a resposta persuasiva e convincente da 
ARENA, unida c mobililada nas praças públicas, para sustentar sua 
mensagem, autenticada pelo mais notável acervo de trabalhos dos 
Governos da Revolução, estávamos pagando o preço dos equivocas 
de !96H, em acidentados c díficcis caminhos e preferíamos o· silêncio 
ou u exibição pcrsonulistu, na ilusão de que pudéssemos ser fortes, 
com o Partido ~in.udo por tantas contradições. 

Apcsur de todas us dificuldades, afirmamos a expressão de nos
sa invencihílidude, sugrundo-nos majoritários no voto partidário do 
povo brasileiro. 

Se fulos políticos ou não, alguns de origem até internacional, 
Llcsvmrmn os votos pessoais atribuídos nos candidatos a Senadores, 
mostrumos, toduviu, u força de nossas lideranças junto ao eleitorado 
c continuumos mujoritítrios. 

O pior nos estava reservado, entretanto, após o pleito. Sistemá: 
tica campanha procurou transformar n eventualidade dos votos de 
Senador, condicionada pela conjugação de tantos .fatores adversos; 
cm decisi\o final e irrevcrsivel de um povo disposto a negar rls pró
prias vitórias que, pelos caminhos da Revolução, logrou conquistar, 
em mnís de um decênio dclutns. 

Até ulguns dos nossos alurdeuram n impostura, trnnsformada 
em sentcnçu in fnllvcl. 
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O terrível venduvnl, que só tinha a apari:nciu, terminou diluldo 
pura cair por sobre upenas uma cabeça, c de um pobre mortal, que, 
por sinul, não morreu c vivo está para denunciur a farsa, nesta noite 
clefestu. 

Com as trombetus da Oposição anunciando novas vitórias, 
:rio u-se um clima de expectativa ante o Congresso, rcnovad·o por 
urna oposi~ào 11 umcricumcptc expressiva. 

Juntamos nossas forças com a determinação de lealmente dar 
conseqUi:nciu ao diálogo democrático. E é com júbilo que assinalo o 
cumprimento do dever do nosso Partido. Deputados c Senadores 
convencidos de que somos indispensáveis ao desenvolvimento intc
grul do Pais, porque insubstitulveis como expressiio de soberunia da 
Nação, mostramos, sem tibiezas, a validade do notável trabalho dos 
Governos revolucionários e a improcedência dos chavões oposicio
nis\as, 

Nova etapa cabia vencer. Abriram-se as inscrições partidárias c 
organizamos, atraví:s dos representantes federais, dos órgãos esta· 
duuis, uma ampla campanha de proselitismo, E batemos os nossos 
adversários em todos os Estados. Quadruplicamos em relação a eles 
osfiliadosdaARENA. ' 

Voltamos às bases estaduais para, novamente, estimular esse tra· 
balho e prover os órgãos do Partido dos meios necessários, ao mcs
tllO tempo cm que, seguindo a orientação do Presidente Ernesto Gci· 
sc:l, fixamos rígidas normus de respeito às minorias em todos os muni· 
cípios. 

Reorganizaram-se o• diretórios municipais com a garantia da 
SLlblegcnda, que vai continuar e que é o instrumento de convivência 
chtre correligionários ligados pelas mesmas convicções políticas, 
mas Ctll disputa. Abrigamos as lideranças. 

Assim se iniciou a rcnovução definitiva du ARENA, pondo fim 
ii litsc de transição c emergência oriunda da crise política de 1968. 

Sob a mesma dirctriz nacional o Partido reestruturou seus ór
gãos regionais, fixando o primado das lideranças tradicionais ou no
vas, pura manter e umpliur o fntim~ diálogo com todas as forças vi
vas da sociedade brasileira. 

Recentemente, em Brasília, sob a articulução do Deputado 
Francelina Pereira. nosso Presidente, coroou-se o sentido de unidade 
e integração. A ARENA, finalmente, se transforma cm orgunizaçilo 
habilitada a assLlmir responsabilidades crescentes no concerto politi
co dn Nação. 

Como suport: eleitoral sem o qual o Governo, nos vários planos 
<lo SISicmu federativo, nutua na instabilidade, nosso Partido creden
.:ia-sc ao d<:Sempcnho consciente c cquilibr~do das verdadeiras or
~unizuçõcs pa rtidítrius. 

Porque ao lado da plena união de seus dirigentes que são admi
Jlistrudorcs c legisladores, a Aliança Renovadora cuidou, ao longo 
<le seis meses, de discutir o conjunto de normas c princfpios que lhe 
possa fundamentar e dirigir os quadros e os aspirantes ao Poder, sob 
sua legenda. 

No Estudo Moderno não cabe mais o expediente precário dus 
im provis11çõcs. Governo e Partido plancjum sob parâmetros consa
.!Jrados pelo consenso. A uçilo rotineira guardará sempre fidelidade 
aos princfpios programáticos aprovados ou pela lei ou pelas assem
blí::ius partidárias. 

Esperamos muito da Fundaçilo Milton Campos, Centro de Es
tudos c Pesquisas, cuidudosamcnte estruturada ao longo de mais de 
un1nnn, seri1 um suporte 11 quantos pretendam compreender, estudar 
c:pesLJuisnr 11 pmhlemú~ca brasileiro. 

Safmos, pois, du trunsiçüo c constitufmos um Purtido consciente 
<los deveres e disposto à lutu pelos seus ideais, de que é sfntcsc nosso 
programa, hoje aprovado nesta magnrlicu Convcnçilo purtidárin. 

Antes tfnh11mos upenus o plano do Governo que é, tumbém, nos
so, Aplaudido c 11poiado por nós quundo votudo no Congresso, é 
<~ud11cioso pelo sentido soci11l que impõe uo desenvolvimento, Una
nlo-nos em torno dele, pois é u melhor formu de servir ao povo. 

1:: preciso desmoralizar a tese dos adversários da ARENA e do 
Governo, de que este ousa c cria, mas a ARENA silencia c se omite. 

No sistema constitucional tal dualidade levará ao impasse insu
perável. O Governo c a ARENA são um todo indissolúvel, Os gover
nos sustcntum-sc na força dos Partidos, por suas representações nas 
usscmbléias politicas. 

. Caberá, d~ ~arma crescente, à ARENA, influir nas dirctrizes po
liticas da admmiStração, para que, ostensivamente se veja de uma 
vez por todas, n identificação entre o Partido e o Gbvcrno. 'E isto _ 
temos certeza - haveremos de ouvir de nosso Chefe c do nosso 
Prcsidc;me de Honra, Sua Excelência o Sr. Presidente Ernesto Geiscl. · 

Nuo somos c não seremos força de pressão sobre o Governo 
~"~,realiza e constrói com devotamento comprovado, se sabemo; 
1_nvwvel uma medida, por mais simpática que aparente ser, Mas 0 

onu: da negação corresponderá sempre à oportunidade da partici
paçao no trabalho que transforma e moderniza u sociedade brasi
leira, 

Estamos, assim, a construir a democracia que assenta a dinâmi- · 
cu na tcssitura orgânica de Governo e Partido. 

Sem a lealdade do Partido ao Governo c sem que este saiba da 
imprcscindibilidade do Partido, em parceria solidária, a democracia 
será tem~ pa~a abstruções dos que são dados a devaneios, ou objeto 
de maqumaçocs dos que escondem sob formalismo a realidade dcsu
man~ qu~ relega c murginaliza os cidadãos para proteger privilégios 
de mmorms. 

Mas o Partido há de estar no lugar que lhe compete, Não pode 
ser palco de tr.áfcgo ilcgftimo de influéncias incieclinávcis, nem centro 
~nde :• ~rotc;am grupos ou p~ssons cm detrimento da Justiça. Par
tido nao e agrupamento de am1gos c parentes, encastelados cm posi
ções, mas organizaçilo militante em favor das causas do povo c da 
Nação. Partido é consórcio eminente, de homens prestantes e dc
~otados, que impõe renúncias individuais para assegurar respeitabi
lidade às suas mensagens e pregações. 

Eis um pouco do muito que se exige dos Partidos como sustentá· 
cu los do regime democrático. 

Não há democracia, por mais vistosa que seja sua estrutura for
mal, se_ o~ Partidos se enrcd.am cm disputas sem grandeza ou cm luta 
por obJCI!vos que lhes negam os postuludos. 

Não há democracia se os lideres perdem a autoridade arbitral na 
luta entre as facções partidárias; não há democracia se minorias no 
sei_o partidário •. conseguem pela violência dominar ou neutraliz~r a 
uçao da maioriU, ou destas obtêm a fraqueza dus co.ncessões ou 
transuçõcs, barganhadus em prejuízo das convicções democráticas. 

A democracia nasce nos Partidos c vive do exemplo que as lide-
ranças souberem ministrar. . 

Se~ compreender para dirigir bem a comunidade menor que é 
o Part1do, os lideres, como postulantes, desautorizam-se, previa
mente, ao complexo comando du Naçilo. 

Democracia é imposição da culturu dos povos, é proteçilo <Jc 
caros valores humanos c, por isso, untes de estar nu lei, há de rcinur 
nu consciência dos homens, sobretudo dos que lideram, dirigem c 
comandam. 

A história evidencia que u democracia, nu prática, corresponde 
ao estágio sócio-cultural dos povos desenvolvidos. Nilo sobrevive ils 
injustiças dus estruturus arcâicas, nem impera onde nilo huja lideres 
di.<postos a defendê-la, seja qual for o tributou pagar. 

Mas a democracia, como regime nhcrto u todos, inclusive aos 

<1uelhe negum os postulados, há-de ler sempre c, crescentemente re
li>rçadus, os dispositivos de sua leghimu defesa. Sem eles ou com eles 
inoperantes ou turdos, o que prcvulcccrll, ao linul, é u liberdade dos 
~uc se urmum flUra destrui-lu. 

Esh: não é c nilo será o n"üsso regime. O regime quu qucramos, 
em ~onstante aperfeiçoamento, scrl1 o da liberdade que nilo umcÚce a 
Jus~1ç11 c promova o desenvolvimento integrul do homem e du 
soc1edude, 

Aqui estoU, Srs. Convencionais, nu posturu humilde de quem se 



proclumou sempre carente de qunlificnções parn o desempenho dn 
mi.são que hoje finda. 

Guurdo dela um imenso patrimõnio de experiência, mesclada de 
alcgriu c sorrimcnto. Sem jactiinciu posso dizer: mais não fiz porque 
não estuvn uo meu alcance razer. As tareras só não eram maiores que 
minhus limitações, que são imensas. 

Mas imprimi à gestão as caracteristicas de minha vida particular 
c públicu: não calei nem rui ocioso, por mais arriscado que rosse ralar 
ou ugir: a incorruptibilidude marcou-me a palavra c a ação; não iludi 
nem mistifiquei ningu~m: rui leal e rranco c mantive o diálogo com 
todos, guurdilndo u respcitubilidade inseparável do relacionamento 
humano: rui, muita vez, alvejado c tive o conrorto de ver que pagava 
curo pela fidelidade ao meu Partido. Não tive outras causus senão as 
dele c não as conrundi com as minhas próprias, que releguei sempre. 

Senha~ Deputado Francelina Pereira: 
A V. Ex• cabe a responsabilidade de condução do nosso Partido 

com um programa a ser sustentado c dcrcndido pelas lideranças que 
trubalham em todos os municipios, Estados c Territórios, ao lado do 
Diretório Nacional, integrado pelas figuras as mais representativas. 

Modesto, mas capaz; inteligente c honrado; enérgico, nos limi· 
tes da serenidade que não lhe ralta nunca; ambicioso, mas sob a 
contenção de um carátcr firme, V, Ex• confirmará a nossa admiração 
pelu corrcção c brilho do seu comando. · 

Por isso mesmo, desço rcliz para que V. Ex• possa subir, c vejo o 
quanto a democrucia se engrandece c alteia, na alternância dos 
homens que se sucedem no poder, para servir às grandes causas. Eles 
passam e alguma coisa deles fica c permanece, pela contribuição que 
"elas puderam orerei:er. 

A nossa causa é a da democracia, de que é sustentáculo a Alian· 
ça Renovadora Nucional. 

Mais do que pregar devemos agir, num indesmentido esrorço de 
aprimoramento de nossas instituições. A palavra perde a eloqUência, 
por maior que seja seu brilho, se não convencer o lastro que advier 
do nosso trabalho. 

Palavras finais cu as dirijo ao Chcrc ilustre que me concedeu o 
prêmio valioso de seu apoio decidido. 

Senhor Presidente Ernesto Geiscl: 
Dois anos de contato com Vossa Excelência me deram a 

dimensão extraordinãria de sua capacidade de Homem de Estado. 
Np altitude com que analisa os problemas e lhes dá a solução 

estabelece, ~ntr:e seus auxiliares, um vínculo de respeito verdadeira· 
mente reverencial. 

Admitindo o diálogo aberto c rranco, tão do meu estilo c gosto, 
. Vossa Excelência empresta às decisões a força cumulativa. do Chcre 
que determina e do lider que convence e persuade. 

Dcsvanec~do pela confiança sem a qual não teria chegado. ao 
fim do meu mandato, sou grato, profundamente agradecido, Scnl\or 
Presidente, pelo convívio que me honrou e as lições que cnriquc· 
ccram. 

Os sacrlrtcios deixam dentro de nós, impcrccptivcl a todos, 
alguma recompensa. Eles me marcaram a vida pública, mas ela me 
tem suavizado os dias. 

Senhores Convencionais: 
A ARENA aqui está, coesa e militante, aguerrida c indomável 

para a luta c encerra este conclave de seus mais autênticos lideres 
certa de que cumprirã, uma vez mais, o destino de receber do povo o 
voto de confiança em 1976 c com ele transrormar a sociedade brasilci· 
ra, sob o comando firme do nosso Presidente de Honra - Ernesto 
Gciscl - no mais moderno exemplo de liberdade, justiça e dcscn· 
volvimcnto," 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Uis~.:usstao, cm turno único, do Projeto de Lc1 du Câmura 
n• JX, de 1975 (n' 1.900-B/74, na Casa de origem), que, altera 

o art. 701 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n• 314, de 1975, da Comissão: 
-de Legislação Soelal, ravorúvcl. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 4 de setembro último, 
tendo sido sua discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Ruy 
Santos, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar razer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 

O Sr. Ruy Sanlot (ARENA- Bahla)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) -Tem a palavra o 
nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RU\' SANTOS (ARENA- Bahla. Para encaminhar a •o
taçio. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, o Projeto de Lei da 
Câmara n• 38, de iniciativa do meu querido amigo Deputado lldélio 
Martins, visa alterar o art. 701 da Consolidação das Leis do Tra· 
bulho- Tribunal Superior do Trabalho. Diz esse dispositivo: 

"As sessões do Tribunal serão públicas c começarão às 
14 horas." 

O projeto vindo da Câmara dos Deputados diz: 

"As sessões do Tribunal serão públicas e realizar·sc-ão 
cm horário fixado no seu Regimento Interno." · 

Sr. Presidente, já está pr\)nto o anteprojeto do Código de Proces· 
so do Trabalho, de autoria do eminente Ministro Mozart Victor Rus· 
somano. Esta ma ti: ria já está desciplinada, isto é, jã está fixado, no 
Regimento Interno, o horário das sessões. Por este motivo, Sr. Prc· 
sidente, a Liderança da Maioria não pode aprovar o projeto, pcdin· 
do desculpas à Comissão de Legislação Social, que opinara favo· 
ruvclmcntc . 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Plnt~) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 
lados. (Pausa.) 

l!stá rejeitado. 
O projeto será arquivado, rei ta a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

a o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 38, DE 1975 
(N•1.900-B/74, na orlaem) 

Altera o Artigo 701 da Consolldaeão das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O Art. 701 da Consolidaçilo das Leis do Trabalho, 
baixudu pelo Decreto· lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa u ter a 
seguinte rcdu~ão: 

"Art. 701. As sessões do Tribunal seruo públicas e 
rculizur-sc-Uo r.:m horúrio fixado no stu regimento interno." 



, n.:~ 
vogadas us UisposicõcS cm contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (MagalhucsPinto)-ltcm 3: 

IJisçussuu, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n'' 113, dç 1975, de autoria do Senhor Senador Accioly 
l'illw, 'I"' di1 nova redução ao urt. SOS do Código de Proces
so Civil, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 289, de 1975, da 
l'omissiuJ: 

-de Constituição c Justiça. 

Enl discuNsão o projeto cm segundo turno. 
Se ncnhllm dos Srs. Scnudorcs quiser fuzer uso da palavra, vou 

enccrr~1r u discUssUo. (Pausa.) 
J.::st{t etJ~.:crraUu. 
O projeto é dudo como .definitivamente aprovado, nos termos 

du ml. .H~ do Regimento Interno. 
O projeto irá it Comissuo de Redução. 

É o seguinte o projeto uprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1975 
r. 

Dü nova rcdaçiio ao urt. 508, do Código de Processo Civn. 

O Congresso Nacional decreta: 

i\rt. 11• O art. 508 do Código de Processo Civil, Lei n• 5.869, de 
li dcj,111ciro de 1973, pussu u vigorar com esta rcdaçuo, revogado o 
s~.:u parúgntl'o único: 

"Arl. 50~. Em todos os recursos, salvo o de agravo de 
instrumento c o de ernburgos de declaração, o prazo, para 
interpor c pura responder, será sempre de quinze ( 15) dins." 

Arl. 21' A presente lei entrurú cm vigor nu data de sua 
puhlh:a~rw 

O SR. PRESIDENTE (Mugulhãcs Pinto) -Item 4. 

Discussuu, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n1• 41, de 1975, de autoria do Senhor Senador Leite 
Chov~.-s, qui.' a~n:s~o'Cilla nlincu c pnrúgrufo único uo art. 649 
do Código de Processo Civil, tornando itnpcnhorúvcl u casa 
de moradi:t q:Htndo, sendo o único bem imóvel no patri
múniu tio devedor, conslilua sUl\ residênci11 efetiva, lendo 

PARECER, sob n'' 351, de 1975, da Comi~<iio: 

- de Constituição c Justiço, pela constitucionnlidude c 
juridicidad~ c, quanto uo mérito, pclu uprovaçüo, com as 
J:mc.:ndas nvs I c.: 2~CCJ que aprcscntu. 

A matéria constou d:t Ordem do Diu de 9 de setembro último, 
tcndn sua discussiiu udiudu, a requerimento do Sr. Scnudor Ruy 
SatJ!os, punt a rres~.:ntc scssiiu. 

A Presidência esclun:cc uo l)lenúrio que as cmcndus oferecidas 
p~:lo Comissiiu de ConstiluiçliO c Justiçu, no projch~ cm exame, 
t .. :onsuhsi:Jnci:~m, na verdaUe, um subslitutivo. 

Assim scnllu, :1 Prr.:sidência irú uccitil·lus como substitutivo~ 
suhmctcmhHJ, prcl'erencialmcnte, í1 deliberuçiio do Plenário. 

nt, cm prunctro turno. 

Se ucnhum dos Srs. Senadores deseJar fazer uso da paluvru, vou 
encerrar u discussiio. (Pausa.) 

Estít cnccrruda. 

Em votaç:io o substitutivo, que tem preferência regimental. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palnvra o 
Sr. Scn:tdor Ruy Santos, pura encaminhar a votaçiio. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Para encaminhar a 
votaçüo. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, o nobre Senador 
Leite Chaves é o autor deste projeto de lei que tornu impenhorável a 
cusa f.lc rcsidénci'u, c que obteve p~m:ccr fuvorável, com emendas, da 
Comissiio de Conslitl.liçlio c Justiça, 

Jit disse a S. Ex•, desde " primeira oportunidade, que tinha 
minlws dúvidas quanto ao efeito deste projeto, no que loca ao pro
r,riet(trio de rcsidêncitl. 

O Código Civil, se niio me falha a memória- porque li a parte 
rcf~:rcntc a este ponto hâ um mês- estabelece, no art. 70: •\A cusu 
~:onsid~:rudu bem de fmnília é impenhorável". 

Verdade que o próprio Código -estabelece um processo para se 
cunsidcr:tr li bem de família. 

Agoru, o nobre Senador Leite Chaves pretende que todu resi
di::nciu, desde 4uc única, seja impenhodlvel. 

Sr. J>rcsidcnt~. por nwis que a intenção do nobre autor dn pro
posição fosse outra - c cstn u rninhu dúvida - a iniciativa se 
aprovad~1. tmr{t repercussões na vidu do proprietário. 

Sabe o nobre Senador Leite Chaves -embora nlio queira dizer 
que S. Ex• é mestre nesses assuntos - os ·nossos bens integram o 
nosso cadustro paru a obtenção de qualquer empréstimo cm banco. 

Ora, se tenho somente uma propriedade - c nua sei se digo 
gr:1cus u Deus, ou se considero isso infelicidade minha- se n minha 
propriedade fica impenhorável, chegam a quase nada as minhas 
possibilidades de obter empréstimo bnncário, porque o meu cadastro 
lica rcdut.ido :.tt.cro. 

Sr. Presidente, cnlr:tndo este projeto nu Ordem do Diu, pedi o 
<tdi:uncnto de sua uprcciuçUo por trintu dias, a fim de que cu obti
vesse informações, que nindu não 1111..' clu.:garam. 

O Scnudo cslú usi:ndo - c tomo até a liberdade de dizer - c 
ahusundo dos udiamentos de discussão~ criundo o que eu chamuriu 
mãd' dc·obra. intcrminúvcl it Scercturia-Gcrul da Mesa c àquelas 
Dirctorius 'lu e lhe siio ancx11s. 

Assim sendo, Sr. Presidente, embora ninda sem as informações 
'-lllc solicitei, referentes à repercussão deste projeto, vou uprovú-lo 
cil1 primeiro turno, rcscrvundo·mc paru, no segundo turno, depois de 
ter css<~s inl"Mmuçõcs, dar, cm nome du Mnioria, a puluvra definitiva 
sobre a pruposh;Uo. 

Fuço cstu rcssulvu, Sr. Presidente, puru que u uprovaçüo~ cm 
primeiro turno, nUo n:prcscnte um compromisso meu paru 11 :;uu 
uprovaçiio em segundo turno. 

O Sr. Leite Chaves (MDD - Paranai)- Sr. Presidente, peço 11 
p11htvru. 



OS~. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
_ao nobre Senador I.:eite Chaves, pura encaminhar a votaçuo. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná. Para encaminhar a 
votação, Sem revlsilo do orador,) - Sr. Presidente, foi durante u 
campanha eleitoral que tomei conhecimento desse problema. 
Pequenos lavradores, funcionários modestos manifestavam o desejo 
de, através de uma lei, verem preservada a casa cm que moruvum. 

Estudei o assunto e aqui, no Senado, apresentei este, como 
sendo o meu primeiro projeto. Ao lê-lo da tribuna desta Casa, 
V. Ex•. ~esmo, Sr. Presidente, cumprimentou-me, dizendo que, 
n~sles ultu~os anos, não vira projeto de alcance tão amplo c justo. 
DISse-~c a~nda V. Ex• que conhecia esta realidade nu própria vida e 
cumpr.mentava este modesto Senador pela apresentação do projeto. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, Õ projeto suscitou de
bates os mais amplos e variados, tendo por base, sobretudo, os argu
mentos ora suscitados pelo ilustre Uder da Maioria, Senador Ruy 
Santos. 

Reulme~lc,_ se als.uêm dispõe apenas da casa em que mora e, 
nu~u emergencw. d~ v1da, carece de um financiamento c tem apenas 
aquilo como garantiu e desta garantia não pode dispor, ficaria frus
trado no seu objetivo, ou mesmo no seu direito de constituir um 
financiumcnto. 

~~lre~anlo, o P!ojeto ressalvou essa possibilidade, tanto que a . 
casa e mall:nável, nao,_entretanto, pura a hipoteca legal ou a bipolc· 
ca con_venctonul. Algucm que tem uma casa apenas, carecendo de 
linancwmcnto, poderá ir à Caixu Econõmica ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Apesar de não poder 
upartear, gostaria de dizer que a cxceção é a hipoteca, mas há os 
em["Jréstimos. 

O SR. LEITE CH.4 VES (MDB - Paraná) - ... dá-la em 
hipoteca e obter, o financiamento. 

Qual, Sr. Presidente, a grande finalidade do projeto? -
Preservar a· cm;u cm que se mora. A casa não é um instrumenta 
cconômico: é uma protcção ramiliar. 

Não é apenas quando o homem perde a ea,., que a família entra 
em situação de p:inico; basta que haja uma ameaça sobre ela. Então, 
no projeto inicial, não distinguíamos a casa pelo tamanho, nem pelo 
valor. Considerávamos a casa um bem social, imprescindível it vida. 
Poderia ser uma casa modesta, de qualquer valor, mesmo porque 
entendíamos que alguém que possui um palácio, possui um império; 
nunca, tão-somente unm casa valiosa. 

Assim, gcncrulizumos. No l'undo, seria bcncliciuda a casa 
mt:nor, u cnsu mais modesta. Entretanto, a Comissão de Constitui
çtio c Justiçu, nu sua sabedoria, resolveu estabelecer uma lixnçào 
paru o valor do imóvel, como o fez, através dessa omenda, de mil 
sulf1rios mínimos, isto é, se a cusu é de valar superior u SOO mil cruzei
r-os, por exemplo, scrú pussivcl de penhora. 

A protcção se destinu ao imóvel de valor menor. Todavia, cstu 
circunsttmciu poderiu, nos executivos, trazer embaraços nu horu du 
uvuliução: o devedor, lutando por umu uvuliuçi\o inferior, a fim de 
que u cusu fique estreme da constrição judicial, e o credor, lutando 
puru que o vt1lor v{lulém dos limites cstubeh:c·ldos por lei, puru valer
sedu gurnntia. 

Entretanto, a questão é muis remota. Accitumos u emenda du 
~Comissão de Constituição e Justiçu, coin busc nus ruzões desenvolvi

das pelo seu ilustre Relutar, o Senador Henrique de Lu Rocque. 
Procuramos estu protcçiio no Código de Processo Civil c niio no 
Código Civil, onde jlt huviu o bem de fumlliu. Lú, reclumur-se-iu u 
iniciutivu do proprictúrio da cusu, c o homem, quundo estf1 bem de 

vidu, não pensa em proteger-se pura os dias diríceis. Assim, quando 
se esquece ou quando é desatento, a lei deve vigiar pela sua protcção, 
c pela de sua fumllia. 

Colocumos, por conseguinte, u cusa entre os bens impcnhorú
vcis, nu forma do que u lei jú o faz pura diversos outros bens, entre os 
quuis os instrumentos de trabalho. 

Em todas as partes do mundo, a casa é objeto de prole~o legal, 
c não scriu aqui, no Brasil, que haveríamos de nos esquecer de cuidar 
desse sctor, sobretudo nu vigência do Código atuul, onde utí: a vaca 
de leite, que I.Umbém era objeto de impenhorabilidade, foi retirada; 
talvez, pela sua desvalia, pelo seu pequeno valor. Achamos que, 
doravante, u casa niio pode continuar desprotegida, como estava, 
niio somente cm ruziio do homem que carece de habitação, mas, 
sobretudo, da família, que o acompanha ou que ele constitui. 

Aprovando o projeto, esta grande Casa do Parlamento, esta 
Cusa, de homens experimentados em todas as situações da vida, 
estará levando para o povo brasileiro, sobretudo para o mais 
simples, mais angustiado, mais modesto, uma palavra de protcção, 
uma palavra de justiça. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em votação o subs
titutivo, que tem preferência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Fica prejudicado o projeto. 

A matéria irá à Comissão de Redução, a fim de ser redigido o 
vencido, para o segundo turno regimental. 

f: o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N•I-CCJ 

DO-se ao item X constante do art. I• a seguinte redução: 

Art. 649 
I 
11 

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

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

X - a casa de moradia efetiva, de até 1.000 vezes o maior salá
rio miníma vigente no pais, desde que seja o único bem imóvel"no 
patrimônio do devedor. 

EMENDA N•2-CCJ 

Dê-se ao paritgrafo único do projeto a seguinte redaçiio: 

Par{,grufo único. Cessa u impenhorabilidade por débitos fiscais 
incidentes sobre o próprio imóvol, bem como os decorrentes de dl
vidus trubulhistus c com a Previdênciu Social ou quando a cx.ccuçiio 
decorra de hipoteca, convencional ou legal, sobre ele existente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constnnte du Ordem do Dia. 

HC1 orudores inscritos. 



O Sr. Agcnor Mnrla (MDB- Rio Grande do Norte)- Sr. Prcsi· 
dcn\c, peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra o 
uohre Senador Agenor Maria, pura explicação pessoal. 

S. ~;.,, disporú de lO minutos. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte. Para 
cxpllcaçiio pessoal. Sem rc•isilo do orador.) - Sr. Presidente, o 
rruuunci:uncnto do nobre Senador Dinarle Mariz determinou que 
cu tnmuss~: u atitude de dur conhecimento à Casa e à Nação de que, 
como Senador do M DB, não contesto a Revolução. Jamais a con· 
testei. Considero a Revoluçiio um falo irrcvcrsfvcl c histórico. 
('nntcst:lr é uma coisa, divergir, outra, Minha divergência da Rcvo
luçlio é dentro de determinados princípios, que se eternizam, prc;iudi· 

can do até :1 própria classe política, · 
Sr. !'residente, Srs. Senadores, a eleição indirela pura 

g.ovcrnador, todos o sabc:mos, todos nós, políticos, que não é do 
agro.1do do povo hrusilciro. Quem não saqe que vetar o direito aos 
eleitores das cupiíuis, onde se encontr.tm os grupos mais politi'ta
dus Ju J>t~is, d..: t.:scolhcr o seu pn:feito, realmente, é danoso à libcr· 
dudedaquelcs eleitores! 

Sot(" favor das ekições di relas, sou a favor que se escolham os 
Pn:fcitos das Cupituis, mas isto não quer dizer que eu conteste" Rc· 
voiLJ~iao, poryue acredito que a única maneira de a classe política 
cncutltntr os rcuis caminhos, que tanto buscamos, é considerar aRe· 
vuluçrw d~ 19Cl4 como irreversível e histórica. Os' militares não são 
cmctlehisl:ts, nem arcnistas; eles estão acima dos partidos políticos, c 
l"nlo a A RENA como o M DB podcrão.scr Governo, no futuro. 

Contestando a Revolução, seria oomo se estivéssemos contra os 
militmcs. Como Senador do MDB, niio estou contra os militares do 
m,eu Puís. Considero-os honrados, capazes c que salvaram, real· 
mente, ot Nação du hecutombe. 

ConseqUentemente, divergir, repilo, i: uma coisa, Sr. 
Presidcnle, Srs. Senadores, e contestar a Revolução é outra, total· 
mente diferente. 

~ preciso que, de umu vez por todas, se apague esta palavra 
contestar, porque o M DB não pode contestar a Revolução, e, na mi· 
nh:t pul:~vru, afirmo: não a contesto, pois a considero, repito, históri
c:.t, irrcvt:rsível, c:, na época em que roi feita, oportuna. 

Tinha de dar este esclarecimento à Casa, porque obedeço a um 
·programa traçado pelo meu Partido, c o faço com fidelidade, pois o 
progrumu doM DB cstú dentro do sentimento do próprio povo brasi· 
loiro. Se fizerem uma consulta à opinião pública nacional, perguntun· 
do se Jeseja elciçuo direla, noventa por cento do povo brasileiro vui 
di"r que sim. Se fizerem uma consullu à opinião, cm todas as capi· 
!ais brasileirns, vão encontrar todo povo, toda a massa de eleitores 
dm curilais desejando, querendo, uspirando eleger os seus prefeitos. 
ConscqUenlemente. o MDB defende esses postulados, mas, entre 
defcnd~r esses rosluludos e conlcslur u Revolução histórica de 31 de 
março, hí• profunda diferença! 

Agrudeço "o ·Sr. Presidente a oportunidude desta explicação. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo n pulnvru 
uo nohre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul. 
Pronuncio o seguinte discurso, Sem re•lsao do orador) - Sr 
Presidente, Srs. Senudores: 

~Iii ulguns dias, ocupei esta tribuna, Sr. Presidente, para 
muni fcstnr minhu estrunhczu c opor cmburgos u umu declmaçao do 

Senhor Presidente da República, proferida nu Convenção do seu 
Partido- a Aliança Renovadora Nacional, que envolve agravo sem 
precedentes ao Poder Judiciário c, ao mesmo tempo, para reclamar 
contru a omissiio pr~sidencial no que tange a matérias que dizem 
respeito no Poder que exerce, o Executivo, e que vem constituindo 
molivo de insatisfação c insegurança generalizadas. 

Tive ensejo, Sr. Presidente, a certa àltura, de observar que os 
abusos cometidos no ümbilo do Poder Executivo são incontestáveis c 
incon\cstad9s. Pessoas das mais qualificndns têm reconhecido a 
ocorrênciu deles. 

ObserVei, aindu, que tais abusos, que inequivocamente têm ocor· 
rido e vêm ocorrendo, permanecem impunes. 

Na ocasião, declarei que ouviria com prazer alguma rctificação 
a propósito, dado que niio linha conhecimento de qualquer autori· 
dadc que houvesse praticado abuso cm relação a presos c houvesse 
tido a sua responsabilidade apurada. Mal dizia isto quando fui apar· 
lcado pelo eminente Senador Jarbas Passarinho, para dizer-me que 
os jornais daquele dia - foi isto na terça-feira - noticiavam a puni· 
ção de determinadas autoridades militares, condenadas a muitos c 
muitos unos de prisão, em virtude de abusos. Registrei o aparte, Sr. 
Presidente, não com prazer; disse no momento, pois não poderia scn· 
lir prar.er cm relação a tais assuntos, mas com certo alivio ao saber 
que, pelo menos, essas autoridades tinham sido responsabilizadas 
por excessos cometidos. Após, entretanto, quando falava o próprio 
Senudor Jarbus Passarinho, o eminente Senador Amaral Peixoto 
escluteciu, em aparte, que o falo ocorrido, aliás no Estado do Rio de 
Janeiro, não linha nenhuma relação com as atividadcs objclo das 
considerações do meu discurso. Quer dizer que não se tratava de rcs· 
ponsabilizaçiio de autoridades que houvessem praticado abusos cm 
presos no exercício dessa tarefa de rcprcssiio que tanto se tem gene· 
ralizudo. 

Tenho diante dos olhos o jornal O Globo, que fala da conde· 
naçuo imposta à União Federal, a indenizar família de um soldado 
chacinado: •· 

"0 Juiz federal José Bolfvar de Souza, da I• Vara de Bra· 
sília, condenou, ontem, a União a pagar, à famflia do ex· 
soldado Juarez Monção Virote, a pensão de três salârios mf· 
nimos ali: a época cm que o morto completaria 65 unos de 
idade. 

A dccisiio do Juiz foi tomada após julgar procedente a 
ução movida pelos. pais do ex-soldado morto cm Barra 
Mansa, no Estado do Rio, juntamente com outros militares, 
num massacre ocorrido no 22• Batalhão de Infantaria Moto· 
rizado, em 1972. 

O massacre, por questões de entorpecentes, foi praticado 
por diversos militares, culminando com a morte de Juarcz, de 
20 unos de idade, e outros trés soldados que com ele estavam 
de serviço no 22• Batalhiio de Infantaria. Após abertura de in· 
quérito, os militares responsáveis foram julgados c con· 
denudas a um total de 700 anos de prisão. 

Após a condenação dos militares, os pais do soldado 
Juurez, Paulo e Efigéniu Virolc, ingressaram com ação ordi· 
nária contra a Uniiio, ganhando ontem. Os pais receberão 
também as despesas de funeral e corrcçiio monetária." 

Veja só V. Ex•, Sr. Presidente, que consolo pura os pais que per· 
deram um filho, morto nessas condições, com a indenizaçiio, ganhar 
despesas de funeral e correção monetária. 

Mas, o que me traz à tribuna é o propósito de esclarecer o que 
me purcce fundumcntnl c da maior importíinciu: é que este caso não 
tem reh1çào com aqueles que me trouxeram à tribuna, nu sessão de 
terça-feiru. Mas talvez sirva para ilustrar aquilo que também tive 
ocasiUo de dizer: os desmandos praticados impunemente tenqcm a 
proliferar, a imsponsubilidade gcrn um clima de novos abusos, a im· 
punidnde convida à prática de novos excessos. Esse talvez lenha ar a 
sua cuusa remotn, como tantos outros que: têm ocorrido neste Pufs. 
Embora não guardem relação com os nlos de investigação, com as 
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chamadas prAticas subversivas. 
Sr. Presidente, abro os jornais c o que vejo? Vejo uma série de 

noticias relativas a abusos praticados por autoridades e mais auto
ridades. O Jornal do Brasil de 24 do mi:s de setembro, por exemplo, 
informa que laudo do Instituto Médico Legal confirmo que preso foi 
seviciado na polfcia. A 7• V ora Criminol recebeu, ontem, laudo do 
Instituto Médico Legal, que comprovo sevicias cm fulano de tal. Ele 
queixou-se no juiz Álvaro Mayrink do Costa de ter sido seviciado na 
Delegacia de Tóxicos pelo Guarda Portuârio António Boker. Pura 
quê? Para assinor auto de prisiio cm flogrante onde se confessa tra
ficante de cocaina. Quer dizer, a pessoa é torturoda até assinar auto 
de prisiio em flagrante, confessando a prática de crime que não come
teu ou se suponha não tenha cometido. 

Sr. Presidente, tive ensejo de dizer daqui, que uma pessoa, um 
ser humano tem limites de resistência, e que, maltratado, torturado, 
é capaz de confessar c assinar qualquer coisa. Confessa que matou o 
próprio pai c a mãe, embora os tenha perdido na primeira infância; 
confessa para se ver livre da tortura. 

Leio jornal da minha terra c vejo: 

"Menino de dezessetc anos. torturado na polícia, pode 
ficar com braço aleijado," 

Sr. Presidente, .esses exces.sos, esses abusos, tendem a generali
zar-se na medida cm que as autoridades, que recebem do povo brasi
leiro o poder, c também por ele são pagas para cumprir suas leis, pra
ticam atas desta natureza sem serem responsabilizadas. 

Exatamcnte o titular do Poder Executivo que, invocando falhas 
no Poder Judiciário, insiste na conservação desse Al-5 como uma 
necessidade, c ni!o é capaz de escoimar de vicias e de chagas o Poder 
que ele exerce: E a Administração Pública está ai com esses andra
jos, com esses excessos c abusos. . 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, lá no Rio Grande do Sul, ha 
algum tempo, houve um acontecimento de natureza policio! bem 
revelador dessa situação de abusos invertcrados e de irresponsabili
dades consagradas. Um delegado de policia tinha, a seu serviço parti
cular, um menino, r.lho de empregada sua. Esse menino, por ordem 
do delegado, fez cobrança de mensalidades de certa entidade, c teria 
embolsado alguns cruzeiros pertencentes à Sociedade. Sr. Presidente, 
como procede esta autoridade policial? Recolhe o jovem à DOPS, 
pura quê? Para dar-lhe um susto. f; o que se lê "?jornal, é o que s~ lê 
no inquérito: para dar um susto. O susto fot tal, que o mcntno 
morreu. Sr. Presidente, a causa mortls, oficialmente dada, foi pneu
monia. E a sindicância realizada nada apurou. Acontece que trans
pirou alguma coisa c a Assembléia do meu Estado discutiu a matéria, 
insistiu no esclarecimento do caso, c pediu a divulgação do laudo mé
dico-legal. E o resultado do laudo médico-legal revelava uma causa 
mortls muito diferente daquela dada oficialmente, apontada como 
tendo sido pneumonia- Sr. Presidente, insisto cm dizer:-~ laudo 
de autopsia constatou no cadâvcr do menino a presença de equtmos~s 
lombures, que revelam u ocorrência de traumas, hc~atoma retr~pcn
tonial c edema renal bilateral. A presença de equtmosc no htlo do 
pulmão direito também é sinal de trauma por instrumento co~tun
dente Diz mais o laudo de autópsia: A presença de phtncton mtncral 
nos u'lvéolos com elementos encravados nos alvéolos pulmo.nures, 
mostra que o paciente roi submetido a urogum~nto, por tempo ·~sufi
ciente para causar a morte imediata, mas sufietente I"'" cu usar msu-
ficiênciu respiratória irrcvcrsivcl, cuusu da morte. . . 

Este 0 laudo de autópsia ocultado pela autondudc- c fot uma 
luta du Assembléia purn fazer vir à luz este documento. E~ delegado 
rcspons(tvel pelo susto: um susto que resultou. nu morte, c~cgou a 
di~er que pneumonia dnvu cm qualquer um, ute com ur rcfngcrudo. 
Foi preciso u constituição de uma Comissão Pnrlumentar ~e ln~ué
rito nu Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul pura mvcsttgar 
este fnto, porque o Poder Executivo foi inscnslvel a tudo. . . 

Duns curtas ao Governador do Estudo esc~eveu o JOrnal~st.a 
Mário de Almeida Lima, c o Governador não fot enpnz de senstbt· 

lizar-se. E note-se, Sr, Presidente, que o Governador era um homem 
incapuz de uma violência, de uma indelicadeza, fino, educado, 
polido, cavalheiro. Mas não foi capaz de tomar uma providência no 
sentido de responsabilizar essa autoridade, sujeita às suas ordens. 

A segunda carta do jornalista Mário de Almeida Lima levou o 
Governador a pedir urgência a uma sindictinciu, que terminou por 
concluir apenas que o Delegado teria cometido "abuso de autori
dade". 

Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul ultimava os seus trabalhos e já 
tinha recebido o laudo de autópsia que apontava como causa mortls 
o afogamento, com ferimentos com instrumento contundente, a auto
ridade policial roi distinguida com uma medalha. 

Dir-se-á, Sr. Presidente, que uma alta autoridade, seja do Es
tado, seja da República, niio pode saber e não pode acompanhar 
com os seus olhos o que se passa nos meandros 'da Administração. 
Concordo, Sr. Presidente. Mas quanto ratos dessa natureza vi':m a pú· 
blico, a autoridade que' cruza os braços se torna co-rcsponsável pelo 
que ocorreu nos dcsvãos administrativos. 

Pois bem: quando a Assembléia Legislativa já iu com seus traba
lhos adiantados, esta autoridade policial recebeu, nem màis, nem 
menos, do que a "Medalha do Pacificador". 

Então, Sr, Presidente, o mesmo jornalista Mário de Almeida 
Lima escreveu outra carta, desta vez ao General-de-Exército Oscar 
Luiz da Silva, Comandante do III Exército. Datada de 24 de agosto 
de 1973,dizussim: 

Exm• Sr. General: 

"A imprensa de hoje anuncia com destaque que entre os 
governadores: generais, militares c ctYIS a serem 
condecorados amanhã, cm Porto Alegre, como ponto alto 
das comemorações da Semana do Exército, um deles é o 
delegado Pedro Carlos Seelig. Vê-se, assim, que na mesma 
cerimônia vão receber a insigne homenagem figuras de prol 
dos meios civis c militares c um servidor da policia que, no 
momento, está sob a açilo da Justiça, sob a acusação de 
torturador c responsável pela morte do menor Lui1. Carlos 
Pinto Arébalo. A promotoria pública o denunciou como in
curso no crime do art. 121, § 2•, inciso III, do Código Penal 
(homicídio qualificado, com emp~ego de meios insidiosos e 
cruéis, tnis'como asfixia c tortura) c o Sr. Juiz de Direito, que 
aceitou a denúncia, no despacho em que o rcz, refere-se 
àquela morte, que enche o Rio Grande de vergonha, como 
um "brutul c estúpido assassinato", A calenda Assembléia 
Legislativa, através de uma CPI, apurou fatos que teste
munham contra os serviços policiais cm 'nossa terra, 
formando um dossier tcrrivel na sita significação. 

Ignoro, Sr. General, quando foi concedida a Medalho 
'do Pacificador que agora será entregue ao ainda delegado 
Seclig. Os jornais não o dizem, mas os fatos que nos últimos 
seis.mcses foram divulgados a seu respeito seriam de molde a . 
aconselhar 11 sustução da entrega da condceorução, até que a 
Justiça se mnnircste, cm definitivo, sobre o crime que lhe está 
sendo imputado. Justa, injustamente? Nilo sei, Só u Justiça, 
·nu sua independênciu e soberania, poderá dizê-lo. 

Ainda M poucos dias presos comuns o denunciavam à 
CPI du Assembléia como um torturador profissional, sâdico c 
ávido de snngue, que escorre sob us portas de uma depen
dência do DOPS como se ali houvesse um matadouro. Isto é 
o que estit trunserito, Gcncrul, nu Folha da Manhi, 
respeitável órgão da imprensa local, nu sua edição de 17 do 
corrente mês. "Conto o chila é cm dcsnlvcl - diz uma das 
vltimus de Seclig - quando havia sessões mais violentas u 
gente podin ver o sangue correndo pela fresta du porta pura o 
corredor". Hlt necessidade de dizer mais, General Oscar Luiz? 
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As denúncias articuladas contra Seelig são hoje do 
conhecimento de todo o Pais. Toda a imprensa brasileira se 
tem ocupado de seu nome. ~natural, por isso, que a opinião 
pública se constranja e se espante quando depara o nome 
desse policial, que já deveria ter sido afastado do serviço 
público (o Governador Raimundo Padilha, do Estudo do 
Rio, demitiu de sua policia individuas de muito menor 
periculosidade}, numa cerimônia em que o Exército Bra· 
sileiro se propõe, nu forma do Decreto n• 37.745, de 17 de 
agosto de 1955, ugr<~ciar civis e militares que se hajam 
revelado credores de "homenagem especial do Exército pelos 
seus relcvuntes serviços'', 

A vida de qualquer cidadão há de constituir-se numa uni· 
dade indissolúvel. Não se sabe que serviços relevantes Seelig 
terá prestado às Forças Armadas. O que se sabe, a seu respei
to, documentadamente, é que ele está sendo levado u barro 
dos tribunais pela prática de um crime infamante. Se houve 
os serviços, e não tenho porque duvidar de sua existência, u 
revelação posterior de fatos graves a seu respeito o 
desqualificum para receber qualquer homenagem do Exército 
Brusilciro. 

Dir-se·ú que u Justiça ainda não deu a palavra final 
sobre o crime que se lhe imputa. Mas bastaria a suspeita, e n.o 
caso hú mais do que suspeitas, há evidências, para a 
prudênch1 mais elementar sustar, Sr. General, a homenagem 
a que ucaso fizesse jus aquele servidor, até que se apurassem 
de forma cabal as gravíssimas acusações que sobre ele 
pesam. Nüo pode o Exército correr o risco moral de conceder 
uma condecoração dessa significação u um cidadão que 
amanhã " Justiça pronuncie como um criminoso cruel. E 
nem é justo, Sr. General, que cidadãos eminentíssimos sejam 
galardo<~dos de forma tão excepcional na mesma cerimônia 
em que Scelig, sob tão duras acusações, é também agraciado. 

Admito que o dossier sobre os bons serviços do delegado 
estivesse pronto e justificusse, meses atrás, a concessão da 
Medalha. Os fatos, porém, que se tornaram públicos poste· 
riormente, são mais do que suficientes para recomendar a 
revisão de seu processo - pois presumo que os 
homenageados nu forma do Decreto n• 37.746 só possam ser 
cid<~dãos de vida irreprochável - para que os seus ,!erviços 
ao Exército sejam contrastudos com os dados novos 
reveludores de umu nova faceta de sua personalidade e o 
Estudo-Maior do Exército, que é o órgão que propõe u 
homenugem <~o Sr. Ministro da Guerra- hoje do Exército
possu novaineníe pronunciar-se sobre a concessilo du Meda
lha do Pacificador, honra insigne a que poucos fuzem jus. 

·Eu lhe diriu estas coisas de viva voz, Sr. General, se mais 
fllcil fosse o acesso a V. Ex•, e não o soubesse um homem tão 
ocup<~do. Nilo poderiu é deixur de dizê-las. E o fuc;o por este 
meio, espcrundo que esta comunicaçilo lhe chegue às mãos 
cm tempo húbil. Em tempo de evitur que se consume este 
:llcntndo U naturezu du mercê que o Exército Brasileiro, de 
que V. Ex• é digno reprcscntunte, outorgu com tantu 
parcimônin. 

Reservo-me o direito de dar a esta curta a divulgaçilo 
que o interesse publico aconselhar. 

Com o muior respeito e consideração, 
Mário de Almeida Lima" 

Est<~ carta, Sr. Presidente, foi divulgada; foi lida na Assembléia 
Legislutiva do Estudo do Rio Grunde do Sul. Contudo, u mednlhu 
foi entregue. 

Revelo este fulo, Sr, Presidente, um entre tantos, para mostrur u 
série de ubusos, de excessos, de violêncius que se têm praticado neste 
Puís, sem que os responsáveis por esses ubusos, por esses excessos, 
por essus violêncius tenhum sido responsubilizndos. E como se vê, 

chega a haver uti: distinções excepcionais aos ucusados. 
Sr. Presidente, nilo está na dependênciu do Poder Judiciário, 

mus na i\rea cspecflica do Poder Executivo, o que ocorre com o 
chamado "Esquadrão da Morte", Abro os jornuis desta semana c 
vejo, por exemplo, que o "Esquadrão da Morte" do Estado do Rio 
já pr<~ticou 654 operações, e que nada foi esclurecido. Seiscentos c 
cinq!lenhl c quutro, sem solução. Tenho o documento em mãos, Sr. 
Presidente. Abro o Jornal do Brasil e encontro essa notfcia: ligu~ 
234-2010 e denuncie o "Esquadrão da Morte". 

Mas o que é isto, Sr. Presidente? Este Governo que pode tudo, 
que tem todos os recursos passiveis, não tem meios de investigar o 
que ocorre num departamento de sua responsabilidade c, a essa ai· 
tura, depois de que centenas de casos de assassinios tenham sido 
cometidos, recorru a este expediente da denúncia telefônica para 
apurar casos destu natureza, Sr. Presidente? Não é de ser levado a 
sí:rio. E é por isso, Sr. Presidente, que me choca,- a mim -como 
chocou ao Brasil inteiro, o agravo que Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República, fez ao Poder Judiciârio do Brasil. Agravo 
que, por sin<~l, motivou entrevistas colhidas pelo O Estado de S. 
Paulo de homens como Aliomur Baleeiro, Afonso Arinos, Seabra 
Fagundes, Luiz G<~lotti, Victor Nunes Leal. 

Ainda u propósito desse chamado "Esquadrão da Morte", eis 
como se refere o O Edtado de S. Paulo, em sua página de editoriais, 
edição de 27 de setembro:· 

"Enquanto em nosso E.•tado, os chamados executivos 
do bando assassino e corrupto ·eram apontados e levados à 
burra dos tribunais, no Rio de Janeiro, deu-se prossegui· 
mento, após o afastamento do promotor público, à politica. 
de "panos quentes", evitando-se o envolvimento dos res· 

· pensáveis pelos crimes, que ainda hoje se cometem pratica· 
mente às escãncaras." 

E continua: 

"Nu verdade, os resultudos brilhantemente alcançados 
em São Paulo na fase inicial das investigações foram depois 
comprometidos pelas pressões advindas de altas esferas, 
preocupadas com a imagem de um dos representantes do 
bando criminoso, que, de herói nacional, passava a ser consi· 
derado um policial corrupto, assassino vulgar, envolvido, 
ademais, no tráfico de entorpecentes. Para obter-se o non 
llquet da Justiça, Juizes de Direito e Promotores Públicos 
foram afastados e chegou-se a editar modificações à lei de 
Processo Penal, pura que a Importante figura ficasse livre da 
prisüo que, até então, era obrigatória nos rêus pronunciados. 
e que deveriam submeter-se a julgamento no tribunal do 
Júri," 

O Sr. Lázaro Jlarboza (MDB - Goiás) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) -
Com prn1.er, nobre Senador Lúznro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Go14s)- Nobre Senador Puulo 
Brossard, o mundo inteiro se emociona, unte u execução de cinco 
presos, levada u efeito pelo Governo Espanhol. V. Ex•. nesta tarde, 
estarrece o Senado e a Nação, denunciundo, da muis altu tribuna, 
654 operações do "Esquudrilo dn Morte"... · 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul}
No Rio de Janeiro, sem solução. 



O Sr. Lázaro. Barboza (MDB- Goids) - no Rio de Janeiro, 
sem solução, Eminente Senador Paulo Brossard, entendo que pior 
do que o ódio, só a vingança e que pior do que o crime, só a impuni
dade, porque a impunidade, no processo de encadeamento, pode ser 
considerada como a milc do arbítrio, E é por is•o, nobre Senador, 
que todos os povos civílízados do mundo têm grande amor e apreço 
pela lei, como expressão do jus normado; e aqueles que não crêem na 
lei e no Direito, como expressão desse jus normado, não têm sequer 
condições de exercer qualquer ato de autoridade. Cumprimento V. 
Ex•, nobre Senador, pelo seu pronunciamento corajoso, que honra o 
Senado, 

O Sr. Saldanha DerZI' (ARENA - Mato G~osso) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Agradeço o aparte do nobre Senador por Goiás, Lázaro Barboza, e 
ouço o aparte do nobre Senador por Mato Grosso, Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- Mato Grosso)- Muíto grato 
a V, Bx•, eminente Senador Paulo Brossard, Realmente, V, Ex• traz 
ao conhecimento da Casa, abusos policiais em que o próprio Go
verno tem determinado instruções e medidas para impedir, porque 
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúblíca não pode estar de 
acordo com esses erros e abusos de policiais em todo o Brasíl, Isso há 
em todo o País, ~ nós sabemos os elementos com que contamos nas 
nossas polícias, especialmente em nossos Estados. Mas, o Senador 
Lázaro Barboza disse que o mundo todo está estarrecido com a exe
cução de cinco subversivos na Espanha. Mas não ouvimos, porém, 
que o mundo tivesse se revoltado com a execução de pobres policiais 
que estavam cumprindo o seu dever, para estabelecer a ordem no seu 
país, lá na Espanha; quantos foram sacrificados, quantos filhos de 
famílía, moços, jovens, sacrificados, Não houve um apelo de 
nenhum país do mundo, Todavia, a palavra há quando são executa
dos esses subversivos, que foram julgados pela Justiça espanhola. Es
se, o aparte que queria dar a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Não gostaria, Sr. Presidente, neste momento, de desviar o rumo do 
discurso que estou a proferir, Mas não posso ignorar a questilo sus
citada pelo nobre Senador pelo Mato Grosso,. embora ela ensejasse, 
por si só, um discurso especíul, para, à distfmcia, como graças a Deus 
nos encontramos, tecer algumas renexões em torno do problema que 
vive aquela grande Naçiio, 

Mus, eu me permilíriu observar ao nobre Senador Saldanha 
Derli que na Espanha existe um regime fortemente autoritl~rio, há 
quase 40 unos, desde a guerra civil, que foi da maior violência, Veja 
V, Ex•, a infecundidade dos regimes autoritários: quase 40 unos pas
sados cu situnçilo daquele pufs, tenho a impressilo. retrata u mesma 
situuçuo de40 unos, quando u guerra civil dividia u Espanha; u mes
ma violênciu, o mesmo radicnlismo, os mesmos. excesso.o;. 

Aqui: são us uutoridndcs policiais trucidadas por utos de vio
li:nciu, ali, são utos da autoridade u praticar u violência legal, com rc· 
quintes de crueldade, que luvanturum o mundo contra u prática, nu 
segunda metade do Século XX, do "garrote vil", 

Veju-sc a infecundidade dos regimes uutoritllrios, V, Ex• hl1 de 
ucompunhur o desenvolvimento dos fatos polftiéos no pequenino 
Portugal -outro exemplo tremendo, terrível, do que siio c do que 
valem os regimes uutoritllrios. V. Ex• tem ulguma dúvidu ucercn do 
que podcr{l acontecer nu Espunhu, dia mnis, díu menos~ Eu nüo 
tenho, Sr. Presidente. Digo isto com dor, porque conheço a Espunhu. 

ainda que de passagem, e sou um encantado com aquela terra, com 
aquele povo, com o espírito e com a cultura do ~ovo CSf?ll~hol. Mas 
temo e choro pelo que estâ para acontecer na !látria de Cervantes, 
quase quarenta unos depois da guerra civil. 

Quem não sabe que quanto mais dura, quanto mais se prolonga 
um regime autoritário de direita, mais se criam as condições para a 
implantação de um regime totalítário de esquerda ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- Porque é nos subter· 
râneos que eles crescem e fecundam, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB ~Gra.de do Sul)- ... 
servindo-se, cxatamente, da estrutura awt~rit!ria e ditatorial, já im
posta e aplicada, ao mesmo tempo em quc:oll!l:um vazio em matéria 
de organizações democráticas. E nos regimes fortes só prospera, exa
tamentc, o partido totalitário, por excelência, afeito a sobreviver nos 
regimes liberticidas. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA-Rio Grande do Norte) -
V, Ex• me honra com um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
, Ouço o aparte do nobre Senador pct'o Rio Grande do Norte, 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte)- Estou 
vendo que V, Ex•- c permita-me que registre neste rápido aparte
está dedicando o seu discurso à crônica policial destes dias, 1:: de 
estarrecer, eminente Senador, que na altura que V. Ex• é tido por este 
Pais, queira confundir a autoridade do Presidente da República com 
acontecimentos policiais brasíleiros. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Vou chegar lú. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte)- 1: 
difícil compreender-se- c V, Ex• me perdoe- que um homem da 
estatura moral de V, Ex•, com a cultura c o respeito que merece de 
todos nós e da Nação, possa confundir a autoridade de um homem, 
como o Presidente Ernesto Geisel com casos policiais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
V, Ex• cstú muito solicito na defesa do Governo, Poderia V, Ex• 
dizer quem foi responsável pela alteração do Código de Processo 
Penal, para favorecer àquilo que O Estado de S. Paulo chama "um 
bundo criminoso e corrupto"? 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) - · 
Gostaria que V. Ex• permitisse eu terminar o meu aparte. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) -
Pode concluir. 

• O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte)- Já 
disse o que V, Ex• estú lendo e rcOetindo, nesta tarde, são 
acontecimentos vinculados à crônicn policial da imprensa do Pais. 
Não preciso dizer mais nada sobre este assunto, Mas, quero dizer a 
Y., Ex• du estranheza que me causa, que serí1, sem dúvida alguma, da 
Nuçuo inteira, em confundir u autoridade do Presidente da Repúbli· 
cn com umu crânicn policiul. E, quero dizer mais u V, E"• ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) -
Não precisa V. Ex• estabelecer estas identincações. 

O Sr. Dlnurte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) -
Permita-me continuar o meu aparte, que será rl1pido. 

Gostnriu que V. Ex•, como teve o cuidado de trazer, estatisticu
mcnte, cusos policinis, houvesse truzido puru conhecimento deste 
Plcnúrio, isto sim, futo que csturrcccriu todu ti Nuçi\o: trutn-se do rup· 
to dns criuncinhus, que estuo sendo executadas, afrontando a Revolu
çi\o, que aindn nUo terminou. Isso é o que deve estarrecer u f'\uçl\o c 



o mundo: scqUcstrum·se criuncas; ,exigir-se pagamento c, depois, 
ussusslnlt·hts. Esta\ u luta continuuda cm que a Revolução se empe .. 
nh:t procurundo conscrtnr este País. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Vou continuar. Sr. Presidente, não sem untes deixar registrado que 
essas identificações correm por conta dos defensores do Governo. 

Meu propósito, nesta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
para saliefllar que, untes de agravar o Poder Judicíârío, deveria o 
Poder Executivo cuidar dos serviços que estão ufetos u ele- Poder 
Executivo-- e que não funcionam melhor do que o Poder Judicíúrio 
que, como todos sabem, não tem o poder de iniciativa; e só age, só se 
movimenta, quando provocado por 4uem de direito; que não pode, 
par isso mesmo, tomar determinadas iniciativas; que só lhe compete 
decidir, no caso dos autos, quando a ação regularmente proposta por 
pissoa legalmente qmtlificudu pura fazê-lo. 

No tocante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aos direitos 
individuais du pe.sou humana, cm nosso País, vou treferir u 
pronunci:uncnto da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, reunida ne Rio de Janeiro, em. agosto de 1974, que 
aprovou u t~se do Professor Heleno Cláudio Fragoso, sob o título 
··os diroitos do homem o suu .tutela jurídica", na qual se lê o 
seguintt:: 

"A atual situtu;5o dos 'direitos humanos, em nosso Puís, 
!!presenta um quadro sombrio .... Ao Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados, tem chegado numerosos casos de 
desupurccimento de pessoas que, depois se descobre estarem 
pr~sus e incomunicáveis c submetidas u graves violências 
corporais, sem que se fuça comunicação da prisão à autorida
de: judici[triu competente ... 

Leio. Sr. Presidente, um trnbulho do Professor Heleno ClíJudio 
Frugoso uprescntudo nu Conferência Nacional da Ordem dos 
Advo~ados, reunida no Rio de Janeiro em agosto do ano passado, e 
por elu uprovudo. 

Sr. Presidente, Srs. Senudoros, só mesmo com o propósito de 
desviur u atençrto c de nrto perder u ocasião de louvar o Governo é 
qui! se vem trazer o casO de raptos de criunçus, para nutorizar e dcf~n
dt:r os abusos praticados contra a pessoa humnna, cdmo se crimes 

I • • ''- I repu stvos como estes JUStlncassem outros praticudos por certas 
uutoridt1dcs, Outro diu, ao falar, nesta Casa, sobre este mesmo tcmu 
ouvi observações de um eminente colcg~. cuja Uusência deploro nest~ 

. morncn1o. nuts que nl!o me furtou comcntur, dado o seu carátcr de· 
ubsolut:1 impessoulidude. Ouvi, Sr. Presidente, do nobre Senador 
Jarbas Pussarinho, como u Cusa tmnbérn ouviu, que esses abusos 
pnltic:tdos, r~:ulmcntc, crum sabidos, mus que niio se poderia utribuir 
u ncnhu m Presidente o propósito de cometer violências c torturns. 

Ora, Sr. Presidente, cm primeiro lugar, creio que nunca passou 
pelu cubeca de quem quer que seja, imputur ao Presidente A ou B o 
escopo de pr:tticar torturas. Jamais. Se esta fosse a preocupaçüo de 
um Presidente da República do Brasil, cru o caso de mudurmos de 
tcrru! 

Evidentemente, ningui:m, jamais, foi capuz de dizer que cru 
preocup:Jçuo do Governo realizar atas dessa nuturezu, nem o nobre 
Senador fazia essa imputaciio a mim. O futo entretJtnto, Sr. Presi· 
dcn\~: - c tlí é que cstú o núcleo dn questão - é que 
iibusos sUo cometidos. Dir-sc-ú: o Presidente nl1o tomu conheci
mento. Também concordo, independente de dcmonstruçllo, que o 
Presidente nào pode tomar conhecimento do que se pussu nos escon· 
derijos deste ou daquele serviço. Ele não é oniprcsente. Assim que, 
neste ponto cstumos de acordo. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA-Espírito Santo) - Permite 
V. Ex• um :1purte'? 

O SR. l'AULO DROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul)- A 
C!Ut:stüo surge, entretanto, no momento cm que us uutoridudes são 

advertidas, cm que as ocorrências siio reveladas. Nesse momento 
surge, entüo, uma outra questão. 

Ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rezende, 

O Sr. Eurico Rezende (ARI<;NA-Espírlto Santo)- Não desejo. 
focalizar qual o Presidente du República que possa receber o titulo 
de cumpeiio nu prcservaçiio e na defesa dos direitos da pessoa huma
na. Mas toda Naçiio reconhece, e V. Ex• com u sua honradez poderá 
proclumú-lo, 'que. pela primeira vez, na História do Brasil, em 
termos de lmpi:rio e de República, surgiu uma lei especificamente 
destinada no seu curá ter processual e no seu curá ter substantivo para 
promover u responsabilidade pelos 'abusos de autoridades. Essa lei 
decorreu de Mensagem do eminente e saudoso Presidente Castel\o 
Branco. Foi uma conquista que recebeu, naquela oportunidade, um . 
elogio da classe dos adv~gados, que obviamente é a mais sensível, ' 
por força de sua clientela, u essas violações. Existe no Brasil um 
dipl~Ímt legal esgotante, que surgiu nu i:pocu de maior virulênciÚ 
revolucionária. que foi o período vestibular. Essa lei é dedicada 
exclusivamente u colocar no banco dos réus as autoridades e os seus 
agentes que pratiquem abusos. Isto, por si sô, revela que u Revolu· 
ção brasileira sempre se preocupou com a preservação. dos direitos' 
do homcrp, e, como muito bem diz V. Ex•, não se pode responsubi· 
lizar o Senhor Presidente da Republica. Serão responsabilizados, cm 
casos específicos, os agentes da autoridade, e esses abusos ,•cmprc 
ex.istinlm e sempre. existirão. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul)- O 
nobre Senador pelo Espírito Santo, Sr. Eurico Rezende, lembra que 
existe uma lei que define os chamados abusos de autoridade, O pior, 
Sr. Presidente, é que a lei existe, só que não é cumprida. Existe, tam· 
bi:m, outra lei que cuida da proteção dos direitos humanos que, tam
bém, est:í sepultada. Leis existem, Sr. Presidente. O que falta é: o 
cumprimento delas. 

Continuando, Sr. Presidente, ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espírito Santo)- Nobre Sena
dor, V. Ex• com a sua delicadeza, vai-me permitir rebater, ligeira· 
mente, esse segundo argumento, V. Ex• disse aí, que o Supremo 
Tribunul Federal. vale dizer- o Poder Judiciário, está circunscrito. a 
decidir aquilo que se postula nos pretôrios. A lei estú disponível e cu 
quero até convocar V. Ex• pura recrutar esses casos de abusos de 
autoridade c exercer, nüo o seu direito, mns, o seu dever que até aqui 
não estil sendo cumprido; o de levar tls barras da Justiça ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) -
V. Ex• se equivoca. O meu dever está sendo cumprido. Vou aprovei- • 
ta r a provocação do eminente Senador pelo Espírito Santo pura lem
hrur que estn lei cuida não apenas du responsabilidade penal, mas, 
con1cçu pclu rcsponsubilidudc udministrativa. O que fuz o Governo 
que niio promove u respons:Jbilidudc udministrutivu dos seus fun
donúrios que praticam os abusos'~ Tenho bem presente n lei u que 
S. Ex• se refere. El:t cuida da responsabilidade administrativa, da 
responsabilidade penal c da responsabilidude civil. 

O Sr. Uzaro Burboza (MDB-Golás)- Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul)- E 
Sr.,Presidente, não se diga que o honrado Chefe do Governo não tem 
conhecimento de coisus que ocorrem no nosso Puls porque, pelo 
menos, cm dctcrmin:~dos cusos, u queixa foi levudu uté Suu ExccJCn .. 
ci:1. 

Não vou ficur cm puluvrus dcsucompunhudus de documentos. 
Vou uos documentos. Tenho-os todos, Sr. Presidente. Doles tomei 
conhecimento nu Conferénciu Nucional da Ordem dos Advogudos 
do Rio de Juneirc, no uno de I 974, quundo lá cor1pnrcceu certo 
udvogudo de São Puulo que foru vitima de brutulidude sem nome. de 
violências inquulific{Jveis, de ubusos definidos cm lei como crimi
nosos. 



Tenho, Sf; Presidente, nas minhas mãos, o relato do tratamento 
que foi dado a esse homem c sinto escrúpulo em 11:,1o para o Senado, 
tal a desonra que se encontra neste papel, envolvendo autoridades, 

Por que esse advogado foi assim brutalmente tratado? Porque 
era advogado, Sr, Presidente, e como advogado exercia a sua profis· 
são. 

Nilo lerei hoje e espero não ser forçado a ler o referido documen· 
to, porque ele enche de vergonha uma época e compromete uma ad· 
ministração, 

Este relato, envolve a pessoa de um advogado, que no ser preso, 
saindo do seu escritório, foi visto por pessoas que levaram a ocorrên· 
cia no conhecimento da Ordem dos Advogados, o que permitiu à 
Ordem movimcntar·sc c reclamar contra o desaparecimento daquele 
homem. Não fora isso, e talvez até hoje ninguém mais tivesse no· 
tícias dele, 

Os maus tratos infligidos a essa pessoa são horrorosos, fariam 
honra no regime russo. Já referi dest.n tribuna o relato publicado do
mingo, no O Estado de S. Paulo, de um funcionário da Embaixada 
dos Estados Unidos em Moscou e que levou quinze anos curtindo as 
belezas do paraíso soviético. Esse relato se assemelha, de maneira im
pressionante, aos relatos que chegam ao nosso conhecimento, infeliz· 
mente e vergonhosamente ocorridos no País. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - Peço a V. Ex• a 
gentileza de concluir o seu discurs9,_porque o seu tempo estã es
gotado, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio. Grande do Sul) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabem qual foi o resultado de toda a 
investigação feita sobre esse homem? Nada foi apurado que justi· 
ficasse o seu indiciamento. Tenho aqui o documento em mãos, Sr. 
Presidente: preso, violentado e brutalizado! e inocentado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirita Santo) - Se, V. Ex• 
tem a prova das violências, devia exibi-la, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) -
Louvo-me num relatório da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
tem a assinatura ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirita SIUito) - Então 
V. Ex• se louva numa nota ... 

O Sr. Leite Chnes (MDB- Paraná)- Sr, Presidente, a Lide· 
rança pede a V, Ex• que conceda ao nobre Senador Paulo Brossnrd 
o tempo que lhe cabe por direito, a fim de que possa terminar o seu 
discurso, 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) -Informo a V. Ex• 
que isso não é permitido, mas concedo ao nobre orador mais dez mi· 
nu tos para concluir o seu discurso. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB -Rio Grande do Sul) -
Vou concluir, Sr, Presidente. Em relatório que tem a assinatura dos 
nomes muis prestigiosos da "''asse, é no que me louvo, 

O Sr. Eurico Rezemle (ARENA- Esplrilo Santo)- Dez minu· 
tos i: o tempo que V, Ex• tem pura mostrar ns provas das violências. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Ex• estú enganado. Se V, Ex• quiser cu ponho nos Anais do Senado 
todos os documentos que Íenho, Mas os rumos do meu discurso, os 
limites da minha oração, silo traçados por mim, V, Ex• não dâ 
ordens uo meu discurso! 

Vou prosseguir, Sr, Presidente, dizendo que me louvo cm 
documento du Ordem dos Advogados do Brasil ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirita Santo)- V, Ex• 
nilo aceita o debute? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Devo dizer que este caso foi comunicado pelo Pre· 

sidentc da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José: Ribeiro de Cas· 
tro Filho, a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, pelo 
Oficio 315/GP, de 5 de junho de 1974, A outras autoridades_ tum· 
bém, mas chega esta. A Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú· 
blica, o Presidente· da Ordem dos Advogados do Brasil fez a comuni· 
caçilo forrqnl, documentada, da terrlvcl ocorrência, · 

V, Ex i sabe, nobre Senador Eurico Rezende, que o Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados não faria uma denúncia 
por ouvir dizer, não faria uma denúncia desacompanhada dos do· 
cumentos, das provas. V, Ex• sabe do alto conceito que sempre 
gozou, e goza ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirita Santo)- Poderia 
fazer uma simples comunicação, Excelência, transmitindo as pula· 
vras da alegada vítima, 

O, SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rlo Grande do Sul) -
•Documentada e endereçada a Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República? Tenho em mãos, a cópia dos ofícios. 

Pois bem, Sr. Presidente, até hoje nenhuma providência, até 
hoje nenhuma soluçilo, O Dr. José Ribeiro de Castro Filho terminou 
o seu mandato como Presidente, Não recebeu uma resposta ao ofício 
endereçado a Sua Excelência o Senhor Presidente da Republica. 

Na denúncia feita havia, inclusive, os nomes das autoridades res· 
pensáveis. 

De modo, Sr, Presidente, que abusos existem, mas esses abusos 
continuam na mais absoluta impunidade. 

O jornal de hoje estampa esta notícia: 

"Ordem dos Advogados do Brasil aponta desprezo por 
direitos humanos." 

Já não é mais o Dr. José Ribeiro de Castro Filho. O Presidente, 
agora, é o Professor Caio Mário da Silva Pereira. Diz ele o seguinte: 

"Os direitos da pessoa humana, que receberam especial 
ênfase no mundo ocidental após a Segunda Guerra, com a 
criação de diversas declarações de princípios, encontram-se 
no Brasil relegados a segundo plano." 

E nesta linha desenvolve a suas considerações. 

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil finalizou ... 

- Conferência realizada na Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro-

... convocando os estudantes pura a manutenção de luta que 
a OAB sustenta pelo restabelecimento' do Estado de Direito, 
das garantias constitucionais e das liberdades fundamentais 
da pessoa humana, "Nós não descremos, não perdemos a fé 
nem a confiança, e tampouco desertamos da herança que 
recebemos de nossos maiores e esperamos dos estudantes 
comportamento idêntico na defesa do ideal democrãtico da 
Nação Brasileira." 

~ o novo Presidente da Ordem dos Advogados que fala esta 
linguagem. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, volto a dizer que não leio os 
documentos que tenho em meu poder, por constrangimento, por 
pudor. Eles silo de arrepiar, 

A questão nuclear, u questão fundamental, Sr. Presidente, i: a de 
que hú leis, e em profusi\o, Ocorre que ns leis não silo cumpridas, 

A questão, Sr. Presidente, i: que ainda nilo passou pela cabeça 
de ninguém que Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
tenha como preocupnçilo praticar excessos, abusos e muito menos 
torturas, Mas, o grave é que, nu medida em que subordinados seus 
prnticum ubusos, excessos c torturas, e permaneçam impunc:s, eles 
terminam se renetindo e repercutindo no Chefe do Poder. AI estâ a 
gravidade, u suma gravidade. Nilo posso supor que o honrado 
Senhor Presidente da República tenha esta pretensão,' J1or isto 



mesmo, ocupo esta lribunu, pura reclamar de Sua Excelência atençUo 
especial pura estes fatos que ocorrem sob o seu Governo, a fim de 
que, amanhã, não seja Sua Excelência opontudo como co·responsú
vel por eles. 

Nesta Casa já foi dito, Sr. Presidente, hâ algum tempo, que ao 
Gqverno não caberia assumir a responsabilidade por fatos ocorridos 
nos "porões da Administração". Isto nos diz, desde logo, que há 
porões na Administração. Há salões e há porões, E o que ocorre nos 
porões não pode ser imputado ao Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Solicitaria a V. Ex• 
que concluísse o seu pronunciamento e nilo mais aceitasse apartes. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Encerrú-lo·ei Sr. Presidente. 

O Sr, Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
Paulo Brossard, só uma pequena participação, se V. Ex• me 
permitisse. (Assentimento do orador.) Senador Paulo Brossard, 
tenho, por V, Ex•, não só admiração, como também o maior 
respeito. Acredito, sinceramente, que o depoimento que V. Ex• traz à 
Casa e à Nação é um grande serviço que está prestando a 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, e só através desta 
verdade t: que, realmente, poderemos encontrar. os caminhos que 
tanto buscamos. Congratulo,me com V. Ex•, porque esta é uma criti· 
cu construtiva que pode dar a Sua Excelência os horizontes que estú 
a merecer. Muito obrigado a V, Ex•. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Sou agradecido ao nobre Senador pelo Rio Grande do N arte. 

Sr. Presidente,, atento à sua benevolente advertência, vou 
encerrar, c com estas palavras~ já foi dito\ nesta Casa, que ao Gover~ 
no nilo cube a responsabilidade por fatos ocorridos nos "porões da 
Administmçilo". Fica-se sabendo, desde logo, que esta Administra· 
çilo tem porões, Mas, cuidem-se os administradores para que o mau 
cheiro dos porões não chegue até os salões da Administração. E, se 
os ocupantes dos salões não se responsabilizam pelo que ocorre no, 
porões, a Nação tem o direito de perguntar, Sr. Presidente. Quem 
responde pJr eles'! (Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Laiznro Bnrbozn (MDII- Goiás) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para explicação pessoal. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - Amazonas) - Peço a palavra, 
como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O nobre Senador 
José Lindoso pediu a palavra como Líder. V, Ex• poderá falur 
depois. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso, que falará 
como Líder. 

O SR. JOSF:: LINDOSO (ARENA - Amazonas. Como Lrdcr, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acubumus Llc assistir, 111ais uma vez, u um dos discursos que o 
eminente Scll;.u.lor Paulo Urossarc.J costumu fuzcr, nu Cusu. 
nlunganllo-sc nu tt:rnpo, nu operuçUo lentu dos gestos e nu lcntidilo 
dus fras~:s c na busca de construir, através das frases c dos gestos, o 
êxito de sua oratória. 

Perseguir, Sr. Presidente, Srs. Scnudon:s, o êxito du orutóriu é, 
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cfctivumenle, perseguir uma glória pessoal mas, nem sempre se 
tradu1. no interesse de fazer a História, na perspectiva da Verdade e 
du Justiça. 

Uma dcclaruçi10 inicial se impõe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
cm nome do Governo c em nome da Aliança Renovadora Nacional: 
o Governo c a Maioria niio compactuam, nunca compactuaram e 
nào.compactuarào.jamais, dentro das suas responsabilidades, das 
suus tradições democráticas e de respeito à pessoa humana, com 
ocorrências vcrificadus nas delegacias de polícia com práticas 
abusivus c repulsivas contrn a pessoa humana neste imenso território 
de H milhões c 512 mil km'. 

Esta I! umu declaração peremptória. Mas não é este Governo, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nüo pactua com abusos da 
udministruçUo, ucometidos, perpetrados, por escalões superiores ou 
inferiores. Na República, podemos, pelo testemunho da História, 
dit.er que :tssim têm procedido os Governos do- Brasil. Este Governo, 
niio só não pactua, ôào os admite. 

O Senhor Presidente Ernesto Geisol tem demonstrado, à 
socieua<ie, o seu mais profundo respeito à pessoa humana. 

Sr. Pr.sidcnte, Srs. Senadores, niio é só concernente a 
providêncius de natureza administrativa. ~. atê, nu busca da 
singularidade de casos que podem afligir a consciência universal, se 
divulgados como aquele ocorrido em Juiz de Fora, com o 
impedimento de u'a moça, de cor, de entrar num clube recreativo, 
Sua Excelência recomendou, dentro das possibilidades de sua 
utuaçiio cm tais situações, c consciente da grandeza de suas 
responsabilidades, as providências necessárias para que não fosse 
ferido :u.tuilo lfUC é uma constante da nossa cullura, na democracia 
racial brasilciru: o respeito a todas as pessoas, à dignidade de todas 
as pelisoas, indiferente à sua cor, religião, nacionalidade, posição 
politica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós testemunhamos aten· 
tos o uesdobrur do discurso do nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul. S. Ex• denunciou que vinha manifestar sua estranheza e opor 
embargos contra a omissiio do Senhor Presidente da República em 
casos que iria relatar. Assinalou, por três vezes seguidas, que o 
Senhor Presidente da República, cm discurso pronunciado nu 
histórica Convenção da Aliança Renovudora Nacional, havia agra· 
vado a Justiça, havia como que insultado a Justiça e que, uo invés de 
agravar u Justiça, deveria cuidou das obrigações na área udministrati· 
va. Que obrigações foram essus que fugi rum à atenção, que a Nação 
toda reconhece, profunda e dedicada, do Senhor Presidente da Repú· 
blicu'! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as notas taquigráficus estiio ai 
paru falar tram1üilamente, foram casos principalmente de policia, .. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) - Permite 
V. E~~ um apí~rt\!'~ 

O SR. JOSF:: LINDOSO (ARENA -Amazonas)- Foi o caso 
ue um famoso delegado do Rio Grande do Sul, terra de S. Ex• -
terra de tuntus contribuições gloriosas puru este Puís - que, estru
nhumente, foru cnvolvit.Jo num processo relutivamentc a uma criança 
e lJUe, t.Jcsgraçadumcntc, tiveru responsubilidtldc perante n opinião 
pública pela morte dessu criança. 

Forum, cm S\!guidu, referidos fatos envolvendo o chumudo "Es· 
lJUadriio r.Ja Morte", Sr. Presidente. Sem delimitar o tt:mpo puru o 
efeito estatístico retumbante, paru efeito de oposiçiio, simplesmente 
de Oposiçii.o, S. E."'' enumera 'lue, utribufdos ao HEsquudrào du 
Morte" existiam indcci!'rados, cerca de 654 -,se não me fulhu u 
memOria - cusos nu polícin do Rio de Janeiro. Cusos sem. solução 
c."\istcmnào liÓ nu polícia do Rin de Juneiro, mus em quulquÍ:r polfciu 
tio mundo. Lemos uma rcportugcm, hil pouco tempo, enumcrundo 
os ~.:asus cus dilicultludcs irne~1sas cm rcsolvê~los, mus S. Ex• - que 
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-., ... -
tem possibilidades de talento c que só são realmente c triste· 
mente ,obnubiladas pela sua paixão política, a desserviço da causa 
tJUC de pcnsu cstur servindo, que é a da justiça - não diss~: o que 
signincuriam esses 654 casos enumerados e revelados pela policia do 
Rio como indecifrilvcis. S. Ex• não procurou dar a explicação do pro· 
hlcmu cruciuntc que u nossa sociedade .está vivendo nesta década, c 
que os Estados Unidos já viveram na década de 30, que é o problema 
do desenvolvimento industrial, tendo vários reflexos na área crimi· 
nal, criando desassossego c insegurança, exigindo da máquina do Es· 
tado medidas as mais cneientcs, bracejando ..:. Polícia c Justiça -
pum eliminar o crime numa perna desgraçadamente nem sempre 
vitoriosu, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirllo Santo) - Permite 
V. Ex• um aparte'! 

O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA - Amuonas) - Ouço 
V. Ex• com todo o respeito e honra. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo)- Vou ter 
que apartcar V. Ex•, porque a impaciência do eminente Senador 
Paulo Brossard não me permitiu sequer concluir o aparte. S. Ex•, 
não só pelas palavras, mas até mesmo com movimento nsionômico, 
como· que recomendou, ou mais do que isso, sentenciou no sentido 
de que eu não continuasse o meu aparte. Justilica-se isso pois, como 
sempre acontece, S. Ex• tem pressa porque tem permanentemente 
um encontro marcado com a glória, através dos tópicos da sua 
esplêndida oratória, que todos nós reconhecemos. Não estava aqui 
na inicial do discurso do bravo representante gaúcho, mas vejo, pelo 
retrospecto que V. Ex• faz, que o Sr. Senador Paulo Brossard 
acusou Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, de 
omissão. e uma acusação realmente muito grave e, por ser grave, 
realiza no espírito e na consciência, principalmente na consciência 
juridica do Sr. Senador Paulo Brossard, um dever, porque um Pre· 
sidentc da República que se omite, tendo consciência de ~m fatq, ele 
pratica um delito. Quanto ao "Esquadrão da Morte", devo dizer 
que, lá no Espírito Santo, tivemos também esse mecanismo da lex 
prívata, mas todos aqueles criminosos que foram identincados, 
foram julgados e condenados. Em São Paulo houve várias 
condenações, no Rio de Janeiro várias condenações, o. Ministério da 
Justiçu, eu li vários oficias do Sr. Ministro da Justiça, endereçados 
ao Governador do Espírito Santo, acompanhou atentamente o 
desenrolur dos trabulhos investigu.tórios. Não· queira S. Ex•, de ma· 
nciru nenhuma. porque isso o colocu c:m dt:bito com a sua própria 
-responsabilidade parlamentar, ver na ngura do "Esquadrão da Mar· 
te" uma condutu omissivu do Senhor Presidente du República. E, 
linulmcntc, S. Ex•, quc:rcndo construir uma figura de repcrcussUo 
ornumental, dialética, invocou palavras que teriam sido ditas, não sei 
por quem - purece que S. Ex• não individualizou o autor da 
expressão - de que o Senhor Presidente da República está nos 
sulõcs c desconhece aquilo que cstú nos poroCs. Foi uma frase de efei
to,- muito do gosto do Sr. Senador Paulo Brossard. Se a frase existiu, 
foi pum signincur que a udministruçioo pública tem us linhas de 
cúpulu, as linhus intcrmcdi{arins, IIS linhns supcrliciárius, c: os fatos 
que o..:.orrcm nnquilo que S. Ex• diz que são os poroês, é justamente 
nu úrcu de primciru instância onde ntuum, em primeiro lugur, os 
dclcgudos de polfciu, os agentes da uutoridudc. Então, do discurso de 
S. Ex• o que se obscrvu ~. precisamente, o desejo exclusivo de fuzcr 
oposiçiao, tUo-son1cntc isto, nuda muis lia que isto. 

O SR. JOS!: LINDOSO (ARENA - Amuzonus) - Obrigado 
pelo apurte de V. Ex•. nobre Senador Eurico Rezendc. ~ preciso, 
realmente, que V. Ex•, parn apnrtenr o Senador pelo Rio Grnnde do 
Sul, tt:nhu u paci~nciu cu postura de quem cstú suplicundo, porque, 

na tribuna, ele se portu nas dimensões de um deus e não gosta de ser 
importunado. Mas nós, animados talvez pelo exemplo blblico, de 
que pura um Golius existe sempre um pequeno David, a serviço da 
Verdade c da Justiça, que pode aluí-lo com a palavra humilde, mas 
resplandecente, na nobre tarefa de defender um Governo honrado e 
ntlo naquclc st.:ntido com que pretendeu irudumcntc ferir o eminente 
Senador Dinartc Mariz, utribuindo·lhc simplesmente desejos 
louvuminheiros, quando em verdade S. Ex• fora impelido a aparteá· 
lo pelo jogo da verdade. Não, não nesse sentido, mas no sentido de 
não deixar que se registre na história, que se deposite nos Anais do 
Senado Federal uma versão unilateral, parcial, apaixonada, despida, 
portanto, da grandeza daquele que se propõe. realizar um discurso a 
serviço da Liberdade e da Justiça e não alcança senão desservir a 
Verdade cu Justiça. 

Por isso vimos trazer e~tus palavras: por isso, assinalamos que o 
orador atribui que o Senhor Pr,esidente da República teria cometido 
omissões. acus:mdo-o pc\u invcracidadc de um laudo médico, no 
Riu Gr:.mdc do Sul: que Su:.t Exccl~nciu i: acusado por omissão fucc u 
atuw.;fto criminosa. segundo ele, da Polícia do Rio de Janeiro. Veja u 
que absurdo leva a paixtoo oposicionista do Sr. Senador pelo Rio 
Grande. Como vincular o Senhor Prcsidc:ntc da Repúblic:t, nas teias 
da rcsponsahilidadc, pela invcrm.:idadc de um \uudo médico'! 

Neste dinp:tstlo poderi>~mos tecer, no desdobramento de .todt~s 
essas cudcias de responsabilidades menores o envolvimento ao mlint· 
lll do Presidente cm tudo lJUe acontecesse na República, Só isto, c só 
isto mesmo, hasta para se definir o despropósito da ucusuçào. 

Esta foi u urdiduru, u linha mestra desse discurso, desses 
"embargos" ü omissão do Sonhar Presidente da República. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Não 
apoiado! 

O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA- Amazonas) -No entan· 
tu. qmmdn se feriram :1qui os primeiros <ipurtcs, para repor us coisus 
nos devidos lugares. S. Ex•, então, dando guinadas para a direita 
ou pan1 u csquerd:1, nlio s:thcmos, j{1 ressalvou u ultu personalidade 
do Partido, dizendo janwis pretendem inclui-lo como rcsponsúvcl 
por cst1.'S lh:svios dli :Jdministr:Jçào dcsegundq grnu, de tcr1.'Ciro grnu. 

Sr. Pn:sidcntc, entendo que a nobre Oposição tem o dever sugra
do de realmente ajuçtar o Governo u rculizar suas tarcfns administm· 
tivas com a grandczu que se propõe reulizú-I:Js. Mus só reconheço um 
instrumento eficaz paru faz~· lo: í: servir-se da verdade sem nenhuma 
puixiio: í: cresct:r na verdade, pura crcsct:r no seu anseio de realizar 
justiça. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último discurso l"rofcrido 
pelo nobre Senador do Rio Grande do Sul, tentou S. E.'' indigitar 
um con11ito; ou pelo menos desejou desenhar umu situm;l1o de 
dcs~.:ortcsia entre o Prder JudiciC1rio c o Chefe do Governo da 
Rcplihlica: c ugÚra S. Ex•. por três vezes, repetiu da tribuna que o 
Senhor J>residcntc da Rcpl1hlica ugruvarn a Justiç:.1 do País, socorren
do-se S. Ex~. indusivc, de nomi:s como o do Ministro Nunes Lc:il, 
cnnw n do c.:x-Prcsidcntc Luiz Gallotti c comn o do Ministro 
Alilllnar llalcciro, que discuti mm " aplicabilidade do Al-5, em faco 
t.lo sistcmu moroso dos pracessos judicU1rios, unulisundo o discurso 
de Suu Excdênda, o Senhor Presidente da Repl1blica. mus sem 
atrihLiir mcdumes i1quelc discurso. 

f: ru.:eessCirio csdurcccr dcnnitivamcnte que o Senhor Presidente 
du Rcpllhli~.:u níh1 I:Jhorou. uhsoluturnentc, cm ncnhunu1 dcscnrtcsiu 
pant com n Poder JuUiciúrio. 

Sr. Presidente c Srs. ScnuUores, muito un contrúrio, tcmos aqui 
o uvulso, contendo o ofício c u Rclutório-diu~nóstico que ~ 

Cll\.'lllllinhndo liO Senhor Presidente dn Rcplihlil:u, por S. Ex• o Sr. 
Presidente dn Supremo TriiHmal Federal, o M inislro Djnci AlvCs 
Fah:fu1, trat:nHin da situa~·~ o do 1

1mlcr .Judiciúrio, de suas ncccssidu-



di:s, seus anseios Uc reforma. 
Quem foi ao Supremo Trihunal Fcdcrnl solicitnr uos eminentes 

juizes do Pais providências pmn lcvuntur os elementos ncccssítrios à 
reforma <.ln Poder Judiciítrio, foi o Senhor Presidente Ernesto Geisel. 

Diz o Ministro Dj>tci Fulcào, nus ruzõcs de aprcsentuçiio do 
relntôrio: .. 

I. A honrosa visita de cortesia do Sr. Presidente da 
Rcri•hlica ""Surremo Tribun<~l Fcdcr<~l, no di" 16 de <1bril 
de 1974, revestiu-se do curíttcr de profícuo encontro entre o 
Chefe do Poder Executivo c " m<~Ís alta hierurqui<~ do Poder 
Judicií1rio, paru declarações concorduntcs dos dois Poderes, 
da maior rclev:.incia pura u Justiçn c. portanto, paru a Naçiio. 
Alirnwrum-sc naliUclc di{llogo: u necessidade c oportunidade 
de reforma do Poder Judiciário; 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirito Santo) - Permite 
V. Ex• um upurte'! 

O SR. JOSt I,.INDOSO (ARENA - Amazonas) - Ouço 
V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- Vcrilica-. 
se. em v(trios discursos feitos no Congresso - com o brilho que >t 

ihteligênci<~ lhe deu c o t<~lcnto que Deus lhe rrororcionou ..,. relo 
eminente Sen<~dor P<~ulo Brossard, que S. Ex• rrocurou incomruti· 
hiliwr o Poder Lcgisl<~tivo com o Poder' Executivo, julgando que 
havia um mecanismo de pressiio c de intervenção indébitu do 
Executivo no Legislativo. Agora. S. Ex• lanç<~-sc a uma outra tarefa. 
A de est:thelcccr- digamos assim- conccssa vcnla, intriga t:tlento· 
su. :1 divisiio, u incompatibilidade entre o Poder Judiciítrio c o Poder 
Executivo. S~. Presidente, é uma tarefa ingrata. Não é uma tarofa de 
construçiio: ela que niio pode ter rcpcrcussiio num sentimento 
rcspons[tvcl. O Supremo Tribunul Federal, se tivesse se sentido 
agravado rela r<ilavrus do Senhor Presidente da Rerública, teria a 
mesma indcrcndência que tem o Sr. Senador Paulo Brossard ruru 
lavrar seu rrotesto. De modo que o Sr. Senador Paulo Brossurd 
tratou hoje, ncstu Casu. de um assunto que não o Colocou. como 
sempre vinha acontecendo, n·a coluna do crédito. S. Ex• ncou cm 
dí:hito para com estu Cusu c certamente subcrú compcnsur este gesto, 
ni'io muito feliz. com futuros pronunciamentos que o colocarão. sem 
<.lúvid:r ~1lguma, na longitude c latitude do nosso respeito c do nosso 
aplm1sn. Hoje, S. Ex• ficou irreconhecível, como se fosse vítima de 
um hruwl atropelamento da Central do Brnsil. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Agrndcço 
o arurte de V. Ex• 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, não gostaria de dizer que o nobre 
representante do Rio Grundc do Sul. com tunto wlento c subcdoriu, 
com t:tntos recursos, viesse tcntur, nus freqUentes vezes que tem 
invm::1do o cspisôdio do discurso do Presidente da Rcpúhlicu, ni! 
Convenção Nacional da A RENA, tecer uma intriga entre o Poder 
Executivo c o Poder Judici(trio. Sr. Presidente, nl10 gostaria porque 
ele muito me merece, pelo talento c pelos serviços que faz, c ias vezes 
pensa cm fazer. pela Rcpíablicn. M:1s, lumcntuvclrncntc, cstu C a 
conc\usrw n se mlmitir no puro jogo da verdade. f:. preciso que se 
pergunte: Em que constou esse agravo do Presidente da Rcrí1hlicu 
:10 Poder Judici:'1rio: que disse Sua Excelência rclutivamc.1te no 
Poder Judiciúrin'! 

Sr, Presidente, leio: .. 1! de esperar-se que o nosso urcuico 
mecanismo judicit'trio, rcconhccidurncntc lento c inclicaz i1s chicanus 
c procrastinaçõcs, se venha aperfeiçoar linalmcntc, com u colahora· 
çào lhls tr~s Poderes dn Rcpl1hlica, para que se implante o tipo de 
sarwilcs :tdcquadus n t:lis crimes, cvitundo-sc o recurso - cmhnru 
Clllll arlausu gcncralit.udo das pt:ssoas de bem deste Pufs- l\S medi· 
das de e.\ct:çltu, (micus clicuzcs nu verdade, por !lltlis que cm si 
nlcsnlai:Jmcntitv~.:is'', 

Fal<1, neste trecho do discurso, o Presidente da Rcrública. como 
Chefe d<1 Rcvoluçno. como Chefe do Executivo c como Chefe de 
Estmlo. 

O Sr, Paulo Drossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Permite 
V.Ex•umupnrtc'? 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Concederei 
o apartt: ti V. E:\• 

Coincidem as três situações, Sr. Presidente. Como Chefe da 
Revolução, retratava ele o problema do esforço da Revolução contra 
a corrupção c a subversão. E a História destes dez unos de 
Rcvolu~·tio tern tt:stcmunh:tdo, :10 ludo dos casos eminentemente poli· 
ticos, os dolorosos cusos de corrupção. Mas esses cusos, que silo 
inerentes :1 toda u sociedade humunu. deve ser estirpados com o vigor 
daqueles que têm coragem de dirigir, com decisão daqueles que têm 
rcsronsu~ilidudcs reruntc a História. E o PrcsidentJ: da República, 
como todós os Presidentes du Repúhlica du ·fase revolucionária, niio 
tem titubeado cm, cumprir o dever de muiorcs responsíavcis pelo 
destino de nossa P;,'1triu, neste período. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Permite 
V. Ex' Uln aparte'? 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Durei o 
apurtc u V. Ex• 

Agiu, no caso, cm função das suas estritas responsabilidades, 
corn rc:laçi'in lts rcsponsabilidndcs maiores dn Revolução, que sUo us. 
rcsrunsubilidadcs rcrantc a História c as motivações mais uculcntu

·doms de rcgcncruç:lo dos costumes políticos c sociais deste País. Aí 
falou o Chefe do Poder Rcvolucioni•rio. 

Agiu como Chefe de Estado, Sr. Presidente, quando considerou 
a necessidade de convocação dos três Poderes pura, unidos, 
proccss:tr a Reformu Judiciúriu que. como aqui já disse, scr(t um 
instrumento neccssítrio c imprescindível purn o aprimoramento da 
dcmocr<tcia c rara que se surcrem as diliculdadcs de injustiças 
rcqucnas que se fazem ror todo este País. 

Mais de uma vez, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ocupei-me. 
·ncst" tribuna, du signilicaçuo do ato do Presidente du República, em 
iniciur o processo de reforma do Poder Judiciário, como um passo 
dccisivo pum o coroumcnto da obru rcvolucionúria. 

Concedo o arartc ao nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Brossard (MOO- Rio Grande do Sul) - Eviden
temente, ni'io vou fazer considerações sobre us observuçõcs de curútcr 
pessoal que V. Ex• fez. Mas, no que~c refere à p<~ssugem do discurso 
do Senhor Presidente da 'Rerública que V. Ex• acaba de ler, eu me 
rcrmito lembrar u V. Ex• que o grande Mi~istro Luiz Gallotti, na 
suu cntrcvistu ontem divulgada, responde, exntumcntc, u esta injusta 
incrcraçào do Senhor Prcsidentedu República. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Agradeço 
o ararte de V. Ex• 

E rrossigo, Sr. Presidente, purn declarar que o Senhor 
Presidente dtl Rcpí1blica simplesmente repetiu, cm outrus paluvrus, o 
que o Supremo Tribunal Federal, atruvés de documento aliciai 
comunicou-lhe. relativamente tiO problcmu du crise du ordem jurí
dica c do Poder Judiciúrio. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB - Rio. Grande do Sul) - Não 
apoi:.tdo! 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Disse S. 
Ex• o Sr. Presidente do Supremo Tribunal, no relu tório: 

"Os dndos c opiniões obtidos constum de novcntn c 
llliUtrn volumes anexos. Forum uprcscntudos rdatôrios 
purci<~is. relativos i1 Justiça Federal, i1 Justiça Militar, à Jus· 
tiça do Trabalho, i1 Justiçu Eleitoral, its Justiçus dos Estudos 
c ta Justiça do Distrito Fcdcrnl, nos quais se encontram, u par 
de: algumas observuçôt:s de ordem geral, problemas cspccf· 
ricos das rcspcctivus úrcus de c:"t:rcíciojurisdicionul, 



"Esses relatórios pu reiais se considcram.,pois, incorpora· 
dos ao presente, que constitui u1na visão resumida dos proble
mas mais graves do Poder Judiciúrio,'' 

Mais adiante, prossegue: 

"A cxtcnsuo da pesquisa rculizudu corresponde à idi:iu 
de que a reforma do Poder Judiciário deve ser encarada em 
profundidade, sem limitar-se a meros retoques de textos 
legais ou de estruturas. Quer-se que o Poder Judiciário se 
.torne apto a ucompanhar as exigências do desenvolvimento 
do Pais c que scju instrumento clicicntc de garantia da ordem 
jurídica. Quer-se que se eliminem delongas no cxorcicio du 
utividadc judiciúriu." 

Quem está falando é o Sr. Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, reconhecendo que se uspiru u que se eliminem as delongas 
no exercício da atividadejudiciáriu. Isto não constitui, absolutamen
te, nada de novo. i! umu constatação que S. Ex• faz e que o Senhor 
Presidente da República no seu discurso usou adequadamente, pura 
dur uma· explicaçilo à Nação c uo mundo politico de suu conduta, 
como rcspons(1vel pelos destinos da Nação. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - Espírito Santo) - Permite 
V. Ex• um aparte'! 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA -Amazonas)- Com mui· 
to prazer, nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) - Criticar o 
discurso do Presidente Ernesto Gciscl nu Convenção du ARENA é 
homenagear o Ato Institucional n• 5, por cuja revogação a nobre 
Oposi,u~. principalmente o nobre Sr. Senu.dor Paulo Brossurd, vem 
lutundo ~,;om todas as armas legais c legítimas ao seu alcance. O 
Senhor Presidente da República quer, c vui realizar, u reforma 
judicií~riujustamcntc para que o Ato Institucional no 5 entre cm regi
n1c de caducidade, que é, a jus tu reivindicação de todos nós, arenistas 
c cmcdchistas, porque Sua Excelência dilo soguinte: 

.. É de esperar-se que nosso arcaico mecanismo judiciá· 
rio"- isto é u'ma verdade que dcsur.u qualquer contestação 
-"reconhecimento lento c ínclicaz .. - outra verdade, tropi
c:.llmcnte clura - "as chicanas c procrastinacõt:s, se venha a 
apcrl'cíçour linulmcntc, com a colaboração dos três Poderes 
da República, para que se implante o tipo de sanções adequa
úus a tnís crimes, evitando-se o recurso ·emborit com aplauso 
gcncruli1.aúo das pessoas de bem deste País, a medidas de 
c.~<.'Cçiio." 

O Senhor Presidente da República deu à Nação c, por via de 
conSCl(Uência, ao Sr. Paulo Brossard, a grande noticia. Aperfeiçoe· 
mos o Poder Judil.:iilrio, puna que se remova esse mal ncc~:ssúrio que é 
u medida de cxccçào. Então, estranho o comportamento do Sr. 
Paulo l!rossurd: ou S. Ex• nilo leu direito ou, lendo direito intcrpre· 
tou mal, ou, cnttlo- o que cu nllo ncredito, mas st:ndo uma hipótese 
posso formular <(Ulllqucr unu1- S. Ex• nilo quer a revogação do AI· 
5, pur:1 qut.: o Puis nüo perca u' oportunidade de, no presente e no 
futuro, ouvir c sentir os grundcs discursos do nobre c aplaudido 
tribuno furrourillul. 

O Sr. Paulo Brossurd (MDB- Rio Grande do Sul)- Graciosa 
a suu int~.:rvcm;t10. 

O SR. Jose LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Sr. 
Pn:sidcntc I! Srs. Scnmlorcs, ~,;ontinuo u ler u puluvru do Sr. Presiden
te du Suprcmu Trihunul FcLh:rul: 

"QtH.:r·sc: lJUC as decisões do Poder Judiciúrio encerrem 
crit~rius c.\at~ls d~.: Justiça. Quer-se que a utividud~ punitiva 
se ~:,crça com obscrv(mcia <.las guruntias du dcfcsu, corn.o 
rl:spcito ü pcssou do ucus:u.lo c com a UI"Jiicução de sançõc'S 
udcqundns. Quer-se que il iiH..icpcnUênci~l dos magistrados 

corresponda u exalo cumprimento dos deveres do cargo. 
Qucr·sc que us jurisUicionudos encontrem, no Poder Judiciú
rio, a scguru c rúpidu prutccào c rcstaurução de seus direitos, 
scj:1 4ual for a pessoa ou uu~oridudc que: os ameace: ou ofenda. 

lmpor-sc-ú illh:ração de textos constitucionais c legais c 
scrú mister disciplinu unitúriu de direitos c deveres de 
mugistmdos," 

Sr. Presidente, nf10 continuarei a leitura. Cuido que o nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul não se debruçou no diagnóstico do 
Supremo Trihunal Federal, porque cu o sei veraz. Cuido que S. Ex•, 
que se ausentou do Senudo por u\guns meses, lá na campanha não 
lhe. chegou o lcxto do relatório, porque esta é a única alternativa que 
colho, nos restolhos da minha conscii!ncia, para não admitir que 
S. b• ésteja tentando luler uma intriga, umu grande, desproposita· 
da intrigu, sem ncnhumu grandeza, dessas grandezas que ele sempre 
bus~..:u, <llruv~s llu puluvra c das s~as atitudes. Creio que S. Ex•, 
portanto, des~,;onhecc isso c, ao desconhecer, comete o Srave erro de 
f'ater injusti'a ao Senhor Presidente da República. 

Não houve, Sr. Pr~idcntc c Srs. Scnudorcs, cm nenhum momen
to, nus rdm.;tles entre o Poder Judiei{! rio c o Poder Exeeutivo, entre 
os Poderes da República, diríamos, um gesto sequer de Sua 
Exeelência o Senhor Presidente da República, que não fosse do mais 
profundo apreço c obediênciu 010 inciso constitucionul disciplinndor 
das relaçôes entre os Tri:s Poderes da República. Não se admite, 
portanto, que, numa turde de sexta-feira. se rebusquem os alfarrá
bios das Delegacias de Policia dos Estudos, perunil: esta Casa tão 
austera, esta Casa que serve de palco para S. Ex• lembrar c recordar 
com devoçuo os grandes tribunos do Império c do Rio Grande, c se 
tente ferir. cm tom menor. u condutu sumumentc correta c :1 

cap"ddadc de diligência do Senhor Presidente du República. Nilo 
compreendo <.JUe nt1o scju, simplesmente, por um motivo de 
dcscunhedmcnto total dus cXutus posições de grundczu do Senhor 
Presidente da República c do Surremo Tribum1l Federal. 
rclutiv:unentc nos propósitos du Reforma do Poder Judiciúrio. Niio 
hú pm que se pcns<~r cm utitudc de descortesia entre 0\ dois Poderes 
por<.IUC ulgllmu coisa mais nllu. Sr. Prcsid~.:ntc e Srs. S~.:nullorcs. cst:"1 
pn.:o~,;urmnllo o Senhor Presidente du Rcpl1blic:t: ~ u utitudc dt: cons .. 
truir, de trab,lihar. é a atitude de. reformulando o Poôcr Judiciúrio 
com :1 vuliosu c imprcsdndívcl col01bornçUo dos eminentes Juízes, 
superm os meeunismos dc cxccçf10 puru imprimir aquilo que é o 
cnmpmmisso histórico du Rcvo\uçf1o de Marco de 64: u 
iiJ"'rimoramcnto d:~ Democracia brasileira, de acordo com a nossi.l 
persnnulidmle histôrica. cm funçflO dos vulorcs c das virtudes du 
noss•1 cultura. que inclui o profundo respeito t1 pessoa humuna. Nfill 
hú <.Hilri.l alh:rn:llivu senfw cstll. E ê. cxutumcntc, puru rcpnr. pcmmc 
u Histúrh1. as linhus rctus du condutn do Senhor Presidente du 
l~cpllhlic<~. upoucadns nesse momento, atruv~s da puluvra do 
representam~ do Rio Grande do Sul, que lcvuntumos ;,1 nossu voz, 
que sô tem uma fnr~.;:1: aquclu fon;:~ <.JUC se empresta i1s rml:wn1s que 
servem i1 Justiçu, ljUC repõem u Vcrdudc no seu devido Jugur! (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
pu lavra ao nobre Senador L:ízuro Barbozu, pam explicação pessoal. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- Gohis. Puru explicaçiio 
pessoal. Sem rcvisiio do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Serei muito breve nas minhas pnlavrus. Comcçuria dizendo qu~:, 
quando um homem tem a vcntum, apesur de ter nascido num runcho 
de ruu-a-piquc, de ter tido lllllll inl\inciu pobre e dif'icil, de ter 
conhcciqo o frio do desconforto c dn pobrczu, c, nUo obStante tudo 
isso, jumais ter encontrado, nos infortúnios c nus diliculdndes, razões 
rarn desenvolver cm si mesmo un1u personalidudc menos deliniUa: 
quundo um homem desses, Sr. Presidente c Srs. Senadores, consegue, 
pclu gcncrosidudc do seu povo, chegar uo Senado du Rcpllhlicu, 
como o modesto Scnudor que fulu neste inslnntc, tornn-se n cndn ins· 



tunte, mais exigente com a verdade: mais.cocso nos seus pontos de 
vista. 

Quando o nobre Senador Paulo Bro&•ard, do Rio Grande do 
Sul, proferia, nesta tarde, um de seus magnificas discursos no 
Senado, tive oportunidade de apartear S. Ex•, exatamente no 
momento cm que a Cusu inteira, emocionada, ouviu S. Ex• dizer, do 
ulto daquela tribuna, "que, apesar de tudo, violências policiais 
cominuum ocorrendo, e 654 operações do chamado "Esquadrão da 
M ortc", somente no Rio de Janeiro, permaneciam sem qualquer 
solução". 

Naquele instuntc, apartcamos o nobre Senador Paulo Brossard 
- emocionado, repito, como toda a Casa - e )em brci que, há 
poucos dias, u opinião mundial se comoveu com a execução de cinco 
presos na Espanha. E que dizer, então, de 654opcrações do chamado 
"Esquadrão da Morte", somente no Estado do Rio de Janeiro, c sem 
solução? 

E foi nuquela hora, Sr. Presidente, que o nobre Senador 
Saldanha Derzi, de Mato Gros~o. por quem tenho o maior apreço e 
respeito, aparteou também o Senador Paulo Brossard não para 
contraditar o orador mas, apenas, para enfatizar que o Senador 
goiano, que fala neste momento, se comovia com cinco execuções na 
Espanhu, c não se lembrava das violências cometidas naquele pais 
contra policiais a serviço da ordem e da lei. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que o nobre 
Senador Saldanha Dcrzi, ao salientar tal colocação, não o fez com 0 
objetivo de atingir-nos. Mas, venho à tribuna, para reiterar, mais 
uma vez, aquilo que disse no meu discurso de estréia, no Senado. 
Primeiro, que não desconhecemos o desafio da violência, no mundo 
de hoje, e que somos contra ela, venha de onde vier, parta de onde 
partir. 

Nós nos comovemos, Senador Saldanha Derzi, não apenas com · 
a morte de cinco presos na pátria de Cervantes, mas, també:m, com 
as violências cometidas contra agentes d.a lei. Estamos, hoje, num 
outro estágio du civili7,ação humtma. A pena de Talião- "olho-por, 
olho e dente-por-dento'' - jú não encontra Jhais eco no mundó 

civilizudo. Nt1o há, u meu ver, nenhum criminoso, que cometendo os 
latos muis reprováveis, mereça morrer fuzilado ou no garrote vil, por 
uma scntcnçu ditada pela Justiça, simplesmente porque, amante do 
Direito, u mim me construnge a·idéia de admitir que a lei pode fazer 
uquilo que ela condena, 

Por muis de uma vez, já disse desta tribuna que ningué;m nega às 
uutoridades responsáveis pela segurança, aqui ou alhures, não 
upenus o direito, mas o dever de garantir a ordem c a lei, Ningué:m se 
lcvantu, nesta c-· nu outra Cusu do Congresso, contra o fato de se 
prenderem delinqUentes, sejam eles de que natureza forem. Mas, o 
que 11 Oposição insiste em reafirmar é o que cstâ cm sua Carta de 
Princípios, cm seu Programa: que as prisões, quando necessárias, se 
façum dentro du lei c no estrito respeito aos direitos e garantias indi· 
viduais. 

Creio, ussim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ter deixado, mais 
uma vez bem claros os meus propósitos nesta Cusa. Abomino u 
vio!Cncia. Vcnhu de onde vier. dos extremismos da esquerda ou du 
dircitu, ntao importa, c\u merece o meu repúdio. 

Era o que tinha a dizer. (Muilo bem! Palmas.) 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA-Mato Grosso) - Sr. Presi· 
dente, peço a palavru para uma explicação pessoal. 

O SR~ PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vru a V, lix•, puru explicação pessoal. 
, O SR, SALDANHA DERZI (ARENA-Muto Grosso. Para 
•~plicaçüo p•ssoal. S•m rcvlsüo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Ao upurteur o nobre rcprcscntunte do Rio Grande do Sul, 
eminente Scnudor Puulo Brossurd, ocusiào cm que S. Ex• fuziu 
dcnúncius sobre futos policiuis ocorridos cm seu E.~tudo e cm outros 
deste Puls, cstrunhci, na vcrdudc, o upurtc do nobre Scnudor Ll1zuro 
Uurboza, por Goiías, um dos valores dcstu Cusu, homem inteligente, 

de alto espírito público cuja amizade me honra. Não foi minha inten· 
ção atingi-lo, no momento cm que aparteava· o eminente Senador 
pelo Rio Grande do Sul. Foi para chamar a atenção desta Casa para 
o fato de que a imprensa de vilrios países do mundo se levantou no 
instante cm que erum executados cinco subversivos na Espanha, 
condenados pelo Judiciilrio, e não havia uma palavra sequer, dessa 
mcsmÚ imprensa mundial - pode-se dizer que a soldo dos comu· 
nistas- cm defesa daqueles pobres policiais, ·miseravelmente assassi
nados, no cumprimento do seu dever,'quando mantinham a ordem 
naquele país. 

Não nos compete entrar na economia interna de uma nação 
estrangeiru. Respeitamos a sua legislação. Se assim entenderam o 
Judii:ii!do espanhol c o seu Governo, executando as sentenças do fu
zilmm:ntO, respeitemos essa decisUo. 

Mas, realmente, estranhamos que a Imprensa de todos os países 
não se mostre preocupada, quando essa violênCia parte da sub
versão, da anarquia c da desordem. Não temos visto uma defesa cm 
favor dessa gente. E vemos atê que ponto chega um país, como nosso 
vizinho e amigo, a Argentina, em ter de organizar o seu "esquadrão 
de direita" para combater os subversivos de esquerda. Lá, ussas
sinnm-sc mutuamente; revidam-se os assassinatos; cometem-se 
crimes políticos,' os mais bárbaros. Felizmente, no Brasil temos o 
nosso Governo, as autoridades policiais e as Forças Armadas vigi· 
Jantes para impedir que t'l'"bé:m em nossa Pátria sejamos obrigados 
a organizar o nosso "esquadrão de direita", para combater os de 
esquerda que, sem tri:gua, procuram subverter aqui a ordem. 

lõ preciso que se entenda, c há mais de seis meses tenho alertado 
a Naçflo, que a subversão brasileira está em marcha, cada vez com 
maior viruli:ncia. Temos assistido vários fatos de seqUestros de crian-. 
ças, parte por subversão, e, talvez, outros casos por criminosos 
comuns, que a nossa polícia não tem oportunidade de esclarecer. 
Entretanto, numa cidade do Brasil, foi seqUestrada a esposa de um 
oficial do nosso glorioso Exército, e libertada horas depois, com um 
ltlertu de que,:, caso seu marido continuasse a combater a subversão 
naquela região - aquele era o primeiro aviso - outras conse
qUêncius adviriam. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, esta, a situàção. Se o nosso Go
verno, as nossas Forças Armadas c policiais não zelarem pela nossa 
tranqUilidade c segurança, que será deste Pais? 

Reconhecemos que possa ter havido os excessos c os atos aqui 
bem relatados por S. Ex•, o Senador Paulo Brossard. 

A policia - vamos reconhecer os erros - em vários Estudos, 
realmente, não cstú pessoalmente aparelhada para a compreensão de 
como reprimir Os crimes, tanto os comuns como os de subversão, 
mas não podemos imputú-los a Sua Exccli:ncia, o Senhor Presidente 
du República. Temos certeza de que, pela correçào, pelo alto espírito 
de justiçu, Sun Excelênciu também não concorda com os excessos 
aqui havidos. Providêncius tém sido determinadas pelo Sr. Ministro 
d~t Justiça, puru que haja um pnrudeiro nesses· excessos policiais. 
Lamentuvclmcnte, as nossas polícias estão dcspreparadus. 

Hoje, felizmente, o Departamento de Polícia Federal está fa
zendo uma remodelação total, quer material, quer cm pessoal, para 
upurelhur a nossa políciu com homens capazes, que estejam it altura 
de reprimir todos os crimes, venham de onde vier, da subversão ou 
os crimes comuns. 

Não tive a intenção de atingir o nobre Senador goian\1, pois 
tenho admiruçào toda especial por S. Ex• pela suu finura, intcligõncia 
c alto espírito público. Porém quis alertar a Casa que a imprensa 
mundiul, e n ·brnsi\cira, nem sempre têm considerado os fatos, nu 
realidndc, como eles têm acontc"Cido. Tem havido excelso tnmbém da 
nossa imprensa, revoltando-se contru os fuzilamentos dos subver· 
sivos, nu Espunhu, mus nào olham os ubusos dos crimes cometidos 
por esses mesmos subversivos. 

E preclso que compreendamos que atruvessnmos uma fuse 
difícil cm todo o mundo, cspcc,inlmentc no Brusil, nessa ondu de 
progresso, de desenvolvimento que estamos pussnndo. Vamos riali:ur 
cnro por cssn civiliwçi'\o. Mus temos ~.:erh:zu de que o Govvrno 



brasileiro está alerta para nos dar paz, tranqUilidade, ordem, a fim de 
que, realmente, possamos obter o desenvolvimento que todos 
sonhamos para os nossos filhos e para os nossos netos. (Mullo bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina. Pro· 
nunda o seguinte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Santa Catarina tem aluado com dedicação, esforço e empenho, 
na busca do seu desenvolvimento. Santa Catarina tem procurado 
progredir buscando, também, dar maior contribuição ao desen
volvimento nacional. Nilo tem, entretanto, encontrado a resposta do 
Poder Central. 

Santa Catarina aceitou a convocação para desenvolver a sua · 
agricultura e tem alcançado, pelo seu próprio esforço, um índice 
maior de produtividade. Entretanto, não tem encontrado da parte do 
Poder Público Central um sistema de comercialização que dê 
amparo mais efetivo a essa sua atividade. Nosso Estado aceito•J, 
também, a convocação do aumento da produção industrial, inclusive 
no sentido de exportação, mas também nesse setor, não tem en
contrado a resposta, o estímulo efetivo do Governo Federal. Nilo 
dispomos de um sistema viário adequado para o escoamento maie 
rápido da nossa produção. 

Suntu Catarina tem, ao longo dos anos, clamado, apelado, no 
sentido da melhoria do seu sistema viário. A BR-282, de alta signifi
cação para o meu Estudo, até hoje não foi concluída. Os seus portos, 
de São Francisco, ltujaí e Laguna, há muitos anos não recebem 
qualquer melhoria. Santa Catarina tem uma excelente piscicultura. 
No seu Atlântico há riquezas naturais que poderiam ser aproveitadas 
para o seu consumo interno, e os excedentes exportados não só para 
outros Estudos como ,ara outros países. Todavia não tem recebido o 
mínimo apoio por parte do Governo Federal, para desenvolver a sua 
indústria pesqueira. 

Laguna foi contemplada com um terminal pesqueiro; as obras 
de infra-estrutura tiveram o seu início. mas há dois anos estão 
paralisadas. em que pesem os altos investimentos ali realizados. 

Santa Catarina í: um Estado que vive na expectativa de urn 
apoio do Governo Federal. Apesar desse apoio não se registrar, o 
povo cutarinense continua lutando, atuando, na busca do seu bcm
estar, procurando melhor capacitar-se para contribuir para o dcsen
vol~imento deste País. 

Neste momento a gente obreira de San tu Catarina está trauma ti· 
zada, porque mais uma vez as enchentes periódicas, que ocorrem 
em determinadas regiões do meu Estado, voltam a causar prejuízos 
materiais enormes e tambêm a ceifar vidas preciosas. 1: esta 
exatumente a razão de ocuparmos a tribuna nesta oportunidade, 
pura fazer este registro e dizer que o Vale do ltajaf, o maior parque 
fabril do meu Estado, e que possui a maior concentração popula· 
cional, sofre mais uma vez com o transbordamento, do caudaloso 
Rio ltujaí-Açu. Blumcnau, cidade eminentemente comercial e indus
trial, estú, neste momento, parcialmente sob as âguas do ltajaí-Açu. 
Gaspar, Timbó, Benedito Novo, Presidente ~·t.úlio, Witmarsum, ,0' 
Enm, Taió, Rio do Sul c tantos outros mumcíptos do Vale do ltUJaÍ, 
sofrem as conseqUcncius de mais uma cheiu do Rio ltujaí-Açu e de 
s..:us subsidiC1rios. 

Mas, não í: só o Vule do ltujaí que sofre com as cheius, também 
o Vale do Rio do Peixe, com o trunsbordumento daquele rio. E essas 
cheias niio ocorrem esporadicamente, elus suo periódicos. Nos 
étltimos dois unos, Ulumenau e os municípios do Vale do ltajuí 
sofn:rmn três ~.:nchcntes. 

Ao longo dos unos, principalmente depois de 1955, forum feitos 
vil rios apelos ao Governo no sentido de tomur providências efetivus 
.aru diminuir esses probh:mus cm Suntu Cuturinu, purticulurmcntc, 
;'" Vale do ltujaí. J>romessus têm sido feitus, mus us medidus têm·se 
dc.:scnvolvido muito lcntumcntc. 

Construiu-se a burragcm no Rio ltajaí-Nortc, no Município de 
Taió. Iniciou-se c nao se concluiu, ainda, a Barragem dó ltajaf-Sul. 
I:stá progrumadu u terceira barragem para o Rio HcrcOio, a corrcção 
do Rio Benedito Novo, para com estas quatro medidas, diminuircni
sc os problemas das cheias da região do Vale do ltajaf. 

Silo medidas que já deveriam ter siqo adotadas no sentido de se 
construir estas barragens, bem como a rctificaçilo do Rio Benedito 
Novo para que essas tragédias não se repetissem co111 a constância 
que vem ocorrendo nos últimos anos, 

Sabemos que o Senhor Presidente da República determinou a 
ida do Sr. Ministro do Interior, Rangel Reis, ao Estado de Santa 
Catarina, pura sobrevoar o local c para contactar com as 
uutoridudes, c fazendo uma avali0çilo dos prejuízos que as cheias 
provocam no vale do ltajaf c rio Rio do Peixe. Fico na expectativa de 
que, no seu retorno, venha o anúncio de medidas reais no sentido de 
diminuir os nagclados do vale do ltajaí c do vale do Rio do Peixe. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, no Vale do Rio do Peixe, essa 
tragédia se registra cxatamcntc quando os seus agricultores, 
particularmente aqueles que mais se dedicam à atividadc da 
suinocultura sofrem. icrrivclmcnte com os preços irrisórios para os 
seus suínos. Sofre a rcgiilo Oeste do meu Estado c seus agricultores 
utravessum momentos diflccis nas suas atividadcs pois do, agora. 
atingidos pcfus cheias do Rio do Peixe. 

l'azendo rupidamente, este registro, ficamos na expectativa 
otimista, de que o Governo Federal venha a olhar para Santa Cata
rina, c venha a drenar recursos para o nosso Estado, na mesma 
prestou c na mesma proporçüo como agiu cm. relação aos nagclados 
de Pernambuco. 

I:ste o apelo que nos cabia fazer, nesta oportunidade .. (MaiiQ 
bem I PIIIIIU.) 

O SR. PRESIDENTE CWU- Goaçllns) - A Presidência 
consulta o nobre Senador Agcnor Maria, sobre se deseja fazer uso 
dos oito minutos que restam da sessão, para usar da pálavra. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grude do Norte) -
Sr. Presidente, declino desse direito. Falarei na próxima .segunda
feira. 

O SR. PRESIDENTE (WII10a GoaçiiYn) - Não hã mais 
orador inscrito. (Pa-.) 

Nada mais havendo que tratar, designo para a sessilo ordinária 
de segunda-feira, dia 6, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno linico, do Requerimento n• 432, de 1975, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, Embaixador Azcrcdo da Silveira, pronunciado cm 22 de 
setembro de 1975, por ocasião do debate geral da Sessão Ordinãria 
1a Asscmhl~ia Geral da ONU, cm Nova Iorque. 

-2-

Volaçüo, cm turno único, do Requerimento n' 443, de 1975, de 
autoria do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação 
cm conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 46, de 1973, 101, de 
1975 c 162, de 1975, dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Otair 
Bccker c Franco Montoro, respectivamente, que alteram dispositivo~ 
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 



Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
48, de 1975, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que "dá 
nova redação ao artigo 225 da Consolidação das Lcis·do Trabalho", 
tendo · 

PARECERES, sob.n•s 98 c 99, de 1975, das Comissões: 
- de. Collllltulçlo e Jllltlça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc; c . 
·- de J.ealllaçlo Sodll, ravorêvel; 

EstA encerrada a sessão. 
( Lellllnfa·stastssão lu /8 horas e JO minutos.) 



156• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 6 de outubro de 1975 

PRESIDtNClA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Lindoso - Cattetc 
Pinheiro - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Wilson 
Gonçalves- Agenor Maria - Dinarte Mariz- Milton Cabral -
Paulo Guerra - Louriv'al Baptista - Ruy Santos - Eurico 
Rezende- João Calmon- Roberto Saturnino- Itamar Franco -
Lázaro Barboza - ltalívio Coelho - Mendes Canalc - Saldanha 
Derzi - Leite Chaves - Evelásio Vieira- Otair Bccker- Daniel 
Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente, 

e. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de Comunicações: 

N• 185/75 (n• 299/75, na origem), de 2 do corrente, referente 
aos vetos presidenciais apostos ao Projeto de Lei n• 3, de 1975-CN e 
aos Projetas de Lei da Câmara n•s 37 c SI, de 1975 e 74, de 1974; e à 
escolha do Senhor Marcos Antonio de Salvo Coimbra para exercer a 
·função de Embaixador do Brasil junto à República de Serra Leoa. 

PARECERES 

PARECER N•4!7, DE 197! 

Da Comissão de Lealslaçio Social, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n• 18~, de 1974 (n• 876-8, de 1972, na orlaem), que 
"dispõe sobre a readaptação do trabalhador vitimado por acl· 
dente do trabalho, e dá outras providências". 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

Rctornu uo exume desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara 
n' IK9, de 1974, de autoria do ilustre Deputado Moucyr Chiesse, que 
dispõe sobre a readaptação do trabalhador vitimado por acidente do 
trabalho, e dr. outras providências, que se encontrava em diligência 
uos Ministérios do Trnbulho e da Previdência Social. 

O prazo estatuÍdo pelo Regimento Interno do Senado Federal 
lluiu sem que aqueles ministérios se manifestassem sobre a proposi· 
çào, razão pela qual é ela novamente incluída em pauta desta 
Comissão. : · 

Nos termos dos arts. 285, § 2•, b c 286 do supracitado Regi· 
menta, foram anexados ao projeto cm questão oficias da Confedera· 
çào Nacional da Indústria c da Confederação Nacional do Comér· 
cio, recomendando :i rejeição daquela matéria. 

Manifestando-se contrariamente à equiparação do empregado 
regido pela legislação trabalhista ao funcionãrio público cstatutãrio, 
no que tange âo' instituto da readaptação, sustenta, cm seu 
arrazoado, a Confederação Nacional da Indústria que, "não hâ, 
portanto, data·' venla, qualquer sentido em se buscar corrcspon· 
di:ncia em regimes· de pessoal distintos e équiparaçõcs de exercentcs 
de atividades em setorcs tão díspares, mesmo que as situações - o 
que não i: o caso'- fossem semelhantes. 

Assim, o instituto da readaptação no Direito Social não deve ser 
confundido com 'o do Direito Administrativo. Neste, como vimos, 
dá-se para corrigir desvio funcional ou erro de investidura c naquele 
para possibilitar o exercício da atividadc do empregado acidentado 
em outra função, mesmo cm nível inferior, após processo de 
readaptação'por parte da previdência social. 

Não procede igualmente o argumento de que o projeto pretende 
résguurdar·.a'condiçào social do acidentado, quando essa condição já 
está perfeitamente protegida pela aludida Portaria o• 3.046, do 
Ministi:rio do Trabalho. 

De fato, Essa portaria permite ao empregador alterar o contrato 
de trabalho, trocando a função ou profissão do empregado aciden· 
tudo por :outra para a qual tenha sido readaptado através de pro· 
grama de reabilitação profissional levado a efeito pelo Instituto Na· 
cionul de Previdência Social. A troca para nlvel inferior, entretanto, 
só poderá ser feita quando o valor da remuneração atribuída a essa 

, função' ou profissão, somado ao auxilio acidente, "resultar cm renda 
total não inferior àquela que o referido empregado recebia antes do 
acidente". 

. Por seu turno u Co~fcdcração Nacional do Comércio, ao nosso 
·ver.muito acertadamente, argumenta que "o regime legal vigente jií 
asse~um. atruvi:s do mecanismo descrito, a manutenção do salário 
un.terior ao acidentado readaptado, sem qualquer violação a prin· 
. c i pio do universo jurídico-trabalhista, de que aquela matéria cons· 
'iitui apenas um tópico. 

Convém ressaltar que, se aprovado o projeto, de duas, uma: 
a) ou seria inóquo, prevalecendo o regime vigente, que jâ asse· 

guru a finalidade pretendida: 
: , b) ou se riu um desastre, dentro do eventual entendimento de 
'que o salúroo unterior continuaria a ser pago integralmente pelo 
empregador, upesar do readaptado desempenhar função de· nível 



inrerior. 
Nu úllimn hipótese, teríamos a subvcrsilo da ordem legal, 

da socinl trnbnlhista c da econômica, pois, a trabalho diverso corres
ponderia snlário mais elevado (salário mais auxilio-acidente), o 
empregndor acabaria pagando duas vezes (o seguro de acidente de 
que resulla o auxilio-acidente e a dircrença salarial entre o cargo 
anterior e o novo de menor nível) c a empresa terminaria por supor
L:Ir novo õn us cm seus pesadíssimos encargos sociais. 

Cube ressultar, ainda, que a obrigaçilo das empresas 
readaptarem o trabalhador acidentado cm outra atividade, com 
igual rcmuncraçuo, se constituiria cm intcrvençilo, de todo desa
consclhúvcl, do Governo, cm assunto que deve permanecer cometido 
à iniciutivu privudu. 

Além do mais a Lei n• 5.316, de 14 de setembro de 1967, já 
obriga as empresas ao pagamento, ao INPS, do Seguro contra Áci· 
dente do Trabalho, ficando aquele com o encargo de amparar c rea
bilitar os trabalhadores vitimados por acidentes. 

À vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câ· 
mmtn' IM9,de 1974. 

Sala das Comissões, cm 2 de outubro de 1975. - Nel!iOn 
Carneiro, l'rcsidente- Henrique de La Rocque, Relator- Mendes 
Canale - Domfclo Gondln. 

PARECERES N•S458 E459, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado RI' 54, de 1975, que 
"altera o item 111 do artigo 473 da Con!iOIIdaçio das Leis do 
Trabalho". 

PARECER N•458, DE 1975 
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 

Relator: Seu.,dor Leite Chaves 

De acordo com o que dispõe o art. 473·111 da lei consolidada po· 
dc:rit o empregado faltar ao serviço, por um dia, no caso de nascimen
to de lilho. 

O Projeto n• 54/'5, da lavra do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, objetiva elevar esse prazo para 8 dias consecutivos u fim de 
que o cmpregndo possa prestar assistência à esposa ou companheira. 

O projeto tem sua pertinência. Nu prática se tem constatado que 
cssu dispensa de um dia apenas i: de total inutilidade, eis que por mo
tivo de parto tem o empregado, sobretudo os mais modestos, que 
ussistir à companheira no hospital, prover-lhe o internamento, substi· 
tui-la nas atividades domi:stieas, no cuidado à prole e ainda que pro· 
ceder uo registro do recém-nascido. 

O operário ao nível do salário mínimo ou mesmo mi:dio niio 
tem condições de possuir empreguda domi:stica, acontecendo tam· 
h~m que na rase de constituição da prole a maioria dos filhos está cm 
idade tenra a merecer o cuidado direto do pai quando a miic se 
hospitalit.a. 

Essa situuçào se agrava nas grundes cidades onde o casal niio po· 
de contar sequer com a assistência de familiares, sobretudo cunhadas 
ou sogrus, todtts vivendo distantes ou ocupadas na árdua faina da lu· 
tu pehi subsistência. 

O projeto é assim justo e humano, sintonizando-se também com 
os irnpcrutivos de ordem social. 

Toduvia parece-nos exagerado o pruzo de 8 dias eis que a par· 
turicntc l!m menor tempo cstí1 cm condições de voltar a exercer suas 
11\ividudcs. Convcnhu·se, udcmuis, que o elasti:rio não pode ir ao 
ponto de trazer insuporttavt:l prejuízo uo empregador, pois em prazo 
tito prolongudo teriu que aumentur o ônus da rolhtt de pagamento, 
deslocando pura o lugur empregudo de outro setor da empresu ou de 
C.JUUdro SUpiCillCillUr, 

Ocssu nwncim, uchumos justo que o prazo scju de quatro dius, 
metade do pleiteado, com o que se atcndcrú, cm cquiUbrio, u justczu 
do di rei to do empregado com u prcscrvuçào dos interesses cconômi-

cos du empresa em que preste serviço. 
Assim somos pela sua constitucionalidade c juridicidadc, nos 

termos du seguinte 

EMENDA N• I· CCJ (SUBSTITUTIVO) 
Ao Projeto de Lei do Senado n• 54, de 1975 qae "altera o 

Item III do art. 473 da CL T". 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • O item III do art. 473 da Consolidação das Leis do Tra· 

balho, pussa a vigorar com a seguinte redaçuo: 
Art.473 ............................................. . 

· •:111 - até 4 (quatro) dias consecutivos c imediatos ao nasci
mento do filho, para proceder ao seu registro civil e prestar assistên· 
ciu à esposa ou companheira.'' 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Saiu das Comissões, cm 21 de maio de 1975.- Accioly Filho, 

l'rcsidente - Leite Cha,es, Relator - Hehfdlo Nunes, vencido -
ltalfvlo Coelho - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Nel!iOn 
Carneiro. 

PARECER N• 459, DE 1975 
Da Comlssio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O item III do urt. 473 da CLT conrcre ao empregado o direito de 
faltar ao serviço, por um dia, no caso de nascimento de filho, c a pro· 
posiçuo de autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres visa a 
dilatar esse prazo para, até, 8 dias consecutivos. 

Que o pai deva assistir sua ramília, estar presente no lar, dando 
sua protcção, seu amparo e sua ajuda é um imperativo moral, social 
e, mais do que isso, um dever legal. 

O que objctiva, no entanto, o Projeto de Lei n• 54/75, não é, 
apenas, a tutela ao empregado, pura que ele cumpra outro preceito le· 
gal, ou seju, o registro civil do seu filho, sem prcjufzo de um dia de 
sai(trio. O seu alcance é mais relevante, de alto cunho social, pois 
extrapola o direito individual c o estende à ramília, à sociedade. 

A assistência que o pai deve prestar à sua ramília, ao nascimento 
do Glho. raz-sc nccessáriu, não só para suprir a ausência da mãe, 
quando hospitalizada, mas tambi:m pura assisti-la no lar, quando o 
parto se der cm casa, como sói acontecer nas regiões interio.ranas c 
nus perirerias das grandes cidades. 

Louvamos o espírito previdente e social da proposição cm exa
me, como, tumbém, consideramos as possíveis implicações negativas 
paru as empresas e para a economia nacional, concluindo que deve 
prevalecer o objctivo do projeto. 

Assim acatamos a rõrmula de equilfbrio encontrada pelo nobre 
relator da Comissão de Constituiçuo e Justiça, nos termos .do subs
titutivo que uprcscnta, 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto, 
m1 l'ormu do citudo Substitutiyo, 

Sala das Comissões, cm 2 de outubro de 1975.- Nel!iOn Car· 
neiro, Presidente- Henrique de La Rocque, Relator- Domlclo Gon· 
dln, vencido- Mende' Canale. 

PARECERES N•s460 E461, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1973, que 
"acrescenta parágrafo único ao art. 222 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Dccreto·lcl n• 5.452, de 1• de 
maio de 1943". 

PARECER N• 460, DE 1975 
Da Comlssõo de Constltulçõo e J ustlça 

Relntor: Senador Henrique de La Rocque 

Por Ler rccchido substitutivo cm plenllrio' retorna il H[')rcciuçlio 
desta Comissuo, o projeto de lei de autoria do Senador Nelson Car· 
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neiru, que ucrcscent<~ parágrafo único ao art. 222 da Consolidaçilo 
uns Leis do Trahulho. 

Subscrito pelo Senador Ruy Santos, o mencionado substitutivo 
n:iu refoge nos objctivos da proposição. Antes, dando nova c opor· 
tum1 n.:dm;ào, muis uprimoru o projeto, 

Cotcjundo o texto original com o substitutivo, constatamos que 
este fula cm "casos especiais e ou•ldo o órKio especializado em se
gurança e higiene do trabalho", pura a udoção das medidas preconiza
uns por aquele. 

Nu verdade, a interdição do estabelecimento que infringe nor
mas de higiene c sogurança do trabalho não poderia estar ao arbítrio 
da inspc<;ão, sem as medidas cautelares pretendidas pelo substitutivo. 

Ademais, o artigo 223 prevê grau máximo de penalidade, se fi. 
car <1pumdo o emprego de artificio ou simulação para fraudar a apli
caçiio dos dispositivos de segurança do trabalho, assim como na 
reincidência. 

Nu dout:t Comissão de Legislação Social, o substitutivo será 
aprcciuc.Jo no mérito. 

Ncstu Comissão. manifestando nossa simpatia pela matéria, 
não vislumbrumos nenhum óbice sob o prisma jurídico·consti· 
tucionul, mzão pela qual opinamos pela sua aprovação, 

s .. lu dus Comissões, cm li de junho de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Helvldlo Nunes-

José Lindoso - Leite Chaves- Jtalfvio Coelho - Heitor Dias -
Paulo Brossard -José Sarney, 

PARECER N• 461, DE 1975 
Da Comissio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Domiclo Gondlm. 

O projeto submetido à apreciação desta Comissão, aqui retorna, 
upils ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ao 
aprcdur substitutivo de plen{ario. 

Com efeito, o eminente Senador Ruy Santos, ns. 10/11, afere· 
~:cu oportuno substitutivo, onde, essencialmente, fica evidenciado 
c.ju~:, somente em Hca!iOs especiais", quando ocorrer iminente perigo 
de d:uw it integridutle õsica do trabalhador c de reincidioncia, poderú 
ser determinada a interdição total ou parcial do estabelecimento, lo· 
ctll do truhulho, operação, tltividade, máquina ou equipamento, 
llhscrv:~das as demuis determinações. 

Ajustilic:t<;iio dt> substitutivo f:tz alusüo ao fato de que no urtigo 
suhscqílcntc, ou scju, no 223, estão previstas as sanções, inclusive nos 
c•tsos de rcinch.ICnciu. 

Assim, n:itcrumos u nossu simpatia pelo projeto, na forma do 
suhsti·tutivo, que nos purecc mais adequado, pelo aspecto cautelar 
que nurtciu ttl!S(lécic, 

Vale salientar, aliits, que u douta Comissão de Constituição e 
J ustil;a tcc~:u oportunas c judiciosas considerações sobre a mutéria. 

Nesta conformidudc, opinamos pela aprovação do projeto, nu 
furnw do suhstitutivo oferecido cm Plenário. 

Sala das Comissões, cm 2 de outubro de 1975.- Henrique de 
La Rocque, Presidente, eventual - Domfclo Gondlm, Relator -
Mendes Canale- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
l'ai it publica<;ito. (Pausa.) 

i\ Presidência comunic;,t LJUe, nos termos do urtigo 278 do Rcgi
tncutu lntcrnn, determinou o urquivumento do Projeto de Lei Uo 
Senado nv 75, de IY75, do Sr. Scnudor Nelson Curneiro, que ulteru u 
rcd:u.;ito Uu itcm li do ttrl. lJII do Código de Processo Civil, por ter 
rcc~hid11 parecer Cl>lltrt'trio, ljUttnto uo m~rito, da Comissão u qu~ foi 
dbtrihuid11, 

O SR, l'IIESIUENTE (Wilson Gonçulvcs) - Sobre u mcsu, 
n.:qucrintcttlllS que scr~wlidns pcl\l Sr. 111-SI!crctitrlo. 

S;io lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 446, DE 1975 

Senhor l'rcsidentc, 

Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno requeremos a 
lruns<:riçito, nos Anais do Senado, do pronunciamento feito pelo 
l'resiUcntc Ernesto Geisel, no dia J de outubro corrente, na sessilo 
solene de encerramento do V li Congresso Brasileiro de Cooperativis
mo, cm Urasílih. 

Sula das Sessões, 6 de outubro de 1975.- Lourlval Baptista
Ruy Santos, 

REQUERIMENTO N• 447, DE 1975 

Senhor l'rcsidcntc, 

Nos tcrtnus do artigo 233 do Regimento Interno, requeremos a 
transcri<;ito, nos Anuis do Senado, do discurso proferido, no dia 3 de 
uutuhro corrente, pelo Ministro da Fazenda, Professor Múrio 
llcnriquc Sinwnscn, nu abertura do I• Congresso Latino·Americano 
t.le Té<:nicos cm Comércio Exterior, no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, cm 6 de outubro de 1975.- Lourlval Baptista 
- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com o 
urt. 2.1.1. ~ 1<', do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão 
suhnu.:tit.los·no exame da Comissão Diretoru. 

ll(t urut.lures inscritos. 
Concedo a pu lavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Sergipe. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 7 de uhril deste uno, fiz desta tribuna alguns comentários cm 
torttu da visit:t, :u> Brasil, dos Ministros Francisco Alojo, do 
l'utrinHinio do México: Hcctor Furtado, du Fazenda; c Gumercindo 
Roc.Jrigues, do Plant:jumento, estes da Venezuela. Aqui estiveram a 
11m dc prupur ao Governo brasileiro a criação de um novo 
organismo continenlal vohudo para os superiores interesses do nosso 
desenvolvimento, conforme, então, salientei. 

Nu oeasiiiu, surgiam restrições à idi:iu da criação do Sistema 
h:unômico Latino-/\mcricuno (SCLA), a qual, conforme acentuei, 
scri:t Lh.:vit.lanH:nlc cstududu c cxuminuda pelo Governo brasileiro, 
especial menti! pelo chunceler 1\t:cn:do da Silveira. 

Em 6 de nmiu, voltava a esta tribuna para focalizar, novamente, 
u ntcsmu otssuntu, lc.:ndo, u lim de que ficasse constando de nossos 
omotis, u curta que o eminente !>residente Ernesto Geisel dirigira aos 
Prcsidcntcs do México c du Venet:uelu, Atruvé:s desse documento, o 
Ciuvcrnll emprestava seu apoio it rcunião preparatória proposta por 
:Htucles dois chefes ue Estudo visando u criação do SELA. 

/\guru, lJLHitldo esteve present~ perante u Comissão de Relações 
ExteriMes desta C.1su, nu último diu 18, o Ministro Azcredo da Sil
vei ru, cm sm1 mugn íl1cu e~ posição, seguida de longo· c importante 
dchatc crn quc respondeu u todus us indugaçÕt:.'i que lhe roram reitas 
pur dcputttdus c sc1Htdores, teve ocasião de manifestar-st: ruvorável à 
cria~ttu du Sistema l!conômicu Lutino-Americuno (SELA), frilando 
Smt Excelêncíu ser neccss(trio "ver como as idéias sobre o SELA se 
dctullwm IHl phlllll operm:ional, pura que o Sistema venha a cons-

tituir unw CLH11ribuiç;io el'ctivu tto Ucsenvolvimento regional e não 
tlpcnas nwis um i4.lro dcclarutório ou dilutório em questões tiio 
l'ttnUamcntui:\". 

VcriJ'icatlHlS, cum cssas puluvrus do nosso Chuncelt:r, o gruu de 
:uumlurccimentu que ulcunçamos no truta dos problemus internucio~ 
nais, scgund~.> c..lisst:ru ern nH:us Ultimos pronunciumt:ntos. Cssu 
llliltttrillade c ti i'or~a de nussus tradições diplomúticus, somudus, fa
lclll com ljllc u otpuio hrusilciro it criuçào do SELA nos d~ u ce-rteza 
1.lc lJUC: ele se concrctilur(t cm termos os nHtis provéitosos c bem 
pcnsmlos c alcance, cnli111, u realit:tu;ào dos ultos objetivos a que se 
prnptlc:. 
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É chegado, som dúvida alguma, o rÍ10mento da integração do cs· 
l(rrço dcscnvolvinlcntista dos povos lutino-umcricanos, o que podcrd 
ser. :~lcunçado através do SELA. E pura que assim seja muito contri· 
hur;u- estou c~r!o- a segurança e sobriedade com que se conduz 
o Governo brasrlorro, preocupado em dar o mdximo de objctividudc 
ao novo orgunísmo. · 

Na última sextu-rcira, o Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), Alcjundro Orfila, declarava que "o Sis· 
tema Económico Latino-Americano (SELA) deve ser um instrumcn· 
to pura unilicur o pensamento e a ação da América Latina em seu 
diírlog~ com os Estudos Unidos". 

É este, Sr. Presidente, mais um passo decisivo da diplomacia 
hrusildru; mas o é, também, sobretudo, da diplomacia continental. 
O Sistcmu Económico Latino-Americano, atingindo seus objetivos e 
finalidades, se tornará marco nu histórica luta pelo desenvolvimento 
c integração dos povos latino-americanos, cuja união é imprcscindi· 
vcl a cada nação c u todo o Continente. I> ao que se propõe e deseja, 
também, o Governo do eminente Presidente Ernesto Geiscl. 

Era o que tinha a diler. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vru uo nobre· senador João Calmon. 

O SR. JOÃ.O CALMON (ARENA- Espitlto Santo. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Scnudorcs: 

Uc acordo com as dirctrilcs traçadas pelo eminente Presidente 
da República Ernesto Gcisel, o ilustre Ministro da Educação e Cal tu· 
ru Ncy Br:rgu, que tmno honrou o Senado Federal, indicou, nítida· 
mente, nus l'roporções l'reliminures para u Formulação da Politica 
Nacional lnlegradu da Educação, a maior preocupação do atuul 
Uuvcrno: 

'"l'rioridudc indiscutível merece, no Sistema Educativo 
Nacional, o ensino do I• grau, Seu curúter fundamental para 
:r t'ormu~ão hurn:rna exige preocupação constante, nunca 
cxccssivu, da parte dos Governos federal, estaduais e 
municipuis." 

Ontem, os jornais divulgaram a noticia, altamente alentadora de 
que, dur:rnte u período 1975 a 1979, o Governo destinaria 2 bilhões e 
.160 milhões c 51) mil cru~ciros ao Programa Nacional de Educação 
l'ré·Escular, :ro I'RONAE- Programa Nacional de Aperfciçoumen
lo du Ensino de I• Grau- c ao Pró-Município. 

O I'RON/\E será desenvolvido através de 5 projetas, considera
dos, pelo M EC, como essenciais i1 politica de universalizuçüo do cnsi· 
no do I'' gruu. 

Uispcnso·nlc, Sr. Presidente, da leitura dos detalhes du alocução 
de recursos, feita pelo atual Governo, pura o ensino do l• grau; que 
scrflo i11t.:orpormlos neste l'Jr_onunciumctito. 

Esta decisão do Governo Gciscl é da mais alta importüncia, por· 
que, hú vúrios unus, nrto ocorre Ulll aumento do percentual destinado 
;.m cnsinu rund:.uncntu\ cm rcluçüo ao orcum.cnto do M EC. 

Nu seu parecer sobre o Capitulo do Ministério da Educaçiio c 
Cultura, no Orçamento Geral da Unliio, o Deputado Flcxu Ribeiro, 
que ó l'rcsidcntc da Comissão de Educuçi\o, faz o seguinte comentá· 
riu: 

'"As cifras rclutivrrs uo pcriodo de 1971 11 1974 si\o 
cllll.:ldativus. Vcrilicu-sc que os recursos destinudos ao ensino 
supcrinr rcrm:scntum, no Orçum~nto do M EC, umu ubsor· 
çfw pc rccntuul progressiva. Em 1971, 54,72%; cm 1972, 

55,66%; cm 1973, 57,82%; em 1974, 58,47%. Simultaneumcn· 
te, tendência oposta regressiva tem ocorrido quanto à educa· 
çi\o fundamental. Em 1971, 16,52% do orçamento do MEC,; 
cm 1972, 16,01%; cm 1973, 14,39%; cm 1974, 13,09%," 

Agor:r,,l'oi mudada a orientação do Governo Federal, principal· 
mente, com maior ênf:rsc, após a posse do Presidente Ernesto Geisel. 
Em 1976, o percentual destinado, no orçamento do MEC, uo cnsfno 
fundamental, se eleva a mais de 16%, contra 13% do orçamento de 
1974, 

Creio, Sr. Presidente, ·que o Presidente Ernesto Geisel decidiu 
cvit:rr que o Br:rsil continuasse enquadrado, no relatório da 
UNESCO, como um pais preocupado cm dar uma ênfase 
muito maior ao;ensino superior. De acordo com esse relatório da 
U N !iSCO, "o supcrdimcnsionarnento do ensino superior é renóme· 
no tí(1ico ~os puíscs subdesenvolvidos.'' 

O Brasil, cm 1'!63, tinha um alunado, nus suas escolas 
superiores, da ordem de cento e vinte e oito mil jovens. J:\ cm 1974, 

··.ostentávamos um alunado superior a um milhão de jovens. 

llú portanto, uma diferença fundamental entre a preocupação 
que nortcavu o esforço ~ducacional ati: recentemente e a nova 
orientação, que acabo de destacar c consta do programa de trabalho 
do Ministro Ney Bmgu, 

Ternos aprccindo, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
u MOilRAL, urna série de detalhes, verdadeiramente estarreccdorcs, 
sobre a situação do ensino primário cm nosso Pais. O Professor 
Arlindo Lopes Correia c a Professora Teresinha Saraiva destacaram 
u existência, l'oru t.Jus escolas primárias, de 5 a 6 milhões de crianças 
entre 7 u 14 anos, 

Por outro ludo, o então Ministro du Educação c Cultura, o 
eminente Senador Jarbas Passarinho, revelou, na Escola Superior de 
Gucrrn, que dois terços das escolas primárias de nosso País têm 
upcnns unu1 ~mht de :.tu la. 

Rcccntcmcntc, chegou ao meu conhecimento outro detalhe, 
igualtncntc espantoso: nessas escolas isoladas, de apenas uma sala de 
:ruiu, apenas, vinte por cento das professoras têm diploma de nor
rmrlístn. O quadro é ainda mais tenebroso, se levarmos em considera· 
~;tio cst:.ttística jít apresentada, por mim, a este Plenário; no Brasil, ao 
cuntrirrio do que ocorre no mundo subdesenvolvido, tão-somente 
dut.crnus c vinte crianças terminam o curso primário em cada grupo 
de mil que o iniciarn. Estamos, dcstarte, abaixo da média dos países 
subdesenvolvidos, jir que, nesta área pobre do nosso planeta, em 
cada grupo de mil crianças que iniciam o curso primário apenas 
quinhentas ter mi nmn este curso, 

1\ situação no Nordeste do Brasil, segundo o Ministro Jurbas 
l'ussnrinho, citando estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia 
c Estatistka c do Serviço de Estutisticn do Ministério da Educação e 
Culturn uindu i: mais gmve: no Nordeste, em cada grupo de mil 
~.:riunças que comcçum o curso primário, apenas oitenta c nove o 
concluem. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- Espírito Santo)- Permite V, 
Ex~' um aparte'! 

O SR, JOÃO CALMON (ARENA- Espírito Santo)- Com 
pr:11.1.:r. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- Esp(rlto Santo) - Reulmen
lc, í: um pmhlc111u s1Úifssimo, cvidcnciudo cm depoimentos 
Íllsusp~.:il~ls; n fui lu d~.: capacidudc lisica dus nossas cdilicuçõcs cscolu
r!!s. Potl!!riu V. E:\• ~itur o N onc, o Nordeste c o Centro-Oeste como 
palcu dcstu triste rcnlid:rdc. Mus, todos nós poderiurnos uprimorur o 
nosso pessimismo rt:lativumcntc u cstu qucstUo. Pelo menos hú um 
uu liuis unus utrl1s, cru tnmunhn u curênciu de sulus de uuln que, nu 
c:rpitul de Siru l'uulo, rninistrnvu-sc o ensino primúrio em 3 e uti: 4 



lUrnus: ~.:mfn turno tinha, t:rn suas aulas, u duração de cerca de uma 
huru c meia. fluviu pressa t:lll se líberur um turno, pura se instalarem, 
tJc Iugo, us utividudes do turno seguinte, c, ussim, até o terceiro e 
quarto turnos. Ora, se Süo Pu ufa nas deu esta cstutfstica, vcrdudc.:ira· 
nlcJJte culumitosu, no interior do Brasil não existe essa estutfsticu, ali 
u yuc existe é u inexistt:nciu, às vezes, como diz V. Ex•, de suJas de 
aula, u que agrava o problema. lndiscutivelnienle, V. Ex• eslú 
abordando, com muita propriedade c documenludumcnle cm .estulís· 
ti cus insuspeitas, um dos graves c desafiantes problemas brasileiros. 

O SR. JOi\0 CALMON (ARENA- Espírito Santo)- Muito 
obrigado, Sr. Senador Eurico Rezendc, 

Ilustrando esta lese, gostaria de ler algumas linhas do Diugn6s· 
tico da Educuçüo cm 1974, no Estado de São Paulo, que é, para or· 
gulho de todos nós, quase um Pais desenvolvido. Pois cm São Paulo 
que, segundo o ex-Ministro da Educação Jarbus Passarinho declarou 
nit Escola Superior de Guerra, tinha um orçamento na sua Secretaria 
de Educaçüo 30% superior ao total do orçamento do Ministério da 
Educm;t~a c Culturu, n situaçiío ainda é extremamente dificil. 

Passo a h:r. algum~s linhas apenas do Diagnóstico Sobre 
Educaçüo, cm 1974, do Estudo de São Paulo. Este diagnóstico se in· 
titula "Problemas Emergentes do Estudo de São Paulo, 1974"; 
divulgado pela ANPES, coordenado por Marisu de Assis, com a 
colaboração de Maria Rosa Lombardi (São Paulo, dezembro 1974): 

"Analisando-se a situuçüo da população do Estado do ponto de 
vistu do seu nível educacional, constata-se que ainda existe analfa· 
hctismo do Estudo. Cerca de 20'i'o da população enquadra-se nessa 
categoria, representando um total de aproximadamente 3.300,000 
pessoas, 

Esse percentual representa o resultado de uma evolução 
bastante significativa das taxas de alfabetização, que nas últimas 
~i:cadas se elevaram de aproximadamente 59% no ano de 1950, para 
ccrca~c7H%cml970(quadro 1). 

A evolução dessas taxas ainda foi mais significativa se se atentar 
pura u ulteraçüo havida no conceito de alfabetização que, nos úl· 
limos anos, incorporou novos requisitos: isto e, segundo o Censo de 
1970, são consideradas alfabetizadas as pessoas capa~es de escrc· 
verem um bilhete e não apenas as que sabem assinar o nome. 

Embora os índices de analfabetismo nílo possam ser consi· 
~erados extremamente elevados e se tenha registrado uma forte tcn· 
~i:ncía ao seu decréscimo. uma análise mais profunda do contingente 
~. anall'abctos existente no Estudo mostra que, em pouco mais de 20 
unos, o seu número se manteve praticamente estável, Assim, cm 
1950, nesta cutegoriu enquadravam-se 3.169.528 pessoas e cm 1970 
esse número eleva-se a 3.344.749 (quadro 1). 

Ali:m disso, as taxas de alfabetização devem ser vistas com 
reserva também porque a própria operacionalização do conceito de 
"all'ubetizuçiio" nüo i: precisa. De fato, muitas pessoas que tiveram 
umu passagem pdo sistema educacional, mesmo que rúpida,,podem 
ter se consi~erudo aptas a "escrever um bilhete", sem na verdade o 
serem. Portunto, ~10 longo de vinte unos a massa analfabeta 
uum~:ntou, cn1 Süo Paulo, embora perccntuulmcntc tivesse havido 
umu pequena redução. Esse fenômeno ê plenamente cot;~preenslvcl, 
entre outro motivo por causa do fenômeno das m1graçoes Internas, 
O caso de SilO Puulo asscmelhu-se um pouco com o da Argentina, 
que tem menos de 5% de unalfubetos. No pais vizinho, existiam, em 
1973, 1.250.000 unall'ubclos. Dei os meus parabéns ao Embaixador 
~a i\rgentinu sobre essu situuçilo e o diplomata prestou-me um csclu
rccimcnto adiciouul. Só hít nu Argentina 250 mil unulfabetos que lâ 
tHtsccrum. Um milhão de unulfabetos, recenseados na Argentina, 
vieram do l'uruguui, ~a Bollviu e do Chile. 

· Oru, Srs. Scuudorcs, o Diugnóstico da Educação em Silo Pauln. 
cm I n4, ainda, uprcscntu este ~ado, que i: tatubêm impressionante. 

Pur uulro ludo, a grande parte da população que se.deline como 
"all'ahctizadu" participou tão rapidamente do processo educativo 
que quando muito pode ser considerada "semi-alfabetizada". 

Devo lembrar, uliús, entre parêntesis, que o Professor Flexa 
Ribeiro, hoje Deputado c Presidente da Comissüo de Educação e 
t'ulturu da Ctimaru, afirl'lla, cm discurso recente, que o Brasil, em 
I 970, tinha um pouco mais de 30 milhões de analfabetos acima de 5 
unos do idade e mais 25 milhões de scmi·analfabetos. No mundo 
desenvolvido t:xistcm, cm grande escala, escolas maternais· e jardins 
de inliineiu, cus crianças pertencentes a faixa entre 5 e 7 anos já sa
bem ler c cscn:vcr. 

Mas, prossegue o Diagnóstico da Educaçio do Estado mais 
desenvolvido, muis rico deste Paísi que é São Paulo. 

"Da populaçilo que ingressa no sistema do ensino, 28% 
ubundonmn n escola sem concluir o curso inicial - o antigo 
curso primário, sendo que, cm média, esses desistentes per
m:.tncccm 2 anos. Como se vê, a purticipaçiío no processo 
cducalivo i: muito curta para mais um terço da população 
que ingressa no sistema escolar. Essa situaçüo de semi-alfa. 
bctizução, se evidencia também, quando se considera o grau 
de instruçüo da populaçuo, medido a partir dos cursos 
concluídos. Pouco mais da metade da população de 10 unos e 
mais, cm São Paulo, não concluiu nem mesmo o curso 
primário." 

Este í: 0 quadro, ainda extremamente sombrio, da educação cm 
Süo Paulo, ,uju Secretaria da Educação di~plinha, n_a í:poca .'~que o 
eminente Senador Jurbas Passarinho ex~rcta a funçao de Mtntstro da 
E~ucaçuo, de verbas bem superiores a do M EC. Entretanto, cm 76, a 
situação mudará ainda mais. 

Eu tenho aqui, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o orçamento de 
Situ Paulo para o próximo ano. 

O Governo de São Paulo incluí, no seu Orçamento para 1976, 
uma vorba pura educação e cultura do Cr$ 8.265.700.000,00 ou seja, 
um lotai de 17,H% da sua Lei de Meios. Esse detalhe é ainda mais 
impressionante se levarmos em consideração que as verbas 
dcstinmfas tu; dua:; universidades Estaduais de São Paulo - a 
Universidade de Süo Paulo, USP, e a Universidade de Campinas
nüo entrum no orçamenta da Secretaria de Secretaria de Educação. 
Entram no orçamento da Secretaria de Governo. 

Só a l'refcituru Municipal de São Paulo destinará à educação, 
no próximo ano, a verba de 945 milhões e 800 mil cruzeiros- quase 
o dobro das verbas do corrente ano, ou seja, de 1975. 

Estes dados que são IOO'Yo verdadeiros c oficiais, nos levam, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, a uma conclusão que deve causar-nos 
um orgulho cada vez maior por existir em nosso Pais, um Estado 
como Süo Paulo e uma preocupação em relação as verbas pa:a a 
c~ucuç:to no plano federal c cm todos os demais Estados e Munici

. pios do Pu is. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Permite V, Ex• 
um upurtc'! 

O SR. JOi\0 CALMON (ARENA - Espírito Santo) - Com 
111uitu pru1.cr1 Sr. Scnudor Jurbus l)assurinho, 

O Sr. Jnrbas Passarinho (ARENA - Pará) - O reparo ó 
insigniticuntc, mus é, upcnus, puru que V, Ex• não utililt: o dudo ten
do" lllÍill co111o rcspuldo. llít Ulll equivoca, eu nílo falei 30 a 40% 11 

nulis. l'nlci .10 "40 111ilhõcs a 11111is do que o Ministério du Educuçílo e 
l'ulluru. Rculmcntc, isto é futu. (Jure:ce·lllC que ugoru se repete com 
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nwior fnr~a. RelutivanH:nte ;.1os esforços realizados ~pelos Estados, 
gnsturi:t de c:mteteri1.ur pelo menos dois que, ao meu tempo, tinhum 
e~l'mço llctn superior 110 de São Paulo cm matéria de educação: Muto 
<irosSll c Piauí, 4uc uplicuvmn mais cm educação do que o Estudo de 
S•iu Pmilll,lssu :dlim de outros Estados que também fazem isso, sen
dlllJUC '' lisuu.lu de Muto Grosso chegou a uplicur 43% da sua receita 
trihutúria só cm ec.lucaçào. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA Espírito Santo) -
1\grmlc~tl. nuhrc Senador ~arbas Passarinho, esse esclarecimento 
liUC incui'Jhlro, cum maior prutcr, ao meu pronunciamento. 

O Sr. Jorbas Passarinho (ARENA- Porá)- Se V, Ex• permi· 
te, :linda intcirn r:tt.ào tem V. Ex• quando chama a atenção para o 
que talve1. n•iu esteja mensurado nesta participação de São Paulo. Só 
o llu .. pilal d;.1s Clínic;.~s Uc Si'io Paulo representa,- se nUo estou cqui
vnc:ulo. vcrha da ordem de 700 111ilhões de cruzeiros- bilhões anti· 
):!tiS ~- c cssu vt:rha sai Ua Casa Civil, não ligura na Secretaria de 
l:dttcaç:ill. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Espírito Santo)- 1:. ou· 
tro dl.:l:tlhc predusu. 

Sr. 1•n.:~idcntc, Sr.'l. Sennllores, vejamos qual cru a verba total de 
dc~pcsus pLihlicus com c.xccLU;ào cm 1973, de acordo com os dados 
olidais tlu ll'EA. Em 1973 todos os Estados, todos os Municípios e o 
<iliVCI'IItl Fcdcr~LI Ucspcndcram, com educação, 10 bilhões 969 mi· 
lhl1e~ de crul.cirus, inclusive, evidentemente, o Estado de São Paulo e 
tmlos os .'teus Munidpios. Ora. no ano de 1976. só o Governo de São 
Paulo vui gastar, com educação, 8 bilhões, 93 milhões c 119 mil cru· 
1.eiro . .;, sem a inclus:lo das verbas dos municípios. 

Ora. st: consillcrarnws que só a Prefeitura da Capital de São 
Puuln vai gastar lJuasc um hilhão de cruzeiros, chegamos a uma con· 
clusi'tn t:lo cstarrcccdura que u nossu primeira reaçào é uguardar um 
e~clarecimcnto. De m:ordo com estes dados o Orçamento Geral da 
Uni:lo atrihui :to Ministérios da Educação e Culturu, para 1976, um 
total de h hillllics c ~93 milhões, o qual será acrescido com 590 mi· 
IIHics cnt Encargus ücroris da União c 2 bilhões c375 milhões pura co· 
hrir despesas con1 implantação do l'lano de Classincação de Cargos 
c :t sua pruvúvcl p:trticipuçào nu reserva de contingência, além de 675 
milhtics que o sctur cducucionul rcccberú de outros Ministérios, -
ch:unmln Progrunw Educação que inclui, numerosos outros Minis
tÓI'ios. lss.ltotalila III bilhões c 133 milhões, que representa 11,2% du 
despesa t: um incrt:mcnto dt: 88% sobre us dotações orçamentárias 
vigentes. 

Or:t, diante dessa comparação entre as despesas globais públicas 
•:om cdncaçfw cm 1973 c as verbas :t\uais do Governo do Estado de 
·Sfw Paulo c do município da Capital, podc·se chegar à conclusão de 
lJLit: u Governo do E!'itudo de São Paulo e seus rnunicfpios irão gastar 
m:tis, cm 1976, com cduc:u;ão do que o Governo Ft:deral e todos os 
dt:mais l:sludus du Federução bem como todos os demais municfpios 
da Fcdcra~•iu, com cxccçflo do próprio Estado de São Paul~ e de 
seus muuidrios. 

l>iotntc desse quudro de aumento do orçamento do Ministério 
"" Educa.;1lo c do l'rogmm" de Educução cm relação uo uno de 1976, 
ttu.lus lt:ríwnos urnu rcuçào de imenso júbilo: houve um uumcnto de 
HX% dm verhas destinudas ao Programa Educnçüo, pura 1976, cm 
relaçf1u its vcrhas de 1975. lnfclilmente pura nós, também o 
Orçamento Geral Uu União upre~entou um aumento espctuculur, de 
tal nwnciru que o percentual dcstinudo uo Programa Educuçilo 
hai:mu. 

O Sr. ltulívlo Coelho (ARENA ""'Muto Gro~•o) - Permite um 
:~parte'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Esplrlto Santo) - Com 
prut.er. 

O Sr. ltnlívlo Coelho (ARENA - Moto Grosso) - Foi 
referido o aparte do Senotdor Jurbas Passarinho o grande esforço de 
Mato Grosso, que estava gastando 43% du sua arrecnduçilo nu Edu· 
cuçflo evidentemente nos três graus. Desejo manifestur u V. Ex• umu 
preoeupução constunte pela pequena arrecadação nos municfpios, 
.hoje a principal cuusu do analfabetismo das crianças. Niio é posslvel. 
:lliS pequenos munidpios cumprirem u sua obrigação constitucional; 
dar ·~duc:u;ào grutuitu às crianças. Os pequa:nos munic[pios não 
disiHicm de nrrcc:u.hu;iio sulicicnte. O Ministério da Educação não 
tem condiçflo orçumentl1ria para suprir essa falta. Há urgente ncces· 

·sidudc de modiflcar·sc u discriminação de renda a fim de se determi· 
notr rcndots com fins específicos à educação, sobretudo ao curso pri· 
múrio, pura que os municípios possam dar meios às crianças, em 
todo esse interior do Pufs, V. Ex•, fazendo essa brilhante exposição, 
cstú·nos mostrando, também, que dentro de pouco tempo São Paulo 
vui constituir-se numa ilha dentro do País no que diz respeito à edu
cuçflo no seu complexo total. Desejo também justificar, de um certo 
modo, o esforço uparentemente maior no que diz respeito ao ensino 
univcrsitúrio- V. Ex• enfatizou- porque o Brasil fer. um esforço 
cxtruordinúrio nesse sctor, sendo como que um sistema de país 
subdesenvolvido. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo) - A 
ulirmaçflo é da UNESCO c não minha. 

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA - Moto Grosso) - Segundo a 
UNESCO. Mas temos uma ralão de ordem social. Não sei se V. Ex• 
se recorda 4uc hú dez ou dolc anos atrás havia uma va:rdadcira 
convulsão nos meios universitários brasileiros. Além disso, a mocidu· 
de hrusilt:iru que não conseguia vagas para o seu curso superior 
dentro do País, iu paru u Bolíviu, paru o Paraguai, para a Argentina, 
pomt Portugul c pura os demais países: mas sobretudo esses países 
vit.inhu~. liUC estavam como que invadidos pelos moços brasileiros, 
em husca de curso superior. Assim, a mocidade reagiu c tivemos 
ulguns unos de grande :.1gitução. Hoje os números são outros; a paz 
reina no meio universit(Lrio, e não concordo com aqueles que cri· 
ticam violentamente a qualidudc do ensino universitário no Brasil, 
porque hoje ela está muito melhor do que era; os esforços são gran· 
dcs, o corpo discente c o docente são extraordinariamente dedicados. 
Temus cvillentcmcntc evoluído no ensino universitário e há sintoma 
de cvnluçf10 c nflo de orgulho de país subdesenvolvido. Muto Grosso 
se csl'urça pum cumprir os seus objt:tivos mas, realmente, os muni· 
cipins nfln tom podido dar atendimento adequado por questão de dis· 
crimimu;iio c.lc renda. l>recismnós busucar outras fontes de recursos, 
Muito ohrigudo, ' 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espirllo Santo) -
Agradeço o apurtc de V, Ex• c devo acrescentar um detalhe, concre· 
lo, sohrc o aumento d:.as verbas destinildas no ensino do Primeiro 
Gruu, nos últimos orçumcntos; 

Em 1974 destinuvum-se uo ensino de primeiro grnu, verbas du 
ordem de 310 milhões, representando 10,69%, do Orçamento do 
MEC. . 

Em 1975 cssetotul subiu u 627 milhões e 116; subiu o pcrcentunl 
puru 16,10% pcrccntuul esse que repre!ientu, reulmente, umn mu· 
dunçu du oricntuçilo que vinhu sendo scguidn. Agoru u prioridude 
absolutu que o Governo Gcisel, utruvés do Ministério du Educuçilo 
cstí1 dundo, c u dn itreu do ensino fundumentul, no chumudo Ensino 
de Primeiro Grnu. 

Rel'criu-me no detalhe npnrentementc ulentador de um numento 
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de 86%, nas verbas do Programa de Educação, cm relução ao Orça
mento Gerul da União, Realmente, houve um progresso espetacular, 
sensucionul. No entanto, encomendei um estudo à Assessoria Legis
lativa do Senado que me apresentou, hoje, o resultado de suas 
pesquisas. 

A Assessoria Legislativa do Senado apresenta o problema da se
guinte maneira: o percentual do MEC, nos anos de 1975 c 1976 foi o 
seguinte: 1975-4,7% do orçamento; em 1976-3,6%. 

Em 1975 o MEC tinhu recursos da ordem de cinco bilhões, tre
zentos e cinqUentu e seis milhões e cm 1976 aumentou pura seis 
bilhões setecentos e noventa e cinco milhões. Mas, como o Orça
mento Gerul da União teve um aumento de cento e treze bilhões para 
cento e oitenta c nove bilhões, percentual, houve uma queda dos re-
cursos destinados ao Ministério de Educação e Cultura. · 

Mais udiante, a Assessoriu Legislativa do Senado examina não 
us verbas do M EC, mas as verbus globais do Programa de Educuçiio 
e faz o seguinte comentário: 

"O Progruma-Educação possível de discriminar, relati
vamente ao orçamento de 1974, conforme o quudro da pági
na 189 deste livro, que reproduz estatísticus do IPEA, quunto 
aos dois unos posteriores, 1975 e 1976, somente pode ser apre
ciudu a nível muis amplo- de função. 

Função Educação: em 1975, representava um percentual 
de 5,5% em relução uo Orçamento, Em 1976 caiu, segundo a 

Assessoria Legislativa do Senado. Evidentemente, esses 
dados devem merecer uma aníilisc muito cuidadoso. O per
centual teria baixado para 4,84%. 

O que nos preocupa, nu análise desses dados, são 
algumas interpretações que podem levar à convicção de ter 
havido um aumento espetacular dos recursos destinados à 
educação, em volume de dinheiro, mas não em termos per
centuais. 

~ um problema complexo, porque o Orçamento Geral 
da União uumenta também numa proporção altamente auspi
ciosa, graças aos esforços dos Governos da Revolução. 

Em 1970, o Brasil tinha dispêndios públicos com a 
educação, nos setores federal, estadual e municipal, corres
pondentes a 3,25% do Produto Interno Bruto. 

'Em 1972, esse percentual se elevou a 3,26% e em 1973, 
baixou para 2,95%. Quanto aos dispêndios com a educação, 
apenas no MEC, cm relação ao Orçamento-Geral da União, 
houve um decréscimo. Felizmente, para todos nós, esse de
créscimo não ocorre na área do ensino de primeiro grau. Con
forme acabo de demonstrar, nos últimos anos, tivemos um 
aumento do percentual d~ 10,69 pura 16,10%." 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) - Permite 
V. Ex• um apurte? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA -Espírito Santo)- Com o 
maior prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) - V. Ex• 
ucubu de dizer, com busc cm dudos fornecidos pela Assessoria Parln
mcntnr do Senado, que houve uma queda no Indico orçamentário cm 
favor da função educaç1lo, de 1975 para 1976. Esta verdade- aliás, 
como V. Ex• mesmo ressaltou - pode ser relativa, porque o Presi
dente Gciscl instuurou um novo método de açilo govcrnumcntul. Por 
exemplo, criou o Conselho de Desenvolvimento Social. Enquanto an
teriormente essns vcrbus dcstinudus à educação estavam espccin
cumcnte no Ministério du Educação, pussuram ugora, em grunde 

parte c com muior alocuçUo de recursos, para programas sociais. 
Exemplincando, o Progrumu Nacional de Centros Sociais, um plano 
ultamcnte sofisticado, com uma variedade imensa de investimentos 
cm todos os sctorcs da í1rea social. Há uma verba, inicialmente prc· 
vistu, de dois e meio trilhões de cruzeiros antigos, pura os seiscentos 
centros sociais urbanos que vão ser espalhados por este País, princi
palmente nu periferia dus regiões metropolitanas ou das regiões cm 
processo de metropolizaçào. E nessa política de centros sociais ur
banos, o Governo dú bastante ênfase à educação. Uma educação prc
sumidumente no seu sentido fundamental, isto é, no seu sentido d~ es
colarização formal, convencional, porque esses centros sociais ur-· 
hunos são destinudos aos trabalhadores. aos operários. Fuz muito 
bem V. Ex• cm colocar de quarentena essa previsão, porque hoje u 
verba "Educação" não cstú cspccificuffiÕlite, apenas no Ministério 
da Educação c Cultura. Está diluída, esta distribuída nos grandes 
projetas sociais do Governo. · 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo) - Sem 
dúvida alguma V. Ex• tem razão. Mas devo lembrar que os dados 
analisados pela Assessoria Legislativa do Senado, se referem no Pro
grama Educuçiio cm todos os Ministérios. 

Entretanto, gostaria de ler palavras do próprio Presidente 
Gcisel. O eminente Chefe da Nuçáo, cm sua Mcnsugem deste ano ao 
Congresso Nacional afirma: 

"O Governo tem plena consciência do quanto 
representam a Educação c a Cultura no processo de valori
z;u;ão do homem brasileiro, inclusive, como investimento de 
ülta rentabilidade, se bem que diferida do tempo para o próprio 
desen•ol•imento econômlco do País" (o grifo ó nosso). 

Em outras palavras, o Presidente Ernesto Gciscl mudou u ênfase 
4uc vinha sendo dada ao desenvolvimento do País. Ató a posse do 

General Ernesto Geisel, a preocupação primacial, absorvente, era o 
desenvolvimento cconômico. O Brasil crcscerâ, a taxas japonesas, de 
lO!! 11%, 

A partir da posse do Presidente Geisel, houve uma preocupação 
diferente: desen•ol•imento social, e não apenas preocupação pelo 
aumento do l'roduto Nacional Bruto. Sua Excelência está seguindo 
rigorosamente a mesma trilha preconizada pouco antes da Revolu
ção de 1964, no diu 20 de março, quando o então General Castcllo 
Branco, Chefe do Estado-Maior, enviou "Instrução Reservada" a to
das as unidades do Exército, unrmundo a certa altura: 

"Entrarão as Forças Armadas numa revolução para 
entregar o Brasil a um grupo que quer dominá-la para man
dar c desmandar e mesmo pura gozar o Poder? Para garantir 
a plenitude do grupumento pscudo-sindical, cuja cúpula vive 
IHI ugituçüo subvtrsiva cada vez mais onerosa aos cofres 
públicos'! Pura talvez submeter u Nação ao comunismo de 
Moscou'! lsto, sim. é qul! seria untipútriu, antinação e untipo. 

Nüo, as Forças Armadas não podem atraiçoar o Brasil. 

Defender prhlléglos de classes ricas está na mesma linha 
antidemocrática de servir a ditaduras fasdstas ou sindico
comunistas." 

Logo depois, tive oportunidade de registrar mais umu frase 
delinidora do Presidente Custcllo Branco, inscrita em letras de bron
I.C, no seu mausoléu, nu cidade de Fortaleza, no ludo do Palácio do 
Governo. 

Pi1.iu o Presidente Custcllo Branco: 

"Nossu vocuçilo nucionul- de nos transformarmos cm 
um Puls grande c forte, cupuz de eliminur a miséria de seu 
povo, ser um elemento de paz num mundo conturbado, 
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rcspcitm os seus vi1.inhos, exercer o poder sem violência, 
CDillJUistm 11 riliUCI.U sem injustiça.'' 

Gostmiillh: ucentuar cssa preocupação do Chefe do Governo du 
Rcvulu~tw t.ie niiu usur mcias pt~lavrus, falando êm miséria c não upe· 

IHIS em polm.:,m. 
Por utllru lado, u l'rcsidonte Emilio Garrastazu Mi:dici decla

rou, uu dia 7 do outubro de 1969: 

"Repudiamos u pregação dos extremistas, que exigem e, 
Uc forma primúria, a destruiçlao das instituições. E também o 
apelo das oligarquias que recomendam a sua inalterívei 
manutenção. 

Nosso dcvor é impor-lhes uina profunda transformação, 
pela yual dei•em de servir aos privilégios das minorias, pura 
ntt::nller nus supn:mos interesses do País." 

A urh:ntuçiio 4uc.: se.: n.:nete nas palavras do Presidente Médici, 
prul'eric.las no Ui a M de setembro de 1970, é exatamente n mesma: 

"lli1 poucos dias, nu Paço Real, disse do empenho do 
meu Governo em tornur menos pobre a maioria dos brasilci· 
rus que uinUa vivem na misí:ria c, apontando a responsabi· 
lid<1do d..- todos uós, chamei u contraste dessa pobreza uma 
vergonha nucional. Venho, agora, fular de outrá vergonha, 
pcl<1 yu<~l somos t<~mbóm igualmente respunsãveis. Venho fa
lm do ;.um! l'ahetismo." 

O Sr. Itamar Franco (MOO-Minas Gerais) - Permite-me 
v. E.\•'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA-Espírito Santo) - Antes 
de conceder o upmtc: uo nobre Senador ltumur Franco, gostaria de 
h:r a LHti111u lh1se Uo Presidente Ernesto Geiscl, rigorosamente den· 
tro da sua liuha de proocupação pelo desenvolvimento social. A 
purtir Llu posse do Presidente Ernesto Gdsel, ninguém mais foi criti
cado neste (luis uo dizer que o desenvolvimento cconômico deve 
acomp<~nhar a preocupação por uma distribuição mais justa, mais 
hunwrm c rmris c4Uitativa da riqueza nacional. 

L.cmhro-me bem q'uc, até 1973, como a idéia lixa, absorvente, 
cru o c.lescnvolvimcnto cconômico, o crescimento' do Produto Nu
cioual Hruto, yuom ousasse falar cm distribuição do "'bolo", de • 
"fatias do holo", era logo fulminado com duas palavras: "distributi
visnw prcmuturo", c: upontado como uma coisa altamente indesejá
vel. 

Chcg" ao puder o l'rcsidcntc Ernesto Gciscl c resolve instalar, 
conforme lembrava há pouco o Senador Eurico Rczende, uli:m de 
um Conselho de Dcsonvolvimcntu Econômico, um Conselho de 
Desenvolvimento Social, docidindo 4ue as "fatias do bolo" devem 
ser Uistribuídas ta proporção 'JUC o .. bolo" cresce, porque, se for 
adiada essa distribuiçtlo, poderá ocorrer u "explosão de revolta popu
lar", a <lUC se referiu o Uispo Primaz du igroja Episcopal do Brasil, 
Dum Arthur Krutl (J.O., de 13-7-74), numa curta uo Presidente Er
nesto Gciscl. 

Antes c.h: Uur o upurte ao eminente Senador Itamar Franco, h:rci 
esta fmsc do PrcsiUente Ernesto Gcisel, por ocusiilo da sua última 
visita au Reei I'~.:: ,.,. 

"Jú perdemos muito tempo no pussuUo e, embora u Rc· 
voluçtto tenha procurado corri~ir essu situuçUo, quanto mais 
se faz, mais se nota o quanto falta fazer, Sempre huverá pobres 
e ricos. Nosso problema é tOrnar o pobre menos pobre, dar me
lhores condições de vida aos pobres" 

O Sr. Itamar Franco (MOO-Minas Gerais) - Senador Joito 
(':llmon, n~o era meu desejo upurtcá·lo, ouvindo como estava - c 
cstuu - cum utcn~ào o brilhante pronunciamento de V, Ex' Mas 
uma c:~pressiio do nobre Senador 'Eurico Rezcndc, sinceramente, não 
entendi. Aliús, o ScnmJor Eurico Rczcnde, às vezes, usa ulgumus 
cx1lressôes que nus confunUem. Uma horu, por ·exemplo, fala cm 
distens;.lo urhunn ... Quando V. Ex• se referiu, por exemplo, nus per
·c~ntuuis de 1975 c 1976 do Or~amcnto da Nuçiio paru Educaçiio, 
s.· Ex• f:lluu Clll vcruudc rclutivu. Que verdado rdativa í: esta 4Ue cu i 
lh:4,7 para J,6% do Orçamento total da Nação, para uplicui;üo no se· 

. tur educw.:iontll'! No seu pronunciamento, V, Ex• lembrou quanto O 
puLicrusn Estado de São l'aulo está aplicando nu Educação c se rcfc· 
riu, inclusive, no fato de que. ia pedir um esclarecimento sobre esses 
pcrc~.:nlUilis. U Senador Eurico l{elende fula, então, cm verdade rela· 
tiva. (Ju;.ll 1.1 verdudc relutivu'! Por certo a assessoria do Senador Jur· 
has P1.1ssarinhu vai nuxiliur o Senudur l!urico Rczende mt resposta. 
S. Ex• 111c podcriu dit.cr yual u verdadt relativa tm números'! Eu, 
sinc~.:ramcntc, me.: permito di1.er a V. Ex• que não estou entendendo. 

O Sr. Eurico Rezende (ÁRENA-Espírllo Santo)- V. Ex• mo 
pcrm i te'! 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA-Espírllo Santo) - Peço a 
V. Ex~ só um segundo, pura contestar 4uc cu tiv~.:ssc usado. o adjeti· 
vo "relntiva". Eu dec.:I~I!CÍ upcnus ... 

O Sr. Itamar Franco (MOIÍ ..:.··Minas Gerais)'- A expressão 
"verdade relutivu" fui do Senador'Eurico Re1.endi:, c nilo de V. Ex• 

O SR. JOÃÓ CALMON (ARENA- Espirito Santo)- Éu não 
usei o :u.Jjctivo "rclutiva" por um motivo: o Senador Eurico Rclcndc 
esclmeceu 4ue, u purtir da posse do Prcsidcnh: Ernesto Geisel, com a 
criuçilo Llu Fundo de Des~mvolvimento Social, existem va;rbas tilm· 
h6m dcstinaUus i1 cLiucuçüo nesse Fundo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- Ele ouviu 
muito hen1. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nobre Senador 
Joiio Calmon, l'nrh1 um apelo u V. Ex• para que concluísse seu 
c.lis~:urso. 

V. Ex• tinhu direito u JO minutos c jir falou durante 55 minutos. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo) -
l'crdoc-mc, Sr. Presidente, u proli.,idu~c. mns o temu i: tito fuscinuutc 
que perdemos u nocüo do tempo. Todos nós estamos cncuntudns, 
neste segundo semestre, no Scnudo, "Iuc se ~.:stú trunsl'ormunUo no 
"Semestre du Educuçào", Ainda depois de amunhii iniciaremos o 
Simpósio sobre u Problcmilticn Educucionnl nestc.l'ais, no decorrer 
do quul fnluri1, inclusive, puru ulcgriu e honru de todos nós, o nobro 
Senador Jurbus Pussurinho, ... 

C um o muiur prut.cr, concedo o apurtc ao Senador Itamar Fran- O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA;- Pará)- V, Ex• me pcrmi· 
~.:u. te um aparte'! 
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O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Esplrllo Santo)- ..• que 
nos dirá du suu esplêndida e fecunda experiência à frente do Ministé· 
rio du Educaçfao c Cultura. 

Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Par') - Sei que o nobre 
!'residente estú naturalmente preocupado com o cumprimento do Re
gilncnto, mus neste semestre também inauguramos o Regimento Pau
lo llrossard. Diante dele, suponho que haverá certa elasticidade, em
bom o meu Presidente não seja o Presidente normal das sessões. 
Acho que i: perfeitamente certo o que disse o nobre Senador Eurico 
Re~.ende, quando chamou a atenção de V. Ex• para uma verdade 
relativa. E à consciência matemática do nobre Senador Itamar Fran
co i: l'úcil dar-se a explicação. e que isto só leria um sentido verdadei
ro c absoluto se, dentro da mesma distribuição de recursos, dentro 
dos mesmos meios disponíveis, tivesse caldo de 5 para 4. Mas quan
do há, por exemplo, muito maior participação no Orçamento de um 
uno cm relução ao ano anterior, o Orçamento i: bem maior do que o 
do ano anterior, a diminuição percentual não significará, necessaria
mente, uma queda de volume de meios aplicados. Ao contrário, pode 
uti: ter c apresentado acréscimo. V, Ex• sabe que vivi este problema 
quatro anos, ati: discutindo com V. Ex• muitas vezes, em face dos 
ntírneros que, inrelizmente, variavam, do IPEA, os únicos que cu usa
va, Então, co111 o aparecimento de um maior número de Ministérios, 
com u vinculução- que me parece extremamente importante- ao 
Orçamento dos Fundos, por seu turno vinculados, que passaram a 
uumcntur o denominador, é evidente que, mantendo-se o numerador 
c uumentando-sc o denominador, a fração própria diminui. Em 
J'unçiio disso que é muito dií'ícil aceitar, como verdade irretorquível, 
uma afirmativa desta: caiu de 6 para 5 e de 5 para 4. e preciso ver se 
rcalmt:ntc caiu c, sobretudo, se há uma série homogênea nesta indica
ção, Por exemplo: fez-se uma série heterogénea para este tipo de indi
cação, há 4 unos. Antes não se colocavam os Fundos vinculados no 
Orçamento. Eles eram retirados' do Orçamento. E havia uma razão 
muito lógicn, muito certa. O Senhor Presidente da República não po
de destinar o fundo vinculado a ninguém, a não ser àquele que a lei já 
reclama. Nenhum Presidente da República pode destinar para a 
Educação o que vem do Imposto sobre Combustl~eis Líquidos, que 
é obrigatoriamente levado pura o DNER. Outrora isso não era 
computado no Orçamento pura fins de verificação da parcela setori
zuda pura cada M inisti:rio, e agora o é. Daí, uma verdade relativa, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - V, Ex• 
pormite um aparte'? (Assentimento·do orador) Mantenho o que disse e 
agradeço o vitorioso ussessoramento do eminente Senador Jarlias 
l'ussurinho. V, Ex• falou cm índices orçamentários de 75 e de 76. Eu 
disse então- c V, Ex• concordou- que devlamos colocar esta ver
dade sob ressalva, porque é uma verdade relativa. Trata-se de uma 
prcvisllo orçamentária, c previsão orçamentária nüo pode set: verda
de absoluta. Ela pode sofrer u incidência de recursos não-vinculados 
diretnmcntc ao Ministi:rio da Educuçilo c Cultura, como pode sofrer 
também, obvi:unente, a operação de cri:ditos suplementares. Por isso 
disse que é uma verdade relativa. O fato de estar destinada uma 
impurtüncia numu tubclu orçamentária, para o uno, nilo quer dizer 
<lUC o Governo só vá gnstur nqucla importância. O próprio percen
tual i: relativo, Constutnmos, com relaçilo uo Senador Itamar Fran
co, muis do l.fUC o engano do parlamentar, o erro do engenheiro, o 
que Iumen to sinccrulllcntc. 

O Sr. llomor Franco (MDB- Minas Gerols)- V, Ex• permite 
um upurlc? (Assentimento do orodor.)- Evidentemente, lições de 
Mutcm!Ílicn do Scnndor Eurico Rezcnde nilo vou receber. Poderei rc-

cebcr lições de Polltica, porque S. Ex• tem mais experiência do que 
eu, Como outro diu não recebi lições sobre desenvolvimento urbano. 
fi claro que a lição de Matemática do Senador Jarbas Passarinho cu 
posso acoitar. Mas estamos analisando- V. Ex• há de entender
o Orçamento global do Brasil, Tomei como índice o Orçamento do 
País. Sobre esse Orçamento da Nação, V. Ex• diz que o percentual 
caiu. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo) - A 
Assessori:tlcgislutiva do Sen~do i: que faz tal afirmação. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Exutamente. 
Estou analisando o Orçamento Global da Nação. V. Ex• ainda citou 
o exemplo do Estado de São Paulo, onde esse percentual aumentou 
de 1975 para 1976, na faixa - eu ainda anotei - de 13,7% para 
17,8%. Os números estão ui, dados por V, Ex• Então, aí(: que não 
nceito u tal verdade relativa do nosso eminente proressor de Mate
mática, Senador Eurico Rezcnde, quando se analisa o Orçamento 
Global da Nação que cai d~ 4,7% para 3,6%. Essa lição de Mate
mática eu gostaria que o Seriudor Eurico Rezende pudesse me de
monstrar, quando tiver tempo, numa sala de aula, porque por certo 
volturei ~10 curso primário com S. Ex• 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Espírito Santo)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, como abusei demasiadamente da paciência 
dos meus colegas c da indulgí:ncia de V, Ex•, gostaria de encerrur este 
pronunciamento repetindo as palavras do Presidente Ernesto Geisel, 
nesta sua Mensagem de 1975: 

"O Governo tem plena consciência de quanto repre
sentam a educação c a cultura no processo de valorização do 
homem brnsileiro, inclusive como investimento de alta renta
bilidade, se bem que diferida no tempo." 

Permitum-me repetir, mais uma vez: 

"Se bem que diferida no tempo, para o próprio desen
volvimento econômico do Pais". 

Num certo momento, a prioridade era dada ao desenvolvimento 
económico e, por isso era relegado a plano secundário o desenvolvi
mento social. · 

Encerro estas palavras, Sr, Presidente, fazendo um apelo à lide
rança da Maioria e à liderança do meu Partido, para que examinem 
n possibilidade de apoio à emenda constitucional que pretendo apre
sentar, restabelecendo u vinculação orçamentária que existia antes 
du Revolução de Março de 1964. Naquela i:pocu, quando o Brasil 
nindu niio havia atingido uma etapa tüo avançada de desenvolvi
mento, :ts Constituições obrigavam o Governo a reservar I 0% do 
Orçumento d:t União ii Educação. Depois de eliminada essa vincula
ção, o pcrccntuul foi baixando de 10 c até 11%, caindo pura 4,5% ou 
S%. Como a educação, conforme enratizava· Poincur.i:, deve ser u 
prioridade n• I, a prioridade n• 2, eu prioridade n• 3, em qualquer 
pnís, cu entendo, como urcnistu, como homem que integra, or
gulhosamente, os quadros du 1\littnça Renovadora Nacional, quo po
deríamos aprovar. umu emenda constitucional determin;tndo que o 
Orçumcnto-Gcrul du União destinasse, obrigutoriumcnte, pelo 
menos 10% nos dispêndios com u educnçilo, 

Muito obrigudo, (Multo bem! Palmas. O orudor é cumprimento
do,) 



IJOCUMiiN'I'OS ti QUI:' SE RF.FF.RE O SENHOR 
.1'/:'Nti/JO/UOÀIJ Cti!.MON liM S/W DISCURSO: 

1. O percentual do MEC, nus unos de 1975 c 1976, foi o 
scg,uinlc: 

Ano MEC (Recursos de to· 
das as fontes) (2) 

IY75 5 . .156.YOUOO 
I Y76 6, 795.000,000 

Orçamento 
(3) 

li 3.396,375.000 
IM9,377.457.400 

% 
(2/3) 

4,7 
3,6 

2. O Progra111u Educm;Uo, possível de discriminar, 
rclativunlCntc nu or~amentu de 1~74, conforme o quadro da 
púg. 1 X1J (1\ Educ:lt;àu c o Milugrc Brusilciro), quunto aos 
Uois a nus JHlStcri,Jrr.:s, 1975 c 1976, somente pode ser aprecia
do :1 n ivclllluis amplo, <.h: função: 

Ano 

1975 
1976 

I 

FunçàoEducaçào 
(2) 

6.211 .YOX,300 
O, 17M .506, 900 

Orçamento 
(3) 

li 3.396.375.000 
I M9,377 .457.400 

% 
(2/3) 

5,5 
4,84 

T c.llllillldo·Sc o item I, vcrilica-sc, comparando ao ano de 
197-', <.JLIC houve UIIHI qucdu de recursos, cm termos relatiVos 
de participação 110 on;mncnto da União, Quanto ao M EC, 
t:llltO Clll f~J5 CUIIIO cm 1~76, 

Em lermos de f'un~:io (item 2), é possível vcrincar que 
houve umu queda de particip:u;iio, de 1975 para 1976. 

Incremento de 88% 

Nu vcrdmlc o incremento de S8% nas dotações 
on;i.llncntMius, l'cfcridus t1 Educu~,:ão, representa um dado a 
preços correntes, quer dilcr, o vulor cstí1 superestimado, pois 
ahStlrvc a in Ilação t.lcst~: ano de 1975, 

I~ cvid!!ntc que puru tlcstint1r recursos para o ano seguin~ 
te a prcvis\10 orC•IIIICtllÍiria obst..'TVU a innução do período em 
tJlU! é clahoradu, pürquunto no ano seguinte, cm que ocorrerá 
a ~:xcl.!uçUu, us preços de mercado, de bens, serviços ou 
'pcssual, é .mp!!rior. 
· Ainda que li1ltcm três meses para o encerramento do 
1
t:xcn:íl.!io linancciro t.Jc 1975, podc·sc prever um acréscimo 
inlluciunúriu no :111o da ordem dos 30 por cento. A moedu 
\desvaluri1.ou-sc cm JO por cento, portanto, 
1 l>uí, qualquer comparuçào entre os dois anos deve 
~hutcr esse int:rt.:mento inllacionário, a Jim de ser rcitu u 

. preços constantes. 

l'or certo, até agosto o indico geral de preços (inlluçiio), 
L!ull.!ukHlu pela Fundu~,:ào Gctúliu Vmgas, nos dircrentes crité· 

,rios, ftJi, o seguinte: . 
'Oferta global (considcru comércio exterior)....,. 19,2% 
~ Dispu11ibilidadc intcnm- IM,S% ' 

No mês de agtlStO, upenus, l} rcsultudo roi o seguinte: 

Oferta (ilohul- .l,7% 
. Dispna1ibilldudc interna- 2,WYo 

o tlllCUI11CIItll da FC1V, que divulgou as informações, 
,l.!lllllparandu,tlhscrvu: 

"E111 tcrnws t.lus lU\\IS Ue innuçào mcdidus, por esses 
i mi ices, rur:lll periodil dos úliimos 12 meses (ugosto de 1975 
rclativmncntc u ugosto Uc 1974) nota-se, agora, acentuada 
intensificação das pressões lnOaclonlstas", (FGV divulga 
primeiro lndicc.· de preços cxpurgudos, Jornal do Brasil, 
11·'>·1975,grif'<>du I'UV.) 

/\ partir dai pode·~~.: l!.'itimar um :u.:réscimo Uu ímJice de 
pn:çns, seHundo 11 crit~rin de disponihililludc internu, du 
ordem dns .HI pu r l.'t:llhl, ..:llnsiJcrundo a intcnsiticuçlio dns 
prcssôcs inll;~chmist.l'i, quc lcniu de st:r ubsorvidus tumb&m 
pcltJort._::IIIICillll, 

Dt:ssc 11111dll o v:illll' tulal dt:slinuUo Íl prioridut.lc 
l'dueu,üu, de Ct·S IO,I.IJ milhtics, dcllucionudo cm JO por 
cclllll, ou scj:t, 1'cdu1ido na proporçi\o du perUa de poder 
illJLIÍ:o.itivo d:~nwt.:da, para l'J76, resulta cm Cr$ 7.093 milhões. 

E111 IIJ7S, st.:gundu as dotuçõcs estubelecillns pda 
Mcll.'iH!;.!I.!III d11 l 111dcr J~.'H!Cutivu, tínhamos o seguinte: 

Ministérill da 1:dl11.:a~:io c <.:ulturu 
I ~ncarg11:ot ( ierais da U ni:io 
l'artkipaç:"111 e111 uutms Mi11istérios 

- Traml'crCndns :1 Est:1dns c Municípios 

CrS 5.357 
Cr$ 748 
CrS 443 
CrS 179 

CrS 6,727 

Cunlpill'illld,, t.:ssc v:d111' :.w :.mterior, 4lli11 seju u relativo 
i1 prcd~ún pam I'J7l,, mas Ucl1ut:ionudu, o incremento é 
upcnus de 5,16%. 

/\1~111 t.lo IIIHi:\, cun.'ihJcntndu que o crescimento do 
Prmlutn lnt~o:I'JIIl Bruto 1.:111 IIJ75 seja Uc 5% (cinco por cento), 
pob dilicilmcntc ultr<~pas\:trú css:t murcu, temos um 
crescimento !'cal dos gastos Clllll Educm;iíu Ue upcnas 0,16%. 

ANEXO 3 

D!SP>~:O:D!OS PODI.!CO~ISt.:CA";i.n-!PEAC 

1. L1!vnnt.1mer.to:. !cltoa no Cor,;rrcoso acc:'l·~ da pnrtl.:lpllçf.o da EduCk•:l\c. 
no O•·.;o:nnl!nto da. Ur.ii1o c com l'•llaçiio ao I•lB, 

.2. Lcv:m::-.~1!1\lO tio Jn&tituto rlc P.:llqt;lt;r,s, ~lltudos o A~lh~:s;~orl:. do Cor:. 
~~~r:r.>-~iP~AC. 

3. Lc\'antor,\\'llto d:. A~::o.::~~:1rlr. I,e,:\:1\a.t!vn o d·J t'âti:JAiE~. 

trEAC 
V'ERt:.\S I" ARA O !IIEC ~OS OHÇo\;'!:J::-.To::; DA ~Er·úBi.!Cr., 

' A P~\.l~'f~l't !):: 1C:hl 
________ _i.~··i:4 1:~o c~n:::h.!:.) 

~'ÍI so'.lrc o 

~.----·-------I~O~·~·,~m~'~"'~" 
'iiiã1-0rçzu.T;;i';i7' Cr$ :.llO.:l~a.lÍ:lO,úO 

1~-V!aç~o 11 Ob:ua P1\:,\l~ne: d:.t,ü:!O,·.:il,OO ::w,:-;s 

3-Educuçlio •••. , , , , , , , , ·~(!5,ti1·1.0~.7,l)0 0,74 

11lU5-Cl:çaml'nto 1'ut'alz Cr$ 3,712.517.~~1,00 

1-VIuçrio I! Obrtls J!Ub:l::".lli t;-;~.5G:I.:!i.t1,00 

2-Fn'l.cmln 

:l-Educnçno ·I 1'i ,OCS,tOü,OO 

I 
I 

I 
'I 
I 

I 

j 

1 

I 
' I . 
' 



Ofi6-0rç:m,onto Tol~th CrS •1.71:1,0~5,1&<!,00 

1-VInç~o u Obr:~o~ PUblica~: !i3tt.lt& .• :I):!,VO 

2-Fn:cndlo """"""' 7!1~.3SO.~G'i ,00 

3-Educntúo ............ -!57 .431.Gd~,OQ - --
967-0r~:.momo Total; CrS ,G.043.l0':'.5:lS,OO 

1-Ft>?.L~ntln ............. 2.022.01~.5t0,CO 

2-VInçiio .............. 1,11&.69!l.!i82,VU 

3-Educaçlio ............ GOU44.2~2,00 
----·----·-~ 
1C!lS-OrçnmcnlJ:l Tut~;h Cr$ 13.S00,766,11S,OO 

l-l~utcnlla ............. 3,420.937.131,00 

~-Ttnr.sport<'ll .......... 1.862,C5G.400,00 

::-Edur.nçiio ............. 859.427.800,00 

1050-0r~·:unc;llo 'ful11l1 C:-S 1G.332,098.100.00 

1-l~c. ... e:ntlu .............. 3.ll4,1i23.300,00 

2-'!r:::.n~portt!lt .......... 2.877,039.0:.t:l,Oll 

:S-EJuccci1o ............ 1.236,045.:!00,00 
. 

lfi70-0rç:~mc:nto Tutnl1 CrS 1':'.650.!184.000,00 

1-TrfHiiiPDrt\!8 .......... 2.fl35.179,000,00 

(') 2-Edu:uçfio ............ 1.203.189.400,00 

1971-0rçamento TotrJ1 Cr$ 2G.7~8.7GS.ooo.oo 

1-'rrar.lipOi·~s .......... 3,:ll5.747.000,00 

:!-Edueaçiio ............ l.G70,1G4.300,00 

1072-0rçamtmto Tata!1 CrS 34.9:JS,43l,GOO,OO 

1-'rrc.n•portcs .......... G.04l.D15.700,00 
(••) 2-Educ•ç!ío ............. 1.8G8,171.100,00 

lü73-0r(tmcntu Tutal; CrS 52,l~9,!10G,G00000 

1-TranllpCirtea , , , •• , , • • • 5.406.071.000,00 

( •') 2-Edueaçi1o 2.283,813.200,00 

1U7·1-0rç:uncnln '!'iliall Cr$ 71.713.S2!i,Cü0,00 

1'-'!'ran11portu , , , •• , , • , , lfí.liG·1.05G.400,00 

2-i:::ducc.çJ.o , • , • • • • • • • • • 3.710.707:soo,oo 

---~ 

(•) Jnclul rt:eur~os do li:ihírio-cdu:pçi\o, 

(U) Inclui NCIU::;aa de. f.'11ndo Naclanr.l de Dllscnvolvimcnto d:::. 
E:du.::.~.~r~o e t:o ~a.:.lrio~J~:caçüo. 

:!:!,01 

líi,SO 

!l,G!l 

30,00 

111,07 

sm 

25,22 

13,70 

8,32 

l!l,OG 

17,61 

7,S7 

14,03 

7,32 

!::!:,02 

0,25 

17,:!9 

5,35 

10,54 

4,38 

21,7 

5,2 

?ROGRA~IA EDUCAÇÃO NOS Vl,R!OS ~![N!STr:JUOS 

197-1 

ói\CW$ 

------------·-·----+--
P~e•idimcia da Hepúblicn 

~linistério da Aero:uíuticn 

~linistério da A~ricultu1·n 

Ministério dn Eà11ca~ii~ c Cultura 

Ministério do Exército 

~Hnistério da Faz~nd~ 

:11 ini•té>·io da Indústria c do Com, 

M'iniEtério do Interior 

Ministério da Justiça 

~!inistério da Mnrinha 

Ministério das :l!inas c Enc:·giu 

Ministério do Planoj. c Coord. Geral 

Ministério das Rei. Exteriores 

Ministério da Saúde 

Ministério do Trnb. e Prev. Serial 

Ministério dos T1·ansportes 

Encargos Gerai• du União 

Encargos Financeiros da União c Est. 

Estndo-Moior das Forças Armadas 

Coordenação dos Organismos Reg, 

30.600.700 

2.as1.7r.~.noo 

10 . .;,50.000 

I 

- I 
21.335,000 ' 

179.67D.3íl0 

l1.3SG,OOO 

0,040 

~.cr.o 

0,015 

0,030 

0,248 

0,016 

22.D79.000 0,032 

D92.400 0,001 

503.750.000 0,720 

150.805.000 0,205 

TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO 3.583.687.300 4,997 

-------------------+------·+---
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 71.7lS.52S.OOO 100,00 



(~'lJADllO H 
-·· ·----~ -. ~--··· --~·-····-- .....• -···-···· .. -· 

PJWD,\ SEN--J:>llOCJ!:SSA~l.i·:l•''f(l )11;; DA I 111:> J'lf.l Sl ::;·,'1 110 1 'i·:J.• J':J:,\ I. 
~=--'"-=.;.·.o:..~--==-=---·· .:.-.- .. r-:.ono..;.~·.;..:;:.;o:.r..;;,•.~':l ·; : •.. ~.;-,.;.::·.··.;...~.:-:::-.;,;_;,,.:.;:-:-:.·~ ••. ,'''.•.:-:.:-.: .. õ"::~l:-.;; 

Total da. União c dota~Õ('S do l\IiniAt•!rio dcm 'rrnljsporit·r.-·-l".Jf,t.,lr;ÕN: oi'C;.:;Jrtr·Ht:'IJ·i(,:-; elo Tli'init~t·~:tlu ~h: Bd~1· 
cnçfio em conl)Hlrn~!flo com o orç.r.mcnto-Vn~.:.n'f':'1 Ht.tntJi:o.:;-:1:•:~. 11~1ra Jn~·.;l d~, :.~·{tl·Jo t:C:11 :Lt: -;:-;.-::.~:: :1nutd~· 

de iniluçiio ÍOl'n~ddns pc.•!rl llaw:o c\. ... ntnll lj r.c~~a l•,Hndn<·~r. Cl•1.•'rlio \':'\':·:ra··. 

-;,;;;--· . ~!i.:i~~trio~·-···"T .... ;:~~-;·:;,;:~ ..... - ]-~:;,;: ;, I·, ,;;,D;~;l·o~.7~; ... r·-~;~,;;, ·: 
""-------·---·----·· ·---·~-.............. -·--·· ........ ·-·-··--· .... -·-·--· .. - ... 
1960 Orçamento totnl 194,:<:)7 ,I: ~.~~.111) l l.··J .1 S.ti~;2,724,:";0 

l-Viação, ObrPs Públicas 53.lt! !:. 11''(:,1:4 ::u::. -:.iJii3.-100,0fJ 27.:J·l 
2-Educuçfio lll/nl·!.•~J fi,:H1 :H:r.:.r;;;J_(inO.~l :S,Ii·' -- -··-· .. ---·- _,.. _____ ·----·····- -···--·-·--- ..... -·· .. ------"''"''-

lDG1 . 01'(•:1mento totul 3Cl2}ç;rr.o.:i '-. lG l :-ur:!~\HS-1.-W~.~:n 
1-Vinçiio, Ohrns !'ílblicas Bil.4ti!'l.!·~ i ,8!; ::. ·, !Jh.::11.78-1,(t:! 27,1i1 

' 2-l~du:açiio 27.!Jm; !•1~-~.HR l .:~:j~:.O!Hi.~i44,07 n,m; 
···-- -·- ·-· +·-·----· .. ···-··-- - ······-· ·-·- ··-···-·-- --- ·---·-· 

19G?. O:·çnm~nto lotai 573.[,:-iti.~'j 7 ,!ll l 'i.-~;;:;.~~ -1 ·LXú!Jlr~1 
1-Vinçiío, OJ.,r~s l'úblicas J (\;'J,!)~:O,,ii.r:I,Otl r,.o.• o.r,:;o.no:1,1:o ~!.;;,}~7 

2--};du-:nçtlo ~S.!íf., 1 .t.~~::~,?.l 1.1~, i.!H3.:~~G,Ol I 8,-lfi 
·-·-·--··--··----- -------···. ··~ ..... ·-- ---~--···· ····--·--··-·· ·-·-- ·:---.. ·- . ·- .. 

19(;3 Orçam~nto lntul l .02·1 .5~~'l.i::·!:;,i!G ~O ''il't·>'O GC 1 "'I ' , •'·' , ,,,ol , 1 • 1ot, l 
1--Viaçflo, Obrns J>úblic3" 3l R.2:;,),!,j ~;, 1 R G,.1 OO.!.t?fL~7l,fW 3!,(ilõ 

2-Eduouç:io 9G.OO:i,!J'/.f.!l7 1.!JaO.G:HJ.H3G,t:5 o,:~·; -- ------··- ~----.. ·---······- ..... ····-··---··· . --~---· -----~--· 
196·1 Or~nm~nto total 2.l!O.~:;tu:oo .no 2:1.·11 "/.fi18.l (IG.O:! 

1-Viaç:io, Ob1·as Pi•blicns G·~ t.n~:!'·': tiJ. ,oo 7.11:?.noa.~~G~.r~o ~o.:m 

2·-Edu~nçr\o 205Jr; :.n;~·; .on !! .. :~~:1.(i!JS.S!i7,1i:'. ~J,'i l --- ------------·- ···-.. ·--·-··· - .... --- ··--"···-·~-----·-·-··-· -·--·· ... 
l!lG5 Orçnm~;,t\1 totnl 3.7J.:~.:";J; •;::·: I ,Oil :~J .. J(:P.•!R7.0H~l,n.j 

1-Viação, Obl':\S Públicus g2S.f•ti:i:-;j ,,,(!(1 ·1.7111 .5Hl.O·l~;.t3 22,:~~ 

2-Educnçlio 417.~HõS,lil\i,OO 2.ol l7.l CiD.5lí7 ,00 11,25 

1966 Orçamento total 4.719.085.180,00 20.292.066.27 4,00 
l-Viação, Obras Públicas 939.158.452,00 4.038.381.343,60 22,01 
2-Edu~ação 457.431.563,00 1.966.955.720,90 9,69 -

1967 Orçamento total 6.943.197.538,00 21.586.401.145,64 
1-Viação, Obras Públicas 1.115.599.582,00 3.468.399.100,44 16,o7 
2-Educação 604:644.282,00 1.879.839.072,7 4 8,71 

1968 Orçamento total 13,590.786.118,00 33.800.285.075,47 
l-Transportes 1.862.656.400,00 4.632.426.466,80 13,70 
2-Educação 859.427.890,00 2.137.397.162,43 6,32 

1969 Orçamento total 16.332.698.100,00 32.371.407.634,20 
l-Transportes 2.877.039.000,00 5.702,291.298,00 17,61 
2-Edu:ação 1.236,645.800,00 2.451.030.984,60 7.5'1 

1970 Orçamento total 17.650.984.000,00 29.124.123.600,00 
l-Transportes 2.635.179.000,00 4.348.045.350,00 14,93 
2-Edu:ação 1.293.189.400,00 2.133.762.510,00 7,32 

1971 Orçamento total 26.738.768.000,00 86.979.716.144,00 
l-Transportes 3.215.474.000,00 4.447,000.542,00 12,02 
2-Edu~ação 1.670.154.800,00 2.329.828.096,00 6,25 

1972 Orçamento total 34.935,431.600,00 40.420.294.361,20 
l-Transportes 6.041.915.700,00 6.990.496.464,90 17,29 
2-Educaçiio 1.868.171.100,00 2.161.478.962,70 5,35 

197:> Orçamento total 52.129.306.600,00 
l-Transportes 5.496.077.000,00 10,54 
2-Educação 2.283.813.200,00 . 4,88 
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Anos 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

QUADRO I 

BRASIL: RECUJtSOS PúBLICOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO 
PRODUTO INTERNO BRUTO l~60/1973 

Em Cr$ 1.000,00 correntes 

Despesli públicli 
Recursos em 

Federais Estaduais MunlcipiiÍI 
Total Pm %do PIB 

19.520 31.626 4.246 66.392 2.766.700 2,01 
28.617 50.45R 6.88~ 84.863 4.062.100 2,09 
52.073 87.262 8.292 148.017 6.601.400 2,24 

. 73.192 122.650 9.126 204.968 11.928.600 1,72 
167.&35 217.623 27.248 412.406 28.065.000 1,79 
388.889 677.273 66.386 1.032.648 36.817.600 2,80 
669.292 878.030 116.1lsl 1.663.440 63.724.100 2,89 
736.667 1.336.873 202.745 2.275.186 71.486.300 3,18 
829.698 1.845.899 331.067 ·3.006.564 99.879.800 3,01 

1.163.467 2.735.282 473.313 4.372.062 133.116.900 3,28 
1.490.260 3.429.057. 663.000 . ' 6.672.317 174.624.100 3,19 
1.768.234 4.689.280 '761.500 7.199.014 234.006.300 3,08 
2.612.078 5.667.616 868.300 9.142.989 302.323.200 3,02 
2.869.670 6.698.900 978.000 10.441.470 372.462.200 2,80 

,. 

FONTES: Folha anexa. 

QUA·DRO I-A 

BRASIL: RECURSOS PúBLICOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO EM: RELAÇÃO AO 
PRODUTO INTERNO BRUT0-1960/1973 . 

Em Cr$ 1.000,00 correntes 

Despesas públicas 
Recursos em . 

Total PIB Anos %do PIB 
Federais Estaduais Municipais 

1960 - 19.520 31.626 . -4.246 ~6.392 2.755.700 2,01 

1~61 28.517 50.458 6.888 84.863 4.052.100 2,09 

~~r.~ I 52,073 87.2:;2 s.2e2 148.017 G.601.400 ~.::!1 

19GS 7S.l9Z 122.650 9.126 204..!168 11.928.600 1,72 

1~64 167.535 21U23 27.248 412.406 23.055.000 1,79 

1965 388.889 577.273 66.386 1.032.648 36.817.600 2,80 

19liG 659.292 878.030 116.118 1.553.440 63.724.100 2,89 

1g67 704.597 1.336.873 202.745 2.244..215 71.486.300 3,14 

l~G8 1.116.092 1.845.899 331.067 3.293.058 ,99.879.800 3,30 

1969 1.347.782 2.735.282 473.313 4.556.377 133.116.900 3,42 

JP70 1.764.103 3.429.057 653.000 . 6.846.160 17 4.624.100 3,35 

1~71 2.173.927 4.689.280 751.500 7.614.707 234.005.300 3,25 

~!·:~ 3.321.521 5.6G7.6l6 863.300 9.852.437 302.323.200 3,26 

Jf'i3 3.397.679 6.598.~00 973.000 10.969.579 372.462.200 2,95 

-
:PONT .. ~: J.'olha &ncxa. 



QUADRO II-A 

BRASIL: RECURSOS PúBLICOS APLICADOS EM EDUCAÇlO E A COMP AR.A.ÇlO DAS SUAS 
TAXAS DE CRESCIMENTO COM A DO PIB-1960/1973 

Em Crf 1.000,00 de 1973 (1) 

Despesas públicas h1Ciice de 
Taxa de 

Tua crescimento 
A.nos Total crescimento uual de do produto 

Federais Estaduais Municipais 1900::100 crescimento real (2) 

1~f\O 1.093.557 1.771.765 237.871 3.103.198 100 - 9,7 
19G1 1.165.863 2.062.878 238.675 3.~7.416 112 11,8 10,3 
19G2 1.403~585 2.362.588 223.504 3.989.677 129 15,1 5,3 
1963 1.202.029 1.885.473 140.292 3.227.794 104 -19,1 1,5 
1 ~c,~ 1.351.9~1 1.756.157 219.884 3.328.002 107 3,1 2,9 
Jl'f\.5 2.000.972 2.9í0.275 341.574 5.312.821 171 59,6 2,7 
1~6G 2.086.833 3.276.109 433.260 5.796.202 187 9,1 5,1 
~.~(ii 2.047.711 3.885.242 589.221 6.522.174 210 12,5 4,8 
Hr,S 2.611.230 4..318.701 774.571 7.704.501 248 18,5 9,3 
H6~ 2.611.323 5.299.599 917.042 8.827.964 284 14.,6 9,0 
1970 2.853.243 5.54G.l23 1.056.156 9.455.522 305 7rl 9,5 
J (1 ..... . . ' 2.919.512 6.29õ.5~8 1.009.240 10.226.299 330 S,2 11,3 
lo-~ . ·- 3.818.588 6.50i.24G 991.194 11.312.028 365 10,6 10,4 
~ P7S 3.397.1\79 6.59E.900 973.000 10.969.579 353 -3,0 10,0 

!'o:>~"rr.:<: (1) A correção àos dados a preços correntes :foi elaborada com a utilização do !ndicê Geral de Preços, 
Colunn 2, de FGV I R•wta. Coniu·n.rura. Econ.ómica, número óc setembN/~3, pág. 246. O indicc 
corresJ'Onden~ a 1973 :foi considerRdo como a média t.ritmética dos indiei!s co~responàentes a 
junho e julho do mesmo ano. 

(2) Fund&çãn Getúlio \'ars;-aE c estirnP.th·as IPLA.'\'/!PEA.' 
OF.S.: O Quadro !-A é a fonte ão~ daóos a preços correntes. 

QUADRO III 

DISPE:NDIOS EM EDUCAÇÃO COMPARADOS COM OS GASTOS TOTAIS DA UNIÃO 

(Despesa Efetiva) 

Anos 
Preços constantes % 10bre o total da 

Discriminação Preços correntes 1973 ( .. ) despesa da União 

1960 União 264.686.261,60 13.231.813.080,00 

Educação 18.029.848,40 901.492.420,00 6,81 

1961 União 419.913.963,65 20.995.698.182,50 

Educação 26.821.175,68 1.341.058.784,00 6,39 

1962 União 726.694.160,70 18.167.354.017,50 

' 
Educação 49.360.579,98 1.234.014.499,50 6,79 

1963 União 1.277.576.614,00 21.292.943.566,67 

Educação 70.096.904,35 1.168.281.739,17 5,49 

1964 União 2.770.714.404,10 23.089.286.700,83 

Educação 161.500.053,58 1.345.833.779,83 5·,83 

1965 União 4.414.920.028,21 23.236.421.174,79 
Educação 396.424.858,00 2.086.448.989,47 8,98 

1966 União 6.038.559.026,62 22.365.038.431,93 
F.ducação 456.518.817,98 1.690.810.436,96 7,56 



1967 União 8.172.971.994,15 24.038.152.923,97 
Educação 704.597.152,85 2.072.344.567,21 8,62 

1968 União 11.542.897:56ó,78 26.843.947.827,39 
Educação 1.116.091.960,57 2.595.562.699,00 9,67 

1969 União 18.651.501.718,56 36.571.571.997,17 
Educação 1.347.782.309,46 2.642.710.410,71 7,23 

1970 União 28.115.660.158,98 46.091.246.162,26 
Educação 1.764.103.390,41 2.891.972.771,16 6,20 

1971 União 26.142.516.585,63 35.327.725.115,71 
Educação 2.173.926.653,59 2.937.738.721,07 8,30 

1972 União 38.198.338.806,89 43.906.136.559,64 
Educação 3.321.521.389,84 3.817.840.677,98 8,60 

1973 União 52.129.306.600,00 
(•) Educação 3.3 97.679.200,00 6,52 

FONTES: Balanços Gerais da União. 

NOTAS: 

Banco do Brasil (FPE, FPM) 
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (Loterias) . 

I 

(•) Dados extraldoa do Orçamento da União-Exerclcio Financeiro de 1973. 
(•·•·) Valores Atualizados para julho de 1973 de acordo com as taxas de inflação fornecidas pela 

Fundação Getúlio Vargas (Utilizou-se o (ndice Geral de Preços-Coluna 2 Disponibilidade 
Interna-Con;untura~ Econômica-Volume 27, de maio de 1973) 

QUADRO IV 

DISPf:NDIOS COM O SETOR EDUCAÇÃO 
(Cr$ correntes) 

1967 

Ministério 587.433.363,97 

Parcela FPE, FPM 117.163.788,88 704.597 .152,8r;; 

1968 

Ministério 824.061.668,15 

Parcela FPE, FPM 292.080.292,42 1.116.091.980,57 

1969 

Ministério 1.150.053.227,69 

Parcela FPE, FPM 190.729.081,77 

Loteria Federal 7.000.000,00 1.347.782.309,46 

1970 

Ministério 1.337.094.189,29 

Encar1r0s Gerais 89.337.895,32 

Encargos Financeiros 
da União com GDF 69.484.100,00 

Parcela FPE, FPM 258.604.157,44 

Loteria Federal 8.222.104,82 

Loteria Esportiva 1.360.943,54 1.764.103.390,41 



1911 

Ministério 

Encargos Gerais 

Encargos Financeiros 
da União com GDF 

Parcela FPE, FPM 

Loteria Federai 

Loteria Esportiva 

1.628.840.829,49 

144.041.600,00 

96.329.634,00 

338.923.121,37 

3.199.609,42 

. 63.692.059;31 2.173.926.663,69 

QUADRO II-A 

BRASIL: RECURSOS P'O'BLICOS APLICADOS EMEDUCAÇAO E A COMPARAÇAO DAS SUAS 
TAXAS DE CRESCIMENTO COM A DO PIB-1960/1973. . '··· .'" 

Em Cr' 1.000,00 de 1973 ( 1) 

Despesa públicu Taxa de 
lndlce de Tau crescimento 

Anos Total crescimento anual de do produto 
Feclerúl &taduail Mwücipala 1980::100 cnsc:imento real (2) 

1960 1.098.667 1.771.765 237.871 8.103.193 100 - 9,7 
1961 1.166.863 2.062.878 238.676 3.467.416 112 11,8 10,3 
1962 1.403.686 2.362.588 223.504 3.989.677 129 15,1 5,3 
1963 1.202.029 1.885.478 140.292 3.227.794 104 -19,1 1,5 
1964 1.361.961 1.766.167 219.884 3.828.002 107 3,1 2,9 
1961i 2.000.972 2.970.275 341.674 6.312.821 171 69,6 2,7 
1966 2.086.888 3.276.109 433.260 . 6.796.202 187 9,1 6,1 
1967 2.047.711 3.886.242 1189.221 6.522.174 210 12,5 4,8 
1968 2.611.280 4.318.701 774.671 7.704.ll01 248 18,5 9,3 
1969 2.611.328 6.299.599 917.042 8,827.964 284 14,6 9,0 
1970 2.863.248 6.1146.128 1.056.156 9.466.522 305 7,1 9,5 
1971 2.919.512 6.297.548 1.009.240 10.226.299 330 8,2 11,8 
1972 3.813.588 6.507.246 991.194 11.312.028 365 10,6 10,4 
1973 3.397.679 6.598.900 973.000 ·10.969.579 353 -3,0 10,0 

FONTDI: (1) A correção dos dados a preçoa correntes foi elaborada com a utilização do tndice Geral de Preços, 
Coluna. 2, da- FGV I Rivilta Con;unturtJ" Económica, número de setembro/73, pág'. 246. O lndi.:e 
correspondente a 1973 foi considerado como- .. -médhr'aritmética doa· lndices correspondentes a 
junho e julho do mesmo ano. 

(2) Fundação Getúlio V arpa e estimativas IPLAN /IPEA. 
OBS.: O Quadro I-Â é a fonte dos dados a preços correntes. 

Di~pêndios com edilc~~~.;.• 1 

o· trecho eitudu esllí referido :1'· : .,, ·ri cindes definidas pelo 2• 
· · '• ···,..· ... PlÍino Nucionul de Desenvolvimento. 

I. Segundo 'o Senndor· I.'"·· Viunu o Poder E<ccutivo "mujorou 
us dotnções do Ministério dn lôdueuçüo em 88%, cm reluçuo às do 
ano corrente''. quer dizer, 1975. 

A origem du informu~iiu c.<lil nu Mensagem n• 6Mf75 (CN), do 
Orçamento, que diz o seguiu te: 

"O Ministério du Educu~·i10 e Cultura, por sua Vel, receberá no 
seu próprio anexo u importirncia de CrS 6.493 milhões, a qual serir 
uerJscidu com Cr$ 590 milhões em Eneurgos Geruis da Uniiio e 
CrS ~J75 milhõe.1 puru cobrir despes:rs com a impluntuçuo do Plano 
de Clussincuçiio de Cargos eu suu provável participaçuo nu Reserva 
de Contingi:nciu, uliim de CrS 675 milhões qub o setor cducucionul 
rccehcrtí cm nutrns Ministérios. Isso totulizu CrS 10.133 milhões, 
4uc n:prcst.:lltum ll,21.'i. Ou t.lcspcsu e um incremento de H81,ff, sobre us 
dotnÇõcs orçumcnt!triu!) vigentes." 

· Eni 1975, Seguindo ns dotilÇÕc' , .. ,: .d,l!k·,,:idas nn Mcns:tgc:rn, ti .. 
nhinnus o seguinte: (cmmilhôes) 
Ministério da Edltcuçiin eCu!IUnl . . . .......... , 
Encar~HlS Gcruis dn Unlüu ... , .... , ..........•. 
Particirw~·àu cm outros Ministérios . . . .......... . 
Presidi:neiu da· Rcpirhlieu ........ . 
Trunsl'crêndns a l:staUos c Município.\ .......... . 

Cr$ \.1~7 
c,·s 7-IX 
CrS J 
c.s 12 
Cr$ 17~ 

CrS t•.2~9 

A vuriuçihl, a rrccus cornmtcs. hliiWtH.Io por base o \ alur Uc 
ftJ75, foi de 60 rur ccntu, purtunto. lssn st.:m consil.lcrur u partici· 
p:u.,•fio dn funçfio 1111 dcnominudu Rc!t!t.:rva de C:otltingênci:~, existente 
Clll 1~7~. 
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2. Dirigido o pedido no I PEA, por intermédio do IPLAN obti· 
vemos os seguintes dados, que podem ser incorporados ao q~adro 
cilada: 

Ano Despesas Públicas Total PIB 

Federais Estaduais Municipais 

1974 4,675,7 11.431,9 16. I 07,6 675.678,2 

Fonte: IPLAN-IPEA, Secretaria de Planejamcnto 
Deve-se informar que o PIB cstã estimado dentro das recstimuti

vus dus conta~ nacionais, realizadas Pelo Instituto Brasileiro de Eco
nomia, da Fundação Gctúliç, Vargas, e divulgadas em 1974. 

O percentual das Despesas ém Educação sobre o PIB resulta em 
2,38% (dois vírgula trinta c oito por cento) .... 

A nível municipal, a fim de balizar o pronunciamento do Minis
tro Reis Velloso, na Câmara dos Deputados, o IPLAN tentou conso
lidar os programas municipais educacionais, A tarefa, sujeita a erros 
muito grandes, foi afastada por difícil. Esta a razão por que não 
consta do quadro. 

I, O percentual do MEC, nos anos de 1975 c 1976, foi o 
seguinte: 

Ano 

1975 
1976 

MEC (Recursos de todas 
as fontes) (l) 

5.356,902.800 
6.795.000.000 

Orçamento 
(3) 

113.396.375.000 
189.377.457.400 

% 
(l/3) 

4,7 
3,6 

2. O Programa Educação, possível de discriminar, relativa
mente ao orçamento de 1974, conforme o quadro da pãg, 189 (A 
Educação e o Milagre Brasileiro), quanto aos dois anos posteriores, 
1975 e 1976, somente pode ser apreciado a nível mais amplo, de 
runçio: 

Ano Função Educação Orçamento % 
(2) (3) (l/3) 

1975 6.221 .908,300 113.396.375.000 S,S 
1976 0.178.506.900 189.377.457.400 4,84 

Tomando-se o item I, verifica-se, comparando ao ano de 1974, 
que houve uma queda de recursos, em termos relativos de participa
ção no orçamento da União, quanto ao MEC, tanto em 1975 como 
em 1976. 

Em termos de função (item 2), é possível verificar que houve 
umn queda de participação, de 1975 para 1976. 

Incremento de 88% 
Nu verdnde o incremento de 88% nas dotações orçamentãrias, 

referidas à Educuçi\o, representn um dado a preços correntes, quer 

dizer, o valor estã superestimado, pois absorve a inflação deste uno 
de 1975, 

!; evidente que para destinar recursos pura o ano seguinte u pre· 
visão orçamentária observa u innação do período em que é elabora· 
da, porquanto no uno seguinte, cm que ocorrerá a execução, os 
preços de mercado, de bens, serviços ou pessoal, é superior. 

Ainda que faltem três meses para o encerramento do exercício 
financeiro de 1975, pode-se prever um acréscimo innacionãrio no 
uno da ordem dos 30 por cento, A moeda desvalorizou-se em 30 por 
cento, portanto. 

Daí, qualquer comparação entre os dois anos deve abater esse 
incremento inflacionário, u fim de ser feita a preços constantes, 

Por certo, até agosto o índice geral de preços (innução), calcula· 
do pela Fundação Getúlio Vargas, nos diferentes critérios, foi o 
seguinte: 

Oferta global (considera comércio exterior)- 19,2% 
Disponibilidade interna- 18,5% 
No mês de. agosto, apenas, o resultado foi o seguinte: 
Ofeta Global- 3,7% 
Disponibilidade interna- 2,8% 
O docun11:nto da 1-'GV, que divulgou as informações, comparan· 

do, observa: 

"Em termos das taxas de innação medidas, por esses 
indices, para o período dos últimos 12 meses (agosto de 1975 
relativamente a agosto de 1974) nota-se, aaora, .acentuada 
Intensificação' das pressões Inflacionistas." (FGV divulga 
primeiro índice de preços expurgados, Jornal do Brasil, 
II-9-197S,grifoda 1-'GV.) 

A partir daí pode-se es~mar um acréscimo do índice de preços, 
segundo o critério de disponibilidade interna, da ordem dos 30 por 
cento, considerando a intensilicaçào das pressões innacionistas, que 
terão de ser absorvidas também pelo orçamento, 

Desse modo o vnlor total destinado à prioridade Educação, de 
Cr$ 10.133 milhões, deflncionado em 30 por cento, ou seja, reduzido 
na proporção da perda de poder aquisitivo da moeda, para 1976, 
resulta cm CrS 7.093 milhões. 

Em 1975, segundo as dotações estabelecidas pela Mensagem do 
Poder Executivo, tínhamos o seguinte: 

Ministério da Educação e Cultura .................... CrS 5.357 
Encargos Gerais. da U niilo .......... , .. , ... , ........ CrS 74R 
Participação cm outros Ministérios , .... , ... , .... , .... Cr$ 443 
Transferências a Estados c Municlpios .. , ... , .... , .. , . CrS 179 

CrS 6,727 

Comparando esse valor ao anterior, qual seja o relativo ~ 
previsi\o pant 1976, mas denacionada, o Incremento é apenas de 
5.16%. 

Além do mais, considerando que o crescimento do Produto 
Interno Bruto cm 1975 seja dc5% (cinco por cento), pois dificilmente 
ultrupussur(a essu nmrcu, temos um crescimento real dos sustos com 
Educação de apenas O, 16%, 



PARTICIPArÃO DO t~EC NO ORCAMENTO DA UNIÃO 

1976 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES PREr.OS CORRENTES 

DISCRHiiNACÃO VALORES. % 

MEC 8. 351.037.200 4,41 

ORrAMENTO DA UNIÃO - 1976 189,377.457.400 100,00 

FONTE: Pronosta Orcamentária para 1976. 

Brasília, 03 de outubro de 197ó·. 

PARTICIPArÃO DO MEC NO'ORr.AMENTO DA UNIÃO 
1976 

RECURSOS DO TESOURO PREr.Os CORRENTES 

DISCRIMINArÃO VALORES 

MEC 6.492.951,000 

% 

4,66 

ORr.At-lENTO DA UNIÃO - 1976 139.325,000.000 100,00 

FONTE: Poonosta nrqamentãria para 1976. 

Br~sÍl.ia, 03 de outu.bro de 1976. 

()UI\DRO C0~1P~ RJ\TIVI'l DI\ !'1\RTICil'll~liO ?O MEC NOS nnr!lrlf::NTI'lS DI\ UNiiiCl 

E~·' 1075/lnr. 

RECUROS DE TODI\S 1\S FONTES 

1975 1976 ' 
PISCRI'1INM~iiO 

Vl\!.rJnES \ VI\LnRES 

··~EC 5.356.002.ROO 4 '72 s. 351. 037.200 

. 

% 

4 '41 

ORrii.'IE:•ITO DI\ UNiliO 113.396.375.000 100,00 189,377.457,400 . 100,00 

PNI'l'RS: r.ci n9 6,187- nrc~mcnto nara 1975 

oronosta nrcamontária nara 1976. 

Br~aília, 03 da oatubro de l97b. 

... 

LI i' o 

- 0,31 

-
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()UI\DRO Cm!~Ml\TIVO DI\ Pl\RTICI!W~ÃO DO !1EC NOS OP.C':/\liE:lTOS DA U!l!KO 

m1 1975/1976 

RECUr.SOS DO TESDUP.O PRErns CORRE~lTES 

DI SC!UlliNl\C':)i() 1975 1971i 

V/\LORES ~ VI\1,01\ES 

'!EC 3.893.359.200 4,31 6,492.951,000 

I; 

4,66 

ORr.II:·:Eo'l'D DI\ UNIJ\0 90.274.261.000 100,00 139,325,000,000 100,00 

pnN'J'ES: Lei nc:> 6,187 - Orr,arnento nara 1975, 

nrr,.,osta orçamentária na:ra 1976. 

Brasília, 03 de outubro de 197~. 

QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUr.ÃO DO MEC E TOTAL DA UNIÃO NOS ORCAMENTOS 

DE 19.75 E 1976 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES PRECOS CORRENTES 

1975 1976 
DISCRI•IINJ\C':ÃO 

VALORES VI\LORES 

MEC 5.356.902.800 8,351.037.200 

ORC':I\MENTO DA UNIÃO 113,396.375.000 189.377.457.400 

FONTES: Lei nc:> 6.187 - orcnmento oara 1975. 
Pronost'a or.r.amentâria para 1976. . . 

Brasília, 03 de outubro de 197i. 

!:::.'ro 

+ o, 35 

-

A /o 

55,89 

6_?, 00 

QUADRO COMPARATIVO DA EVOLUC':ÃO DO.MEC E TOTAL DA UNIÃO NOS ORCJ\MENTOS 

DE 1975 E 1976 

DISCRI'1INJ\C:ÃO 

:·IEC 

ORr.J\MENTO D/\ UNIÃO 

RECURSOS DO TESOURO PRECOS CORRENTES 

1975 1976 

Vl'.LOnES VI\LORES 

3.893.359.200 6,492.951.000 

I 
90.247.261.000 139.325.000.0qo 

FONTES: Lei n<:> 6.187 - areamento para 1975 
Proposta Orçarnentãria para 1976. 

Brae!lia, 03 de outubro de 1976. 

b /'o 

66,70, 

54,3!1 
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PARTICIPAÇÃO CO HEC.NO ORÇAMENTO DA UNIÃO 

ANOS DISCRI11IIIAÇÃO R,Tr.SOURO ~ R, OUTRAS FC 1/Tr.S ' ' 
197~ UNI7,0 _ sa.556.ooo.ooo 100,00 13.157.528.000 100,00 71.713,528,000 100,00 " 

r·: r; c 2.901.332,900 ~.96 818.374.900 6,22 3,719,707,800 5,19 

1975 UI! IÃO 90.2~7.261.000 100,00 23.1~9.11~.000 100,00 ll3,396.375,000 100,00 

HEC 3.8~3.359.200 ~,31 1.~63.543.600 6o32 ... _5,356·,902.800 5',19 

Lei n9 6.187- Orç•:r.anto_p•r•1975 

c:w:r::o DI: PRI:~,;;;w Gili\U l/0 ORÇAtlr.lrro 1\0 l1J:C, El! H•74 e 1575 

1~75 

tt:SI::o, D:. PRI:·!i:IRO CR!,U 310.198.~00 10,69 10,10 + 5,41 

2.501.332.500 100,00 3.893.359.100 100 ,o c 

Lei n" Crçam•:!nto pa!"a 10719 

~: Recursos elo. Tesouro 

PARTICIPAÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU NO ORÇAMENTO DO MEC, EM 1974 c·1975 

(Preços Constantes - Cr$ 1,00 de 1975) 

D,I S C R I MI NA Ç K O VALORES 

ENSINO DE 387.437.802.10~0 

I PRI:1EIRO GRl\U 

I 
I 

I 
I 

TOTAL MEC 3.623.764.7!2 

I 
Fontes: Lei nQ 6.187 - orçamento para 1975 

Lc.i nQ 5.9.64 -orçamento para 1974 

INDICE VALORES INDICE 

100_, o 1627.116.700 161,86 
' 

. 
100,0 3.893.359.100 107,44 

Obs.: Para se corrigir o efeito inflacionário, trabalhou-se com os indices Geral de Preços ' 
(coluna 1 Oferta Global), pu!?licado pela Fundação Gct,úlio Vargas, na Revista Conjuntu
ra Economica. Como, ainda, nao se tem tal indice para 1975, considerou-se o do rncs de 
junho, voz que, .no~ anos anteriores, este·rnes sempre correspondeu, de maneira aproxi-
rnuda, ao indice do·ano. · 
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I Recursos ~o 

I '!asot:ro 

I 
R::lcursos de 
Outra~ Fontes 

! " I 

i TOrAIS 

I 
. 

PJ\rt~'ICil',\ÇiiO DO IU::C NO ORÇJIMENTO D/1 UNIÃO 
( Preços Constantea - Cr$1,00 do 1975) 

1974 
UN!i;O 

INDICE 

!·:EC 3.136.444.000 100,0 
3.G23.7G4.792 ·100 o 

t:~II,~O 16.433.752.472 100,0 
I·IF.C 1.022.150.250 100,0 

UIUÃD 189.570.196.472 100,0 
f!EC 4.645.915.042 100,0 
·-

1975 IIIDICE 

90.247.261.000 123,40 
3.893.25~.200 107 44 

23.149.144.000 14"0, 86 
1.463.543.600 143,18 

ll3. 396.375. DOO 126,60 
5.256.902.800 113,15 

&entes: Lei n9 5.964 - orçamente para 1974 

Lei n9.6.187,- Orçamento para 1975 
':' ..... ·. 

. ... 
Obs.: Para se corrigir o efeito inflacionário, trabalhou-se com os !nd~ces Geral de Preços (coluna 

l-Oferta Global), publicado pela Fundação GetÚlio Varqas, na Revista Conjunta Economica. ' 
~ ··, 

Como, ainda, nao se tem tal indica para 1975, considerou-se o do mes de junho, vez que nos' 
anos anteriores, este mes sempre correspondeu de maneira aproximada, ao indice,do ano. 

R!:CT.Jr\:10 1~) TESOURO R. O. FON'!'E ' 
73t..5lG.7.00 tl, 88 110.403.000 0,•!8 194.919.700 0,79 

C'; a~·: :. "'~1 · t' .1.r. r;~v·· ·~ ,~:1:-:i ':1:> ::ur."l:.:t:~nt-.ll como ~ntCJ:ciorn,ent.'l tmtor.~.\itlo, ; . ho:j".l c .. :-a~:: t.'!ri.2.J.;~o co:.l•J l!n::oi
n·~ , fl ;"'J;'j,;.,n.:. ro ~~r nu. 

I 1974 1975 
D ' • c R I M I N A ç ii o . ~ VALOilES ·· · lNDICE V/\LORES 1NDICE 

RECURSOS DO UNIÃO 73.136.444.000 10~,00 90.247.261.000 123,40 .... ~-~ ... ' 

TESOURO: 
.............. 

(*) FUI\ÇiiO EDUCAÇJ'\0 4.476.025.438 100,00 4.783.220.700 106,86 .. ··:1"' 

RECURSOS DE UNIÃO 16.433.752.472 100,00 23.149.114.000 140,86 
(*) FUNÇÃO EDUCAÇÃO 944.815.418 100,00 1.438.687.600 152,27 

OUTRAS &ONTES 
;. 

·---· -· 
TOTAIS UNIIiO 89.5"/0.196.472 100,00 1D.396.375.000 126,60 

! (.) FUl:ÇiiO EDUC/\ÇI:O 5.4~0.840.855 100,00 6. 221.908.300 114 '78 
I 

Fontes: Lei nl' S.%J - Drç11mento p11ra 1974, e n9 6.l!i7- Orçamento para 1975 
I • 

Obs.: Os àotlos orç~menturios relütivo~ n 19H e 1975, ao snrcm compürnclos, devem ser vistos com 
rcs!:l:lvAs, \'.::: que a pnrtir .. dc 1975, foi implllr,tnda il Clllnoificnçlio f'u~cion~l-ProCJrüm~ítica 
c:r. que, no::~ sc::prc as "Funçocs" cquivillcm no "Progtnmasn cxistcmtca r,tc ent.üo, cm 1974. 

Obs.: Para se corri~ir o efeito inflacionário, trabalhou-se com os índices Geral àc Preços (colu 
nn 1 Oferta Global), publicado pela Funàaçfio Getúlio Vargas, na ncvista Conjuntura EconõmÇ 
ca. Como, ainda, nno tem till indico para 1975, considerou-se o do mcs de junho, vez que • 
nos anos anteriores, este ·mes sempre correspor.deu, de maneira aproximada, ao indica do 
~mo. 
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Q!JJ\DRO COMPARI\TIVO DA F.VOLUr.Jio DA FUNrJio EDUC/I('ÍÍ() E TOT/IL DI\ UNIÃO NOS ORr.AHENTOS 

DE 1975 E 1976 

RECURSOS DO TESOURO PREI"OS CORRENTES 

1975 
DISCRtMINAI"ÃO 

. -
V/ILORES 

"UNr.ÃO EDUCI\I"ÃO 4.783.220.700 

ORr..h.MENTO DI\ UNii\0 90.24 7. 261. OOú 

FntiTES: Lei nc:> 6.187 - Orgamento nara 1975 

Pronosta _orçamentária oara 1976. 

-·· 
1976 

V/ILORES 

7.356.161 •. 300 

139.325.000.000 

Brasília, 03 de o~tubro de l97b. 

Aio 

53,79 

54,39 

()U~OM CCl~!Pl\R1\TIVO DA EVOLUr.ÃO DJ\ FUNr.Ao EDUCJ\r.íio E TOTAL DA UNIÃO NOS ORCN!ENTOS 

DE 1975 E 1976 

RECURSOS DE TODAS AS l'ONTES !'RECOS CORRENTES 

1975 1976 
DISC!U1UNA~"ÃO ajo 

VJ\LORF.S VALORES 

Fur:rf,o F.DUCM~iio G.22l.90B.300 9.178.506.900 47,52 

onr.'I~~ENTC) DI\ UNil\0 113.396.375.000 189.377.457.400 67,00 

F'ONTJ\S: r.ci n'? 6.187 - Or<:amento nara 19?-!i." 

Pronosta orçamentária oara 19.76. 

Brasília, 03 de outubro de l97b. 

OU11DRO.COMP11R1\TIVO PI\ PJ\RTICIPI\Cl\0 DI\ FUNr;l\o EDUCJ\CM NOS ORCI\MENTOS DI\ UNIJ\0 

EM 1n5/1976 

RECURSOS DO TESOURO PRECOS CORRENTES 

-

1975 1976· 
~- y., DISCRIMINM':l\0 

VJ\I,ORES ' VALORES ' 
FUNr.l\0 EDUCJ\C::1i0 4.783.220:700 5,30 7.356.161,300 5,28 - 0,02 

· ORCA•tE:NTCJ DA UNil\0 90.247.261.000 100,00 139.325.000.000 100,00 -
l"Oli'I'ES: Lei nQ 6,187 - Clrçamento para 1975. 

Pronosta orçamentária para 1976, 

Braa!lia, 03 de outubro de 1976. 
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i 
()U/IDRO COI~"IIR/ITIVCl DI\ P/IRTICIPII~l\n 'DI\ FUN~1io EDUCIIr.M NOS ORrllt!P.NTOS DI\ UNI1iO 

EM 1975/1976 

RECURSOS DE 1'001\S 1\S FONTES 

1975 1976 
DISCP!'U:</,ríin . 

1'1\!,ClRES % V/ILClRF.S 

p•u::rÃn Ei.lt!Cl1r~n 6,221.908,300 5,49 9.178. 506.900 

cmrr:f.NTr:l 011 ur·:rT,n 113.396.375,000 100 '00 189.377.457.400 

rn::n;s: r.ci n<:> 6.187 - Orr;amento nara 1975, 

''r.onosta C'lr~amant5rin nara 1976. 

Brasília, 03 de outubro da 197~ 

e>.' 
LI (O 

\ 

4,85 - 0,64 

100,00 -

P.ARTICIPAC'ÃO DA FUNr.ÃO EDUCA~~O NO ORCAMENTO DA UNIÃO 
1976 

RECURSOS DO TESOURO PRECOS CORRENTES 

DISCRIMHJAC'ÃO VALORES % 

FUNr~~.O EDUCJir.ÃO . 7.356.161.300 5,28 

ORr.r-.HENTO DA UNIÃO - 1976 139.325.000.000 100,00 

PROPOSTA OR~AMENTÂRIA PARA 1976. 

Brasília, 03 de outubro de 197~. 

PARTICIPA~ÃO DA FtJNr.ÃO EDUCAr.ÃO NO ORCA.~ENTO DA UNIÃO 
1976 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES PREC'OS CORRENTES 

DISCRIMINArÃO VALORES % 

FUNCÃO'F.DUCAr.ÃO 9.178.506.900 4,85 

ORrAMENTO DA UNIÃO - 1976 189.377.457.400 100,00 

FON'l'E: PRO'PQSTA ORr.M1ENTÂRIA PARA 1976. 

Brasília,03 de outubro de l97A. 
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MEC libera CrS 2,3 bilhões paro o t• grau 

BRAS! LIA (0 GLOBO)- O Ministério da Educaçi!o anun
' ciou, ontem, um rdorço de verbas puru o ensino de 19 gruu, que per
mitirú a aplicuçi1o ue recursos superiores a CrS 2,3 bilhões, nos 
próximos quatro unos, nos programas de educação fundamental. 

Os novos recursos finunceiros, no valor de Cr$ I bilhi!o, 365 
milhões c513 mil, deverão ser liberados pelo Fundo de Apoio ao De· 
senvolvimento Social, pura trés novos projetes básicos: Programa 
Nacional de Aperfeiçoumcnlo de Ensino de 1• Grau, Programas de· 
Municir:diL:u~no do Ensino de !Iii Grau, c Programa Nncionul de: 
Euucaçuo Pré·Escolur, No orçamento de 1976 já estão consignadas 
vcrhus no valor de CrS I bilhão, enquanto as dotações do fundo 
seriio esculonudm de 1976 a 1979. 

MOBRAL 

Os progrmnus básicos e as novas verbas para o ensino de I• grau 
1\>r:un anunciudos um dia após o problema de escassez de recursos 
paru u Educaçi1o huver sido denunciado nu Comissão Parlamentar 
de ill<lllérito que investiga as atividudes do MOBRAL. Os senadores 
~.:oncluirum que as juslincutivus apresentadas pura a criação do 
MOBRAL infanta-juvenil niio teriam sentido, se o Governo dis· 
puscs'sc de recursos sulicicntes para cumprir o preceito constitu
cional que ussogura euucação gratuita e obrigatória a toda a popu· 
hu;fto de 7 u 14 anos. 

Um dos principais argumentos de que o Presidente do 
MüllRAL se utiliza pura uefendcr o ensino infanta-juvenil é o de 
que existem mais de 5 milhões de crianças cm lodo o Pais em ·idade 
escolar, que não r reqUentam escolas por falta de salas e condições. A 
Conselheira Tcresinha Saraiva ressaltou que seria um esforço per
dido o MOBRAL alfabetizar crianças que não leriam vagas no 
sistema n:gular de ensino c citou a falta de vérbas para que as Secre
lurius de Educação- que não lém condições de atender a todo~ os 
que prm:uram o \1' grau - como um dos m:limcs problemas da 
cdu!.!,;ç~o bnasilciru. 

Deficiências 

Ontem, o M EC voltou a reafirmar que a granuc prcocupaçi!o do 
Ministro Ney Braga é exatamente cumprir a determinação constitu· 
cional c univcrsalit.ur o ensino de )9 grau o mais rapidamente 
i'"'"'ivcl, oito unos de esco\ari,.ção nos centros urbanos e quatro nus 
úrc:ts rurais, pelo menos ui~ 1980. 

S~:gundo rontcs do S,nhinete do Ministro, o MEC vem concen· 
trandll todo:-; os csl~lrÇlHI flL'S~ívcis 11:1 111cl'1oriu do ensino de 1~· grau, 
que também incluiu implantuçiio, u nivel racional, do Sistema de En
sino l)ré-Esculur, rara evhar que as crianças cheguem t1s primeiras 
séries do I'·' grt1u com deficiências irrecupcrllvcis, que sUo us cnusas 
tlus ttrwu.h:s índices de rcpctênciu cm todo o Pais. 

Smncnte no Estado do Rio, uma dus unidades federais de melho· 
rcs condições, 60 por cento dos ulunos de I• grau não conseguem 

rmssar da primciru puru u segunda sé:rie, segundo pesquisa promovi
da pela Conselheira Teresinha Saraiva, por ela citudu cm seu depoi
mento 1ia Cl'l do MOBRAL. 

A revelaçi1o da Secrctúriu Municipal de Educação do Rio 
juntou-s~: ú udvertência feita por senadores, de que, se não forem 
corrigid:.1s n temro as distorções que se acumulam no ensino de Jq 
gmu, somente no ano de 2.200 o País conseguirá superur o problema 
Lia evusUo c du repctênci.u .. ~as primeiras séries. 

•.. Verbas 

O M EC, pum 1976, já assegurou uma verba de CrS I bilhão, 
l'am a cri:u;iio do Sistema Nacional de Educuçilo Pré-Escolar em 
touo o Pais- no triénio 1976/1978- serão aplicauos recursos no 
total de CrS 197.513 mil, distribuídos nu seguinte ordem: 
CrS 3X.X76 mil, em 1976; CrS 6,788 mil, em 1977; e CrS 96,849 mil, 
cm 197X. 

No l'rogmma Nacional de Aperrciçoamento do Ensino· de I• 
gruu, scrilo aplicados, entre 1975 c 1979, recursos no valor de CrS I 
bilhiio e 50 milhões, sendo Cr$ 210 milhões pura cada exercício. O 
I'RONAE serú desenvolvido basicamente através de cinco projetas 
.considerados pelo MEC como "essenciais u política de universali
zaçiio do ensino de I• grau": I) Operação Escolar- que tem por 
ohjctivo construir, ampliar, reformar e equipar escolas; 2) Novas Me· 
todologias- que visa regularizar o nuxo de alunos pelas séries es .. 
colares c melhorar seu rendimento, para evitar problemas de cvasi'io 
e de repetência, principalmente nu I• série do I• grau; 3) Recursos 
Hun1:1nos - paru habilitar professores, di retores e supervisores de 
ensino, atrayés do apoio linanceiro aos sistemas estaduais de ensino, 
procurando diminuir, sobretudo, o número de professores leigos 
(sem qualquer titulaçào), nas primeiras séries do I • grau; 4) Rcfor· 
mulaçilo de Currículos- que tem por finalidade aperreiçoar o pro
cesso de atualizaçiio de currículos, mediante diagnósticos e propo· 
sições d~: novus estruturas cufriculares: e 5) Assistência Técnica c 
Financcir:1 - que objctiva apoiar técnica c financeiramente os sis
temas est:tduais de ensino, pura a implcmcntnçào de planos, pro
grunHIS c projetas do I\' grau. 

Municipalização 

Conforme estú previsto nos artigos 54 e 58 da Lei n• 5.692/71, 
lia Reforma do Ensino, o M EC. pretende passar, gradutivamenle, 
para os municípios, a respà'nsubilidade completa pelo desenvolvi· 
mentu do ensino de I q grau. Pura auxiliar os municipios a se equi
p:lrcm para minislrur n educação de )\l grau- que, por lei, é de rcs· 
'J'"Il'"biliJad,• u,, sistemns estndunis - o M EC pretende aplicar 
CrS 1·13 milhões no Programa de Municipuliznr;ào do Ensino de I• 
.gruu, 
· O M EC revelou, tumbém, <iUe experiências de municipulizaçi!o 
for:un r~:tliizadus, cxpcrimcnlltlmente, nos Estudos de Sergipe., 
Alngnns. Parnibn, Pernambuco c Rio Grande do Norte, Nos 
próximos anos, o Ministério estenderA a experiência a nrvel nacional._ 

EDUCAÇÃO (Governo de Silo Paulo) 

L
-_____ ·_·· ----· ·- ............... _ .. _ ... ·· ___ · ( --- .. . "'? ~. :~.],?7_1( •.••. :.."--- .. ····- -----·-·---·····-···· 

--·····-- _ _~.:,,:,) ___ ····------··· ............ _ ............. .J.n.6.. ··--·----·-· 
V!.tOR [:,',•, CrS PARTICIPAÇÃO VAlOR EM C r~ . --- PARTICIPAÇÃO 

----·-~.::::. ·-~·Ç!i2:-_,,.. _____ .... r::.~ .. -., ... _.. l CIOO C::l~ 

~ 
-·SCTORSOCIAL 1~.377.J7.1 37.0 21.063.912 · 45,3 

l-SloT O~ ECONÓMICO E DE INF~A m•MURA 8.0•1•1.93i 24,1 7.554,426 16,2 
3- ;,t;JORA[J.'.\INISTRATIVO 1~.9?5 '~9 38,9 17.893.116 38.5 
TOT,\1 ê3·'ol7c95 100,0 J6.5ll..t54 100,0 ----··--·-·-.. ---- ·--·---· ----· .... ---. ~----------·-.. ··-·····-=-:--- ..:-..:::-.=-=::'-"==--'"'-"'"-::=--~·:'-'.!.;~o.:o:.":".-=-=-=:=··==-·==·;--~-·--=---=.-•. 



,i 

' i 

1975 PROI'OST i\ 1976 FUNÇ,iO ---·--+--
CrS 

·---- ·---1--~M~IIHÓES Ol.LEGISLÃ'iiVÃ....... 1 :i.t,3_.,,_ 
02. JUDICIARIA 910,2 
03, ADMINIST. E PLANC.J/\1.\F.NTO 1 O 314,0 
O•. AGRICUlTIJRA ' 725,4, 
.05. CO~'.UNICAÇÓES m.~ 
06. DHESA Nr\CIONAL-- SEGUr:•NÇA PÚBLICA 1 554.1 
07. DESWVOLVIMENTO nEr.IONAL 135,0 
08. F.DUCA ÃO ECULTURA 6 297,2 
09, êN IA E RE lJRS INE~AIS 21,0,9 
10. HABITAÇÃO E UkBANISMO 36,2 
11. IN~iÍSTRIA, COMéRCIO E SERVIÇOS 261,8 
13, SAUDE E SANEAMENTO 2 497,0 
14. TRA"r\LHO 23,5 

1 
1 S. ASSISTENCIA E PRFVIDÊNCIA 2 005,7 

I lei. Ti<At~SPORTE 4 703,2 
I 99. RESERVA Ut t..UNII"'-'t""" 1 637.0 

% 

0~4-
2,7 

30,9 
2,2 
0.2 
4,6 
0,4 

18,C 
6.3 
0;1 
0,6 
7,5 
0,1 
6,0 

14,1 
4,9 

CrS 
M!I~IÓ E~ 

190 
1 4ó2 

137Z9 
1 090 

'o 
2 ?6?. 

:;-·· 
,o 
,6 
,7 
,7 
,4 
,t 
,9 132 

10 371 
1 317 

60 
353 

4 273, 

,5 
,a 
,2 
,9 
4 
7 
,2 
,6 
,6 
v 

% 

--0,4 
3,1 

29,5 
2,4 

6,4 
0,3 

22,3 
2,0 
0,1 
0,8 
9,2 
0,1 
7,3 
9,9 
5,4 

VARIAÇÃO 
76/7~ 

% 

42 
60 
33 
50 

·67 
91 
·2 
65 

-38 
66 
35 
71 

128 
70 
.J 
l·l 

UOTAL ~~------~~J3_4_17~,9--~L-~100. ____ ~--4~6~S~11~,4~~--~1~00~----~----->g ______ l 

DISPSNDIOS COM EDUCA CÃO NO 

53, 
3 403 
4 578 
4 578 
J.:JJ.U, 

MUNICIPIO DE SÃO PAULO Jornal da Tarde, 1•-10.75. 

fl..F,SU.MÇI,!lfl ORÇAMENTO POR PROJETOS I 

ESPECIFICAÇÃO (FUNÇOES) ORÇA~~1NTO PROPOSTA 

- 1 9 7 5 Cri 197h/C•S 
TOTAL DO ORÇAMENTO 5.590. 986.000 8.59s.coo.ooo I 

I, TRANSPORTE 1.615.231.000 2.625.100.000 

2. ADMit;ISTRAÇJ\0 E 1.420.890.000 1,797,748,000 
PLANE J.\1.\ENTO 

3, SAilDEE S .. i'I~AMENTO 788.984,000 1,117.578.000 

4. EDUCAÇÃO E CULTURA 496.~55.000 945.8JO.OOO 

5. HABil AÇÀO E URB .. NISMO 497.2.43,000 795.9~4.000 

6. ASSI~TWCIA E PREVID!NCI .. 379.053,000 6•0.300.000 
SOCIAL 

7. LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E 393.130,000 672 .• ~0.000 
OIVEH~l'l '--- ,. 

't.stw o or~ornDilfO prop=:to pala Prefeitura para 76, 

DJSPENDIOS COM EDUCAÇÃO- GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

enio da Educoç11.> em Cr$ 1.000 J '"1"·.;;-~;;;.. ... ~a 12~ tot•n~ "' iit ''' 

36 14 I ~'ii 019 I '1 ID!'f07 

s6 to n ou~ 19 uo •t~• 
:lt. ta 250m B u1 P97 

fiO \:I) 28616~ 3• 20ti6U 

I •o ,,. eos no H 251 512 

f----·------c;Çã-m--
lvo Total rr~~cÕ 
-~9~ t~o•37õ~m:J 

t'ill7 :~ .•• ~.•:12 •ou 
I~U U lU~ I IIIU 

110~9 7 OU506 90l7 

l'no e .• o~ttn t.1:15.B 

1912 13.D:U.55~ 2.1102 " tU QJM91 " 302.06'il 

ltJ) 1 S.:.:lb.B3• 1.839.5 " 15,3 1.153 .• 61 
.,. 39:7 .• 65 

ltH 21.•U I~• U27.2 " I" 1211UB1 .. •25.U<I 

'1975 3t<l 17.fiH •.591 o1 " 13.7 1.n:uu '" 125.A26 

19711 ol6 5 Ú,o&$• ~.2U.7 00 17.1 I 093,1\9 ,. 1,090.~111 

~. ,, 
li 

" 
'' 
'·' •.. 
'·' 
'' ,, 
2.1 

' ' 

1-.11 IOsn;o~~ll.AoiBCio 

A t•ll•l•, 11w• ·;;;,;; 1111m•nto do1 Vottb1u d• lducoçllo,loll•ll• ""' bo•• no• :tubi!Co(611 anwol• d11 
Stutolarla do l'lan•l•mtnlo d11 hrado, com ~olo111 or~am•nlõrlllltl ••colmado-, lit 1upltmtnlo~~ .. • 
con., ..,tnhiD\t, 

Folha de S, Paulo 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Josí: Guiomurd- Josí: Esteves - Jarbas Passarinho - José 

Sarnoy - Fausto Castelo-Branco - Hclvídio Nunes - Petrónio 
l'nrtclla ..... ,lcssí: Freire- Domício Gondim - Luiz Cavulcante -
1\uguslo Frunco- Gilvun Rochu- Luiz Viunu- Gustuvo Cupnnc· 
11111- Osircs Tcixeiru- Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mm, 
comunicacüo que será lida pelo Sr, !•-Secretário, 

(;lida a seguinte 
Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 
Em. 6 de outubro de 1975 

Nos termos do § I' do art. I O ~o Regimento Comum do Con
gresso Nacional, lenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para. os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
çàn do nobre Senhor Senador Renato Franco, pelo nobre Senhor 
Senador 01air B'ecker na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará purecer sobre o Projeto de Lei n• li, de 1975-CN, que "ins· 
til ui beneficias de Previdência e Assistência Social 'Cm favor dos 
empregadores rurais c seus dependentes, e dá outras providênciasu. 

A proveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
altu estima e distinta consideração. - Senador Petrônlo Portela, 
Lider. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Será feita a substi·· 
tuiçào solicitada. (Pausa.) 

Está findn a Horn do Expediente. 
Estão presentes 43 Srs. Senudores. 
Pussn·sc à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votuçiio, em turno único, do Requerimento n• 432, de 
1975, do Senhor Senador Vusconcclos Torres, solicitando a 
trunscriçiio, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Se· 
nhor Ministro das Reluçõcs Exteriores, embaixador Azeredo 
du Silvciru, pronunciado em 22 de setembro de 1975, por 
ocasião do debute geral du XXX Sessão Ordinária du As
somblóia-Gcrnl da ONU, cm Nova Iorque. 

Em votuçUo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovum, queirum permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovndo. 
Scr{l l'cilU u truns~:riçiiO solicilndu. 
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IJISCURSO IJO SR. MINISTRO DAS RELAÇOES 
I:'XT/i/UORES, liMIJA/X,ff)OR ~ZEREDO DA S/LVEI
R,I, I'RONUNC/;1/)0 EM 22 DE SETEMBRO DE /975, 
POR OCAS/AO /)0 D/;'B;ITE Gi!RAL DA XXX SESSÀO 
0/11!/NlRIA /)A ASSEM/JLt:IA GERAL DA ONU, EM 
NOVA IORQUE, QUI:' SE PUBLICA NOS TERMOS DO 
11/:'QUER/MI:'NTO N• 432, DE 1975, DI; AUTORIA DO 
SR. S/:'N,IDOR V;ISCONCELOS TORRES 

··senhor Pn:sidcntc, 

Qu~: us minhas primeiras pulavras cxprimum u satisraçUo com 
•rue a IJ•:IcgaçHo do Brasil recebeu a escolha de Vossa Excelência 
rara a rresidi:ncia da XXX Sessão Ordinária da Assembléia Gerul 
das Na~iies Unidas. O Luxemburgo tem uma longa história de 
convivência padlicu c de cooperação internacional que, aliada aos 
dotes pessoais de Vossa Excelência, augura um período de sessões 
p;trticularnu.:ntc profícuo. 

THmh~m me é grato deixar const;incia dç. reconhecimento da 
IJI.!Icg:u;àn do Bmsil pclu dedicação e eficiência com que o Ministro 
das Relações Exteriores da Argélia, o eminente Embaixador Abdcl 
Atit llnutellika, dirigiu os trabalhos da XXIX Sessão Ordinária e da 
V li Sessão Especial, hú pouco encerrada. 

A pmxe de que a Delegação do Brasil inicie o debute geral me 
ofereci! a satisl':u;rw muito particular de poder dar as primeiras boas
vindas '" delegações de três novos membros desta sociedade de 
m1ções. S~tl eles Caho Verde. SUo Tomé-c-Príncipe e Moçambique. 
A estes países cstit o Brasil especialmente ligado pelos laços de um 
passado cm muitos pontos comum que desejamos ver agora projeta
do num futuro de colaboraçito c de entendimento. Estou certo de que 
:1 rrescnçu dos três rncmbros n~:sta Organizuçào redundará em 
h~.:ndício du comunidad~.: internacional. 

Ao saudar os novos países de língua portuguesa que ingressam 
11:1 Organização, desejo d~:ixur constância da fraterna compreensão 
com que o Brasil acomranha o desenrolar do procc1so de 
descolonizw;ào cm Angola. O Brusil se sente ligado ao futuro novo 
Estudo africano por vínculos históricas c dc.: sangue, que rc:forçam a 
COillLiniLJade de interesses resuJlUillC du vizinhança rorjada SObre O 

Atlitmico. l'ulemos votos para que aqueles que tüo vigorosamente 
souberam promover a libcrtaçito de Angola superem us dificuldades 
da hor<~ presente paru proporcionar à nova nação as condições de 
cstuhilidadc política IIUC assegurem cm definitivo SUa integridade 
territorial c sua indcpcndéncia, livre de ingerências externas de qual
quer espécie. 

Senhor Prcsid~o:ntc, 

Nossa Orgunizaçào c:st{l u completar a sua terceiru décuda de 
cxis'tência. Para os individuas, como para as instituições, trinta unos 
de viua têm um significado que transcende o meramente cronoló
gico, na medida em que esse espaço temporal compreende, 
nurmailm:ntc, mudunças fundumentuis da vidu sociul e coincide com 
11 rr•irrio ritmo mediante o qual as gerações se sucedem e a história 
se renova. A Organil.Hção das Nações Unidas niio poderia escapar it 
regr:t. Vêmo-lu vivendo hoje uma dinúmicu revisão crítica que u 
pode, como cspcrnmos todos, renovur c uprcstur pura as diríceis tare
fas dos rrôximas unos. Esse impulso renovador nilo é: de geração 
csponttlnca, Purte de todos nós que compomos o organismo c que 
somos, na verdade, a sua cssência. 

f: este um fato l'rcqUentcmcntc esquecido na avaliação do 
desempenho du Organização nestes trinta unos de vida. Assim é: que 
as frustnu;t1~o:s sentidus pclu comunidade intcrnucionul são atribuf
ll:ls, sistematicamente, üs Nuções Unidus, como Organizuçi\o, quan
do dccnrrem. na maioria dos cusos, dus próprius limitações inerentes 
i1 ordem internacional vigcntc. Nossa Orgunizaçào, por mais ncxívc.:l 
que seja a sua estrutura constitucional, nUo opera num sistcmu fecha
do, ma~ num regime de intcrm;no constunte col\1 u mucro-cstruturu 

intcrnacionul. 
O ccticismo que cerca, há algum tempo, as atividudcs dus 

Nuçõcs Unidus constitui, assim, muitus vezes, uma espécie de 
transferência de culpa, pela qual os Estados procuram isentar-se de 
malogros que, cm última análise, lhes cabem com primazia, Quanto 
uo Brasil, preferimos evitar os descaminhos do pessimismo 
gcncralil.ado, da mesma muncira pela quul evitamos os devaneios de 
um otimismo internacionalista à outronce, igualmente irrealista, 
Inclinamo-nos, antes, por uma visiio sóbria das limitações e das pos-

. sihilidades dus Nações Unidas, que conduza uo m(tximo de eficiência 
na consecução dos objctivos da sua Carta. 

Nl1o negamos a realidudc e temos de reconhecer que as Nações 
Unidas ni111 l'ornm capal.cs de realizar os altos objctivos que lhes 
l'marn conferidos cm questões fundamentais como a manutenção da 
p:1z ~.: d:1 segurança intcrnucionuis c a criuçiío de uma ordem 
económica internacional mais equilnimc. 

No que rcsreita its limitações dus Nuçõcs Unidas quanto à 
munutcnçllo: da paz c da segurança, costumava-se atribuí-las, 
iniL:ialmcntc, ao truuma da guerru fria, que paralisava n vontade das 
Nações Unidas naquulcs casos, aliás freqUentes, cm que ocorria um 
con 11itu de interesses entre as superpotências. Atualmentc, tende-se a 
calrar a détcnte, que disr~nsaria a intervenção das Nações Unidas, 
rcrmitindo o entendimento dircto c bilateral entre os dois grandes 
centros de poder mundial. Em qualquer dos casos, trata-se da mesma 
rciLitúncia, enmit.:u.Ju cm séculos de política de poder, cm aceitar o 
funcionumcnto de um sistema, como o das Nações Unidas, que visa 
à ado~ito de. norauts cm sentido· horizontal, pois que baseado no 
rrincirin lia igualdade soberuna dos Estudos. em favor de um siste
ma verticalmente organizado, à margem da Carta e fundado na 
sahordina~ito. Decorre dai que a chamada crise das Nações Unidas, 
no •1ue toca it imrlementação do seu mais alto propósito, nHo se 
origi1w apenas ou principalmente cm falhas estruturais da Organiza
çiio. mas na decisão, insrirudu eni considerações de podc:r, de não 
recorrer :u1s meios que c lu põe ao alcance dos Estados. 

A longa história das negociações sobre o desarmamento é um 
marcado cxemplo do que ucaho de dizer. O urtigo li, parágrafo 19, e 
o urtigo 26, da Carta. haviam mencionado expressamente "os princí
pios relativos ao desarmamento c il regulamentação dos armamen
tos" conHl constituindo a responsabilidade especial da Assembléia 
Geral c"'' Conselho de Segurança, Desde hú nlguns anos, porém, as 
n~:guciaçõcs sohre dcsurnuunento vêm sofrendo uma bilateralização 
.;res~l!ilh!, qul! limita Us duas superpotências tod:~ :t iniciativa nu 
matéria. cumo se a segurança delas cxistissc ucima ou à margem da 
comunidade intemacionnl ou como se os puíscs em desenvolvimento 
não tiv~.:ssem seus próprios intercsscs de segurança, quulitntivamente 
diversos dos interesses de segurança das grandes potências ou mesmo 
dos rwíscs desenvolvidos. 

Não menos eloqUentes silo os exemplos que podem se.r retirados 
da anillisc dn comportamento das Naçõcs Unidas nu úreu econômi
cu. Nesse cmnpo, devemos reconhecer que a Curta foi menos precisa 
UI\ formular OS j1rOJ1ÓSitos C principias para \1 COOpcraÇUO intcrnll· 
cionul. Os tempos erum outros então. Nos últimos trinta anos, um 
gwnde pmgrcsso foi feito, n11 consciência universal, quanto ao real 
significudu da couper:u;Uo cconômicu. As Nuçõcs Unidas presturam 
rclcvantc serviço nesse scntido, tendo utUado como o foro principal 
para o diúlugn entre as grundcs cutcgorius de pulses desenvolvidos e 
cm descnvulvimcnto, Aindu ussim, porém, o progresso realizado foi 
snmitrio. Nuo ohstuntc a multirlicação de foros específicos para o 
tratumentu dos ussuntos ceonômicos dentro da Orguniznção, houve 
sempre, purticularmcntc d:1 parte dos Governos dos países de muior 
dcsenvnlvim~.:nto, inahal:'1vel objcçilo a que se desse carltter normati
vo i1s reconH.:ndilçÕcs destinudus u orientar u cooperação interna
eillt\ltl de l'orma a rroricinr o desenvolvimento equilibrudo du 
cumunidude das Nações. 

Senhor Presidente, 
Tuis rellexôes não nos dispensam· da turefu de repensar os 

mccunismus c dc rcorUcnur us utividudcs du Orgunizuc11o, Ao contrú-
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rio, devem estimular nossos esforços nesse sentido. 
O Brusiltcm dado Lodo o apoio aos trabalhos do Comitê nd hoc 

du Curta. Mas, entendemos que o •K&Iornnmenlo das Nações Unidas 
deve compreender, juntamente com a revisão da Carta, a udoção de 
mt:didus lJ.UC possam ser lcvudus a efeito jã e independentemente de 
mo.dilicm;õcs no documenta básico du Organização, Trata-se, nn 
vcrdudc, de dois caminhos que levam a um mesmo destino e que 
devem ser percorridos juntamente. 

A revisão da Curta suscita, como é: natural nas n:formas 
conslitucionuis, entusiasmos fáceis e temores injusllficados. Cumpre 
modcrur uns c dissipar outros, mediante um esforço objc:tivo de 
idcntilkactao daqueles artigos que cube realmente modificar. 
Cumpre, so~rcludo, evitar os planos demasiado ambiciosos de uma 
rcvisfao 'ic.h:ÚI, de 4uc u Carta não carece, crri favor de uma reforma 
rrugmúticu, que a trunsformc, à luz do que nos tem ensinado a 
oxpcriênciu de trinta unos. Cumpre fazer convergir os resultados de 
diferentes esforços, disseminados por vários órgãos, como sejam o 
Comitê ad hoc da Carta, o Comitê Especial de Operações de Paz e o 
grupo de peritos sobre a estrutura do sistema das Nações Unidas. 
Cumpre, finalmente, não subestimar as possibilidades de reformas 
que não requerem revisão dn Carta. Observadas essas premissas, 
creio que a revisão é ppliticamcnlc factível, como indicam os progrcs· 
sos jú rculizudos com a aprovação das emendas nos artigos 23, 27 e 
61 du Carta, que cnlr:tram cm vigor cm 1965. 

Senhor l'rcsidcnlc, 
No decorrer da VIl Sessão Especial, tive a oportunidade 

de expor a posiçiio do Brasil no tocante ao estado presente e às 
perspectivas l'utunas das relações económicas internacionais, 
Ent1uanto prevulece urna estrutura normativa razoavelmente eficaz 
IHIS reh.u.;õcs cconômicus entre países industrializados, um virtual 
laissez-falre ainda predomina nas relações entre países desenvolvidos 
c p;tíscs cm desenvolvimento. Para essa assimetria, contribuiu 
primordialmcntc o fato de que, até recentemente:, as recessões 
originuvum-sc no centro do sistema económico mundial, isto é, nos 
~aíses industrializudos, propngando-se cm direção à periferia, isto i:, 
aos países em descnvolvitnento. 

Nesta ólica, entendia·« que as crises podiam ser debeladas 
mediunlc uma regulamentação anticlclica no ãmbilo nacional dos 
ruíscs mais desenvolvidos, complementada por acordos comerciais c 
monetúrios entre esses países. Ainda segundo esse raciocínio, haveria 
uma soliduri~:t.huJc objclivu de intcrcsscs entre o centro c a periferia. 
EsttÍ, sendo a primeira u ressentir-se dns repercussões Ua crit~c, :.c 
bcncliciaria, por outro Jade, da retomada da expansão das trocas 
cntrc as n:.u;ões industrializudus. 

A crise utual do sistema cconômico mundial discrepou 
grundcmente desse modelo. Desta vez, u periferia, cm vez de sofrer 
pnssivnmentc os efeitos da crise, também originou pressões de nature· 
za reccssivu. Desvendou-se com crueza o potencial desestabilizador 
<la divisuo inlornacional de lrabulho vigente e os riscos da aluai estru· 
Luru das relações cconón1icas Norte-Sul. Hoje, já é impossível deixar 
de reconhecer u necessidade de que se estenda às relações entre países 
industrialízudos e pttíses em desenvolvimento u estrutura normativa 
limitudu até ugoru uo segmento industrializado do mundo. 

Foi ;, luz dcstus reflexões que a Delegação do Brasil propôs na 
VIl Sessão Especiul u ncgociuçuo de um acordo geral sobre comércio 
c11lrc puises desenvolvidos e países em desenvolvimento, que 
proporcionussc umu matriz político-juridicu para negocinçàes 
cspccíli~:ns, Um tal ucardo geral não se uprcsenturiu como um 
substitutivo dos ucordos gentis vigentes nem visnria uo ufustumento 
d~s l'orus c mc~.:unísmos existentes. Procuraria, sim, preencher us 
lucunus por clcs deixndus c corrigir us distorções rcsultuntes de uma 
visflu centrada nos puíscs desenvolvidos. 

Dissemos, nnquelu ocusilío, que vínmos cheg:.tdo o momt:.nto ?e 
passar uns dcclnrnçilcs de rrinclpios c dus reivindtcuçilcs mu~tmulls· 
Las - de parle a parte - u ncgocinção de normas concretas ~uru 
uisciplinnmcnlo das rcluçucs econômicas entre pulses desenvolVIdos 

c puiscs cm desenvolvimento. 
Nt•o desconhecemos o importante papel que as Resoluções 

aprovadus nus Assembléias Gerai!. cm outros foros das Nações 
Unid:lS desempenharam c continuam u desempenhar na formação de 
unw conscií:nciu universal sobre o problema do desenvolvimento. 
Nesse ~entido, não é irrelevante o declaratório nem o reivindicatório, 
Achilmos, porém, que já se encontram amadurecidas muitas das 
idéias até agora apresentadas sobretudo ao calor dos debates e dos 
anu.gonismos. i\crcditumos que já é chegado o momento de realizar 
tsforc;os de nesocim;ào que condu:wm n resultados concretos c abran· 
gentes. Queremos construir sobre o que já se conseguiu com os bra· 
dos de alerta do passado. Pensamos que é hora de ultrapassar as 
advertências c os apelos, como julgamos ultrapassadas as soluções 
puliutivas c miniuturizudus. 

Um acordo geral do tipo do que propomos seria a anlltese disso, 
Estaria estruturado com o objetivo de er.cii:ncia operacional c ata· 
caria os problemas de comércio internacional de forma direta e no 
seu ccrnc. Para os países em desenvolvimento, trata-Se de reconhecer· 
lhes o ~ircilo ao acesso aos mercados dos·palses desenvolvidos para 
os seus produtos de exportação, não só primários como também, e de 
forma crosccnlc. para os seus produtos manufalurados. Trata-se, 
também, de reconhecer-lhes o direito de acesso ao mercado de bens 
que realmente sejam indispensáveis ao processo de desenvolvimento, 
sejam eles materiais ou cullurais. Para os países desenvolvidos, lrala· 
se de reconhecer-lhes, rociprocamcnle, o direito a garantias de 
suprimento de malérias·primas, dentro de condições equãnimes de 
preço, em contrapartida às concessões oferecidas aos países em 
desenvolvimento. 

A negociação de um la I acordo geral não deveria interromper os 
cnlcndimcnlos que se processam no âmbito do GATT, que, atê 
ugora. utcmh:m prioriturimnentc às necessidades dos pafses industria· 
lizados. Por outro lado, não prcjalgaria a negociação de mecanismos 
c~p~cíficos que visussem u prcscrvur o valor aquisitivo das receitas de 
e~portação dos países produtores de determinadas matérias-primas. 
Todos esses esforços podem ser complementares se certas normas 
gerais vierem tt ser aceitas pelas partes como capazes de disciplinar a 
coopcruc;ào internacional. 

· O prazo ·reconhecidamente curto de que dispõe a VIl Sessão 
Espcci:ll para dcsineumbir·Se do seu mandato não permitiu o exame 
aprofundado da proposta feita então pelo Brasil. Estou certo, 
porém, de que será possível à Sessão Ordinária, que ora se inicia, 
rel1etir suhrc us sêus t\!rmos, A verdade é qw: temOs hoje, pela primd
ra vez na história das negociuções econômicas internacionais, uma 
oportunidude reul de encetar a tarefa de construir uma nova ordem 
econômica mundiul. Pc\u primeira vez, Os pafscs desenvolvidos e os 
países cm desenvolvimento têm condições de chegur u resultados 
concrctos, pois sUo menos desiguais us condições de negociação. 

Senhor Pn..~idcntc:, 
Temos diante de nós um longo debate geral c uma agenda 

complexa que absorvcrú o melhor dos nossos esforços durante os 
próximos três meses. Ao cabo destes, tt:remos feito progresso cm 
vúri~1s questões, uvnnçudo lcntamcnt~ em outras e talvez nadu realiza
do cm :llgunms, O processo de decisão da diplomacia multilateral i: 
lcnto por nnturczu c desuna permanentemente a argúcia e a paciência 
dos que dele participam. Não hil, contudo, ullernuliva mais eficiente 
no trato dos probll!nHIS, hoje em constante aumento, que: interessam 
uum grunde número de Estudos. 

Niio devemos sucumbir u tentação quantitativa de medir o 
desempenho das Nações Unidus apenas segundo a urilmí:licu das 
decisões implemcnludns, dos problcrnus resolvidos, dos objetivos 
atingidos, Suu inlluônciu é mais sulil e mais difusa, Cube avaliú·la cm 
1\rnçiio dus lcndôncius <JUc imprime ou da dircção que indicu u 
comunidade intcrnucionul. Suu nçüo st: fuz, também, utruvés dus 
idéh1s, us ljiiUis, historicumentc, têm constituído, muitas vezes, um 
ugenlc muis el1cu1. das mudançus políticas do que outros, como o 
poder, a quem se rc1H.h:mmuis freqUentes homunngcns." 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalveo)--ltem 2: . . . 
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 443, de 

I 975, de autpria do Scn~or Senador Accioly Filho, solicitan· 
do tenham tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do 
Senado n•s 46, de 1973, 101, de 1975 c 162, de 1975, dos 
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Otair Bcckcr c Franco 
Montoro, respectivamente, que alteram dispositivos da L~i 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Em votação o requerimento. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa) 
·Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

· O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalveo) -Item 3: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 48, de 1975, de autoria do Senhor Senador Ncl· 
son Carneiro, que "dá nova redução ao artigo 225 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho", tendo 

PARECERES, sob n•s 98 e 99, de 1975, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Leglslaçio Social, favorável. 

'Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar ,da palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente 

aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
O projeto irá à Comissão de Rcdação. 

~o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1975 

04 nova redaçio ao artigo 225 da CLT. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O artigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a 
vigorar com u seguinte redução: 

"Art. 225. A duração normal de trabalho dos bancârios 
poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas 
diárias, não ·~cedendo de 40 (quarenta) horas semanais, 
observados os p[eceitos gerais sobre duração do trabalho." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposiÇões em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalns) - Estil esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do<»rador,)- Sr. Presiden· 
te, nobres Senadores: 

O assunto crise da energia, crise do petróleo, contratos de risco c 
balanço de pagamentos continua cm primeiro lugar, com destaque 

.absoluto, nu discussão dos nossos grandes problemas no campo 
econõmico. 

Não diria que há e~agero nesse destaque porque, efetivamcntc, 
o problema do petróleo é da maior importdncin. Mas quero dizer
e este é o ponto central do meu pronunciamento hoje - que nilo 
considero este o problema número um, cm termos. de gradaçilo de 
importioncia, c gradaçilo de prioridades; nilo considero o problema 
do petróleo como o mais importante cm termos de questões que colo· 
cam o quadro du nossa economia nu sua situação utuu\ c nas suas 
perspectivas futuras. 

Tenho a convicção- e quando faço tal afirmativa é porque esta 
convicção está Jastreada, está buscada numa márgcm de segurança 

·suficientemente grnndc- tenho a convicção, repito, de que' o proble· 
mn das importações de petróleo, pode ser mantido sob controle, pelo 
Governo, até, pelo menos; os primeiros anos da década de 80. 

Medidas urgentes, conjugando contenção do consumo de g'asÓ· 
li na no Pais com a deflagração imediata de um programa alcoolciro, 
podem manter o nfvel de importação de petróleo ao redor de 4 
bilhões de dólares por ano, até I 978, quando devem entrar cm produ· 
ção as jazidas já detectadas cm Campos c no Rio Grande do Norte. 
Isto sem nenhum efeito catastrófico, muito no contrário do que se 
tem apregoado a respeito do racionamento ou da contenção de 
consumo. Uma contenção razoável, nada drãstica, que poderia ser 
obtida com medidas, por exemplo, de limitações de velocidade nas cs, . 
tradas, de proibição de circulação de automóveis nos centros congesJ· 
tionados das grandes cidades, isto é, medidas sem entrar pro 
priamente no racionamento por cotas- porque esta, sim, seria me 
dida mais rfgida - podem levar, associadas, naturalmente, à ele· 
vação dos preços que jâ vem sendo adotada pelo Governo, podem 
levar a uma economia da ordem de 6% por ano no consumo de gaso· 
li na. 

Por outro lado, o programa de produção de ãlcool, nas suas 
formulações mais conservadoras, mais realistas, muito mais conser· 
v'adoras do que aquela trazida à Casa pelo nobre Senador Tcotônio 
Vilela -.por e~cmplo, o estudo elaborado pela ASSOCIGÃS, fotos· 
sfntese como fonte energética - estudo conservador, como eu disse, 
estima que a dellagração de um programa imediato, no setor de 
produção de álcool, ao fim do terceiro ano, já poderia substituir a 
gasolina, como carburante, em cerca de 16% do consumo desse 
combustfvel. Ora, 16% de álcool, mais 16 ou 18% de contenção de 
consumo, uo fim de três anos, numa taxa de crescimento muito. 
razoável, significaria algo como 34 ou 35% de contenção de gasolina, 
abaixo dos níveis previstos de crescimento da curva de consumo, por 
conseguinte, cm termos de economia de petróleo, seria mais ou 
menos a ·metade, 16 ou 17%, que, aplicados sobre os 5 bilhões é meio 
que seriam previsíveis, se nada fosse feito, de consumo de impor· 
tação de petróleo, cm 1978, daria algo como 4 bilhões de dólares cm 
1978, ano no qual esperam -.e com grande grau de certeza, - a cn· 
tradu em produção desses novos campos que, ai, sim, aliviarão, subs· 
tancialmente, signjficativamcntc,,a produção interna do petróleo, 

Essas estimativas, ainda que gross.:iràs, ainda que feitas na base 
de estudos muito pouco detalhados, servem para lastrear esta con· 
vicção de que, com medidas eficazes, não drásticas, se pode manter 
sob controle o problema da importação do petróleo no Brasil. E 
mais, medidas essas que terão que ser tomadas, que ser implantadas, 
mesmo que o Brasil venha a descobrir, amanhã, u maior jazida de 
petróleo do mundo. Porque o problema da balança de pagamentos e 
das importações é um problema do ano que vem, ao passo que a 
exploração de qualquer jazida que viesse a ser descoberta hoje le· 
varia alguns anos para surtir efeitos. Nessas condições, as medidas a 
que me refiro - a de contenção c a da deflagração do programa da 

, produçuo de álcool·- têm que ser tomadas imediata c indcpendcn· 
temente de qualquer soluçuo de contrato de risco ou 'ctu··contrato de 
serviço, ou de manutenção das atuais condições de e~ploraçuo feitas 
pela PETROBRÁS. Enfim, independentemente, dessa discussão que 
cst6 em pauta. 

~ preciso que, de outro Indo, o Governo venha hçncstamente 
informar à NaÇão sobre as perspectivas reais, as potencialidades efe
tivas dessas jazidas que estão sendo detectadas, cm Campos c no Rio 
Grande do Norte, a fim de que uma decisão- que não precisa ser lO· 

muda hoje, mas pode ser. daqui ll seis meses ou um ano, porque não 
vai interferir no problema du balança de pagamento, este~ um pro· 
blcma do uno que vem - n fim de que uma decisão sobre o contrato· 
.de risco venha a ser tomada com a Nuçuo suficientemente informadu 
e não que essa medida cain, umanhil, do céu como um rnio, um tro· 
vuo, surpreendendo us próprias Lideranças do Governo, nesta Casa, 
que vão ficar muito mal, mas muito mal se amanhã o Governo tomar 



umu decisão, sem que essa infOrmação, sem que esse esclarecimento 
seja, tatu! C'cubulmcntc, dudo à Nação, 

O futo (CU I é este, Srs. Senadores: essas medidas de contenção do 
consumo e 'da dcnagraçiio do programa de álcool têm que ser to· 
mudas, agora, 'independentemente de qualquer solução fora dos 
quadros normais de exploração du PETROBRÁS. 

Mas, Sr. Prosidente, o motivo principal do meu pronunciamen· 
to, nesta tarde, i: exatamente ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará) - Permite V, Ex• 
um aparte, untes de mudar de motivo? 

O SR, ROBERTO SATURNINO (M!)B-Rio de Janeiro)
Com muita honru. 

O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA-Pará)- Eu ouvia V. Ex• e 
parece que o seu discurso deixará, agora, o tema inicial. Gostaria de 
dizer-lhe que o nosso pensamento í: coincidente, Achamos que, 
diante da perspectiva do problema de energia no mundo, o Brasil te· 
rá, uulomaticumente, que adotar três medidas, sendo que a terceira, 
na verdade, é uma redundância porque é a soma de duas anteriores: 
a primeira é uma politica de incremento da sua produção; a segunda 
é uma política de diminuição de seu consumo, sobretudo, de 
petróleo. Creio que V. Ex• coloca o problema muito bem, até o mo· 
mcnto cm que pode pôr cm dúvida que nos faltarão informações. De 
minha parte, suponho que o Governo manterã a atitude que tem se· 
guido até hoje: dar informações precisas a respeito de todos os assun· · 
los rclucionud()S com u energiu. Veja V. Ex• que Governo como um 
todo, como entendemos, é o Presidente da República com todas as 
suas ilrcas de executivos. E, por parte da PETROBRÁS, V. Ex• há 
do ter vcrincado que a Companhia jamais arriscou a antecipar, para 
o grande público brasileiro, a potencialidade dos campos de 
O a roupa, c nem mesmo aquelas da plataforma brasileira, em geral, 
porque ola tem muito cuidado com isso, uma preocupação em não 
cometer uma segunda Nova Olinda, que foi um desastre para nós, 
cm termos de perspectiva aberta, ampla e, depois, uma realização 
que, na verdade, licou a zero. Acho, apenas, que um aspecto poderia 
sobrelevar u todos esses que estamos estudando: se, realmente, che
garmos a uma produção a partir do xisto betuminoso, porque, sendo 
o Brasil, se ni1o estou equivocado, o terceiro detentor de jazidas de 
xisto do mundo, a partir do momento cm que uma produção passa· 
se a ser economicamente viável, utilizando esta matéria-prima, en
tão, ·poderíamos nos dar ao luxo do que fazemos hoje: gastar sem 
preocupação de economizar, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) -
Agr"dcço o aparte a V, Ex•, que muito honra meu discurso. 

Concordo com V. Ex• que o Governo tem sido cauteloso, como 
deve, no tocante às estimativas de potencialidade das novas jazidas. 
O que acho i: que nenhuma decisão poderá surtir efeito senão dentro 
de um pra1.0 de 4,5 ou 6 unos, quando o problema de balança de 
pagnmcnto, que está cm pauta, ou jã teria dcõnitivamcnte compro· 
metido o nosso desenvolvimento, p,clo seu estrangulamento, ou já 
csturia vcacido, por outras vias. Então, acho que não devemos 
urriscar tH:nhuma decisão, que seria precipitada, enquanto não se ti
ver real e ,IL'I!arn avaliação das potencialidades desses campos, que, 
ucrcdito, dentro do ritmo de desenvolvimento das pesquisas, possa 
chcgur uo lin1 de 6 meses, ou no máximo um ano. Enquanto isso, a 
contenção do consumo o a deOugrução do programa do álcool são 
ahsolutuml.!ntc indispcnsúvcis, mesmo porque, se umanhü o Brasil 
vier u ser o pufs mnis rico cm petróleo, ótimo; se aos preços utuuis, o 
idcool sai rnais barato, continuarfamos a útilizar o álcool, na percen· 
tngem lll(tximu pcrmitidu, e exportar Os nossos excedentes de 
pctró\co, ~.:om grande vantagem pura u nossu economia. Entilo, o 
prugrumu álcool niio t.h:pcndc do sucesso muior ou menor nus 
fH:St.Juisus, o mesmo se dundo com .o progrumu do xisto. Apenus, 
estou dcl'cudcndo uwis o illcool, porque acho que ele é suscetlvel de 

êxito ;.1 pruzo muis curto do que o xisto. Mas, concordo inteiramente 
com v. ex•, quando diz que o programa xisto também deve ser 
atu~o:udo com toda a intensidade. 

Soas importações do petróleo podem ser mantidas, controladas 
11 um uivei de 4 bilhões de dólares, por ano, ou um pouco mais, as 
estimativas das importações de máquinas c equipamentos, de bens de 
capital, que este uno já devem orçar pelos 4 bilhões de dólares, indi· 
cam, paru o ano que vem, 1976, 7 bilhões de dólares; em 1977, lO bi· 
lhõcs de dólares; cm 1978, algo como 14 bilhões de dólares, sem 
considerar a elevação de preços que fatalmente haverã nesses 
equipumentos, Porque u verdade é que se os países árabes, se os 
puises da OPEP têm o poder de barganha, de um lado, pura au· 
montar o preço do petróleo, os países industrializados, os que • 
monopolizam u tecnologia de produção das máquinas e dos 
••Juipamentos tém, também, poder de barganha, de elevar o nível de 
seus produtos, de maneira que seu deficit não se agrave substancia!· 
mente. Eu prova i: que as reservas cambiais desses pafses industria
li~oadosjú se recompuseram uo lim de um ano e pouco de crisi:. Esses 
países têm condições de elevar c vão elevar os preços: dos seus 
equipamentos, porque detêm o monopólio da tecnologia dessa pro· 
duçào. 

!intuo, nào há comparação, em termos de gravidade, parn o nos· 
so balanço de pagamento, pura o significado do item petróleo, que 
pode ser mantido ao nível de 4 bilhões de dólares, até o fim da dé· 
cada, com esse outro de máquinas e equipamentos, que cresce quase 
que vorticalmente a urna taxa que resulta nessas estimativas: 7 bi· 
lhões, lO bilhões e 14 bilhões de dólares, e sei lâ quanto em 1980, fora 
us elevações de preços, que certamente advirão, se não forem to
mudas as medidas urgentes e cncazes para o controle desse item da 
pauta de importação. 

(;ui que o nosso desenvolvimento vai ser asfixiado, e não pelo 
petróleo. Por essu viu é que a nossa economia acabarã por ser to· 
talmente dominada se o Governo não agir imediatamente. 

Que medidas seriam e<las? 
O Governo utual tem dado, vamos reconhecer, estímulos· ao 

desenvolvimento da indústria de bens de capital neste País, como 
nenhum outro, cm qualquer época, o fez. O Senador Virgílio Távora 
tem alirmado isto repetidas vezes, c estou de pleno acordo com 
S. ex' Jamais outro Governo deu tantos incentivos, em termos de 
reserva de guruntia de mercado, garantia de compra das empresas es· 
tutuis, de linunciumento a juros cada vez mais vantajosos, de parti
cipação de capital, enlim,todo um conjunto de medidas altamente es· 
tiriluluntes, que jú dcve'rium ter umu. resposta muito mais forte, por 
parte da indústria produtora de bens de capital. Na verdade, esta ros· 
posta foi muito fraca, Re'!_lmente, os resultados da política gover· 
namentul t~m sido, nu prática, muito pobres. 

Eu gostaria de ler aqui três ou quatro períodos de um editorial 
do jornal O Globo, jornal absolutamente insuspeito, sob o P,onto de 
visw de apoiar ou não as teses governamentais, publicado no dia 4 
do corrente, Mlhado pussudo, intitulado ''O Vazio tecnológico", 
rel'crindo·sc ao término' da Semana de Tecnologia, patrocinada pelo 
Governo, nu semana linda. 

Assim diz o jornal O Globo: 

O Vazio tecnológico 
OS DEBATES du Scmunu de Tecnologia Industrial, pro· 

movida pelu Associação Brasileira pura o Desenvolvimento 
dns Indústrias de Busc, expõem toda u complexidade do 
progrumu de substituiçilo de importações .no setor dos bens 
de capilul. Vi:-se que u meta govc•·namcntal para aliviur, por 
esse Indo, o nosso balanço de pugumcntos, está dependendo 
ainda do ucionumcnto ou da complementação de providên· 
dns essenciais. Enquunto não udotudus, qunlquer cxercicio 
de utimismo nesse terreno pccnrú por inconsistência e 
pn:t.:ipítnçtw. 

EM LINHAS GERAIS, u geruçilo.de bens de capital no 
Brusil é uo mesmo tempo insuficiente de produtos c abundun-



to do indústrius. O· purudoxo decorre- uo que se alega- da 
utomii.U>ão do parque industriul nessu âreu, cm virtude de 
uma polilicu indiscriminudu de incentivos fiscuis. O Governo 
contribui assim paru aumentar u ociosidade das empresas c 
elevar excessivamente o custo de produção dos equipamentos 
de l'abricuçüo nacional. 

A INSUFICIBNCIA interna termina sendo o resultado 
inevitítvol. As empresas prererem importar us tecnologias de 
que necessitam, nüo raro integralmente, e investem muito 
pouco no dc'Scnvolvimento dos processos adquiridos. Nesse 
comportamento se igualam as empresas nacionais e as mul
tinucionuis,· estus transferindo das matrizes para as filiais 
hrusileirus uma tecnologia que, uli:m de muis disponlvcl c 
muis bar<~ tu, lhes sai de melhor qualidade. · 

A NOSSA DEPENPBNCIA du tecnologia externa asso
cia responsabilidades públicas e privadas. Na Semana de 
Tccnologiu Industrial foi dito que não existe, no momento, 
quul4ucr esforço .significativo das indústrias nacionais para 
gerarem uma tecnologia brasileira e tornan:m o Pais auto
sulidcnlc. E desse vazio de iniciativa se uprovcitum natu
mlrncntc as lllultinucionuis, contra as quais de nada adianta 
uma hostilidudc simplesmente preconccituosa. 

Ai está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma verdude límpida c 
clara: com todo o esforço, em matéria de estímulos e de incentivos 
governumentais, em termos de produção interna c tecnologia e, por 
conseguinte, de capacidade pura rubricar autonomamente os nossos 
próprios equipamentos, as nossas próprias fábricas, o resultado tem 
sido, até agora, desprezível, pura não dizer praticamente nulo. 
Conhecem-se alguns projetas, algumas intenções, mas que estão 
longe de se concretizar. 

Enquanto isso, o que ocorre? As grandes empresas multina
cionuis, na base dessas estimativas de mercado, que estãO à disposi
ção de Lodos, pura quem desejar verificar, naturalmente começam u 
se interessar pelo mercudo brasileiro. 

O Sr, Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Durei o aparte u V, Ex• cm seguida, com muita honra. 

Lembro-me de ter examinado um estudo, encomendado pelo 
HN DE, sobre o setor de bens de capital, realizado, se não me 
ongano, em 1971 ou 1972, onde claramente, já se demonstrava a pre· 
dominãncia das empresas multinacionais nesse ;ctor de equipa· 
mçntos, de bens de capital, o que não é de se estranhar, porque a 
chave desse setor i: a tecnologia de produção de que só essas empre
sas dispõem. Mas, de lá para câ, esta predominãncia, evidentemente, 
só pode ter-se nccntuado. Estão ui, por exemplo, os casos mais no· 
tórios da vinda da KRUPP e da DEMAG, mas hã uma sí:o'ic de 
outros casos mostrando que as alternativas nesse setor devem ser u 
tomndu cretiva de medidas mais eficazes por parte do Governo, pura 
suprir essa deficiência do sctor industrial, niio obstante todo o Ira· 
balho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da indústrin e 
Comércio, - e devemos reconhecê-lo - através da Secretarin de 
Tecnologia, que tem, realmente, despendido todos os esforços paru 
obviar, pnru ultrapassar esse gravíssimo problema. Mas, o rato é que 
as indústrins genuinnmente n11cionuis não estão respondendo a esses 
estímulos, cus ultcrnntivus que se antcvêm para prosseguimento do 
quadro é, ou 11 paralisação, o nsfixiamento do nosso processo de 
desenvolvimento económico, pela impossibilidade de importar os 
bens de cupitul neccss{Jrios, ou u entrega desse setor-chuve do desen
volvimento nacional à emprcs11 multinacional. 

Ouço, com atenção, o up11rte do nobre Sen11dor ltumur Franco. 

O Sr, Itamar Fronco (MDB - Minas Gerais) - Senndor 
Roberto Snturnino, como sempre, V, Ex• assoma à tribuna p11ru 
tratar de 11ssunto de magno interesse do Puls. Evidentemente, nuo 
estou uqui paru ruzer a deresu do empresariado nacion11l, quando 
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V. Ex• analisa o problemu de ml1quinns e equip11mentos, sobretudo, 
quando diz do esrorço do Governo no o:entido de incentivar a indús· 
triu nacional. Apenas queria relembrar a V. Ex• uma coisa que cu já 
disse aqui neste Plenúrio: O empresário brasileiro sente-se, também, 
às vezes, desprestigiado, ~orno ocorreu quando da importação, da 
Espanha, de uma usina completa de pcletizaçilo, pela Companhia 
Vale do Rio Doce. Era o aparte que queria dar a V, Ex• neste 
instante. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
O aparte de V. Ex• i: oportuno, Esse rato realmente ocorreu. Tem 
sido alegado com freqUência, c roi um erro grave do Governo, mas 
também devemos reconhecer que, depois disso, o Governo vem 
tomando medidas cada vez mais drásticas no sentido de impor 
proibições até às importações nas suas empresas governamentais. 
Aliás, diga-se entre parênteses, as chamadas empresas nacionais de 
produção de equipamentos, em conjunto sctorial, apresentaram, nos 
últimos unos, os maiores índices de lucratividade da indústria na· 
cional igualados por nenhum outro setor .. Apesar disto, enorme 
campo de desenvolvimento têm à sua frente. Não obstante todo o 
estímulo governamental, cm termos de oferta de financiamento, de' 
capital, de participação, etc., as iniciativas dessas indústrias,- i: for
çoso reconhecer,- têm sido extremamente pobres, principalmente 
se cotejadas com o grande interesse das empresas multinacionais por 
este filei ml~non- digamos assim - do desenvolvimento brasileiro 
nesta quadra próxima. 

O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Permite 
V. Ex• um upurte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Ouço V. Ex• 

O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Inicial· 
mente, peço permissão para inserir algumas observações que, 
certamente, não serão convergentes, mUs, em absoluto, invalidam as 
afirmativas de V. Ex• nesse tão bem colocado pronunciamento que 
faz nesta tarde. Aliãs, isso já i: uma caracterlstica de V. Ex•, nesta 
Casa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Mui to obrigado. 

O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Quanto à 
gradação, temos o mesmo ponto de vista, no jogo das compensações, 
u que V. Ex• se referiu, pois o monopólio das organizações produto
ras de tecnologi11, certamente rará com que também o custo do 
petróleo sorru novas alterações. Por conseguinte, temos conhc· 
cimento das projcções de máquinas e equipamentos, c não possui· 
mos o menor indicativo para mensurar o que poderá ser, para o 
nosso País, o volume de dólares necessários para a importação do 
nosso petróleo. Conco'rdamos inteiramente com V. Ex• no que diz 
respeito à contenção do consumo, e não com o racionamento que, ai 
sim, nos trnriu o cnos no desenvolvimento cconômico c sociul deste 
Pais. No que se refere uo editorial que V. Ex• acaba de ler, do jornal 
O Globo, devo ucresccntur, nobre Senador Roberto Saturnino, que a 
tecnologi11 que importamos nem sempre é superior àquela que temos 
condições de produzir aqui no Brasil. Estâ faltando, realment:, um 
pouco mnis de sentimento de brasilidadc pura determinados grupos 
de cmprcsârios brusilciros no selar produção de bens de capital. Em 
nosso País, já temos condições de produzir equipamentos cm igu11l· 
dude de condições tecnológicas aos que importamos, e ni\o o 
l'ul.clllU); ti\o-smm:nt.: porque usamos e abusamos du lei do menores· 
furço, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MOO- Rio de Janeiro)
Concordo com V. Ex• no que diz respeito 1l segunda parte e nilo no 
que se relucionu i\ primcin\. Gosturiu de repetir, pura não ser mui .. 
entendido, porque pode haver erros por faliu ou excesso. Supondo·se 
11 cstabilid11de de preços entre us piojeçõcs de importuçilo de petróleo 



e de equipamentos, dilo mais ou J11<nos, resultados como estes cm 
1978: petróleo, scnuo ror tomndu nenhuma medida de contenção, 
algo como cinco c meio bilhões de dólares, sem levar cm 
considcruçi\o n elevaçuo de preço. Equipamentos, também mantcn· 
do-se os preços, 14 bilhões de dólares, quase três vezes mais do que o 
petróleo, Os aumentos de preço existiruo ratalmcntc, mas as 
experiências têm demonstrado que quando a OPEP eleva o preço do 
seu petróleo, os puises industrializados, monopolistas de tecnologia e 
equipamentos, também elevam paralelamente, o preço destes 
últimos. Portanto, de rorma alguma se pode comparar, em termos de 
possibilidade de asfixia da nossa balança de pagamentos, o item 
petróleo com o de máquinas e equipamentos. 

O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Permite 
V, Ex• uma rápida observaçuo? (Assentimento do orador.) Gostaria 
de acrescentar que, untes du crise de 1973, o petróleo representava, 
nu nossa pauta de importações, algo em torno de 10%, c hoje cerca 
de um terço, Enrutizaria, entuo, dois aspectos, que V. Ex• generosa· 
mente me raculta razí:-lo, concedendo-me este novo aparte. O 
primeiro é que, cfetivamentc, devemos buscar alternativas, mesmo 
LJuc venhamos u ser auto-suficientes e tenhamos condições até ·de 
expoitur petróleo. Estou inteiramente de acordo com V, Ex• Deseja~ 
ria, também, destacar aqui, eminente Senador, que, buscanâo-se 
outros meios- e devemos fazê-lo, repito- ainda assim parece-me 
vúlido que nós, representantes das Unidades da Federação e do povo 
deste País, discutamos as alternativas para, ... eventualmente, 
eretuarmos contratos de riscos ou contratos de serviço. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Nobre Senador Otuir Becker, este assunto tem sido muito debatido 
nesta Cusu, c volto a insistir no meu ponto de vista de que, em princí· 
pio, eu até aceitaria rormas novas de exploração que não viessem a 
rerir o monopólio du PETROBRÁS, como disse em apoio aos 
Senadores Jarbas Passarinho e Josó Sarney. Mas, acho que a decisão 
sobre a matéria, deve aguardar uma inrormação precisa do Governo, 
a respeito das potencialidades dos campos em pesquisa no 111omemo, 
principalmente Garoupa e Umburana. Antes que tenhamos um 
quadro real das possibilidades desses campos, penso que não seria de 
bom senso introduzir-se qualquer modificação que viesse, ainda que 
remotamente, a rerir o princípio do monopólio, politicamente 
importantíssimo puru esta Nação, sem que realmente ncasse 
demonstrado não haver outra alternativa. Julgo precipitada 
qualquer decisão que, venha ser tomada agora, a respeito desse 
problema. O que nós devemos, ê dcnasrar os mecanismos necessá
rios. independentemente de qualquer outra descoberta:. contenção 
do consumo, programa aicooleiro c do xisto. Temos de intensificar 
ns pesquisas, e o Governo precisa dar a esta Casa, c através dela, a to
da n opinião pública nacional, uma rotogrufiu real e honesta das 
possibilidudes dos campos que estão sendo perrurados pela 
PETROBRÁS, no momento. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará) - Permite V. Ex• 
um aparte? (Assenlimento do orador.) - C:: para louvar u justu 
preocupação de V. Ex•. com a definição prévia di1 potencialidade 
desses campos. Veja V. Ex•:. enquanto um homem da Oposição 
como V, Ex• rala nesses termos, tenho a tristeza de verificar que 
membros do meu Partido jâ declaram, peremptoriamente, que a 
PETROBRÁS não atingirá u auto-suficiência. Ainda hoje, li, entre 
perplexo e ligeiramente contundido, uma declaração que pa~cce ser 
definitivu, de um dos nossos companheiros de Partido com assento 
nesta Casa, exatumcntc no sentido de que a PETROBRÁS não alcan· 
ç:~rí1 a uuto-suficiênciu. Pergunto-me: de onde sabe S. Ex• tantas 
coisas que nós não sabemos? Onde estão ns rontes de inrormação? A 
menos que cstcjnm com Netuno e ele suiba antes de nós. C:: extre· 
mamcntc importante o que V, Ex• declara: untes de termos uma 
idéia real ou precisu, sobre o que i: n potencialidade -c jâ hã mais 
do que a potencinlidude, hú n possibilidade de se transrormnr essa 
potenciulidudc cm aigumu mensurução vúlidu pnrn a produção de 
petróleo- é, no mínimo, arriscado tomar qualquer tipo de decisão, 

·v. Ex• tem inteira raziio. Como V. Ex• me deu oportunidade de 
uparteú-io, gostaria de salientar: na nossa velha Matcmãtica do 
passado, duas quantidades que são iguais a uma terceira são iguais 
entre si mas, no nosso caso, o apoio que V. Ex• dá ao ponto de· vista 
nqui sustentado por mim e ao que dá também ao ponto de ·vista 
sustentado pelo meu nobre colcgu de Bancada, Senador José Sarncy, 
não são iguais entre si. Na verdade, voltci·mc contrário aos contra· 
tos de risco c caracterizei precisamente que estaria de acordo, desde 
que esses contratos de risco pudessem ser realizados cm áreas 
alocadas pela PETROBRÁS, ao seu alvedrio, e para pagamento em 
dinheiro e não cm petróleo. lnrelizmente, o ponto de· vista que o 
Senador José Sarney levantou, precedido de uma larga rase analftica 
em que 'eu esperei pela conclusão e, portanto, talvez tenha sido um 
pouco prejudicial, quando o apurteei, o ponto· de ·vista, repito, que 
S. Ex• sustentou roi um contrato normal de serviço, com o paga· 
mento de produtividade. Isso não í: contrato de risco. Isso absoluta· 
mente não é contrato de risco. E é pena que S. Ex• não se encontre 
aqui pura de<envolver o seu raciocínio, assunto que pretendo, 
abusando da pucií:nciu desta Casa, tratar na próxima quarta-rei~a. se 
eu conseguir me inscrever a tempo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Agradeço, Senador Jarbas Passarinho o aparte de V. Ex•, realmente 
cs~lur.ecedor dessa distinção que merece ser esclarecida. 

Di riu que, de uma rorma ou de outra, realmente, não rerindo o 
princípio do monopólio, poderiam ati: ser adotadas desde logo. 
Acho, porém, que de melhor alvitre que essas rórmulas aguardassem 
uma definiçuo mais precisa a respeito das potencialidades do campo, 
apesar de reconhecer que elas não ferem o princípio do monopólio, e 
poderiam, digamos assim, servir quase que como uma válvula de es· 
cape para as pressões que estão aí, desencadeadas para a assinatura 
de contratos de risco nos termos clãssicos, isto ê, com participação 
em óleo como se raz em oútras partes do mundo. 

O Sr. Jarbas P~ssarlnho (ARENA- Pará)- Pode V. Ex• pre· 
judicar dois minutos do seu discurso concedendo-me um aparte? 

O SR• ROBERTO SATURNJNO (MDB- Rio de Janeiro)
Não seria nenhum prejuízo, posso garantir a V, Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará) - Irrelevante mas, 
de :dgum modo, parece-me oportuno. V. Ex•, muito cavalheiresca· 
mente, resolveu concordar com alguma coisa, sabendo, de antemão 
que essa alguma coisa não é viável, é inexeqUível. Então, esses contra
tos que não são de risco, mas de serviço com pagamento de taxa de 
produtividade, seriam uma espécie de "estacanovismo" na expe· 
riência da PETROBRÁS. Isto me lembra, e roi por isso que pedi o 
aparte a V. Ex•. algo que si: conta relacionado com 9 General Góis 
Monteiro nos seus ãureos tempos de Chere do Estado Maior do Exí:r· 
cito Brasileiro. Diz-se que os sargentos começaram a pedir modifica· 
ções nos seus unirormes ficando os mesmos muito aproximados aos 
unirormes dos oficiais. Havia, inclusive, uma direrençu tradicional de 
unirormes, c o símbolo que restou para a distinção do unirorme dos 
sargentos em relação ao dos oficiais era o talubarte dos tempos de ou· 
troru. E os sargentos teriam entiío insistido na solicitação de pode· 
rem também usar o tainbarte. O processo correu, - conta-se isso cm 
trndiçilo oral, não sei se í: verdade -. tornou-se volumoso e finai· 
mente chegou à mesa do General Góis Monteiro, que lhe deu o se· 
guinte despucho: "Sim, concordo, desde que se use o talabartc por 
baixo da túnica". Purece que é o seu caso. (Risos.) 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Os apartes de V, Ex• sempre revelam, Senador Jurbas Passarinho, a 
sua perspicúcin c inteligência, características reconhecidas por todos 
os seus coh:gus. 

Mus, Sr. Presidente e Srs. Senndores, postas as coisus nestes ter· 
mos, dcmonstrudu u verdadeira grudaçilo de importância de priorida· 
dcs, no tocante uos problt:mus que afligem o nosso quadro .::conõmi
co, se cm termos de cquipumcntos u ulternutivu evidente é estU: - n 
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('lmnlizw;t1o do nosso descnvolvilncnto ou entrega de um setor chuvc 
d:.1 no!\su economiu. du noss~1 sobcruniu, inclusive onde estú a cons
ciênciu nncionul, que pmccc, crn certos momentos, se dur por satisrei-
1<1 nu defesa da I'ETROBRÃS. corno símbolo, um símbolo impor
tuntíssimo, reconhecemos todos nós, dessu consciência de soberuniu, 
de indcpcndCncin, de uutonomiu dos seus destinos - perguntu-se: 
por que ni'in se pensar nu suu correspondente no setor de equipumcn· 
tos, que seriu. upcnus pura dur umu dcnominuçào vulgur, ii 
E QUI POBRÁS'! O que seria esta medida de criaçiio de uma empresa 
nnciomll. cst:.ll:.JI de produçi1o de equipumentos'? Seriu ntribuir a estu 
empresa n liHlllllp<llio da produção de equipumcntos? Nào. O que se
ri:! estn emrres:.1'! Scrin uma empresa holdlng que organizasse u pro
dw;flo do setor,que distribuísse ilS vocuçõesj(l existentes, as vocações 
!lrndutivas, dentro de: setorcs jú existentes nu nossa indústria, partici
p:llldo com capitul, dando tecnologia, porque estu empresa se consti· 
tuiria num n1ícleo de produçtw de tecnologia, coisa que nenhumu cm
presa privada é cup<IZ de fu1.cr. Tecnologia, no Brusil, só se desen
volve, t!IUiilmc.ntc. ao que cu suih~t, com eficácia, no Centro Tecnoló
g.icn dn Acronlluticu, que é entid•tdc estntul, c numa tentativa que se 
cstú· realizundo nu USIM EC- Usiminus Mecfu1ic:.1s, tnmbém cm
f'Hes;a cs\l.ltnl. l'hlis só a cmprcsu estatal tem condições de crctuar.ésse 
investimento, de lunp.tl prm.o de muturact10- o de formur umu cen
tena de cng.cnhcirtlS, sentados it prunchetu. ubsorvendo tecnologiu, 
ndquirindo conhecimentos nos vúrios setores de produçt1o de cquipn
mcntos pura rcpl.ISS~t-los !t indústria nucionul de equipamentos. Só 
uma cmprestl holding, qm: tivesse participaçtw nas cmpresus ussocia
d:.ts com o cnpital privado ntleion:.ll, jít existentes, que desenvolvesse 
c criasse outras nuqm;lcs sctores, necessitndus c que uté patrocina:;sc 
contrntos de associaçtto de jolnl·"cnturcs com emprcs~ts multinacio
n;.,is. ma!t cm condiçtlo minorití1ria, a exemplo do que vem realiznnd·o 
a PETROQUISA no sctor petroquímico. Nllo hil preconceito algum 
cm relaçllo 1• PETROQU ISA, que é subsidi(lfia du PETROBRÃS, o 
grande símbolo da consciência nacionul. Seu PETROQUISA pode 
fmcr isto. c o vem r~rlendo, com grande êxito, por que nrlo se crinr o 
mesmo mucunismo no setor de cquipumentos'! Eu dirin quej{t existe 
um cmbrillo desta empresa: chumada EMBRAMEC. f:: uma sub-· 
sídíilria do BNDE, criada com esse propósito. Falta, apenas, um pou
co de comgcm pura concrethmr us linhas de o1çào que cstuvam nu su:.1 
concepção llriginal. Naturalmente, cs\:1 falta de coragem é resultado 
dcst:.1 cumpanha tremendu que se vem desenvolvendo, a meu ver, ar 
sim, pu troei nada pclus multinacionais contru u ch:.tmndu cstutiznçUo. 

Pur 1.111C licar este Governo- como todos os Governos da Re
voluçi'io que sempre uprcgoarum o pragmatismo, que sempre comhu .. 
tcrum os mitos. as irracionalidudes- ~1cuudo c com medo de enrrcn
t:.lr um preconceito como o du privatização? C:. certo que u economiu 
privudu, a economia livre, a economia de mercado ê o nosso ponto 
de vistu, é indissociável do sistema democrático que nós derendemos, 
mas isto não quer dizer, ubsoluwmente, que naqueles selares ondcj11 

nilo existe u livre iniciutivn, porque ninguém entrn com liherdudc 
pum produzir equipumcntos pesudos neste Pu i~. porque j{t siio seto
res monopoli1.udos, onde u produção é nutom{lticamente monopolis· 
tica, scjn cln de multinacional, de empresa privada ou cstatnl, porque 
nesses selares jit ni1o mais existe, a livre iniciutivu, pelus exig.Cncias 
em termos de investimentos, de tecnologiu. Por que se licnr ainda pre
so no preconceito privuti~istu que nos cstú imredindo de uchur u 
so!uçiio que nos vai tirar deste dilemu, da purulisuçào do nossu desen
volvimento ou entregu total de um setor chave às e111presus 
multinacíonuis? Este ponto de vista tenho derendido, inclusive com 
risco de ser ucusado de estutizunte, mas não importu, O que importu 
é mostrar clurmnentc, dentro de um ponto de vistu prugmutistu, que 
é aquele que o Governo diz dercndcr u cadu minuto, que, nesse sctor 
de bens de cnritul, nesse sctor de ~roduçno de equipnmcntos, hí1 que 
se imprimir um desctwolvímcnto u pru1.o mais curto possível, pois 
não suiremos du estuca zero, ou da cstucu um ou dois, se cmltinuur
mos u insistir na política de impedir u entrudu du ~.~mpresu estatal, 
cnm hasc llcssc prcl.!nt\ceito privutlvistu. 

Li us dccluruçõ" hí1 poucos dius prestadas pelo Ministro 
Shi~eaki Ucki. ii CPI dus 'Multinucionuís, nu C:imuru dos Depu
tlldos. S. Ex• defendeu um ponto de vistn que me é muito simpíllico. 
Ditia ele I.JUe a mell~or tútica de dcfesu é o utaque e uo invés de nos 
rreocupurmos ex.clusivumentc com a derc:sa contras us multinn· 
cionuis, importa, :.tlém das naturuis ('lrcocupuções com cstu invasão, 
crinr as nossus multinacionais. 

Oru. S. Ex• repeliu ~a lavras que cu· disse uquí, cm discurso 
pronunciudo logo liO infcio destu lcgislulura. O que importa é criar
mos nós us nossas multinacionuis. porque essas empresas de grande 
dimensUo, cm detern1inados setores, constituem uma exigência ubso
lutu do·p~~1cesso de desenvolvimento econômico. Nilo podemos viver 
sem elas: lm parumos o nosso desenvolvimento, ou nos cntregumos 
i1s multinucionuis estrungeirus, se nflo tivermos as nossas próprias. 

Quuís sllo lls nnSSliS muliinucionuis? A PETROBRliS, cm pri
meiro Jug~1r, quej(t é umu d:.1s cinqUenta maiores cmpresus do mun .. 
do, é a ELETRORI\ÃS, é a Compllnhiu Vale do Rio l>oce, é li 
TELEBRÁS, é li SIDERBRÃS c - por que ni1o? - a 
EQUIPOBI\ÃS. Por que nua trunsformur li EMBRAMEC na 
EQUIPOIIRÃS, na I'ETROQUISA do selar de produçllo de 
equipamentos'? O que híl contn1 iss,l'! Qual o pecado mortal de se re
solver esse rroblcmu por uma linhu de ~1çàn quejú tem sido adotada, 
com Cxito, por nlguns .~etnres onde, t;.unbérn. se elllocam essas exi
gências de p.rundcs investimentos cm capitul c tecnologia? 

Francnmente, não entendo. Acho que o que existe é uma 
campanha- custo <1 dizê-lo, porque não quero J'IUSsur por aqueles 
que vêem runlilsm:ts onde eis ni'ío existem- no cmo. existem J':mtois· 
mas. porque cssu canlJ"HIIlha estíl sendo dcscnc~ldCtld:t, u meu ver, pc· 
las emprcsus interessudo1s nessu rutia muito importuntc de nosso 
mcrclldn de produtos industrillis, que 1: u produção de equipamentos. 
O que hú é um~1 cumpunhu desencadeud~t por esses interesses, para 
impedir que o Governo, :.tcundo pela campanha baseada ne:;scs rrc~ 
conceitos, venhu u l'altur numa medida uhsolutmncntc cssenciul c ur
gente, qual seja a criaçfio da EQUIPO BRÁS, ou que qualquer ou tio 
nome tenha. 

O Sr. Otair Beeker (ARENA-Santa Catarina) - Pcl'mite 
V. Ex• um ;.1parte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)
Com muito pruzer. 

O Sr. Otair Bccker (ARENA-Santa Catarina)- No que tange 
ao êxito, coloco uspus. Ne~se sentido, prometo fazer um~1s rcvehu;õe.; 
cm breve. Nem todas as empresas estntais, neste País, utuum cm 
regime económico. Quanto ao aspecto cstatizitntc, devo dii'.cr u 
V. Ex•, que, fie não sou toudmcntc a ft1vor- niio sou mesmo- é 
preciso que se ussinnle uma nhservaçtln: o desestimulo, cm algumufi 
l1rcas do setor privado, é origíní1rio dus C'Xigências c do ulto custo do 
dinheiro que o Governo coloca à sua disposição. V, Ex• por certo, 
muito melhor do que cu, eis que, egresso do Bunco Nllcionul do 
Desenvolvimento Econômico, conhece hem 11 prohlcmí1ticn, a quul ti· 
ve a oportunidndc de traduzi-lu ao eminente Presidente do llNII, 
quundn nos honrou com suu prcscnçu nu Comissiio de Economiu 
dcstn Casa. 

O SR. ROBf:RTO SATURNINO (MilD-Rio d<• Junoiro)
Nohrc Scn:1dnr, em primeiro lugnr, cmhnru seju tJcinso repetir, devo 
diter que n:ada tenho contru u cmprcsn privudu nucionul, muito pcl'1 
contrí1rio, ncho que é u célulu princif!al, i: o tijolo de cnnstruçiio de to· 
da n nossa cconnmin, evidentemente, Repito, iguulmcnte, sempre 
'-Jllc me i: dada u oportunidude, qualquer preconceito cuntru n empre
sa estutul, nuqucles velhos termos, de que u empresa estntul é 
ínencicntc. Estí1 nhsnlutumcntc dcrnonstrado, rela príllicu, neste 
Puis, que us cmprcs:.ts cstutais têm alto gl'au de ericiêndu, c uté muior, 
do que us cmpresus privadas, o que é comprecnsfvel, pciH suu di· 
mensfln, porque rcntahilidnd!.!, hoje, é quase umu l'unçi1o, urna corre· 
ltu;nu dirctn com u dimcnsf1n do elnpreendimenlll, pelo menos Cm 
dctcrminmlos sctul't:S. 



fi clnro que cmpresns estatnis, como a Vale do Rio Doce, 
PETROBRÁS, Bnnco elo Brnsil, as b\uc chlps dn nossa Bolsa de Valo· 
res, dotudas de umu dimensão maior, têm capacidade muito maior 
de gerar lucros nu proporção do seu capital. Da\ sua maior lucrati· 
v idade. O que est(t demonstrado, todavia, é que aquele velho precon· 
ceito da iner.ciênciu do Estado mal gerente acha-se definitivamente 
afastado de todas as nossas cogitações e preocupações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero alongar-me. A r.na· 
lidadc principu\ deste meu discurso í: dizer que vejo uma espécie de 
desvio de atenção sobre o que, rculmente, constitui o nosso maior 
problema c u nossa primeira prioridade: a produção de equi
pamentos, no Brasil. Pode ser até que esse desvio não seja proposital 
- não quero neste pnrticu\ar, repito, ver fantasmas - pode ser um 
desvio naturalmente decorrente da históriu do petróleo, da história 
da PETROBRÁS, du natureza do símbolo, das preocupações de 
todos os políticos e da imprenso cm geral com os destinos da nossa 
grande empresa. O fnto, porém, é que hã um desvio de atenção, 
porque essa questão de contraias de risco pode perfeitamente esperar 
mais algum tempo, até que se tenha uma avaliação completa das 
nossas potencialidades, desde que tomadas, estas sim, as medidas 
que têm que ser tomadas imediatamente, que são as referentes à con
tenção do consumo, à deflagração do programa alcooleiro e do 
programa de produção de xisto. 

Mas, o que se deve cuidar, imediatamente, e isto não pode 
demorar, é: da criação de um mecanismo er.caz para enfrentar o pro
blema de substituição de equipamentos e de tecnologia nesse Pais. E, 
no meu modo de ver, esse mecanismo er.caz só pode ser uma 
empresa de sociedade de economia mista,uma holdlng estatal capaz 
de organizar a produção do setor em associação com capital privado 
e produzir, efetivamente, a tecnologia própria, a tecnologia nacional, . 
porque este é: o gránde estrangulamen'to que hã de asfixiar o nosso 
processo de desenvolvimento, se essa providência não for imedia
tumente tomada. 

'. 

O Sr. Oslres Teh,elra (ARENA - Goiás) - Permite V. Ex• um . 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Pois não. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás) - Antes que V. Ex• 
·deixe a tribuna, nobre Senador, gostaria de fazer algumas apre· 
ciuçÕo> l'âpidas c concluir pela pergunto ao professor da matêrin. 
Ocorreram-me, quando ouvia V. Ex•, algumas dúvidas! V. Ex! quer 
estabelecer um critério de 'prioridade. O que é mais importante pura 
o Bràsil: diminuir de imediato os seus gastos com a importação de pe
tróleo ou .diminuir os seus ·gastos com a importação de equipa
mentos? V. Ex• coloca o problema de equipamento em primeira 
posiçilo. Ora, Sr. Senador, em 1969 - não tenho, lamentavelmente, 
os números nas mãos, mas, pelo menos deste dado me recordo.- a 
nossa produção de petróleo alcançava 38,5% do nosso consumo. 
Cinco anos depois, a nossa produção de petróleo, embora tenha 
crescido razoavelmente bem - foi exatamente o pcrlodo ãureo da 
PETROBRÁS, o perlodo em que se aprofundaram os esatudos, o 
período cm que muis se perfuraram poços no Brasil, o perlodo em 
que tivemos a sorte espetacu\ar de descobrir Garoupa e outros poços 
nu plataformu continental - ao invés de aumentarmos o seu per
ccntuul, cobrindo o nosso consumo, descemos. Embora aumentando 
razoavelmente, nossa produção, cm 1974, só representou 21 ,4% do 
nosso consumo, salvo engano. Quer signir.car obviamente, que o 
consumo de petróleo cresceu num percentual muito. maior, ou numa 
curvu muito mais ascendente do que a curva da produção. O que 
pretendem uquc\es que advogam a existência do contrato de risco, 
que ni\o vem u ponto de quebrar o monopólio estatal, que nilo vem 
diminuir o poder nucional e nem a soberania nacional, é exatamente 
diminuir u posiçrto uscendcntc dcssu curva de consumo em relaçilo à 
curvu dn produç1\u. No momento cm que u importaçilo de petróleo 
signir.cu - puru usar u terminologia de V. Ex• - ulgo como três 

bilhões de dó\uros, puralclo à importação de equipamentos, que é: 
algo como qu1ttro bilhões, quando temos certeza de que hã aumentos 
cada vez em tempos menores do óleo bruto, a ponto de nós, no 
Brasil, já termos aumentado o preço do combustlve\ por quatro 
vezes, num percentual superior a 40%, isto sem contar o aumento 
que a PETROBRÁS c o Governo Brasileiro haverão de r.xar com o 
aumento recentemente imposto ao mundo pela OPEP; com 10%, eu 
até: admito com V. Ex• que a sua preocupação com importação de 
equipamentos possa signir.car, também, com o advérbio também, 
um ponto de estrangulamento na balança de pagamentos. Concordo 
com V. Ex•. mas, querer colocar uma na frente da outra, honesta
mente acho temerário, sobretudo quando V. Ex• advoga uma solu· 
cão que ntio sei até que ponto seria correta. Ora, existe a 
EMBRATEC. A EMBRATEC teria por objetivos fundamentais 
desenvolver tecnologia capaz de oferecer à empresa privada nacional 
para que ela realizasse a produção de equipamentos nccessãrios no 
desenvolvimento brasileiro. O que V. Ex• pretende é que se crie a 
EQUIPOBRÁS - ·é o batismo de V. Ex• - com o objetivo 
exutamcntc de fazer estudos de tecnologia para oferecer a essa 
empresa brasileira, ou cm associação, com quem? V. Ex• vciia, 
tranquilamente, que, no futuro, a EQUIPO BRÁS iria fazer associa· 
ções com as multinacionais, as quais se estâ tentando eliminar. Está 
ui a C ia. Vale do Rio Doce fazendo consórcio com r.rmas multinacio· 
na is, está ai a USI MI NAS também fazendo contratos com campa· 
nhius multinacionais. todas elas fazem convénios com companhias 
multinacionais para a exploração de minérios. Para a Serra de 
Carajás, para a exploração do seu minério, foi se buscar na United 
Steel o know how, foi se buscar nu Unitcd Steel o equipamento, quer 
dizer, foi-se buscar na multinacional. A multinacional não é aquilo 
que o Sr. Ministro Shigeaki Ueki disse. Ai está uma parte contra
ditória do discurso de V. Ex•, porque, se V. Ex•, de um lado, diz que 
t1 Governo tem receio das multinacionais, de outro, afirma que o 
Ministro Shigeaki Ueki está de acordo com V. Ex• •. quando diz que 
e\ediz que não: ao contrãrio de ter-se medo, é preciso enfrentar as 
multinacionais. E o Ministro Shigeaki Ueki fala em nome do 
Governo, Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)
Nem sempre, Ex• Há episódios' em que ele emite opinião pessoal. 

O Sr. Oslres Teixeira (A·RENA-Goiás) - Eu parto do pressu· 
posto de que no momento em que o Sr. Ministro não fale em nome 
do Governo, ele é demissionário, tcoricàmente. Sobretudo numa 
matéria como esta, em que eie ··~~r.ili falando, se não 'cm nome do 
Govcrnç, em posição contrãria à do Gover~o. Mas, para não fugir 
ao assunto e concluir o aparte, quejâ sé torna longo, vê V. Ex• que 
concordo com V. Ex• nos cuidados que tem em criar-se uma estru
tura pura evitar o estrangulamento da economia brasileira na impor· 
tação de equipamentos. Não sei s~ a solução seria a criação da 
EQUIPO BRÁS ou se a solução seria dar ênfase ao funcionamento 
da EM BRATEC, existente, para estudo de.tecnologia a fim de o fere· 
ci:-la às empresas nacionais; Na verdade, cm todo esse contexto, 
V. Ex• hã de convir que não podemos r.car, nesta Casa, a nos 
preocuparmos permanentemente com as grandes empresas, com os 
grandes conglomerados, a criar a EQUIPOBRÁS, "n:'-brás por aí, e 
nos esquecendo da pe.quena c média empresas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)
Estou de pleno acordo. 

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA-Goiás) - Está. no seta r do 
próprio petróleo. Ainda não faz muito tempo, o Conselho Nacional 
do Petróleo teria decidido que deveria fazer o reaproveitamento do 
óleo \ubrir.cante. Esse· reaproveitamento, que é feito no Brasil em ter
mos de 2% ou 3%, sulvo engano, do óleo lubrir.cante produzido e 
consumido no Brasil, é feito nos Estudos Unidos e em outros pulses 
de 35% cm diante. E o Conselho Nacional do Petróleo estava no uno 
pussudo- segundou noticia que li- pretendendo um consórcio ou 
fazer uma associução com a Essa ou com a Shell, quando existem 
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nada menos do que umas 50 pequenas empresas no Brasi!'quc:Ü~pm 
com esse setor. Em termos de prioridade, Exccli:ncin, conQua'nto 
respeite a posição de V. Ex•, conquanto respeite o cuidado que 
V. Ex• estú tendo nu projcção do balanço de pagamentos do Brasil, 
no que diz respeito ao equipamento, V. Ex• há de convir que o 
problcmn petróleo é profundamente grave, c que, sobretudo, temos 
uma solução à vista. Nós SAbemos que temos. petróleo. O que não 
temos, Excelêncin, é know how; o que nós não temos é gente: o que 
nós' não temos é: dinheiro pura perfurar e aproveitar o petróleo brasi
leiro. Isso pode ser obtido a médio prazo, obviamente, se eliminar
mos o programa alcooleiro, obviamente se eliminarmos o programa 
de controle do uso indiscriminado da gasolina. Pode ser obtido com 
todas essas providências, que são a curto prazo: a do programa 
alcoolci ro, c a do programa dos chamados contratos de risco. Talvez 
o medo brasileiro seja pela palavra "risco", e o nobre Senador Luiz 
Cavalcante, para poder tentar eliminar esse temor- como V. Ex• 
balizou ainda há pouco a EMBRATEC como EQUIPO BRÁS- re
solveu batizar o contrato de risco como .. contrato de segurança", O 
que Í1)1reciso é não ter medo, Ex•, é aquilo que o Ministro Ueki disse 
e que V. Ex• ouviu: o que é preciso é não ter medo de multi
nacionais, não ter medo de enfrentar problemas. o absurdo será 
ficarmos sentados sobre a riqueza à espera de soluções ctéreas. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB-Santa Catarina) - Dá licença de 
·um aparte, Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) -
Senador Evclásio Vieira, respondo rapidamente ao Senador Osircs 
Teixeira c dou o aparte u V. Ex• em seguida. 

Longe de mim dizer que o problema do petróleo não é grave, 
não é importante; ele é importante, i: grave, como é grave o probiema 
do aço, de que estamos importando mais de um milhão de dólares, o 
problema de fertilizantes, o dos não-ferrosos, etc. 

Quando estabeleci uma gradação e coloco equipamentos em 
lugar de maior destaque, expliquei por quê, Primeiro, porque as 
importações de petróleo crescem sem nenhuma medida de conten
ção, de três bilhões e pouco este uno, para cinco e meio bilhões em 
1978, enquanto as importações de equipamentos crescem de quatro 
bilhões hoje, para quatorze bilhõcs·em 1978. Um crescimento muito 
mais empinado, uma curva muito mais empinada do que a de 
importação de petróleo. Segundo, porque no caso do petróleo temos 
alternativas: temos a alternativa de contenção- que pode ser usada 
sem nenhum efeito catastrófico; e temos a alternativa da adição do 
álcool, que vai diminuir o consumo da gasolina c pode trazer 
resultados a prazo bastante curto; e temos ainda a perspectiva da 
explorncão dos campos do Rio Grande do Norte, que já estariam 
entrando em produção cm 1978. 

Por conseguinte, no que diz respeito a petróleo temos perspecti
vas. Apesar de a curva de crescimento não ser tão intensa, apesar de 
a taxa de crescimento não ser tão grande, temos perspectivas. No 
setor- de ~quipamentos, a menos que se tomem medidas realmente 
encazes- c cu só vejo uma, criação da EQUIPOBRÁS- cu não 
vejo alternativas, apesar de o crescimento ser muito mais !ntcnso. 
Dai a minha preocupação, e dai o motivo da minha presença hoje 
aqui. 

O Sr. Evehíslo Vieira (MDB- Santa Catarina) - Dá licença, 
Senador? 

. _o SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Sr. Presidente, eu ouço apenas o aparte do Senador Evclásio Vicirn e 
enccrrurci. 

O Sr. Evehíslo Vieira (MDB - Santa Catarina)- O Senador 
Osires Teixeira, Vice-Lider da ARENA, do Governo, único Vice
Uder presente, fulnndo portanto no nome da Liderança da 
ARENA, ... 

O Sr. Oslrcs Teixeira (ARENA- Goiás)- O Senador Jarbas 
Passarinho cstt\ presente. · 

O Sr. Evehísio VIeira (MDB- Santa Catarina)- Mas me pare
ce que isso não invalida a interpretação que vou dar. 

... S. Ex• fala em nome da Liderança da ARENA. S. Ex• 
afirma, categoricamente, que o Brasil não t~~ dinheiro, não tem 
tecnologia, não tem equipamento, c essa afirmação connitu com a 
palavra do Presidente da República, através do seu principal 
intérprete na ltrea da politica petrolífera, General Araken de 
Oliveira, que anrmou, nesta Casa, que o Brasil tem dinheiro, equipa
mento; t~m todas as condições para prosseguir na pesquisa, no 
cumprimento do programa do 11 PND, buscando a maior produção 
do petróleo do Brasil. Ora, se o Brasil tem estas condições 
fundamentais, parece-me que não há razão de se discutir se devemos 
ou não assinar contratos de serviço. Na hora em que o Governo 
disser que não.tem dinheiro, que hão tem condições, aí seria válida a 
discussão da matéria. Enquanto o Governo não o disser, não tem 
sentido a discussão, porque temos aquilo que é fundamental para 
buscar a maior produção e a auto-suficiência do petróleo em nosso 
campo. Outro ponto, Senador, é que me entusiasma a sugestão de 
V. Ex• para a criação de uma holding para explorar bens de capital 
necessários ao desenvolvimento do Brasil na mesma proporção- ou 
provavelmente em proporção maior do que do petróleo. Sabemos 
que, no Brasil, somos desprovidos de dinheiro para atender à necessi
dade do nosso crescimento, do nosso progresso, do nosso desenvolvi
mento. Sendo o Governo responsável pelo dcscnvolvimi:nto, não ten
do a iniciativa privada o capital necessário, cube a el~ cobrir este 
vazio. e o mesmo - permita-me aqui dizer - que ocorre no campo 
da agricultura: este País pode aumentar a sua produção agrícola, 
pode produzir alimentos, matérias-primas para o desenvolvimento 
do nosso parque fubril; pode produzir excedentes para buscar divi
sas, nuas está faltando um sistema de comercializatão, está"' faltando 
uma gmnd~ c:mprcs.a- e, ai, o Governo deveria entrar, compor-se 
com o cupttal parttculur pura criar uma empresa de grande porte 
para dar o desenvolvimento. Sabemos, e o Governo o reéonhece· 
~onstantemente, que o culcanhur-de-Aquiles, nu área da agropec<lá
~iLI, é i.l comercialização. Então, o de que precisamos 'nós, no Brasil? 
E termos mais decisão, mais coragem e não nos preocuparmos co~ 
os comentários de esquinas de advogados das multinacionais, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rio de Janelrt>J -
Senador Evelásio Vieira o aparte de V, Ex• é realmente brilhante, é 
luminoso. 

Em primeiro lugar, é exatamente esse conflito de afirmações 
ent~e. rcpresent'antes do Governo nesta Casa e os responsáveis pela 
pohttea de petróleo do Governo, que desorientam não apenas a 
Oposição mas a opinião pública nacional, a Nação. 

A Nação, afinal de contas, se encontra perplexa ante essa diver
gência de afirmações e de dados. Uns dizem que temos petróleo e 
temos condições de explorar- o Presidente da p"ETROBitAS c por 
conseguinte o Chefe do Governo através da sua palavra; o tider do 
Governo ncstu Cusa, o Senador Virgflio Távora- mas outros reprc:· 

. scnt~~nlcs do Governo ulirmnm e com uma segurança que realmente 
nos htl., pelo menos, desconnar de que estejam lastrcados em infor
rntu,;lh:s, tumbérn, muito boas de que nào temos nem dinheiro nem 
possihilidudc de virmos a ser auto-suficientes no setor. ' 

Essa divergência precisa ser esclarecida, a bem não apenas de 
n.ós, reprcsi:ntu~tes du Oposição, mus de toda a opinião pública nn
ctonul, que prectsu tomar conhecimento da real situação do Pafs . 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- V. Ex• me permite, 
nobre Senador'/ e só para um esclarecimento, já que fui mencionado. 
(Assentimento do orador,) Faço questão de enfatizar. O nobre repre
sentante de Suntu Catarina disse que eu teria unrmado que a 
PETROBRÁS nilo tem nem dinheiro, nem know-how, para explorar 
o petróleo quando, nu verdade, o que cu disse, é o que V. Ex• acaba 
de dizer. E ucho que fui claro o suncicnte. Entendo que a 



PETROBRÁS - isso vou tornar bem claro já que é preciso fazer 
todos os "bi:·a·bás" para que entendam; lamentavelmente o nobre 
representante de Santa Catarina não entendeu ... 

O Sr. Evehísio Vieira (MDB - Santa Catarina) - A 
Tuquigrafiu csttí aí. 

O Sr. Oslres Teixeira {ARENA - Goiás) - ... acho que a 
PETROBRÁS, repito, não tem o know-how suficiente, os rc~ursos 
linuncciros suficientes pura -face ao violento aumento de consumo 
de petróleo no Brasil e face às descobertas pelas perfurações realiza· 
das, até hoje -nos tornar, em curto prazo, suficientes cm petróleo. 
Esta foi a afirmação que V. Ex• entendeu muito bem e que, lamen
tavelmente, o representante de Santa Catarina, Senador Evelásio 
Vieiru, nüo entendeu ou quis torcer. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO {MDB- Rio de Janeiro)
Senador, pelo que estou informado, essa afirmação contradiz a afir
mação do Presidente da PETROBRÁS, que afirma que a empresa 
nacional tem condições de ... 

O Sr. Osires Teixeira· {ARENA - Goiás) - Ex•, a estatística 
está ai: em 1969 produzimos 38% do nosso consumo, hoje pro
duzimos 21%! 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (1\IDB- Rio de Janeiro)
Creio· que V. Ex• se refere a perspectivas futuras, quer dizer, em 
termos de 1978, de i 980, ou de 1982. ~ claro, não estamos discutindo 
u situ<~ção presente. Em termos de perspectivas futuras a afirmação 
de V, Ex• contradiz, frontalmente, aquela feita pelo Presidente da 
empresa,,. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA- Pará)- Permite V. Ex• 
um ap:1rte'~ 

O SR. ROBERTO SATURNJNO {MDB.- Rio de Janeiro)
Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA- Pará)- Devo pedi-lo até 
cm nome. aqui, da Topografia, para que o Senador Evelásio Vieira 
consiga me ver da Bancada onde S. Ex• se encontra. Na verdade o 
ponto de vista do Senador Osires Teixeira, .é pessoal. S. Ex• não fula 
incriminando, neste caso, a Liderança, fazendo com que ela partilhe 
do seu ponto de vista, porque as afirmativas de S. Ex• merecem 
reparo por companheiro do seu próprio Partido, Por exemplo, eu 
acho absolutamente inválido o argumento que S. Ex• utilizou em 
relação à prouu~ão docrescentc da PETROBRÁS. Sabemos que hú 
um período entre a pesquisa e a produção, em que mesmo quando é 
bem sucedido se chama de pré-produção. 1:: precisamente a fase que 
estamos atravessando hoje, na plataforma. continental,· nomea
damente em Cumpos e no Rio Grande do Norte. Essa pré-produção 
não pode ser levada em consideração no momento, porque ainda se 
está cm fase de delimitação dos campos. Mas desde que essa delimi
tuçUo se ftlçn, cu produção comece, imediathmente isso se fará sentir. 
Até mesmo os mais pessimistas em relação u Campos - chamado 
Campos a descoberta do litoral do Estado do' Rio- vui permitir 
mesmo para os mais pessimistas, repito um aumento de produção de 
40 mil barris por dia. Entiio, só isso modificará completamente a 
estatística que o nobre Senador Osircs ·Teixeira truz para V, Ex•, 
como argumento fundumcntul para o seu ponto de vista. Portanto, 
destruída u premissa, destruída u conseqUência; destruído o teorema, 
foi embora o corolúrio. Oru, ainda mais, nobre Senador. Relativa· 
mente u problema de não ter know-how, é umu ufirm~tiva tambóm 
que nilo se compadece com u reulidude. A PETROBRAS tem know
how ela tem perfurudo cm todas us áreas e é evidente ... ' . 

O Sr. Oslrcs Tclxelrn {ARENA- Goiás)- Não tem o bastante 
pura tornar o Pu!s uuto-sufioi:nte cm petróleo. 

O Sr. Jnrbns Pnssnrlnho (ARENA - Pnrá) - Entre os meus 
vícios declarudos niio estia o de torcer u verdade ... 

O Sr. Oslrcs Tclxclro (ARENA- Goiás)- Entilo, V, Ex• nilo 
me entendeu tumbém. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA- Pará)- isso já é mais pro· 
vável, {Cruzam-se apartes, O Sr. Presidente faz soar a campainha,) 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA - Pará) - Estou com o 
aparte, mas é provável que cu não entenda os meus companheiros, 
até por uma limitação natural da minha inteligência. Mus torcer a 
verdade já é mais difícil. Eu ouvi o meu nobre colega dizer que a 
PETROBRÁS não tinha know-how. Se recótrermos à Taquigrafia, 
certamente encontraremos isto. Conversando com o nobre Senador, 
há alguns momentos, S. Ex• dizia: know-how tem qualquer pessoa 
que dispõe de dinheiro para alugá-lo. Se o know-how a que S. Ex• se 
refere é o particular para a perfuração em lâminas d'água, para perfu
ra~r.o subaquática, é evidente que a PETROBRÁS tinha muito 
pouca experiência disso, enquanto PETROBRAS. Mas enquanto 
empresa, ela já pôde alugar a técnica estrangeira para fazê-lo. E faz 
com êxito, no mínimo igual àquele que as companhias estrangeiras 
obtivcnui1 na margem do Atlântico, na área afr!cnna. Con· 
seqUcntemente também não creio que haja falta de know:;how para 
nós; mesmo nesse entendimento já limitado. S. Ex• hã de me creditar 
a boa intenção na sua interpretação e não querer distorcer. o seu pen· 
sarnento, Em consc:qUência, para encerrar o meu aparte, digo qnc os 
argumentos precisam ser muito bem medidos neste instante, porque, 
de um modo geral, o que tenho visto ultimamente é o argum~nto ad 
terrorem: a PETROBRÃS não tem capacidade,. a PETROBRAS- e 
aqui não estou-me referindo, especificamente, ao nobre Líder Osires 
Teixeira- a PETROBRÁS não teria capaciddde, não teria dinheiro, 
não teria conai,ções de acelerar essa produção e não teria nem 
condições de garantir a auto-suficiência do Brasil, seja em que prazo 
for. Acho esse um argumento ad terrorem, ai sim, torcendo a verdade 
dos fatos. 

O Sr. Evehisio Vieira {MDB - Santa Catarina) - Permite 
V. Ex• um aparte, Senador? {Assentimento do orador.)- Solicito-o, 
diante da afirmação do Senador Osires Teixeira. ~ minha norma ter 
cautela, ter cuidado nus minhas afirmações. Quando V. Ex• iniciou 
seu pronunciamento a respeito de petróleo, de PETROBRÁS, tive o 
cuidado de solicitar à Taquigrafia o pronunciamento, feito nesta 
Casa, do General Araken de Oliveira, para não incorrer cm erro. Pro· 
curei colocar, nos seus devidos termos, o assunto PETROBRÁS em 
rel<~çt.o 'lo aparte do nobre Senador Osires Teixeira, que declarou 
que não temos tecnologia, não temos dinheiro, oão temos condições 
nem ~Quipumentos. Por isso não distorci. Assim, rc:spcilosamc:nlc, 
por intermédio de V, Ex•, repilo as afirmações do compa'nheiro 
Osires Teixeira. 

O SR. ROBERTO SATURNINO {MDB- Rio de Janeiro)
Sr. Presidente, encerro dizendo, em resposta aos apartes dos 
Senadores Evelâsío Vieira, Jarbas Passarinho e Osires Teixeira, que 
realmente hã um conflito evidente de afirmações. 

Quero crer que o General Araken de Oliveira tenha razão ao 
dizer que a PETROBRÁS dispõe de recursos e de know-how sufici· 
entes pun1 utingir us nossus necessidades, 

Mas toda a Nação estú vendo que há Senadores e Deputados do 
Governo, e numerosos jornais da nossa imprensa- jornais sérios
afirmando categoricamente o contrário. Eles·devem ter alguma base, 
alguma informação que desconhecemos, pura fazer a mesma 
afirmação, (;importante que este connito se dirima imediatamente e 
o Governo realmente esclareça - com uma afirmação ou outra - o 
fato, porque não apenas nós da Oposição, mas toda a Nação brasi· 
!eira está perplexa diante deste connito de unrmnções c de opiniões. 

De minha pnrte, creio - juntamente com o Senad11r Jarbas 
Pussnrinho- que o General Aruken tenha razão. Em todo caso, es· 
pcramos que o Governo, de uma vez por todas, desminta as anr
mnçiles contrúrias. 

O Sr. Gustuvo Cnpancmu (ARENA- Minas Gerais)- Pe~mitc 
V. Ex• um upurte'? .. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro) -
N~o posso concluir meu discurso, sem ouvir o aparte do nobre 
Senador Gustavo Cupanema. 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA- Minas Gerais)- Nobre 
Senador, não era meu propósito interferir nos debates desta tarde. 
Todavia, sou um dos fundadores da PETROBRÁS. Ela foi criada 
por um entendimento entre a oposição atuando pela voz do 
Deputado Biiac Pinto, e a situação, pela minha voz, lfdér que eu era 
do Governo. Nasceu a PETR.OBRÁS desse conjunto de opiniões 
unânimes do País. Desse acordo nucíonal resultou o estabelecimento 
do monopólio da União paru a pesquisa c a exploraçíl.o do petróleo 
brasileiro. Hoje tem·sc indagado: o monopólio é um meio ou é um 
fim? Nestes dius, vi na imprensa essa indagaÇão de teor filosó1ico. 
Ora, o monopólio é um meio, evidentemente, um meio de obter o 
petróleo. Mas é também e principalmente um 1im, porque ele visa evi· 
tar que u busca do nosso petróleo seja entregue u outrus mãos que 
nüo sejam as nossas próprias mãos, isto ê, as mãos do Governo da 
Uniüo. Pouco importa, Senador Roberto Saturnino, que a 
I'ETROIIRÃS esteja ou não dotada excelentemente ou sofrivelmente 
do know-how necessúrio pura seu papel, de capitais c de instrumentos 
indispensúveis para essas realizações. Os responsáveis pela orienta· 
ção e execuçilo dos trabalhos da PETROBRÁS afirmam que ela mar· 
chu promissoramente. Dispomos de um fornecimento sutisfatório e 
podemos suportar os sucrificios de restrições que seja conveniente 
estabelecer. Não estamos em situação de desespero nacional nem 
estamos prevondo esse transe terrível. Portanto não seria esta u hora 
de nos arriscarmos a um contrato de risco. Esse contrato não seri~ 
um simples contrato de serviços. Esse contrato í: sempre uma 
possibilidade normal da PETROBRÁS. O contrato de risco envolve 
u entrega a mãos estrangeiras de uma parte do nosso petróleo, de 
lO%, de4U%, de 50% ou menos ou mais do petróleo encontrado. Essa 
í: que seria a novidade do contrato de risco. E é essa novidade que 
abuh1 o princípio do monopólio tão sabiamente conquistado pelo 
povo brasileiro. O petróleo í: um bem perecível. Não é bem que se 
reprodut.a e se renove, mas que se esgota e se acaba. Não seria 
udrnissívcl que o entregássemos, mesmo minimamente, a mãos 
estrangeiras, Essa política foi condenada nu hora da fundação da 
l'ETROBRÃS. A Pf::TROBRÃS terú de ser fiel às suas origens. Srs. 
Senadores, o problema tem que ser encarado sob esse aspecto. Não 
vale a penu estar discutindo seu PETROBRÁS está realizando, tan· 
to 4uanto r.:na u4uilo 4Ut: sonhúvu111os. O qu~ nos cumpre é continuar 
nos mesmos rumos. O que nos cumpre é guardar o nosso petróleo e 
explorá·lo na medida das nossas possibilidades. (Palmas,) 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Nobre Senador Gustavo Capanema, depois do aparte de V. Ex•, que 
foi ao centro, ao cerne da questão, nada mais direi sobre o petróleo. 
Os aplausos dos nobres colegas falam mais do que qualquer coisa 
que eu pudesse dizer. Mas, reporto-me ao que V. Ex• disse no início, 
que esta grande solução, a PETROBRÁS, nasceu de um acordo 
entre os dois maiores partidos brasileiros de então. 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA-Minas Gerais)- Não foi 
entre os dois maiores Partidos: foi entre a Oposição e o Governo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) -
Quem sabe, Senador Capanema, se as coisas neste Pais não estão su· 
ficientcmente amadurecidas pura que, de um novo entendimento en· 
tre Governo e Oposição, surja uma série de soluções para 
gravissimos problemas que estão afligindo este País? O problema do 
petróleo seriu um: a criação da EQUiPOBRÁS seria outro: me· 
cunisinos eficientes para u melhoria da distribuição de riquezas, seria 
outra: a questão dos direitos humanos seria outra. Quem sabe se 
desses entendimentos entre Governo e Oposição, que se poderia 
processar nesta Casu c nu Cúmuru dos Deputados, nuo sairia uma so· 
lução, nos moldes cm que suiu u PETROBRÁS, uma solução de con· 
sunso nucionul, que resolvesse dcfinitivumente esses gruv(ssimos 
problcmus que estão afligindo toda u Nação? 

O Sr. Gustavo Capanema (ARENA- Minas Gerais)- Isso é o 
que se deviu fuzer. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)
Congratulo-me com o pronunciamento de V. Ex• e creio, Sr. Pre· 
sidcntc c Srs. Senadores, que nada mais tenho u dizer, por hoje. 
(Multo bem! Palmas.) 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás)- Sr. Presidente, cita· 
do nominalmente, peço a palavra por dois minutos para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Scn~dor Osires Teixeira, para explicação pessoal. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Golis. Para explicação 
pessoal. Sem re•isio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando se criou a PETROBRÁS, na décadu de 1950, o mun· 
do era um. Quando se criou a PETROBRÁS, nu década de 1950, u 
economia mundial tinha um contexto inteiramente diferente do con· 
texto da década de 1970. Quando se criou a PETROBRÁS, na dé· 
cada de 1950, as grandes empresas petrolíferas eram capazes de 
derrubar um governo, eram capazes de influir decisivamente na vida 
interna desse ou daquele pafs que não detivesse o controle do 
petróleo. 

Na década de 70, todavia, isso não ocorre, Sr. Presidente. Daí 
por que, com todo o respeito que me merece o eminente Senador 
Gustavo Capanema, com toda a experiência da vida pública 
nacional de S. Ex•, só posso entender seu pronunciamento, da forma 
que foi feito, como aquilo que nós caracterizamos como "conteúdo 
politico da PETROBRÁS". I;; exatamentc em nome do nascimento 
da PETROBRÁS que foi a "unidade nacional" cm 50, que afirmo 
deve ela ser essa mesma "unidade nacional" em 70. 

S. Ex• verbera contra o fato de entregarmos 20, 30, 40 ou 50% 
do petróleo em contrato de risco. S. Ex• se esquece de que nós boje 
pagamos 80% do nosso petróleo cm dólar, cm divisas que estão a 
corroer a nossa balança de pagamentos. S. Ex• se esquece de que, cm 
nome desse monopólio estatal, em nome desse contrato de risco -
que é risco para os outros, mas que se tem a impressão que é risco 
pura o Brasil- nós em 69 gastãvamos 62% do nosso consumo pago, 
em dólar, c hoje pagamos 80%. Não sei que diferença existe em entre· 
gar 20% de petróleo bruto para esta ou aquela empresa e entregar 
MO% em recursos hauridos de todo o trabalho, de todo o povo brasí· 
leiro. Não entendo a diferença. Mesmo porque, ao analisar esse pro· 
blema de monopólio estatal, uo analisar esse problema de 

petróleo nas suas minúcius, se veriam di1iculdudes muitos grandes. 
A indu o gr<mde fllet, ainda o grande motivo de lucro de combustivel 
neste l'uís. é distribuído por empresas não brasileiras. Praticamente a 
distribuição de petróleo estú entregue a empresas não brasileiras. 

Sr. Presidente, quando nos referimos - e fazemos questão de, 
mais uma vez, enfatizar - à falta de capacidade da PETROBRÁS, 
com o know-how, com os recursos financeiros que possui, pura pro· 
duzir petróleo suficiente, a fim de que atinjamos u nossa nuto· 
suficíénciu, achamos que esse know-how é pequeno, que o capital 
também é pequeno. 

Obviamente, quando disse ao nobre Sr. Senador Jarbus Passa ri· 
nho que S. Ex• estaria torcendo o sentido das minhas palavras, eu 
nuo poderiu dizer que S. Ex• nem o nobre Senador Evelúsio Vieirn 
o estivessem fazendo conscientemente. Pegavam expressão isolada: 
"que não tem know-how" e u1irmaram de modo absoluto, quando, 
nu verdade, o que dissemos é de modo relativo: "ela níl.o tem know
kow capuz de nos levur, u curto ou u médio prazo, à uuto·su1iciénciu 
em petróleo". Está provado que, em 1969, u PETROBRÁS era 
responsável por 38% do nosso consumo e, cinco anos depois, 
exutumcnte nu fuse áurea da PETROBRÁS, seja cm termos de núme· 
rode perfuruções, seju nu sorte, no encontro de poços válidos, como 
Garoupu e vários outros identificudos na plataforma submarina, 
nós, uo invés de conseguirmos aumentur o percentual de produção 
cupuz de atender uo nosso consumo, o buixumos pura praticamente u 
mctmh:", 



Dai porque entendemos que a PETROBRÁS nilo tem o know
how, não tem recursos suficientes para, a médio prazo, responder pc· 
lo desenvolvimento brasileiro, 

O aumento do uso do combustfvcl nilo seria aquele medido tão
somente pelo automóvel que passa, aos domingos, com os garotos 
sorridentes, para ir ao cinema ou tomar sorvete, mas pelo petróleo 
usado para o desenvolvimento nacion111. 

O petróleo, ao lado dos equipamentos mencionados pelo nobre 
Srnador Roberto Saturnino, é o responsãvel pela grande taxa de 
crescimento económico que o Brasil tem seguido nestes últimos anos 
o responsável por essa taxa assustadora de crescimento económico. 
Mas, lamentavelmente, se de um lado cstâ propiciando o cresci
mento do Brasil, de outro lado estâ corroendo as suas divisas, está 
corroendo a sua balança de pagamento. E toda medida que se tomar, 
seja no programa alcoolciro, seja no programa de contenção do 
consumo, seja no programa de contrato de risco - é bom que se di
ga, o risco é dos outros - seja na modificação da estrutura da 
EMBRATEC, seja na criação da EQUIPOBRÁS, como quer- c o 
nome é muito simpático- o nobre Senador Roberto Saturnino, es
taremos procurando a fórmula capaz de, juntos, encontrar o desen
volvimento nacional. 

O nobre Senador Roberto Saturnino disse que está havendo 
posições eontrârius dentro do próprio Governo. A S. Ex• não assiste 
rHI.iío. 

Vivemos um momento em que o Brasil tem que tomar posições 
verdadeiramente enérgicas, como propôs S. Ex•, como defendemos 
c, como de resto, defende todo o Governo. 

e hora de tomar posições. E a hora de tomar posições a respeito 
do petróleo, a hora de tomar posições a respeito de equipamentos, é 
a hora das discussões, é a hora de o Senador Osires Teixeira falar, e 
não porque detém a posição de Vice-Lider do Governo, estar falan
do em nome do Governo. Quando assim estivesse fazendo, decli
naria para V, Ex• esta condição. 

e hora de o Senador Jarbas Passarinho falar, também, em nome 
pessoal. Quando S .. Ex• me contradisse não o fez em nome do Gover· 
no. É hora de o Senador Roberto Saturnino defender a sua posição 
cm nome pessoal, Ainda hoje lia declarações do eminente Senador 
Orestes Quércia - para repetir Eurico Rezende - "o Senador mais 
votado do mundo", dando opiniões radicalmente favoráveis ao con
trato de risco. 

e hora de posições pessoais, para que, nesta discussão de idéias, 
nesta tentativa de convencimcnt'o de qual o·melhor caminho para o 
Brasil, ARENA e MDB possam encontrar o caminho certo para o 
desenvolvimento, que quer o Senador Roberto Saturnino, que quer o 
Senador Jurbas Pussurinho, que quer o Senador Gustavo Capunema, 
que quer o Senador Evelúsio Vieira, enfim todos nós, (Multo bem i 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Com, a palavra o 
nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do orador.) - Srs. 
Scnndorcs: 

Antes ~· iniciar o pronunciamento sobre u análise econõmicu e 
linnncciru do nosso l'nis, desejo uprovcitur u oportunidade para me 
congratular co1n o Prosidente em exercício da Casa, o nobre Senador 
Wilson Cionc~1lvcs, por muis um universúrio e que Deus, na sua bem· 
nventuruuçn, ll conserve cheio de saúde c de felicidade. e o que 
desejo. (Pahnas.) 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Par')- V. Ex• me permite 
um hrcvc upurtc'! (Assentimento do orador.) Peço que V. Ex• consi· 
~ere us suus puluvrus de suuduçilo, ao nosso prezado e dileto Pre· 
sidente Wilson Gonçalves sejam tumbém as da Bancada do Gover
no, cum o que com:ordn, ccrlnnH:ntc, o outro Vicc-HUcr uqui prc:· 
sente. u nohrc Senador Osircs Teixeira. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte)- 1:. 
com.o maior prazer que fuço ao inserir no meu discurso as palavras 
de V, Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB-Minas Gerais) - V. Ex• me 
permite um upurte'! (Assentimento do orador)- V, Ex• ao saudar 
o nosso I' residente, o faz em nome da Liderança do MDB nesta Casa. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) -
Muito obrigado. 

Sr. !'residente e Srs. Senudores: 
rlí1 cerca de trinta dius, tive oportunidade de fazer 

rronunciamt:nto, nesta Casa, a respeito da situação económica, 
financeira c social do nosso País. Esse pronunciamento obrigou-me a 
ra-.er um mapa pura enquadrar, através dele, a realidade nacional. Já 
tive oportunidade de, baseado nesse mapu, analisar os aspectos dos 
sulúriosdc 1963 ati: 1975. 

Hoje, trago ao ·conhecimento da Casa o problema do 
endividamento du agricultura, em termos de crédito rural. Para não 
me tornar muito longo sobre os números, a agropecuáría, cm termos 
de rebanhos bovino e caprino e produção rural, tinha, cm 1970, 
9U67 mil cabeças e uma divida nacional de 4 trilhões, 666 bilhões, 
246 milhões de eruzdros. Em 1973, os rebanhos elevaram-se de 92 
milhões puru 96 milhões c a divida elevou-se de 4 trilhões e 66 bilhões 
pura 16 trilhões, 858 bilhões de cruzeiros velhos, numa demonstra· 
çüo ratente do empobrecimento da agropecuária nacional. Isso cm 
termos de Brasil. 

iõm termos de Nordeste; em 1970, o Nordeste tinha um rebanho 
bovino e caprino de 24 milhões, 981 mil e 374 cabeças e o 
endividamento, na ordem de I trilhào, 360 bilhões, 165 milhões de 
cruzeiros: em ·1973, o rebanho caiu de 24 milhões, 981 mil e 374 
paru 20 milhões, 781 mil cabeças e a dívida elevou-se de I trilhão, 360 
bilhões, puru 4 trilhões, 828 bilhões, 227 milhões de cruzeiros. 

A dívidu em 1975, da agricultura nacional,(: da ordem de 26 tri
lhõcs e 400 bilhões de cruzeiros. E a do Nordeste vai a 8 trilhões de 
cru1.ciros. 

ConseqUentemente, a agricultura brasileira está em estado de 
insolvência financeira. Dai porque as correntes migratórias a cada 
dia muis clevudus; o interior esvaziando-se c as cidades inchando, 
eri:mdo problemas de ordem social os mais complexos, 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o artificialismo em que vivemos 
- urtilicialismo político e artiflçialismo econômico, pois este Pais 
vive um eterno artificialismo - está a nos arrastar para uma 
situaçüo que oferece muita diliculdade de solução ü imaginação cria
dom da classe política brasileira. 

O empobrecimento, em termos sociais, i: de cirua para baixo: o 
rico dcscupitalizou-se, a classe média empobreceu e a pobreza estájo
gudu à surjeta do sofrimento, do abandono e da dor; está passando 
fome! 

lõ1n termos de administração pública, é o inverso; (: de baixo 
puni cima: us Prefeituras empobreceram. E como empobreceram as 
Prcl'c:iturus nucionuis! Têm os Prefeitos, hoje, oportunidade de co
hrm dois impostos: o Imposto Predial ou Imposto Territorial. Dado 
o empobrecimento dus Prefeituras, uma casa com o Imposto Predial 
de cinco cruzeiros, há dez .unos, está pagando hoje, trezentos a 
quntroceatos cruzeiros. Foi uma alta astronómica. Os proprietários 
de resi~i:aciu do interior destePuls, de baixa renda, não estão poden
~o pugnr osscus Impostos Prediais. 

Conheço Imposto Predial, na minha região, que quase. se 
identifica com o aluguel du cusu, porque o Prefeito, nu necessidade 
~e ~inhciro c tendo, cm mãos, o direito de aumentar os tributos, o 
l'u1. indiscriminudnmcnle, uo ponto de criar, nos munic[pios muis 
~istunte~. muis longínquos, muis pobres deste Pais, uma verdadeira 
nnomaliu; on~e não se entendem os impostos medievais, 
estrungulundo u economiu do muis pobre, em beneiTcio das prefei· 
turus cmpohrecidus utruv(:s de modificações de uma filosofia 
trihuuiria lJUe não f111. sentido continuar. 



O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rlo Grande do Sul) - Permite 
V. Ex•'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) - lõ 
com o maior pralcr que dou aparte ao Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Isto não 
m:onlc:cc apenas nu suu região: é um fato generalizado o que V. Ex• 
cst(l revelando. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Gr1nde do Norte) -
Muito obrigado, Senador Puulo Brossard. 

Nos EStados, é u mesma miséria, o mesmo desencanto, o mesmo 
sofrimento: os prefeitos aumentando, a cada dia. o Imposto Predial c 
os governadores aumentando, indiscriminadamente, a pauta dos 
produtos agrícolas. Produto agrícola vale, muitas vezes, dois cruzei
ros o quilo- u pauta é três cruzeiros. Acima da paridade, acima dos 
.rrecos mínimos, po'rque o Governador quer recolher dinheiro, custe 
o que: custar. 

As pressões fiscais nos comerçiantcs mais pobres, pois todos 
empobreceram. us cudcius de supermercados tomaram conta de tu
do, é a coisa mais abominável c mais deprimente que já vi em -minha 
vida: tri:s, quatro fiscais ils portas das mercearias a multarem c a 
extorquirem o dinheiro do comerciante empobrecido do interior. Às 
portas dos supermercados bilionúrios, não! Mas às portas da peque
na e média empresa nacional, do pequeno merceeiro, i: um verdadei
ro absurdo, E a posição do fiscal junto ao Governador, ou seja, junto 
ao Secretário da fa•enda, vai crescendo nu proporção da arrecada
ção. O funcionário da Secretaria da Fazenda que não consegue dar, 
no seu município, uma arrecadação satisfatória cai cm.dcsgraçajun
to ao Secretário da Fazenda, pois, a este o que importa i: recolher o 
dinheiro para pagar ao funcionário público estadual, e essa arrecada
ção i: feita de qualquer maneira. 

· Sr. Pr~sidentc e Srs. Senadores, esta í: a verdade, pelo menos no 
meu entender, em termos de município c em termas de Estado, O po
vo, desencantado, empobrecido, não tem uma porta para bater. Anti
gamente, na hora em que um pobre qualquer precisava se valer de al
guma coisa, ia à casa do compadre, do amigo c conseguia o arrimo c 
o apoio. Hoje, ninguém vai mais à casa de ninguém, pois, em termos 
de dinheiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão todos de um tama
nho só. Um pode ter mais do que o outro, dividas ou haveres. Pode 
ter uma situação cconõmicu melhor que o outro: mas, em termos 
nnancciros,' estão todos de um só tamanho. Por qui:? Porque o 
Governo Federal adotou politica tributária que, francamente, não 
tem sentido. Para que o Sr. Presidente c os Srs. Senadores tenham 
uma idéia, os impostos são cobrados ad valorem. Impostos cobra
dos ad >alorem, num Pais inflacionário como é o nosso! Quanto mais 
sobe o preço da utilidade, mais cresce a arrecadaçiio. Se não há renta
bilidade e a taxa inflacionária do Pais, controlada, através da corre
cão monetária, com o petróleo em primeira grandeza, elevando para 
35% a nossa correção, eu perguntaria: quem, neste Pais, trabalhando 
honestamente, poderá ter rentabilidade pura responder por obriga
ções tributárias ad valorem, cobradas, ainda por cima, através dos Es
tados c Municípios, com a necessidade premente do dinheiro? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta 1: a verdadeira realidade 
nacional. Ao elaborar esse mapa, procurei analisar a situação de 
complexidade em que vivemos, para que possamos dela sair, a tod~ 
pressa, eis que não poderá continuar por muito tempo. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- Rio de Janeiro) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte) -
Com o maior prazer, Senador Roberto Saturninó. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- Tenho de
fendido, Senador Agcnor Ma riu, a necessidade de se proceder, neste 
Pais, a umu extensa c profunda reforma do sistema tributário, co
mo o meio mais eticuz e menos contundente, cm termos de efeitos so· 
brc as empresas c sobre o desenvolvimento cconõmico do Pais, de se 

obter uma redistribuiçilo não só da riqueza nacional, cm termos pes
soais c de classes sociais, mas também das receitas entre os diversos 
escalões dos Governos Federal, estadual e municipal. Acho que está 
na hora de esta Casa, o Senado da República, constituir uma 
Comissiio cspeéial que pudesse, ouvindo os dlfercntcs técnicos 
especializados no assunto, chegar a uma formulaçiio que oferecesse 
ao Governo, já que não temos, lamentavelmente, o direito de iniciati .. 
va nesse campo, mas oferecer ao Governo o que seria um ponto de 
visla, que poderá ser, mais uma vez, unânime, Governo e Oposição, 
desde que houvesse concessões, de parte a parte, sobre um novo 
esquema tributário, uma nova formulação do sistema tributário bra· 
silcini capaz de oferecer solução para problemas como esses que 
V. Ex• está apontando nesta tarde, com muita oportunidade. 
Cheguei a ventilar o assunto nus Comissões de Economia c de 
Finanças, e devo dizer que lamentei a frieza com que a sugestão foi 
recebida pelos representantes do Governo. Mas, aproveito o 
discurso de V. Ex• para insistir mais uma vez: acho que nós do 
M DB, e agora já in.vocando o Programa da ARENA, onde se fala, 
com muita i:nfase, cm justiça social, em redistribuição de riqueza, 
devemos, mais uma vez, voltar a uma nova tentativa dessa providên
cia, lJUc valorizurá, u meu ver, enormemente o Congresso Nacional: 
a constituição de uma Comissão que estudasse, que ouvisse os 
dili:rcntcs estudiosos do assunto c chegasse a uma formulação do que 
seria; sob o nosso ponto de vista, um sistema mais justo dos diferen
tes impostos, do conjunto de impostos, de tributos nacionais, capa
zes de chegar aos objetivos que todos queremos. 

O SR. AGENOR MARIA- (MDB - Rio Grande do Norte)
Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino, 

Mas o problema das Prefeituras, o empobrecimento das Prefei
turas do interior do Pais não dá, aos Srs. Prefeitos, outra alternativa. 

O problema de alvarás: ninguém pode, no interior do Pais, em 
qualquer município, cm qualquer vila, abrir um cstabelccimcÍttó 
qualquer a não ser através de um alvarã da Prefeitura. O alvará custa
va, há dez, doze anos, quase nada; hoje, está custando de quinhentos 
a um mil c quinhentos cruzeiros. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) -lõ verdade. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte)- I! 
um absurdo! De forma que a posição dos municípios ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) - Isso niio 
ocorre apenas no Rio Grande do Norte, saiba _v. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Ncir,te)
Em termos de Estado, i: o problema da pauta das pressões fiscais: cm 
termos federais, o Governo cobra, da venda do automóvel, 42%. O 
Governo recebe, por exemplo, de um carro "Volkswagcn", vendido 
na base de CrS 30.000,00, Cr$ 12.600,00 de tributo. Poderia custar 
CrS 17,000,00 um "Volkswagen", passa a CrS 30.000,00, porque 
42% o Governo cobra; i: uma incidéncia tributária acima do anormal 
- não é acima do normal: í: acima do anormal. Na Alemanha, a 
taxa ó de li%; no Brasil, 42%. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Mlnu Gerais)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Nort~)-
1 Quanto mais encarece o automóvel, se o tributo i: ad valorem, mais o 

Governo arrecada, 
Concederei o aparte, nobre Senador Itamar Franco, logo que 

conclua meu racioclnio. 
A receita do ICM: imposto ustronõmico que realmente vem es

trangulando a economia deste Pais, de ponta u pontn. Já disse da tri
buna. O Governo prometeu que ia fazer por onde cuir a taxa do 
I CM: de IM, cuiu pum 17,5%: ele criou 0,5% puru·o FUNRURAL
u carga tributária continuou 18%; quando, de 17,5%, caiu pura 17, 
ele aumentou o FUNRURAL de 0,5% pura 1%- a carga tributúriu 
continou 18%; quando, de i7%, caiu pura 16,5%, aumentou o 



FUNRURAL para 1,5%; a cargo tributilria continuou 18%; quando, 
de 16,5%, cuiu para ·16%, caiu para 15,5%, a taxa do FUNRURAL 
aumentou puro 2,5%, hoje é 18%. A incidência tributária i: a mesma 
cobrada ad valorem c nós, na realidade, não temos rentabilidade para 
responder por essa obrig<tção tributária por falta de meio•. 

Outro aspecto é relativo no Imposto de Renda, cobrado sobre 
pessoa física, sobre pessoujuridicu; Imposto sobre a Importação; Im
posto Único sobre Lubrificante e Combustlveis Líquidos e Gasosos; 

.lll)POsto sobre Energia Elí:tricn; Imposto Único sobre Mineração; 
Imposto sobre Operações Financeiras. Aí, se pergunta: com quem 
está o "bolo"? Está com o Governo, c outro ••bolo'\ com as multina
cionais. 

Não conheço um só empresário brasileiro, médio ou pequeno, 
que não esteja às portas da falência. 

Vou apresentar à Casa os títulos protestados nos anos de 1963 
até 1973. Não darei os dados de 74 a 75 porque não me ofereceram; 
mas os apresentados estão aqui- relativos a 63 a 73. 

Titulas protestados ... 

O Sr. Lá~aro Barboza (MDB - Goiás) - Permite V. Ex• um 
aparte, antes que, saindo da análise dos tributos, vá examinar o pro
testo de títulos eu sua evoluçiio no Brasil? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Goiás) - Senador Agenor 
Maria, v, Ex•, mais uma vez, faz um pronunciamento no Senado, 
abordando tema da maior im-ância. Estou de acordo com o 
eminente Senador Roberto Satuii'l!'no, quando prega ampla reforma 
tributúria no Pais. Na verdade o ICM, por exemplo, i: um tributo 
tremendamente injusto, porque grava exclusivamente o produtor e o 
consumidor, aquele que subproduz e aquele que, já tendo baixissimo 
poder aquisitivo, é obrigado a consumir e a arcar com tributo. As 
distorcões neste campo são tão grandes que só uma profunda 
modificação tributária poderá ter condições de corrigi~las. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB - Rio de Janeiro) - O ICM 
grava igualmente o arroz, o feijão, o uísque c <>perfume. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- Exatumcnte: grava na 
mesma percl:ntagem. A ânsia de arrecadar, como enratizou V. Ex•, é 
tão grm.de que, no meu Estado, os Agentes Fiscais não caem propria
mente cm desgraça, perante o Secretário da Fazenda, se não 
conseguiram arrecadar muito. Isso porque há uma lei que lhes dá 
participação na arrecadação- e cm Goiás ela ainda vige- às vezes 
um Fiscal de Renda atinge, em uma semana de trabalho, o máximo 
dos seus rendimentos durante um mês, podendo r.car de férias o 
rcstuntc do mesmo. l!stu, u contribuição que queria dar ao discurso 
dcV. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Muito obrigado a V. Ex•. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte)- (; 
com o muior pruzcr que concedo o npurte u V. Ex•. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul)- Apenas 
cm .seguimento no aparte do nobre Senador Lúzaro Barbozu, u 
Constituiçuo ·de 1967 proibiu, expressamente, a participação de 
qua)qucr funcioní~rio fiscal na arrocadaçuo. 

O Sr. Lúzaro Barboza (MDB- Goilis)- Pois cm Goiús, nobre 
Scnudor Paulo Brossnrd, uindu vigc esse preceito, e, hl1 pouco, 
procurei o eminente Vice-L!dcr do Governo, Senador Osires Tcixei
ru, puru que S. Ex• me confirmnsse ou nào se esluvu vigente esse 
preceito cm Goií1s, c S. Ex• me confirmou. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- A proibi· 
çiao aindn nüo chegou u Goiás. ,. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- V. Ex• tem razão. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte)
Concedo aparte ao nohrc Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Quando V. Ex• 
diz do cmpohrccimcnlÕ das prefeitUras; quero trazer depoimC:nto de 
quem dd\ml unua prcf'dturu - a segunda do Estudo dt: Minns 

. Gerub- hil pouco tempo. V.Ex• estú certo: após u reforma tributá-

. ria, utruv~s du Enu:ndu Constitucional n~' 18, em que surgiu o Impos-
to de Circu\açno de Mercadorias, alguns municípios brasileiros, 
aqueles mais industrializados, tiveram melhor arrecadação. Mas, ao 
que estamos ussistindo, a partir dessa reforma tributúria, sobretudo, 
de 1967 para cú? V. Ex• o disse: ao empobrecimento das prefeituras. 
E, por quê? Porque se jogou, sobre os municípios brasileiros, uma 
cnrga imensa de serviÇos, desde o sistema educacional, em alguns 
deles atê o problema da segurança, como ê o coso do Corpo de 
Bombeiros da minha cidade. Nós da Oposição, a todo instante, 
inclusive com o apoio de vúrios elementos da Aliança Renovadora 
Nacional, estamos pedindo u revisão da sistemática do Imposto de 
Circulaçno de Mercadori<ts, inclusive, a modificação da Lei 
Complcntcntar n• 24; aprovada pelo Congresso Nacional, que veio 
ucentunr os dcsnívds regionais deste País e nào apenns isto mas, 
sobretudo. a rcduçno do Fundo de Participação dos Municípios em'-
50%, que fez com que esses pequenos municípios brasileiros, que não 
possuem indústritrs, sofressem mais ainda na sua arrecadação. 
Portanto. os nossos parabéns a V. Ex•, e a certeza de que só 
reforçando os municípios brasileiros esta Nação poderú realmente 
atingir o grau de desenvolvimento que todos desejamos. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Muito obrigado, Senador Itamar Franco. 

Posso ufirmar u V. Exts que ganhei as eleições em minha ci
dudc, com uma diferença de 2 mil votos, votaram, mais ou menos, 
seis mil eleitores. Não tenho candiduto a Prefeito ali, porque a ren<l~ 
do município não dá para rcaliu1r todas as obrigações municipais. 
As rendus conseguidas junto ao Poder Federal saem daqui jú com 
destino certo. O Prefeito não pode desviar um centavo dessa renda. 
Então, o Prcl"~.:ito, que não tem autoncinia, cm termos econÕm1cos e 
linancciros - jí1 nno tendo autonomia política - assume a 
l,rcl'citur:.l, c se tiver um coração um pouco grande ou seja, o coração 
rmliur 4uc o jui1.u, sairá dali para a cadeia, porque ele começa a 
atender i1s· ncccssidudcs, .cm virtude do empobrecimento do 
munh.:ípio, cm termos du assistí:ncia; nii.o tendo uma verba especifica 
pura esse prohlcmu, ele, amanhã ou depois, vai tirar esse dinheiro do 
rn'1priu hulsu: C:1su niao Lenha, faltará, c faltando, terminará sendo 
preso. 

Sr. l'rcsidcntc c Srs. Senadores, o problema dos titulas protesta· 
dos é hern unut di:rnonstração da situação de dificuldade da pequena 
c médiu cmprcsus brusih:iras. 

. Não .existe urna só multinacional que tenha títulos protestados. 
Mus, cm rchu;iao t1s firmas nacionais, de pequeno e mêdio porte, é um 
negócio fabuloso. Para que os Srs. Senadores tenham umu idí:ia a 
respeito dos titulosprotcstudos: cm 1963, atingiam o valor de oito 
milhões, novecentos c scssentu c oito mil cruzeiros, totalizando cento 
c quarenta c um mil, setecentos c um títulos; cm 1973, esse número 
elevou-se pum novecentos c vinte e cinco mil, quatrocentos c vinte c 
oito títulos protestados. E o valor elevou-se pura um bilhão c 
lJUinhentos c sctentu c quatro milhões, cento c dezc:sscte mil 
!.!rLII.ciros. Estu ~~ situuçiio do comércio c da indústriu. A da 
ngricultum jil J'oi arrcsentuda por mim. A dos titulas protestados jú 
cstíl dcmunstrudn. Eu dos impostos, é cssn ugorn apresentada. 

Os rchnnhos diminulrum. /1 produção de furinhu, de cacau, 
fcijiiu c urru1., cm 196J, c~m n populuçi!o de sctcntu c seis milhões de 
lwhituntcs, c com a divida inferior a quinhentos milhões de cruzeiros 
velhos cm maior do que hoje, com umu divido de vinte e oito bilhões 



c quutrucentos milhões com uma população jú de cento c sete mi
lh<ies dc hahitantes. 

O Sr. Paulo Brussard (MDB-Rio Grande do Sul) - Permite 
v. E,,, um ur<~rtc'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) -
Com muito prut.cr. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul)- Os dados 
que V. Ex• revelou acerca do endividamento du agropecuária foram' 
lmuridos em rela~üo a todos os bancos do País, ou apenas uos bancos 
oliciolis'! 

O SR; AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) -
Apenas aos b:mcos andais: Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Se 
formos computar os bancos particulares, ar nós vamos sair daqui jú 
certos de q uc é a bancarrota. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB-Rio Grande do Sul) - Era um 
csdmccimento que úcviu ser prestado à Casa, porque os dados 
revclndos por V. r:,., stto alarmantes. Mas, é preciso que se note que 
clcs siio parciuis. 

O SR, AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) -
l'ois nfoo: Banco do llrasil e Banco do Nordeste: o Banco do Brasil, 
uté 73. cru de quint.c bilhões, setecentos e setenta c nove milhões, 

....... uitoccntos c sessenta c sete mil cru:teiros; o Banco do Nordeste, na 
i1rcu do Nordeste era de um bilhão c setenta c oito milhões, duzentos 
c vinte c sete mil crut.ciros. 

Até junho de 1975, a dívida do Nordeste elevou-se, entre Banco 
do Bmsil e Banco do Nordeste, pum oito bilhões: e a dívida geral. 
uos dois huncos aliciais: vinte e seis bilhões e quatrocentos milhões 
de crUzeiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha preocupação, desde que 
ayui cheguei. tem sido com os problemas de ordem cconômica c 
sociul, pois cu w.:rcdito que sem a solução deles, com os 
dcsequiiJbrios u cada dia muiorcs c mais complexos - nós vamos 
sendo, ttos poucos, arrastados para uma situação irreversível, e quem 
phnna ventos só pode colher tempestades. Os dias estão-se passando, 
c quem cstí1 com romc, com os aluguéis atrasados, não pode mais 
esperar. Urge da parte do Govero uma solução imediata. O bolo está 
nus mãos do próprio Governo. Diminuam-se os tributos, crie-se uma 
política na 'lual niio seja preciso adotarem-se medidas como as de 
alimentos c remédios gn1tuitos para as classes de baixa renda, atravt:s 
do I'LANAN. Não tem sentido o homem trabalhar, e entrar numa n. 
lu pura rect:bcr um pruto de alimento ou um remédio gratuitos. Essa 
prfotica simplesmente farú com que ele perca o amor pelo trabalho. 
Isso uvilta, lliminui, d~:spcrsonulilu c tira do homem na realidade, a 
motivu~ào. [)ui, cu sentir a ncccssidude premente de uma 
rcformulaçilo, de umu modificação geral. 

Eu diziu. a'1ui nn semana passada, que a herança do modelo 
"dcllinianu" cm maldita, c repito hoje: foi e ó maldita! 

Paru que os Srs. Senadores tcnhum uma idéia, aqui está o pro .. 
blcma da balança de exportação c importação: o Brasil importou 
trigo, cm 11J70, io radw de 53 dólares c 43 centavos por tonelada. Em 
1971, essa importação elevou-se pura 62.46 dólares por tonelada. Em 
1972, 6'J,J2 dólares por tonelada. Em 197), 123,99 dólares por 
tonelada. Em 1974, 193,76 dólares por tonelada. Em 1970 custava 
5.1,4.1 dúlarcso, cm I 974 jio coonprnmos à raliio de 193,76 dólares! 

Nu ilujlortm;iio os números são estes, segundo o IBGE, No 
quullro dus nossus cxportuçücs, vcjurn Sr, Presidente e Srs. Sena
dures: oxportnmos, cm 1968, 135 milhões c 356 mil toneladas de 
sisnl, rcochomos 16m ii c 4B dólares. Em 1971, exportamos 147 mil c 
400 toneladas do sisul - muito mais, tri':s unos depois - e rcccbe
nws, apenas, 15 milhões c 280 mil dólares. Nn horn de comprar, 
pa,LHIIIIWi 111ais curo; nu horu de vender, vendemos muis barato, 
Quunto no n~(lcar, cxportamos crn \963, S23 lllil c 386 toneladas, no 
valor uo n milhtlcs c Jl7 mil dólares; cm 1967, quatro unos depois, I 

milhiiu, 17.1 mil c JK4 toncludas - recebemos, apenas, 84 milhões c 
:!3J mil: nulis do que do.hrou u exportuçào, e receb~u .. se quusc u 
mcsmu Cllisa. 

O quudro, em termos internacionais de compra c venda, é este. 
Quunto nos impostos e a situação das Prefeituras, todos os nobres 
Senadores aqui presentes connrmam o estudo lastimável de pobrezu 
dos municípios brusilciros. 

Em termos de Estados, o que se vê é São Paulo com superavlt,de 
.l bilhões c u renda per caplta de quase 300 cruzeiros na receita .de 
ICM. Os dcnmis Estados da Federação, tomando-se por base o 
Nordeste, são altamente dclicitúrios. Sergipe, por exemplo, importa 
mais tributo do que exporta. Daí, o empobrecimento dos Estados, 
dos Mlll.licípios c, cons'''~üentemente, do povo brasileiro. 

Sr. Prcsillcntc c ~.·s. Senadores, quanto mais se exporta mais se 
rccche cm cruzeiro:\. Mas, cruzeiros, em termos de exportmlor-im .. 
portmtur. é utml coisa. c dólur, outru. H{t tantos paradoxos que se 
J'ormos analisar cada um, sinceramente cu não entendo. Fala-se em 
elevar o prct;u uo café, para podermos exportar e fazer dólares. E o 
4uc ucontccc no l!rusil'! Chego num crcdiúrio qualquer c digo: quero 
ir i1 Europa, 111~1s não tenho nenhum centavo. Eles me dão crédito, 
dl1lurcs, c cu vou it Europa passear a prazo, a crédito. Como é 
possível entender uma silum,;ão como essa, Sr. Pre~tidente, Srs. 
Senudores'! Quer-se aumentar o preço do cufê:, c tiru-se o subsídio do 
alimento - o homem Jicu passando rume -e se dá crédito a urna 
pessoa, que ni1o tem um centuvo, para ir passear na Europa!!! 

O Sr. Roberto Saturníno (MDB- Rio de Janeiro)- Permite V. 
EK• um breve upurtc'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Com pru1.er. 

O Sr, Roberto Saturnino (MDB - Rio de Janeiro) - Seria 
concebível que um l'aís que luta com esse problema unitivo nu 
b•dmu.:n de pug~uncntos, gastassc com viagens ao exterior quase 500 
milhões de dólares, como cstú sendo gasto este uno'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Nobre Senador Roberto Saturnino, cu não estou entendendo; 
comprur .. sc c.Jólmcs puru razcr turismo, dar .. sc crédito a quem não 
tem condições de viajar! Isto é u lim! Chega-se à conclusão de que há 
alguma coisa bloqut:ando u mente daqueles que são responsáveis 
t.liretus pelo futuro deste País. Eu acharia uté viável, justo não, que a 
pcssuu que tivl.!sse dinheiro viujasse à Europa ou aos Estados Unidos 
-1cm u dinheiro, LJUcr guswr. Mas, dar·scCrédilu a quli!m nàu lcm 
uinheiru. chegando-se ao ponto de elevar os preços dus utilidades, 
puru e.,pmtar mólis, potra l'uler dólares, c de sentir que é preciso 
upcrtar aind;.1nuds o cinto! Mas, apertar o cinto de quem, meu Deus'! 
''H tirumm tantu correiu do couro"! -esse é um ditado da minha 
lema, Sr. Prcsi<.hmtc, Srs. Senullorcs - que não tem mais couro já,. 
cstú nu sangue puro. Estu é u grundc rculidude que nós vivemos. 

L"Jnctlln prul'undumcntc ser uhrigndu, du 
1
:1\tu trihunn dcstn 

Cusu, [, úiscurUar llc umu política na quul, Sincerumenh:, não vejo 
nenhum fundamento. Dur crédito puru se ruler turismo nu Europu, 
m1 imin~nda de aumentar muis :ainllu o preço do cul'é. pun1 se poder 
vendê-lo uwis no c.,tcrior! Isso é um crime contru o povo, sem 
cunapura~.;i"ltl! 

Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs, t:slnmos com os urnmzéns de 
Goioh; :rhurr11tudos de arroz, entrctotntu, vumus recehcr urro1. do 
Uruguui: v:nnos comprur arrot. llo Uruguai. Por qu~'l Po'rque ·o 
prcçu tuhcl:tdo pc\01 SUN/\B paru o nosso urroz é inferior uo seu 
custo. O L'OIIlcrciunte tcvc liherdudc nu hurn de cumprur cnquuntn 
lJlll:. IHI hurn llc vender, a SUN/\11 ohrigou-u u vender pelo preço x. 
Mus tlllrl'tll custou x c muis IX% do tributo: cu preço que n SUNA!l 
est:'1 qucrcndtl trar:'1 grandes prcjufzus ao ugricultur, Rcsultndn: o 
urru1: sumiu lJ,, comért.:lu, Niio hú urrot. no comércio. Mus nós temos 
arro1:, 

A SUNAB, Sr. l'rosiuontc, tem prejudicado, dcmusindtimcntc, u 
comercialit.w;:io de lJUUsc todos os produtos deste Purs. 



O Sr, Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- Permite-me V. Ex• 
umu .rúpidu intervenção? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Com o muíor pruzcr, nobre Senador U1zuro Burbozn. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Goiás) - Só para lembrar a 
V. Ex• que, cm plena surra rizícola de Goiás, o Brasil acabava de 
importar 1írroz du Itália, e arroz de péssima qualidade. Até hoje 
ninguém sube o que roi rei to desse arroz. Falava-se UlÍ: em reexportá· 
lo, u~a vez que nUo encontrou consumidor no mercado nacional. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte) -
Muito obrigado, Senador Lázaro Burboza. 

Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs, ficamos numa situnçüo 
deprimente. Sou um homem do povo. Quando vou à minha terra 
encontro u povo mais pobre, mais desalentado, com exccçiao de uma 
clussc - a dos velhos de sessenta c cinco unos, por conta da 
uposcntudoriu.' Estes, realmente, estão bem. Mas, os que estão com 
vinte, trinta, quarenta anos e têm que esperar atê sessenta e cinco 
unos puru se aposentar com a metade do salário? 

A única classe satisrcitu, na minha região, é a classe daqueles 
yuc t.!m scsl'!enta c cinco unos c que puderam tirar os documentos, 
porque os cnrtórios, também, já estão cobrando caro, caríssimo! 
Muito velho niio pode tirar os documentos porque não tem o dinhei· 
ro pura pug:tr. a preciso às vezes fazer-se uma subscrição popular já 
que custu tn:zentos u quatrocentos cruzeiros aquela ruma de 
documentos. 

A clussc mttis ou mC:nos reliz, repito, no meu Estudo, é a classe 
daqueles que, sendo agricultores, completaram sessenta c cinco anos. 
Os demuis, comerciantes agricultores, industriais, queixam-se todos. 
O rico, du minha terra, descapitalizou-se; a classe média empobrc· 
ccu, c n pobrezn, Sr. Presidente, Srs. Senadores, niio tem pcrspcctivus. 

Se esta é a realidade, se estes siio os números, por que não 
modir.cur o modelo cconômico? Por que não modificar a filosofia 
Lribulárin que estrangulou a economia de quem produz, neste País? 

Existem duas clusscs sofrendo: a do produtor c a do consumidor 
que reprcscntum noventa por cento da população nacionul, c que 
cst<u> sofrendo com esta lei, com a modificação que roi reilu, em 
1967, na lilosofiu lrihul(tria. 

Vi, ontem, no Jornal do Brasil, Caslello Branco, em sua coluna 
prevenir contra pressões sociais c politicas. O problema, Sr. 
Presidctlle, niio é u prcssiio social nem politica, o problema é a fome. 
o problema niio é ideológico, o problema é a ralta de dinheiro para 
se comprar qualquer coisa. 

Parece até um paradoxo, mas há um sistema no qual a lei 
clahor:tdu, lendo em vista o lucro do capital, cobra a criatura 
hunmna como um mero c simples instrumento. 

Quem tem o capital tem tudo; quem só tem o trabalho nilo tem 
nada. Tenho u impressão de que quando o Presidente Ernesto Gcisel 
apela puru a nossa imaginação criadora - e isso eu já disse aqui, c 
vou repetir- não é pura dissecarmos o AI·S. Não! a para encontrar· 
mos um modus vivendi entre o capital c o trabalho, pois o que se vê a 
cu da dia, é o capital mais poderoso c o trabalho mais submisso, mais 
escruvo. Esta é, infelizmente, u grande verdade. 

O Sr. Itamar Franco (MDB-MinasGeralo) - Permite-me 
.V. Ex• um upurtc'? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- Rio Grande do Norte)- a 
com o m11ior pru1.cr 4uc ouço o aparte de V, Ex• 

O Sr. ltomor Franco (MDB- Minas Gerais)- Senador Age· 
nor Murin, V. Ex• se referiu it felicidade dos velhos de 65 anos. Eu 
1'11riu, nUo digo um rcpuro, mas umu lembrunçu, de que u média de 
idade neste Pnis eslit nu fuixn de 55 nnos .. Vcju V. Ex• que silo muito 
poucos os felizes neste Pais, que li:m 65 unos de idade, como V. Ex• 
nlmliu. Depois, devo dizer, que hittumbém umu ruixa que ubrunge os 
de 6S n 70 nnus de idndc que não tem u mlnimu assistência. Reconhe· 

ccmos, c isso é verdade, que o Governo Federal deu ugoru pouco 
mais du mctude de um salário mlnimo itqucles que já atingiram 70 
anos de idade. Mas há neste Pals, uma fai•u de brasileiros de 65 a 70 
unos de idudc, repito, que não têm a mínima assistência. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - Rio Grande do Norte)
Muito obrigudo, Senador Itamar Franco. 

Nu minha cidade, mulheres com 40 anos estão liio acabadas, 
que us da Cupitul, de 70 anos, estão cm muito melhor situação .. , (RI· 
sos.) 

Diz uqui o colunista: 

"Paru o mesmo perito, além das técnicas udotudus, de conlcn· 
çào. incluindo o uchutamcnto salarial provisório .. ," 

Vejam V. Ex•s, achatamento salarial provisório, com reijão a 
CrS 9,00. 

" ... das disponibilidades c sem sucrificio da ordem 
linuncciru." 

f: o que querem ruzcr, segundo esses expert men, que deram ao 
colunistu C:aslcllo Branco a saída para essa situação. 

A situuçiio i: essa Sr. Presidente, Srs. Senadores. Venho insislin· 
do neste problema de ordem económica c social, porque o conheço c 
sinto na pele. Reconheço que o Governo do Presidente Geisel pode 
solucioná .. fo, mus é preciso que Sua Excelência comece a ler, se não o 
está dizendo, o Diário do Conaresso Nacional, para tomar conheci· 
mcnto destes pronunciamentos que representam a verdade pura. Sou 
um homem profundamente crente em Deus, mas que u minha alma 
não tenha nenhum gozo eterno, que vá para as prorundezas dos 
infernos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Não apoiado! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte)- ... 
se cu tiver fàl•udo com uma só das verdades que era preciso dizer nu 
tnrdc de hoje, nesta Casa. Digo o que sinto e o que sente o povo, 
illJucles que me mandaram para cá. 

Desejava que Sua Exccli:nciu o Senhor Presidente Gcisel lesse, 
no Diário do Congresso, este pronunciamento e mandasse apurar os 
fatos, para ver se as Prefeituras do interior assim não estão 
procedendo, se os Estados não estão fazendo o mesmo, quanto 
subi rum os uivarás, os impostos prediais, qual o índice de empobreci· 
menlo, de marginalização, de sorrimcnlo, de endividamento 
daquele-s que lr:th:tlhnm. Só assim, nós, brasileiros, quc.auguramos 
uma pátria puru todos, poderemos encontrar o caminho que nos 
lcvuri1 a tão ambicionada meta de todas as classes poderem viver 
com dignidade, pobres, médios, ricos, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, não lenho aquele sossego 
de quando "botava" água, lá na minha terra. Eu era fornecedor de 
úgua, numa carroça. Naquela época, ninguôm invejava a minha vida, 
cu era um homem reliz. Aqui, estou indo ao médico conslanlemenlc. 
Digo: Doutor, estou doente. E ele raz toda espécie de exames c não 
descobic nada. Eu era um homem cheio de alegrias; hoje, sou um 
homem triste, cheio de preocupações, de constrangimentos, um 
umurgumdo. E um homem amargurado não pode ser feliz. Àquela 
í:poca da carroça, cu cru um homem reliz. Ser pobre, desde que possa 
como pobre vivor à própria cuslu, é u coisa mais digna, c muitns das 
vezes melhor do que ser Senador du República, porque quando cru 
pobre cu lin hu alegria, e, hoje, sou Senador c não tenho. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, meu desejo é ver a harmonia 
entre o pobre, o médio e o rico, todos com oportunidade de viver 
lr:1bulhando its suus custas; meu desejo é numa liberdade com 
responsabilidade. Nilo acredito no direito, u não ser ulruvés da 
conquista. O direito i: a conquista; u obrigação, um dever. 

A minha divisa i: cslu: u obriguçiio é dever de cada um, e direito 
só utruvi:s du conquista, Mus o que cslú acontecendo é o adágio 
velho du n1inh:t tcrru: <1ucm lrubalhu niio tem tempo de gunhur 
dinheiro. Esti1 certo. Umu doméstica, aqui cm Bruslliu, ganha CrS 
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600,00, 700,00 c até, segundo li no jornal, 1.200,00 - uma domésti
ca, uma bab•í. Juntando todo o pessoal lá da roça, da minha regiilo, a 
famllia toda nilo faz esse dinheiro por mês, todos trabalhando, 
diariamente, e o dono da casa, até aos domingos, que ele tira pura ir 
buscar lenha pura queimar durante a semana. 

Certo dia, perguntei ao chefe do cerimonial de uma embaixada 
de um pais, cujo nome niio me recordo, o que faziam eles para man
ter o homem no campo, pois que o nosso agricultor estava 
abandonando a agricultura c fugindo pura a cidade c que a densida
de dcmogr•ínca das grandes cidades, das mcgalópoles, como Silo 
Paulo c Rio de Janeiro não mais tinham sentido. Ele me respondeu: 
"Estamos dando a ele tudo o que ele possa 'ter de perspectiva· e de 
melhor, para viver no campo, pois só assim poderemos nxur o 
homem ü terra", Aqui, não. Aqui, triplica-se obrigação tributária, 
tina-se com uma dus mãos o tributo, e coloca-se com a outra- pois 
u incidência dos 1M% permanece a mesma; c o homem continua, 
realmente, fugindo do interior para as grandes urbes c criando esses 
problemas. 

Sr. Presidente, vou terminar, pois voltarei em outra oportunida
de para fazer uma análise deste mapa a que me referi. Tenho certeza 
de que estas minhas palavras tiveram unicamente o escopÓ de ajudar 
o Governo nesta luta contra os graves problemas que está enfren
tando c que precisam ser solucionados antes que se faça tarde. Muito 
obrigado. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (WIIÍon Gonçalves)- Antes de anunciar 
o próximo orador, desejo agradecer aos nobres Senadores Agcnor 
Mmia, Jarbas Passarinho c Itamar Franco as congratulações 
formuladas, nesta tarde, pela decorrência do meu aniversário. 
Realmente, esses pronunciamentos me deixaram comovido, porque 
representam, na sua espontaneidade, a estima e o apreço que pude 
granjear desses eminentes colegas. Muito obrigado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osircs Teixeira, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Scnudorcs: 

A minha passagem pola tribuna ó rápida, tão-somente para a 
colocação de dois problemas. 

Discutiu-se, na tarde de hoje, com muita ênfase, a validade do 
problema do desenvolvimento da indústria alcooleira do País, na 
soluçiio do nosso deficit de petróleo. Propugnou-se, através da pala
vra do eminente Udcr Roberto Saturnino, ampla obtenção do álcool 
anidro, objetivando a mistura do combustível usado cm território 
brasileiro, com uma produção atual da ordem de 300 mil toneladas. 
Pressupõe-se que o ialcool anidro, produzido pela indústria açucarei
"' b"ISilcira, nilo seria suficiente para atender às necessidades dessa 
compensação do consumo do combustível aniio ser que se ampliasse, 
cm grundc número, a produção da cana-de-açúcar: ou se usassem 
outros produtos de que se pudesse, cientificamente, extrair o álcool 
unidro, tais como a mundiocu eu batata, 

Todavia, muitos Estados brasileiros já ·estão na corrida, cm 
busca de se constituírem na sede dessa indústria capaz de produzir o 
ialcoolanidro, notadnmente Minas Gerais que já, inclusive, e através 
de seu Centro de Pesquisa Industriais, está fazendo estudos 
porn1enorizndos, no sentido de demo~strar que os cerrados de Minas 
scrium u área mais adequada ao plantio da mandioca c n 
conse<tUcntc instaluçioo da usina, pura a produção do álcool anidro. 

Ncstus horas de indefinição, Sr. Presidente, nestas horas cm que 
ao Governo cube, cm última instância, decidir qual a área, Goiás 
pretende cntrnr no processo de exame para,. ali, ser instaluda a 
indústriu de (1lcool unidro. 

AliiiS, o nobre Deputado do Movimento Democrático Brasilei
ro, J unrez llcrnardcs, jio se pronunciou na Câmara Federal a respei
to, roivindicando do Governo federal esta providência. 

T~IÜ·SI! chcgudo l1s mãos u\gumus correspondências neste 
sentido, c nuturnlmcntc também aos nobre Senadores Lúzuro 
llarhoza c Benedito Ferreira. 

Agora mesmo me chegou cópia de memorial remetido ao Sr. 
Ministro da Agricultura p'ela Prefeitura Municipal de Posse, rcgiilo 
situada na Microrregiiio no 8, próxima de Brasília, no Vale do 
Parnnil, inclusa nu região do POLOCENTRO, portanto com 
recursos económicos já destinados a culturas específicas de cerrado. 
E sendo a mandioca uma cultura típica de cerrado, reivindica essa 
Prefeitura Municipal, no memorial dirigido ao eminente Ministro 
Shigcaki Ucki, incentivo para a sua produçilo naquela rcgiilo, e a 
conseqUente instalação da usina de álcool anidro. 

P<'t;O a V. Ex•, Sr. Presidente, considere esse memorial parte 
intcgruntc do meu pronunciamento. 

Outro npelo, Sr. Presidente, dirigido ao eminente Ministro do 
Trabalho, ex-representante do Estado do Rio Grande do Sul na 
Cdmmn Federal, Arnaldo Prieto, 

S. Ex•, há alguns dias, óeclarou à imprensa brasileira que era 
intenção do Ministério do Trabalho implantar núcleos de restauran
tes, destinados a orcn:ccr alimentação, com peso nutritivo correto e a 
preços mais baixos, aos trabalhadores brasileiros, para isso usando 
do mecanismo de convênios com as empresas que tenham· mais de 
I 00 empregados. 

Trata-se de medida da mais alta importância, da mais alta 
repercussão. Ainda há duas ou três semamis ouvíamos o eminente 
Senador Roberto Saturnino colocar, nas prioridades necessárias ao 
desenvolvimento nacional, o problema da nutrição. Na oportunida
de, disse a S. Ex• que o Governo estava atento ao problema, estava 
busc11ndo soluções, Inclusive, invocava as luzes oa inteligência de 
S. Ex• para determinar caminhos melhores para o encontro da 
solucüo. E quando dou notícia ü Casa desta disposição. do Ministro 
do Trabalho, estou certo de que ela irá tocar fundo nas convicções 
do nohrc Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, um preocupado 
com os problemas brasileiros c, notadamente, um preocupado com o 
problema da nutrição, chegando mesmo a colocá-lo, como de resto 
com absoluta razão, como um dos prioritários -para o 
desenvolvimento nacional. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB-Rio de Janeiro) - V. Ex• 
permite um aparte'/ 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Goiás) - Ouço .com 
prat.er V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB-Rio de Janeiro) - Receberia 
com o maior aplauso uma medida como esta que V, Ex• está 
anunci11ndo. Mas devo dizer que prefiro uma medida nos termos da 
que sugeri tt C usa, atravi:s de projeto de lei, que, ao que me parece, 
está na Comissão de Constituição c Justiça. Proponho a criação de 
um sistema cupu1. de dar uma rcCeiçiio, pelo menos uma rcfeiçilo búsi· 
cu, a todo brasih:iro. Por exemplo, um sistema baseado cm convênio 
do INAN com as Prefeituras, capaz de dar a todo brasileiro que te
nha unuo rcnd11 mensal inferior ou igual a um salário mínimo uma 
rcl'ciç:io h:ísica, au custo inferior a um centésimo do salário mínimo 
d~ Região. E digo a V. Ex•. porque prefiro o'!neu projeto: porque 
acho que o trabalhador brnsilciro é, cfetivamentc, um homem anilo, 
pelas condições u que tem sido submetido, através da política salarial 
dos últimos lO unos, homem que vê seus proventos, em termos reais, 
diminuir de uno pura ano. Se o trabalhador é um homem aflito e 
necessitado, uqudc que não ó um trabalhador, ou seja, é um 
hisc11tciro, aquela enorme massa de população brasileira que estú fo
"' uu dcnnicilo de tmbulhador - o engraxate, o lavador de 
uutomúvcl- cnrim, o biscutciro de um modo geral, o comerciante, o 
pequeno vendeiro este que não é atingido pelu Previdência Social 
estaria l'ora do projeto de intcnçilo do Sr. Ministro. Este trabalhador 
nt1u umpurudo pclu Previdência Sociul uindu é muis neccssiludo do 
que o trubalhudor propriuntcntc dito. As duas coisas poderiam ser 
l'cilus. As cmprcsus poderiam dur refeições, que scrium purciulmente 
pugus pelo Governo, de modo u propiciar um preço uc~:ssfvcl, mus 
cru prc~.:iso lumbém um mecanismo comph:mcnlur que alcndt.:ssc 
também illlllCICS que nuo SUO trabalhudorcs, aqueles que estiio 
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realmente fora do mercado de· trabalho. A estes, o meu projeto 
procura utcndt:r, c por isso que o preliro, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Golós)- Agradeço ao 
nobre Scnudor o aparte, 

Longe de mim, com esta notícia que dou, invalidar o projeto de 
S. Ex•,,, Niio, o p'rojctó de V. Ex•, c V. Ex• bem o caracteriza, se cn· 
contra '"'Comissão de Constituição e Justiça. Haverá de ser cxami· 
nado pela Comissi1o de Legislação Social, e de Saúde, que diriio da 
sua viabilidade, da sua exeqUibilidade por parle das Prefeituras. 

Nu verdade, o que se busca são soluções. 
Quis caracterizar, inclusive com a menção do nome de V, Ex•. 

que o aparte que dei, à época, vem de ser confirmado pelo eminente 
Ministro do Trabalho. Há, realmente, uma preocupação governa· 
mcntul neste sentido, preocupação essa que é de V. Ex• c, de resto, é 
prcocupução de todos nós. 

É evidente que a solução do Ministro pode não ser a perfeita, 
como i: evidente que a solução de V, Ex•- versalizar u entrega aos 
lrubulhadorcs brasileiros de pelo menos uma alimentação- não en
COillrC - c não estou fazendo mau agouro ao projeto de V, Ex•, 
estou lançando tão-somente a dúvida- não encontre exeqUibilidade 
por parle das Prereituras. E ainda. há pouco o Senador Agcnor 
Maria, eminente representante do Rio Grande do· Norte disse que 
elas c.,;tiio de tal sorte pobres que não têm estrutura pessoal capaz'dc 
exercer ou executar um projeto desta natureza. 

As soluções são várias. 
O nobre Senador Agenor Maria, por exemplo, derende a tese de 

que í: preciso. c i: válido subsidiar o preço dos alimentos. Talvez seja 
uma.solução mais universal do que a que V. Ex• propõe. 

De um lado, manircsto o meu contentamento c a minha alegria 
por esta preocupação c disposição do eminente Sr. Ministro do Tra· 
bulho, c, por outro lado - juntamente com V. Ex•, o Senador 
Agcnor Murho c tantos outros Senadores preocupados com o pro· 
blcma - lanço um apelo ao nobre Ministro do Trabalho. Peço a 
S. Ex• que, ao estudar a implantação desses restaurantes, procure· 
cstabcl~~cr convênios com sindicatos de classes - Sindicatos dos 
Comcrciiorios, Sindicatos da Construção Civil, Sindicatos de Luva· 
dores de Automóveis, que amanhã existirão. Assim, alcançaríamos 
umu gama maior, usando uma estrutura que realmente sabemos que 
cxistt: e que, na sua maioria, são estruturas capazes de realizar esse 
progranlU. 

O objctivo central do meu discurso era - e conli~ua sendo -
levar ao Sr. Ministro, de um lado, os upausos pela medida, e de 
outro, um apelo a S. Ex• Ao estudar·« a implantação. desses núcleos 
de f'ornccimcnlo de refeições, desses restaurantes, S, Ex• também 
estude a possibilidade de esses convênios sejam estendidos aos sindi· 
cu tos de clusse. MUitos já manifestaram, junto a mim, essa intenção, 
notadumcnle o Sindicato dos Empregados do Comércio de Aná· 
polis, o Sindicato da Construção Civil de Goiüniu e muitos outros, a 
lim 'dt: ljUC possmn também orcrccer essa contribuição ao Governo, 
utruví:s de convi:nio com o Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutricào. 

De resto, ó aquela uniUo de que o nobre Senador Roberto Sutur· 
nino ainda h{l pouco falava e o Senador Gustavo Capunemu dizia: "i: 
preciso lfUC unamos csrorços". 

Fico [cliz <Juundo ouço pronunciamento de ilustres represen· 
tuntcs do Movimento Dcmocrútico Brasileiro que concluem pela 
sugcstUo de uma medida. 

O que nlio udmito, o que nUa ucc:ito, realmente, por mais que 
lente entender o papel da Oposição, i: que ela venha, suba à tribuna, 
digu que tul posiçi1o governamental nilo vale, tal posiçilo governa· 
mcnlUI csti1 contru os inh:rcsscs nucionuis, que tais medidas rerem os 

lciru, c não aponta uma solução, ~1indu que seja uma solução cupuz 
dc.sofrcr "n" medidas. 

A função do Congresso não i: exclusivamente as criticas de purle 
da Oposição, nem tampouco de parte da Bancada governista bater 
palmas. A [unção do Congresso i: a de encontrar soluções dentro du 
univcrs:llidudc de representantes do povo e dos Estados nesta e nu 
outra Cusa do Parlamento, solucô..:.\ ~'Upuzcs de resolver os pro
hlcmas hrusilciros. 

PuhlHIS, pois, :to Ministro do Trabalho, que, 'cfetivamcnte, toma 
unHI medida válida cm ruvor da molharia da nutrição brasileira. 

!'almas ao· Senador Roberto Suturnino, que apresentou um projeto 
válido c importante pura o equacionamento do problema da nutri
t;tlo brusilciru. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- Paraíba)- V, Ex• me permite 
um aparte'! 

O SR. OSJRES TEIXEIRA (ARENA - Cohis)- Ouço com 
muito rr"zcr o nobre Scnai:lor. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA-Paraíba)- Somente pura dela· 
lha r um pouco o que V, Ex• está dizendo dessa tribuna. O que o 
Ministro do Trabalho pretende é expandir o que já está sendo feito 
neste Pais cm larga escala, No Rio de Janeiro, por exemplo, os 
comcrciúrius cstiío n:ccbcndO rt:fcições através de numerosos 
restlluruntcs montados pelo Serviço Social do Comí:rcio - SESC. c 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comerci:lf- SENAC. Sàu 
rcstaurmllcs imensOs, com colinhas muito bem montadas. Gramh: 
pUrtc dos comerciúrios do Rio de Junciro jl1 _estú utilitamlo t'\St.:\ 

rcstuuruntcs. 1\ nmioria das grandes indústrias do Brasil- não so
mente cm Siio l'aulo~ mas até no meu Estado, em Capina Grande e 
cm Joiío l)csso:1 - jú oferecem refeições uos seus trabalhadores. 
Agora vem o Ministro do Trabalho com esta nova idéia: intensificar 
o número de rcstaunmtcs paru os trahalhudorcs. Esttl l'órmulu me 
p:í'rcce v(did:l: atender ôs necessidades búsicas dos trahulhadores cm 
:lfimcntuçào, O problema i: realmente dirícil de ser equacionado, cm 
tcrmus de populução brasilciru. porque, aí, c.:xigir·sc-ia grande 
organiz:u;ãu. a nívclmbuno c rural, nos quutro mil municípios hrn
silcims a níveis. Enfim. o problema i: üio complexo que talvez nfio se 
cncontr:1ssc um caminho exeqUível. Desta munciru como cst(l sendo 
encurudp pelo Ministro do TrubalhÜ- rt:forçur os mtcuni!<inHlS jú 
existentes - pmccc-me o caminho certo, c chegaremos um di:1 u 
proporcionar aos trab:olhudores o mínimo de ulill'<:nlo suõcicntc 
pnr:l m:omó-lo em boa rorma no lrubalho. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Goiás) - Agrudeço. 
nobre Scnudor. sJu af1urte. Realmente V. E~• dl1 substf1ncia uo 
nosso pronunciumento. 

Nu verdade, i: o que V. Ex• diz: o que se procuru, tllravi:s du 
medida, ó umpliur aquilo que jú existe, com o objetivo prccipuo. 
tulvez. de dur hulunccumcnto nutritivo mais especifico uos ulimentos 
que hoje süo fornecidos, o que evidentemente não ocorre com o 
SESC c com o SENAC, Esses Serviços mantêm- e conhcco ulguns 
de seus rc.•itauruntes - nutricionistns permanentes, pam dosur a 
ulimcntm;i\o de c~1du di:1. Outrus instituições fornecem rel'eiclh:s -
cm presas du construçUo civil cm Brusíliu rorncccm rdcic;õcs - nms 
ncnhumu dclus. cvidcntcmc.:ntc, com bulunccumento mltritivll c. pur 
vc,cs, pur rro~us alí:m du cupacidudc aquisitiva do trubulhador. 

Dui por quc u vulidude cxtruordini1rin dn medidu do Sr. Minis
tro do Trabalho, que huverú, com o upclo que oru se t'uz. de umplii1· 
lu pura o Cunhito de todos os sindicntos cm operuçi\o no território 
hrusilciru. 
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JJUC'UMI:'NTU tf QU/i SE REFERE O SR. OSIRES 
'/'D.\'1:'1//A, /;',\/ Sl:'U IJJSCURSO: 

ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de Pt~ose 

Olidu n•4~/197S 
oxc~lcntlssimo Smhor 
I> ou tor Shicguki Ucki 
l>ignissimo Ministro das Minas c Energia 
Urusilia -I>F. 

Senhor Ministro: 

Ternos a honra de vir à presença de V. Ex•, sabedor que somos 
do interesse do Governo federal no aproveitamento das regiões, no 
{\UC ess&IS po~mun ser de mais úteis, para oferecer o nosso Municipio 
d.: Posse - M icrorrcgiào H - jâ sclccionado para o implante do 
I'OLOCI!Nl'RO, situudo no vale do Paranà, integrante do Sistema 
Geoccouômico de Brasília, pura a implantação da Usina de 
lndastriulizaçüo de Álcool Anidro, extraído, principalmente, da 
nlaudioca. sahstüncia química essa a ser adicionada à gasolina. 

Assim, nama ordenada plantação cm grande escala dessa 
culorhii~ecu, cm Posse, c conseqUente fixação da Usina lndus
trialilant~.: jil n:.fcridu. como fatores geradores de tZ.abalho, viria com 
grande alcance deter uqui parte considerável da massa huma
n&.l em dcmundu a novos rumos, à cata de outras ocupações,. r~pre .. 
M:!ilada pelo nuxo migratório da sobeja mão-de-obra do Norte c 
N ordcstc, que de outra forma continuaria ascendente, a inflacionar 
o mercado de trubulho brasiliense, máxime, por sua posição, o mais 
procurttdo, como tilbua de salvação para suas agruras, por se tratar, 
cvidcntcmen te, do Distrito Federal, Capital da República. 

Permitisse V. Ex•, muito nos aprazaria solicitar-lhe uma entre
vista: nu qual pudéssemos, obviamente, dialogar sobre o assunto, o 
que por certo redundaria em maior fator somatório, para a 
consc~:ução desse ••desideratum" comum básico para o nosso 

! Wtunicípio, rclevnntissimo para o Brasil. 
ffipotccalllos a V. Ex• a segurança de nossa real estima c distin

ta considcruçuo. -Jesus Neves Barbosa, Prefeito de Posse- Estado 
d.: Goiits. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Não há mais ora
deres inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está 
C()nvocudo paru u1na sessão a realizar-se 'hoje, às dezoito horãs'e 
trintn minutos. no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
leitura dus l>ropnstus de Emenda à Constituição n•s 33 c 34, de 1975, 

Nmiu muis huvcndo ·que tratar, vou encerrar u presente sessão, 
designando, parn a de amanhã, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votnçuo, em turno único, do Requerimento n• 439, de 1975, do 
Sr. Senador. Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado "Papel dos Incentivos", de 
autoria do Economista Frota ·Neto, publicado no jornal O Povo, de 
FortniCla, ediçiio de 26.de setembro de 1975. 

-2-

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 22, 
de 1975 (n• 1.469-B/73, na Casa de origem), que torna obrigatória 
a venda avuls:t de peças e acessórios destinados ú reparação de 
veículos uutomotores, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 312 c 313, de 1975, das 
Comissões: 

- de Economia; c 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

-3-

Discussiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
05, de 1974, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que "altera a redação 
do artigo H4 do Código Penal". tendo 

PARECERES, sob n•s 89,90 e 91, de 1975, das Comissões: 
-de Constltulçio e Justiça, I• Pronunciamento: favorável, com 

a emenda que apresenta de n• I·CCJ; 2• Pronunciamento: favorável 
ao substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil; c 

- de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do 
substitutivo que apresenta. 

-4-

Discussuo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
40, de 1975, do Sr. Senador José Esteves, que altera a redução do 
artigo H 50 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES. sob n•s 56 c 57, de 1975, das Comissões: 
-de Constitaiçilo e Justiça, pela constitucionalidade, c, no 

mérito, pela n:jcição. 
-de I.egi•Iaçilo SGclal, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonç1Ives) - Estt\ encerrada a 
sessiio. 

(Levanta-se a Sessão às 18 horas eJO minutos.) 

I 
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157• Sessão da t• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 7 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso- Cattcte Pinheiro- Alexandre Costa- Henrique de La 
Rocque- Helvídio Nunes- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
Dinarte Mariz- Milton Cabral - Ruy Carneiro- Paulo Guerra, 

-Heitor Dias- Ruy Santos- Eurico Rezcnde- João Calmon
Roberto Saturnino- Gustavo Capanema -Itamar Franco- Ma· 
galhães Pinto- Orestes Quércia- Lâzaro Barboza- Osires Tei· 
xeira - ltalívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
leite Chaves- Otair Beéker- Daniel Krieger- Paulo Brossard -
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I•·Secretârio vai proceder à leitura do Expediente. 

I'; lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Sr, 1•-Secretárlo da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1975 
(N• 967 • C/72, na Casa de origem) 

Dispõe sobre concessão de empréstimos pessoais a empre
gados, pela Caixa Econômlca Federal, mediante amortização 
mensal descontada em folha de paRamento, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os empréstimos pessoais que a Caixa Econômica Fe· 
deral conceder a quaisquer empregados serão, quando estes o solici· 
tarem eu empresa empregadora concordar, amortizados mensulmen• 
te mediante descontos nas respectivas folhas de pagamento, 

Purâgrufo único. Consideram-se empregados, para os efeitos 
desta lei, todos os trabalhadores cujos contratos sejam regidos pela 
Consolidação das leis do Trabalho. 

Art. 2• A empresa empregadora manifestará a sua concordün· 
cia através de anui:ncia expressa nu proposta de empréstimo. 

Art. 3• Aos empréstimos de que trata esta lei aplicar-se-ão os 
mesmos critérios c exigir·sc-ão as mesmas garantias para empri:sti· 
mos pessoais a funcionários püblicos. 

A rt. 4• Concedido o empréstimo, a agência da Caixa Econômi· 
ca dará ciência do mesmo à empresa, para os competentes descontos 
mensais. 

Parãgrafo único. As importâncias descontadas para amorti· 
zação de empréstimos serão imediatamente remetidas à agencia da 
Caixa Econômica Federal. 

Art. S• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

DECRETON•67.227, DE21 DE SETEMBRO DE 1970 

Estabelece prioridades para uma politica de valorização 
da ação sindical. 

Presidente da República, usando da atrihuiçào que lhe confere o 
artigo lll da Constituição, e, 

Considerando ser orientação do Governo a implantação de uma 
politica que valorize a participação das entidades sindicais no csfor· · 
ço ~ara a promoção social do trabalhador; 

Considerando que no complexo de órgãos, públicos c privados, 
com utuaçào na área do bcm-estar social, tem o Ministério do Tra· 
bulho e Previdência Social responsabilidade preponderante pela exe
cução da política do Governo; 

Considerando que se impõe estabelecer um programa setorial, 
que racionalizando a aplicação de recursos técnicos e financeiros des
ses órgãos, possibilite e estimule, por outro lado, a participação dos 
sindicatos, decreta: 

Art. I• O Ministério do Trabalho e Previdência Social, através 
de seus órgãos tanto da administração direta, quanto da indiretu, 
ulém de outros, a ele vinculados ou subordinados, a partir do prescn· 
te exercido e nos futuros, ati: 1974, observará com prioridade cm sua 
políticu de uçi\o social, os seguintes objetivos c medidas: 

I - Assistência Social 

a) umpliaçi\o du prestação de ussisti:nciu médico-cirúrgico· 
hospitulur e odontológica, pura os trabalhadores rurais e urbanos, 



através de convénios, com instituições públicas e privadas, espc· 
ciulmcnte com os Sindicatos; 

b) doação aos sindicatos c hospitais de material médico·hOS· 
pita lar de grunde e médio porte: 

c) doação de gabinetes odontológicos c de unidades leves hospi· 
t<durcs equipadas a instituições idóneas das comunidades rurais, so· 
brctudo Sindicatos Rurais e de trabalhadores: 

d) doação, aos sindicatos de trabalhadores, de remédios fabri· 
cados pelo Governo ou venda, a preço de custo, conforme o nível sa· 
lurial do trabalhador. 

II - Assistência Sindical 

a) empréstimos financeiros às entidades sindicais, para cons· 
trução, reforma, ampliação ou aquisição de sedes, escolas, colónias 
de fédus, campos de esporte, clubes recreativos, hospitais, creches, 
ambulatórios e cooperativas de consumo; 

b) incentivo à realização de atividades culturais, recreativas e 
cívicas, e organização de curso de interesse dos trabalhadores e de 
divulgação de legislação social; 

c) prestação de assistência judiciária gratuita para os casos de 
acidentes do trabalho; 

d) empréstimos financeiros simples aos previdenciários-sin· 
dicalizados até o máximo de 5 (cinco) vezes o valor do salário 
mínimo; 

e) bolsas de estudo, principalmente no campo da formação 
prolissional, partt os prcvidenciários .. sindicalizados; 

f) doação aos Sindicatos, de bens e equipamentos para ins· 
talação c funcionamento de seus serviços de finalidades assistencíais 
e de interesse coletivo: 

g) concursos intcrsindicais com objctivo de estabelecer cmu· 
~luçi'io sadia quanto as~ atividades culturais, esportivas e educacionais. 

Art. 2• Para à atendimento das pdoridades definidas no urtigo 
I Y e segundo a natureza das mesmas, serão utilizados r.ecursos 

orçumentádos ou extra-orçamentários existentes cm 1970 ou a serem 
constituídos nos exercícios seguintes, proporcionados pelos seguintes 
órgãos e entidades; 

a) Instituto Nacional de Previdência Social, através de suas fon· 
tes de receita destinadas ao custeio de suas atividadcs-fins, inclusive 
as resultantes do rendimento de seu património, doações, legados e 

,rendas extraordinárias ou eventuais; 

b) Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador Rurui 
(FUNRURAL), através de seus recursos normais; 

c) llepurtumento Nucional do Trubulho, através dos recursos 
espccfficos da "Conta Emprego c Salário", a que alude o art. 18 da 
Lei n• 4.589, de li de dezembro de 1964; 

d) Dcpurtumento Nacionul da Previdência Social, através do 
"Fundo de Liquidcl du Previdência Social" c apenas nu hipótese cm 
que !ie torne nect:!i!iúrio o custeio du Unir1o pura cobrir eventuais insu· 
nciéncias financeirus do Instituto Nacional de Prcvidênciu Sociul 
decorrentes dn uplicuc:üo de recursos nus ittivido.des cnumcrudas no 
presente decreto (urtigo 164, item VI, do Regulamento du Lei Orgü· 

nica da Previdência Social- Decreto n• 60.501, de 14·3·67); 

e) Departamento Nacional de Mão-de-Obra, utravés . de rc· 
cursos do "Orçamento du União" c os da conta "Emprego e 
'SnUario": 

f) Programa Espcciul de Bolsas de Estudo, atravês dos meios 
.financeiros disponíveis; 

Parágrafo único. Entidades como a Legião Brasileira de Assis· 
tência,o'Serviço Social da Indústria, o Serviço Social do Comércio, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial c o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial e respectivos órgãos regionais, além das 
próprias organizações siodicais, deverão colaborar mediante re· 
cursos técnicos e financeiros com o poder público para a consecução 
dos objctivos previstos no presente Dçcreto. 

Art. 3• Os recursos financeiros, indicados no art. 2•, a juízo do 
Ministro do Trabalho c Pre~idéncia Social quanto à aplicação c mon· 
tanto, poderão ·ser destacados em dotações globais dos orçamentos 
dus diversas unidades e depositados em conta especial no Banco do 
Brasil. 

Parágrafo úmco. Será elaborada contabilização específica pu· 
ratais recursos, os quais serão geridos pelo Departamento Nacional 
da Previdência. 

Art. 4• O Ministro do Trabalho e Previdência Social baixar~ 
as instruções complementares que se fizerem necessárias ao fiel 
cumprimento do presente. 

Art. S• Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi· 
cação, revogadas as disposições cm contrário. 

Brasília, 21 de setembro de 1970; 149' da Independência e 82• da 
República.- Emmo G. Médicl.- Júlio Barata. 

1 Ás Comis.<ties de Legislarão Social, de Economia e de 
Finanras.) 

PARECERES 

PARECER N• 462, DE 1975 
· Comissiiu de Red•çiiu 

Redação final do Projeto de Resolução n• 46, de 1975. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 46, de 1975, que suspende a execução do art. 2• do Decreto n• 
1.381, de 24 de janeiro de 1973, do Estado de Mato Grosso, declara· 
do inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Fe· 
dera!. 

Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1975.- Josê Llndoso, 
Presidente eventual- Mendes Canale, Relator- Vlr'gBio Távora. 

ANEXO AO PARECER N•462, DE 1975 

Rcdaçllo final do Projeto de Resolução n• 46, de 1975. 

Faço saber que o Scnndo Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VIl, da Constituiçno, e eu, , Presidente, pro-
mulgou seguinte 



RESOLUÇÃO N• DE 1975 

Suspende, por lnconslituclonalidade, a execução do are. 2• 
do Decreto n• 1.381, de 24 de janeiro de 1973, do Estado de 
Mato Grosso. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionolidadc, nos ter· 
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferido 
cm 5 de março de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n• 
79.687, do Estudo do Mala Grosso, a execução do art. 2• do Decreto 
n• 1.381, de 24 de janeiro de 1973, daquele Estado. 

PARECER N• 463, DE 1975 

Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1975. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do Seno· 
do N• 113, de 1975, que dâ nova rcdação ao art. 508 do Código de 
,Processo Civil. 

• Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1975.- Danton Joblm, 
Presidente- Mendes Canale, Relator- VlrgOio Tbora. 

ANEXO AO PARECER N•463, DE 1975 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 113, de 
1975. Dá nova redaçio ao art. 508 do Códi&o de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O art. 508 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 
i 1 de janeiro de 1973), passa a vigorar com n seguinte redução, 
revogado o seu parágrafo único: 

"A rt. 508. Em todos os recursos, salvo o de agravo de 
instrumento c o de embargos de declaração, o prazo, para 
niterpor e puru responder, será sempre de IS (quinze) dias." 

Art. 2• Esta lei cntru em vigor nu datu de sua publicação. 

PARECER N• 464, DE 1975 

Comlssiio de Redação 

Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 62, de 1975. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta u redução finai do Projeto de Rcsoiuçilo 
n• 62, de 1975, que uutorizu a Prefeitura do Municfpio de Silo Paulo 
u firmar convõnio com a Fundação Dcrnurd Vun Lcer, du Holunda, 

paru execução du primeira etapa do "Projeto de Avaliação de Cur· 
rlculo nos Parques Infantis Municipais". . 

Sala das Comissões, cm 7 de outubro de 1975.- José Lindoso, 
Presidente eventual- Me~des Canale, Relator-:- VIramo Távora. 

ANEXO AO PARECER N•.464, DE 1975 

Redaçào final do Projeto de Resolução n•62, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos do art. 
42, inciso IV, da Constituiçilo, c cu, , Presidente, pro· 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Autoriza a Preleitura do Munlclpio de São Paulo a firmar 
convênio eom a Fundação Bernard Van Leer, da Holanda, para 
execução da primeira etapa do "Projeto de Avallçio de Cur· 
riculo nos Parqueslnlantls Municipais", 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• E: a Prefeitura do Municfpio de São Paulo autorizada a 
firmar convênio c a receber recursos financeiros, sob a rorma de 
doação da "Fundação Van Lcer", instituição holandesa com sede 
cm Haia, no valor de DF I. 1.320.000,00 (hum milhão c trezentos c 
vinte mil Florins Holandeses) ou o equivalente em outras moedas, 
destinado à cobertura das despesas com a execuçãó da primeira 
etapa do !'Projeto de Avaliação de Currículo nos Parques Infantis 
Municipais", cm colaboração com a Fundação Carlos Chagas. 

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publica· 
ção. 

PARECER N• 465, DE 1975 
Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1973. 

Relator: Senador Viramo Távora 

A Comissão apresenta a rcdaçào final do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 136, de 1973, que determina a inscrição, nos volantes de 
prognósticos esportivos, de dizeres alusivos ao dever do voto. 

Saia das Comissões, cm 7 de outubro de 1975.- ~osé Lindoso, 
Presidente eventual- Virgnio Távora, Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N•465, DE 1975 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 136, de 
1973. Determina a in50riçào, nos volantes de prognósticos 
esportivos, de dizeres alusivos ao dever do voto. 

O Congresso N ucional decreta: 

Art. I• Os volantes de prognósticos esportivos da Loteria 
Esportiva Federal, institulda pelo Decreto-lei n• 594, de 27 de maio 
de 1969, durante os 3 (trôs) meses que antecedem às eleições pura o 
Congresso Nacional e as Assembléias Estaduais, conterão dizeres 
alusivos ao dever de votar e de exortação a que nilo h11ja votos nulos 
ou cm branco. 

Art. 2•. O Tribunal Superior Elcitor~ti, no prazo de 30 (trinta) 
dias, buixurlt us instruções necessárias 110 cumprimento do disposto 
nesta lei. 

Art. 3• Estalei entra cm vigor na data de suu publicação. 

Art. 4' Revogam-seus disposições cm contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vai à publ_icução. 

Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr, 1•-Secrctário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 448, DE 1975 

Nos termos do art. 370 do Regimento Interno, requeiro sobrcs
tamento do estudo do Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1973, de 
111inhu autoria, que altera c acrescenta dispositivos ao Decreto-lei 
n• 3.689, de 03 de outubro de 1941 -Código de Processo Penal, u 
rt rn de aguardar o Projeto de Lei que institui o novo Código de Pro
cesso Penal, ora tramitando na Cümnra dos Deputados. 

Sala das Sessões, cm 7 de outubro de 1975.- Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O requerimento li: 
do será publicado c remetido à Comissão Competente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarncy. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc. 

O SR.o;NENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - Maranhão. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A rtgura do magistrado marca pela sua cultura c pelo exemplo. 
De Arthur Almada Lima, Juiz do Maranhão, a História passou 

a se ocupar cm suas páginas, as destinadas aos homens de bem. Ele 
fir~nou este conceito. O Juiz, mais do que ninguém, é todo dádiva à 
causa du lei. Só dela é escravo e em seu nome sentencia. E quando juJ. 
g:a com acerto, conceito adquire. 

Mas ninguém é infalível em conceituar. E o Juiz tem pcrmancn· 
temente de fazê-lo. Mas, sendo um bom julgador, o seu crédito não 
se extingue, quando o seu modo de encarar a legislação não lhe facul
tou um válido vcrcdito. 

Pelo magnírtco magistrado que foi, exemplar chefe de família, 
duq ui, à viúva e aos seus dez filhos, a minha comovida homenagem, 
Dele, que se deu por inteiro cm 50 anos da sua existência, digo: quem 
foi um nobre juiz, a sua lembrança há de comover sempre. 

E agora um comentário que é.mcu, sempre foi meu, c no futuro 
será também. 

Que venha o restabelecimento das garantias ao magistrado, que 
elas lhcocjam reintegres em toda a sua plenitude. Delns, ele não preci
sa, dizem alguns. 

R.espondo: 
~ a sociedade que cabe restabelecê-las, para maior estabilidade 

do seu apostolado, na ãnsia de uma segurança colctiva reimplantada, 
Nunca dádiva, Sr. Presidente, mas retorno espontãneo, 

Outro tema: o jovem e talentoso causldico Têcio Lins c Silva, 
que carrega vida afora, com brilho, a vocação jurldica de sua família, 
voltudu para o culto do Direito, dirigiu-me uma exposição que cncer· 
ra mntêria pertinente aos Códigos Penal, c de Processo Penal ora sob 
apreciação do Congresso, 

As suas sugestões mereceram categorizado apoio do Conselho 
du Ordem dos Advogados do Brasil - Seçào do Rio de Janeiro '- c 
as trago ao conhecimento do Senado da República, como solicita o 
rnissivista. 

E i-las: 

"~ futo público que os projetes do Código de Processo 
Penal e do Código Penal, ora em tramitação no Congresso 
Nucionul, cm regime de urgência, têm merecido u preocupa· 
ção dos especialistus que nüo dispuseram de tempo suficiente 
paru o oferecimento de sugestões c emendas." Certo é que o 
Regimento Interno du Ctimuru estabelece prazos cxlguos, 
huvcndo, inclusive, propostn pura u suu reforma, neste ponto. 

O finul do praw pum u formuluçüo de sugestões, embo
ra iniciulmente previsto pura o dia 15 de agosto último, foi 

prorrogado por mais 30 dias, o que justifica a pr~scntc indi· 
cação, cm caráter de urgência. 

Muitos seriam os dispositivos de ambos os Códigos que 
poderiam merecer sugestões para o seu aprimoramento.. . 

Esta tem sido a opinião dos muis respcltâvcss 
especialistas cm matéria penal. 

Encontramos cm cada um dos Códigos disposições que 
devem interessar espccifican'lentc nos Advogados, na medida 
cm que dispõem sobre o exercício da profissão, razilo por que 
deve este Conselho, no desempenho de seu elevado dever de 

· · .. contribuir para o aperfeiçoamento das instituições jurldicas, 
·pronunciar-se a respeito.'' 

-1-

"No novo Código Penal (Decreto-lei n• 1.004, de 
21·tu·69) está previsto: 

"Art. 148. Não constitui injúria ou difamação: 
1- a irrogada cm Juizo, na discussão da causa por uma 

das partes ou seu procurador contra a outra parte ou seu 
procurador." 

O Código Penal Vigente (Decreto-lei n•' 2.848, de 
7-12-40) prevê: 

"Art. 142, Não constitui injúria ou difamação punível: 
I - u ofensa irrogada cm Juízo, na discussão da causa, 

pela parte ou seu procurador." 
Ora, desde logo se observa que a redução limitativa do 

novo diploma não se justifica. Isto porque a· imunidade 
judiciária deve ser sempre ampla. Ao Advogado incumbe, 
por dever de. oficio, discutir todo o processo, comentá-lo, 
criticá-lo, enfim, apresentar objcçõcs às testemunhas infiéis, 
aos peritos inidônéos, etc. . · 

Pela nova redução, a imunidade somente abrange as 
eventuais ofensas contra a outra parte ou seu procurador, 
excluindo-se, inexplicavelmente, as demais e inúmeras 
circunstãncias cm que, por exemplo, o advogado tem que 
denunciar o arbítrio da auloridadc, a· falsidade da 
testemunha ou o faccionismo dos peritos. 

Segundo o novo Código Penal, se assim for tornado 
definitivo, os Advogados estarão sempre c miseravelmente 
sujeitos ao processo criminal, numa incomportâvcl limitação 
c ameaça à sua indcpcndé:ncia, à sua liberdade de dizer, 
enfim, impedidos de agir sem "nenhum receio de desngrndar 
a Juiz ou u qualquer autoridade, nem de incorrer em 
impopularidade" para o "cumprimento das suas tarefas c 
deveres"- Art. 88 da Lei n' 4.215, de 27-4·63. 

Já no Direito Romano a imunidade judiciária cru 
acolhida - CODEX 11, 6, 6 § 1• - passando ao direito 
intermédio e chegando aos nossos dias como uma salutar 
imunidade penal por presunção jurls et de jure de ausência de 
dolo, atendendo u motivos de ordem politica, como reclamo 
da necessidade de amplitude da defesa de direitos em juizo. 

Pura a proteção de valores que o próprio Direito 
reconhece, a lei deve consagrar tais motivos niio de forma 
tímida c limitativa, com o que u defesa estaria cerceada pelo 
temor no agente de incidir na prática de um crime. Não 
obstante pareça alargarem-se as causas de exclusão da ilicitu· 
de jú previstas na Parte Geral como a legitima defesa c o 
estudo de nccess'1dade, aqui, o que sempre houve c o que se 
quer manter, é umu especiulizução daquelas causas, pura u 
sulvuguardu do interesses legítimos tutelados pela própria lei, 
como o sugrndo e constitucional direito à umplu defesu. 

A matéria cstl1 consugrudu cm todos os importantes 
Códigos Penuis do mundo c todos os autores, nacionais c 
cstrungciros, observam u necessidade da imunidade judiciú· 
nu, Nuo hl1 novidade nisto, 

Aliús, jú hl1 mais de 30 unos passados, em 10·2·1944, o 
próprio Conselho du Ordem dos Advogados do Brasil, entuo 



Seçiio do Distrito Federal, quando se procurava compreen· 
der o nlcance do recente e revolucionârio Código Penal de 
1940, discutia o mesmo tema. Nesta ocasião, por unani· 
midade de votos entendeu o Conselho que a imunidade 
abrangia até mesmo us duras e ofensivas expressões dirigidas 
aos Jui1.es. Tal decisão mereceu, à época, acendrado artigo de 
Nelson Hungria publicado na "Revista de Direito", Vol. 148, 
1944. 

Vé-se, pois, que o OAB, sempre se portou em defesa 
dus prerrogativas da ampla defesa. E uma vez mais, quando o 
tema surge retocado, justinca-se a sua mobilização para 
efetivamente contribuir pura o aperfeiçoamento das institui· 
çõesjuridicus. 

Pelas razões expostas, entendendo justificado que o 
direito de defesa, sob o ponto de vista constitucional, deve ser 
assegurado cm sua amplitude ilimitada, parece-nos que a 
redaçiio primitiva do Código Penal vigente (de 1940) é a que 
mais se aproxima .da forma ideal. Demonstra, ainda, a ex· 
periênciu de sua trintenária existência, que nenhum argu· 
menta pode justincar a ausência da calúnia, dentre as hipó· 
teses de exclusão de crime. A ofensa de uma maneira geral, 
proferidÚ no ardor natural da defesa e acusação, pode nascer 
da veemência com que se argumenta, surgindo alusão ofen· 
siva à honra de outrem. Não hâ porque a limitação, por tudo 
o que jâ se disse. 

Finalmente, limites hú, sim, como assinalam os mesmos 
doutrinadores, em relação à discussão da causa e obser· 
vando-se a moderaÇ"lo da linguagem, cabendo aos Juízes a fa· 
culdade de coibir os eventuais abusos, em resguardo da pró· 

, pria autoridade judiciária e da dignidade da Justiça, exer· 
cendo ação fiscalizadora, como hoje se vê normalmente, 
mandando que sejam riscadas nos autos quaisquer• frases 
ofensivas por evidentes inúteis ou excessivas. 

Objetivando a sugestão para a modificação do art. 148 
do Código Penal (Decreto-lei n• 1.004 de 1969), propomos a 
seguinte redaçüo; 

"Art. 148. Não constitui calúnia, injúria ou difamação: 
I- a ofensa irrogada em Juízo, na discussão da causa, 

pela parte ou por seu procurador." 

-li-
Em relação ao Projeto do Código de Processo Penal -

Projeto de Lei n• 633, de 1975, Mensagem n• 159/75, do Po
der Executivo - ora em tramitação perante a Comissilo Es
pecial, nossa tarefa se tornou simplificada. 

Isto porque, no recente ciclo de conferências realizado 
pela OAB/RJ para o debate a respeito dos novos Códigos, 
no tocante ao Processo. Penal, a matéria foi ventiiada e dis
cutida pelo eminente Professor Hélio Tornaghi, um dos dou
tos membros da Comissão elaboradora do Projeto, estando a 
sua valiosíssima opinião constando do texto gravado em nta 
magnética e ora sendo transcrito para publicação, 

Truta-se da redução dada ao § 3• do art. 255, assim 
disposta 

H Art. 255- ......................... · .. : . ... · .. ·. • .... ' .. 
' ••• ' o ••• ' • o ••••••• ' • ' ' •• ' ••• ' •• ' •••• ' " •• 

§ 3•- A autoridade policial poderá permitir ao, 
Advogado do ofendido ou de seu representante legal, 
c ainda ao indiciado, que acompanhem as inquiri
ções." 

Comó· se observa dn fiimples leitura, concede-se u 
faculdade de permitir ou nuo a presença do Advogado 
durante o curso do Inquérito. . 

Sendo o Inquérito inquisitorial e não contraditório, nilo 
se quer que o Advogado participe dos tllos realizados pela 
uutoridudc policial, mus tão-somente que ele acompnnhe as 
inquiriçôcs, o que, cvidt=nlcmcntc, nlio se pode impedir no 

Advogado, sob pena de se por a perder n elementar garantiu 
da ampla defesa, bem como a prerrogativa bãsica para o cxer· 
cicio de seu munus, castrando-lhe o seu primeiro direito 
consagrado no inciso I do art, 89 da Lei n• 4.215, de 27-4-63 
-"exercer, com liberdade, a profissão em todo o território 
nacional, na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem 
conliudos". 

O dispositivo aludido, na forma em que ficou concebido 
no Projeto, viola, dentre tantos outros, as alíneas b e c:, do 
inciso VI, do art. 89 da Lei n•4.215/63, verbls: 

"Art. 89- São dire\tos do Advogado: 
. .................... ······o ............ . 

VI- ingressar livremente: 
......................................... 

b) nas salas e dependências de audiências, 
secretarias, cartórios, tabelionatos, oficias de 
justiça, inclusive dos registras públicos, dele
gacias e prisões; 

c) em qualquer edifício ou recinto em que 
funcione rcpartiçiio judicial, policial ou outro 
serviço público onde o advogado deva praticar 
ato ou colher prova ou informação útil ao exer
cício da atividade profissional, dentro do expe
diente regulamentar ou fora dele, desde que se 
~che presente qualquer funcionârio". 

Tão nítida c cristalina a objeção que se faz à redução do 
art. 255, § 3•, do Projeto do Código de Processo· Penal, que 
ncnhu1~ argumento a mais se faz necessário para justificar a~ 
proposta de sua modificação. 

Recolhendo e aproveitando a observação do próprio 
abalizado Professor Hélio Tornaghi, nesta OAB/RJ, na opor· 
tunidade referida, vimos propor, na forma de seu expresso 
.reconhecimento quanto à possível falha reducional, a subs
tituição do verbo poderá pelo verbo deverâ, ficando assim a 
forma final: 

.. Art. 255 ' ' " ' " " " " ' " " ' ; " .. ' " ' 
•• ' ••••••• ' •• ' •••••••••••• o ••••••••••• ,,. 

§ 3• A autoridade policial deverâ permitir 
ao Advogado do ofendido ou de seu repre
sentante legal, e ainda ao indiciado, que 
ucompanhem as inquirições." 

Desta 'forma, sem dúvida algumu, estarão asseguradas as 
prerrogativas indispensáveis para o exercício profissional, 
oferecendo-se aos cidadãos maiores garantias contra os possí
veis excessos da autoridade, resguardando-se ao Advogado a 
prestação do serviço público que o faz, nos termos da lei, 
11Ciemento indispensúvellt udministrução da Justiça11

- art. 
68 da Lei n•4.215/63, 

Era o que tinha a dizer, Sr. !'residente. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mogalhies Pinto)- Concedo a palavra 
au nuhrc Senador Milton Cabral. (Pauso.) · · 

S. Ex• ntio cstú presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 
S. Ex• niio cstí1 presente. 
Cunecdo a palavra ao nobre Senador Roberto Suturnino. 

(Pausa,) 
.s. E.-.:• niio cstil prt:scntc, 
Cun,·cdo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, 



O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-Minas Gerais. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado rés: 

Volto, hoje, ao assunto da criuçilo do Tribunal Regional do Tra
h:liho, em Brusilia. 

llil rouco nz, no Senado' Federal, um pronunciamento, no qual 
tentei <~linlmr as razões justincadoras da necessidade da criação de 
um Trihunnl Regional do Trabalho no Distrito Federal: proposição 
<~quelu consubstanciada na já :intiga idéia de abrangência, pela nova 
Regiüo, dos Estudos de Goiás c Mato Grosso, o primeiro retirado do 
território du J• e o último do território da 2• Região da Justiça do 
Trubulho. · 

M inhu origem política trabalhista avaliza meu respeito, muito 
especial, pelo Judiciário daquela especialidade, .Assim, muito à 
vontade, Srs. Senadores, unrmo que nu oportunidade do pronuncia· 
nu:nto ii que nu: rcf~ri, nada mais liz do que: veicular uma justu 
reivindic:u;üo de todos que aqui residem e sentem a falta do 
impurt:mte órgão na consolidação efetivu da Capital Federal, u par 
do nmnifesto interesse público dessa premente medida. 

E, aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, leio telex que recebi do 
Presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis de Brasília, no 
qual S. Ex• me cumprimenta por esta reivindicação, dizendo ser um 
Jcscjo das d;Jsscs cmprcsal'iais lh: Brasília. 

Rcímc' llrusília. sabem os Srs. Senadores, os organismOs dos 
mais ult<>S escalões dos Três Poderes. Para isso e para tanto foi 
idculiwlht c criada. Duqui dcvc111 emanar, em todos os escalões, os 
cxcmplllS c mm.h:los nucionais, cm sua amplitude, de todos ~bs 
l,udcn:s. 

Dessa amplitude c conse<1Uente abrangência, não pode sé 
uliiStar a Justiça,Trabalhista, sob pena de se estar assim quebrando a 
imanência de uma efetiva liderança político-social da Capital da 
Ropi1blicu, - sede incontestável das cúpulas do Governo e da 
Ad111inistr:11;ão Federal. 

Subordinar o Forum da Capital a outra unidade da Federação é, 
pcrmitli·St: i.11irm;.1r, urna anomalia. institucional. 

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA-Mato Grosso)- Permite-me 
V, Ex• U111 ururte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-Minas Gerais) - Com 
pnw:r, Senador. 

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA-Mato Grosso) - V. Ex• 
referiu-se ao Tribunal Regional, do Trabalho, a ser criado em Brasí
lia. moc.lida muito oportuna, porque a população destu Capital e a de 
üuiiiS, aqui tão abrangente, terá uma pronta fonte superior dejulga-
1110ntu, 0111 grau de recurso, das causas do interesse do trabalho, 1: 
verdade que Mato Grosso nca um pouco distante, no que diz respei
to nu sul de ~rusília~ a 'purte norte::, realmente, é tnais próxima -
l'""l"e Mato Grosso ê bastante grande, graças u Deus, Mas o proble-
11111 nüu é só o da criação do· Tribunal Regional do Trabalho. Em 
Ma tu (i russo, hú uma velha aspiração, decorrente de uma nccessi· 
dadc legiti111u: a criaçiío de muitas Juntas de Conciliação o Julga
mcntu. l>udn :1 fn:qllt:nciu com que temos examinado este assunto 
juntu au Ministério du Justiça, posso informar a V. Ex• que: há um 
grupo c.lo trabalho nossc sentido, com ostudos j ú em fuse de conclusilo 
pura reurganit.ação da Justiça do Trabalho, de modo u atender üs ne· 
c~.:ssid:ah:s nnu sô da Justiçn superior como também das Juntas de 
Trnhulho. Sei qw: hil u rc~.:onhccimcnto da necessidade de muitas 
dct.~o:lms d~.: Juntus'dc ClHH:ilia~iill c Julgamento. Espero, assim, que 
as prcn~.:upnçôes de V. Ex•, (.)Ue sào nlinhns também, sejam sunudus, 
muit1.1 brevemente. Mui tu ohrigudo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOO - Minas Gerais) 
Agrmll~ço seu upartc. V. Ex• tcrú aporlunidndc de ver, no decorrer 
d:t.minlm l'ulq,quc unuliso este uspceto, lembrando 'JUC Brusíliu esttl 
suhmdinmla u Mi nus Gerais, O Estudo de Mlnus Gerais jú podin ter 
li seu Trihunnl Rcgiunul do Trub~tlhu. Tivemos, por exemplo, o Rio 
Cirande du Snl totalmente livre, com 11 criação do Tribuhul Regionul 
IHl Pur:tnít, uhrangcndu o Estudo de Santu Cuturinu. 

O Sr.ltal!vlo Coelho (ARENA- Mato Grosso)- Grundc bcnc
volênciu de V. E~•. abrindo müo de mundo de Minus Gcruis sobre 
Brusíliu. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Minas 
Geruis tem uhcrto mão de muita coisa, nobre Senador Jtulívio 
Coelho, 

Temos, cm Brusíliu, o primeiro dcgruu·da udministrac;ào da Jus~ 
tiçu Federal do Trubulho, conngurudo pelas Juntus de Conciliaçiio e 
Julg:unonto. . · 

· ·.q muis importunte é que temos, ~tqui, cm Brusíliu, O Tribunul 
Superior do Tmbalho, ruziio pela quul não se justinca não se en
contre, nu Curitull'cderul, um Tribunal Regional do Trubulho. 

Temos, uinúa, u nHtis uUu Cortc.Judiciária cspcciuliladu do País 
cum a presença do Egrégio Tribunul Superior do Trabulho. Fulta· 
nos, Sr.l'rcsidente, Srs. Scnudorcs, o úrgüo judicuntc intermediário: 
u Tribunul Regional do Tmbulho. 

Vulto, Srs. Scnúdurcs, uo assunto, por compreendê-lo da mais 
nltu rclevtmcia c pelo prestígio que me suscitu o Judiciário Trubu
lhistn, nàu sem ignorar as poucas resistências l.JUC u idéia se opõe, 
nimla, t:llvet, nrtu se_nsívcis Íl tol<llidudc dus razões cm que ela se soli~ 
dilica- llHIS o l'uço como homenagem c respeito i1quclus rcsistêncins 
lJUe, cm pouco, sC alinharão com a nossa reivindicação. 

C<lln efeito, a criação do Tribunal Rogionul do Trabalho du 
10• RegiUu aiiHJu representa importante: etapa no processo de dcs~ 
mcn1br:uncnto e aperfeiçoamento du Justiça db .Trubalho em nosso 
Pais. :llribuindo ao Estado c.lc São Paulo c uo Estudo de Minas 
Gcruis· um Tribunal exclusivo,. quando ó bem .oportuno, o que jú 
ijc~rrcu .com o progressista l_;studo do Rio Grande do Sul, com a 
'riução da 9• Região da Justiça do Trabalho, cl)l face da recente lei 
que ,retirou o !istado de Santa. Catarina da 4• Região, sediada em 
Jiurtq Al~:grc. 

i\ M.ÍIHIS Gerais:.::. Estudo que me concede a honra de sua repre
sent:aÇUo, nesta Casa, e 4uc de mUncira ·tão expressiva tem c'ontri
huído p:ar.a u crescente gr'undcla de Brasília - nada aproveita cm 
contmlur·u Justiça Trabalhista de .Prim~ira Instância da Capital da 
Rcpllblicu. Muit? ao contrário mesmo, Srs. Senadores, contundo 
conl um Tribunal do Trabalho de segunda inst:incia pura seu ex
pressivo c crcscÍ:f1t~ movimCnto judiciário-trnbalhistu, .como já 
ucorrc com u glorioso Estado dos Parnpus, c o mesmo se propõe. 
neste passo, paru o Estado bandeirante, líder do dcsenvolvimonto 
bmsilciro, scril Minas Gerais, indubitavelmente beneficiada com a 
pluncjudu dcsoentralizuçào, prcsumivclmcntc até cm função da 
magnitude das lnunifestuçõos judicantes que tóm colocado o rnclito 
Tribunal de Bolo Horiwntc como um dos mais sabiamente desta
cados na aplicuçào do Direito Social. 

i\ criação do Tribunal Regional do Trubulh·o da I O• RegiãÓ 
lJUC, n:t oportunidade, reitero, como necessária, ao Excelentíssimo 
Senhor l'rosidcnte da República, Gcnerul Ernesto Geiscl, fuz justiça 
ao Estado de São l'uulo, atende ü necessidade de Brasíliu, bem como 
dignilica u Justiçn Trubulhista da minha Minas Gerais, Justiçu à qual 
prcstu·minhus homcnugcn~. pelu elevada probidade e capacidudc de 
sous Juít.cs, <IUO pontincu no c~cmplo do dinâmico Presidente Emílio 
Riboim de Vilhcnu. 

Estou, porh111to, soguro, Srs, Senadores. de que, em breve, surgi
ril. cm llrasíliu, o Tribunal Regional c.lo Trubulho du lO• Regiilo, om 
justa humenagen1 a seu povo luborioso c progressista c pura atender 
t1s rlcc~.:ssidadcs irnpostas pclus razões o1qui ulinhudas. 

Eruo<IIIC tinha a dizer nesta turde, Sr, Presidente, (Multo bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mugalhües Pinto)- Con,·cdn u palavra 
uo nobre Senador Milton Cabrul, 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- Pnruibn. Pronuncio o se· 
gulntc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs: 

Na modernu estrutura ugrfcoln, umu dus peçus de muior impor· 
ttinciu é u constituiçl\o de B(.1lsus de Mercudorias. 

I 
' ' 



Este assunto tem sido ventilado ptla nossa Imprensa c são nu me· 
rosas as manifestações de entidades de classe, de especialistas 
.rccla~ando a proliferação, cm tódo o País, de Bolsas de Mcrca: 
daria~. Raros silo sos Estados brasilcirôs que, ate' agora, ·podem 
oferecer esse tipo de organização. Ainda hoje, o Jornal do··Brasll 
num editorial, transcreve a opinião da Bolsa de Mercadorias de Si!~ 
Paulo: 

"O porta-voz da Bolsa de Mercadorias de Silo Paulo Luís 
Pilar Zurita Fernandes, chama apropriadamente a at~nção 
pa.ra u~ dos pontos mais vulneráveis no comércio de gêneros 
pr1mános no País: o da padronização. Ele observa que se as 

, Bolsas de Mcrcàdorias aqui existentes tivessem um forte 
volume de negói:iós futuros, . isso ·fatalmente iraiia como 
'l:onseqUência a padronização de contratos e a normalização 
do abastecimento. 

Todos os países desenvolvidos, na realidade; partiram 
para. a padronização como condição sine qua para o dcsen· 
volvlmcnto de seu comércio ac gêneros alimentfcios.'.~ 

O Presidente da grande Cooperativa de Cotia, Sr. GeiVásio lnoue, 
é de opinião: 

"Que i lncxisiênêia das -Bo1sao faz com que no 'Brasil os 
produlorcs vendam seus produtos apenas durante três a quatro 
meses do ano, na colheita, numa época de mercado prcs· 
sionãrio, portanto, a preços mais reduzidos. Com isso, lembra o 
Sr. lnouc, as indústrias precisam adquirir matérias-primas 
suficientes para cstocagcm de pelo menos um ano, com seus pró· 
prios recursos financeiros .. 

- Isto, é claro, on~ra o custo de produção. 
Os exportadores de matérias-primas se\· perdem na es

peculação sofrendo as conseqUências da imposição de um 
mercado dominado pelos importadores pelas próprias 
ci~~-u~stãncias do mon:JentO,., · 

Outra opinião, que me parccevâlida, é a dcqucpara o agricultor. 

"Quando tiver onde vender o seu produto sem ser obrigado 
a entregá-lo a qualquer preço ao atacadista de sua região. Por 
outro lado, essa medida se justificaria, já, que os maiores 
beneficiários da existência da Bolsa de Mercadorias é o consu· 
midor, pois passará a existir uma padronização de preços," 

"Essas organizações são fonnadas por pessoas c firmas do 
setor, no estilo das bolsas de valores, não compram, não vcn· 
dem, nem lixam preços, que flutuam de acordo com a lei da 
oferta c da procura. A negociação de mercadorias cm bolsas fa· 
vorccc a todos, ao produtor, que tem onde vender, ao industrial, 
que dispõe de matéria-prima, c ao consumidor, que pagará me· 
nos pelos produtos tinais, já que grande parte dos .intcr· 
mediários será eliminada." 

O meu Estado - a Paraiba - o segundo produtor nacional de 
sisai c o segundo produtor, na Região, de algodão, c, também, um gran· 
de produtor de gêneros alimentícios, acaba de criar a sua própria Bolsa 
de Mercadorias. 

Essa Bolsa ê fruto da iniciativa privada, instituída, cm Campina 
Grande, para atender aos interesses do Estado da Paraibu. Fundada cm 
31 de março de 1975, é uma associação civil, com sede c foro cm 
Capina G randc. 

Nilo poderia, como representante do Estado, furtar-me a enaltecer 
cssu importuntfssimn iniciativa que vai, cxutamcntc, cm meu Estado, 
preencher essa lacuna. 

A fi11<1lidade da Bolsa do Mercadorias da Puraiba- como diz seu 
Estatuto é: 

O incremento à produção, no comércio c à indústria de pro· 
dutos básicos da resino e o comércio de artigos congéneres de 
origem nucionul ou estrungeiru, operando no merendo 
"disponível'', "pnru embarque" e .. puru cntrcgu futurun. 

E ainda, confonne o Estatuto: 
Prooia;cr, junto às autoridades Constituídas, a defesa dos 

interesses de seus associados, cuidarÍdo ·c zelando pelos mcs· 
mos; Regular os negócios levados a efeito pelos seus.associados 
c os que forem realizados dentro da Bolsa com entidades 
jurídicas nilo associadas, estabelecendo as•condiçõcs c moda· 
!idades das transaçõcs, a classificação dos tipos dos diversos 
produtos, o arquivamento c padronização das amostras c todas 
as medidas necessárias c aoansclhâvcis ao fiel cumprimento das 
operações sob seu patrocínio; Proma;cr, cm colaboração com 
os Poderes públicos, a intensificação da policultura c propugnar 
pela concessão de facilidades à produção, comércio, indústria c 
transporte dos mesmos;" 

Assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cstã a Paraiba de para· 
béns pcl~ instituição da sua Bolsa de Mercadorias. Esse é um trabalho 
qu~ merece ser enaltecido, .. ~ como representante do Estado, é com 
satiSfação que faço registrar nos Anais da nossa Casa a fundação da 
Bolsa de Mercadorias, no Estado da Paraiba. 

O Sr. ltalhio Coelho (ARENA- Mato Grosso)- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - Paràiba) - Com 
muito prazer. 

O Sr. ltaliYio Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Muito 
·satisfeito, Mato Grosso solidariza-se, através da minha palavra, com 
as manifestações de regozijo de V. Ex• cm decorrência de instalação 
da Bolsa de Mercadorias no grande Estado da Paraíba. No rusll do 
progresso económico brasileiro, no rusll do nosso desenvolvimento 
cconômico, ficaram, como saldos, a crise do armazenamento c uma 
deficiência na comercialização da nossa produção. Aí cstâ a 
demonstração de que os líderes comerciais c industriais do Estado 
que V. Ex• tão bem representa estão sensíveis a esse aspecto 
porquanto a organização c instalação de uma Bolsa de Mercadoria; 
visa ao aprimoramento c à melhor sensibilidade do mercado da 
Região Nordeste. Ainda agora, no Hotel Nacional de Brasília. 
realiza-se um Congresso de Cooperativismo. Estou sempre atento ao 
problema ·da comercialização. Evidentemente que o cooperativismo 
dá amparo a outros sctorcs: produção, o crédito ao pequeno 
produtor, mas; sobretud!', amparo à comercialização dos produtos 
agrícolas. Não adiantam, p<lrtanto, discursos longos, emocionados c 
emocionantes, sobre a pequena propriedade, se vemos o sctor 
importante dos pequenos produtores ao desamparo, na colocação do 
resultado dos seus esforços, que é a produção rural. E, numa escala 
maior, numa escala mais elevada, evidentemente temos a Bolsa de 
Mercadorias. Então, a Paraíba está dando um exemplo para os 
outros Estados que não dispõem desse órgão, destinado ao aprimora· 
mcnto c melhores condições de distribuição da riqueza brasileira. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - Paraíba) - Efctivu
mcntc, V. Ex• tem toda razão na sua argumentação. Nesta altura, 
quundo apenas tenho a intenção de fazer este registro, cabe de fato, 
corrobornndo as observações de V. Ex•, fazer um apelo ao 
Sr. Ministro. du Agricultura, pura que S. Ex• estimule us coopcrati· 
vas .c os cmprcsârios de todo o País, n se organizarem, nos seus 
Estudos, com a institucionalização de Bolsas de Mercadorias. 

Sem dúvida, o problema da comercialização continua a ser um 
grande desafio, pois as perturbações processadas através de uma 
intermediação inadequada, oa pela escassez de armazenagem, ou 
pch1 faltu do cntrbsumcnto dos mecanismos de financiamentos, 
enfim, pela fraqueza da nossa estrutura agrícola, continua a ser 
deficiente, c, por isso mesmo, constitui uma das principais preocupa· 
çiies do atual Governo, através do seu 11 PND. Esta medida que a 
Parníbu acabu de criur representa mais um grande passo, uma 
importuntc decisão, resultante da operosidade dos paruibunos, cujos 
beneficias cm breve se furão sentir. Meus aplausos pela oportuna 
iniciutivu. Muilo obrigado. (Multo bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. OR~TES QUtRCIA (MDB- Slo Paulo. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revlslo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Pretendo apenas prestar esclarecimento como Senador c como 
integrante do Movimento Democrático B;asileiro nesta Casa, a 
respeito da minha posição, como representante de Silo Paulo, sobre 
os chamados contratos de risco que pretendem instituir neste País. 

Ainda ontem, o Jornal do Brasil, cm sua primeira página, abria 
noticiãrio referente à matéria, afirmando que cu seria favorãvel aos 
contratos de risco da PETROBRÁS. 

O esclarecimento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, í: no sentido 
de rcafi~"?ur minha posição, já estabelecida cm discurso que 
pronunc1e1 recentemente nesta Casa,.pcla integridade do monopólio 
estatal do petróleo. 

' . . ' . 
. Houve um equívoco do Jornal do Brasil- evidente que nunca 
poderia, eu que conheço o Jornal do Brasil, afirmar que houve má fé 
- houve um equívoco, porque quem teve a oportunidade de ler a 
notícia pôde constatar que minhas declarações eram no sentido do 
resguardo do monopólio estatal do petróleo c contra os contratos de 
risco. 

Recentemente, analisando, no Senado, c!ttc meu ponto de vista, 
dizia que o contrato de risco í:' figura desconhecida na legislação 
brasileira c da forma como se pretende instituir esse contrato ele fere 
o monopólio estatal do petróleo. 

Era este o esclarecimento, Sr. Presidente. 
Aproveitando esta oportunidade ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA-Ceará)- Eminente Senador, 
antes que V. Ex• aproveite a oportunidade e passe para outro 
assunto, como estamos vendo que já vai acontecer ... 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB-Sio Paulo)- Não será 
outro assunto, mas, sim, o mesmo. 

Com todo o prazer, dou aparte a V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA-Ceará) - Não temos o dom 
da futurologia. Estávamos pensando que V. Ex• já iria passar para 
outro assunto. Primeiro, vamos parabenizá-lo pela forma clara com 
que deixa a sua posição bem definida. Segundo, apenas um pequeno 
reparo. JL. Ex• no seu discurso disse: "pretendem instalar no 
Brasil..." Bem, a instalação de um contrato de risco, no Brasil, 
pressupõe uquicscí:ncia do Governo Federal. Claro! E mais do que 
pressupõe, í: uma exigência básica, c, mais do que isto, pressupõe 
ferir a Constituição c derrogar o art. de uma lei, da Lei n• 2.004. Se a 
memória não nos falha, V. Ex• já deve ter ouvido, pelo menos dez 
vezes, por nossa desvaliosa voz, o Governo afirmar que o artigo da 
Constituição, pertinente uo caso, ou seja, o art. 169, e o art. 1• da lei 
que disciplina u mutí:riu, u Lei n• 2.004, são intocáveis. Discute-se -
toda democracia é a base du troca de idéias: u discussão, não tenho a 
menor dúvida, í: salutar- e pode-se discutir o que se quiser mas em· 
monopólio estatal não se mexe. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB-Silo Paulo)- Agrade· 
ço o aparte do eminente Senador Virgflio Távora que, durante dis· 
curso meu recentemente nestu Cusut também fez idêntica intcrvc.:n! 
çi1o, ·inclusive muito 'incisiva, dizendo: "enc-a·O·til", NÃO! O 
Governo niio pretende, de maneira alguma, ferir o monopólio estatbl 
do petróleo. · 

Suudamos V, Ex•, Senador, que faluvu cm nome do Presidente 
du República. 

A preocupuçilo, entretanto, que cru u segunda etapu do meu rá
pido pronunciumcnto desta turdc, é que o assunto volta 11 builu. 

O Ministro Shigeuki Ucki, embora reiteradas vezes afirmasse ii 
lmprcnsu que é contra o contrato de risco, o fato (: que, constuntc· 
mente, os comc.:ntúrios de revistas c jornais revelam que o Ministro 

consulta as autoridades militares, as autoridades do Governo. Em 
suma, existe fumaça, c nós, com a precaução de resguardar a 
PETROBRÁS c o monopólio estatal do petróleo, temos que cs· 
trunhar essa fumaça pelo perigo de qu~, atrás dela, haja realmente 
fogo que possa ferir os interesses básicos deste País, 

Anuncia-se que o Presidente da República, na quinta-feira, 
falará à Nação,, pedindo ao povo brasileiro colaboração porque, real· 
mente, a situação económica do Brasil é ditTcil, principalmente com a 

·valorização do petróleo, na recente reunião da OPEP. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- Slo Paulo)- Em um 
minuto darei, com todo o prazer, o aparte a V. Ex• 

1: evidente que a nossa situação económica é difícil. Vemos cons
tantemente. Ainda ontem, a Gueta Mercantil- editorial, mostrava
se preocupada com o aumento do preço do petróleo, salientando que 
nós, brasileiros, dependemos basicamente dele. Dizia ainda que a 
situação da balança de pagamentos é dificil c poderá tornar-se difi
cílima, no próximo ano. Realmente, são problemas sérios que me
recem a atenção do Governo, a colaboração do povo c, especial
mente, do M DB. Mas, a nossa preocupação é de que isso sirva para, 
levando-se em conta essas dificuldades, ferir-se esta conquista básica 
da Nação brasileira, a PET!l-OBRÁS c a instituição constitucional 
do monopólio estatal do pclr'ólco. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta retificação· do noticiário, 
ontem trazido ao conhecimento público por um jornal dos mais res
peitáveis do País, aproveitamos para dar também nossa posição, le
vantar nossa preocupação relativamente à constância com que os 
jornais vêm ultimamente anunciando declarações de líderes emi
nentes da Aliança Renovadora Nacional, favoráveis aos contratos de 
risco. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Declarações, também, 
doMDB. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - São Paulo) - Do 
MDB, tambí:m1 Eu, francamente, não conheço declarações de 
qualquer membro do Movimento Dcmocrâtico Brasileiro, favorável 
aos contratos de risco. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Uahla) - Pelo menos, li nos 
jornais - permita-me V. Ex• interrompê-lo que o eminente Senarlor 
Roberto Saturnino havia defendido essa tese. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB - Silo Paulo) - O 
Senador Roberto Saturnino não está presente, mas tenho a im
pressão de que S. Ex•, que inclusive já falou a respeito neste plenário 
c fez declarações publicadas em jornais de Brasilia, condena os con
tratos de risco. Foi o que li nos jornais. Só se eu li em um jornal e 
V. Ex• cm outro. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Permite V. Ex• que cu 
concluu o upurtc'! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Pois não. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- V. Ex• falou, no correr 
do discurso, que havia fumaça. Ao chegar aqui, não tive tempo de ler 
a mutí:riu: V, Ex• diz que há divergência entre a mulériu c o título .. 
Ati: procurei o Senador Luiz Cav•lcuntc pura dizer que S. Ex• tinha, 
agora. um aliado, mus não o encontrei. V, Ex• diz que hâ fumaça
eu acho que não. A fu'maçu que existe é das lentes dos "olhos" du in
teligência de V, Ex•, porque não usa óculos, que estilo fumées, 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Permite V, Ex• 
um upurtc1 

li 
I! 
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O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- Silo Paulo)- Quero 
que V. Ex•, nobre Senador Ruy Santos, esteja coberto de ruzüo, e 
que nenhum perigo exista. 

Tem V, Ex• o aparte, eminente Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas) - Eu me rejubilo 
com o pronunciamento de V. Ex•, retificundo noticia equivoca. 
Conhecendo como o conheço, sei que V. Ex• é um patriota uulênti· 
co, consciente da inlocubilidade, da invulnerabilidade da 
I'ETROBRÃS que já se constituiu num património e num valor ma· 
rui da Nação brasileira, valor pelo qual inúmeros brasileiros lutaram 
c se sacrificaram c que inclusive pontifiéam no plenário desta Casa. 
A invulnerabilidade da PETROBRÃS representa, para os brnsilci· 
ros, uma espécie de legenda, de avatur a fazer a coesão da naciona· 
I idade. E um insulto à PETROBRÃS, com o c.ontralo de risco, seria 
abrir uma brecha nessa nacionalidade, nesse espírito de Brasil, que se 
deve fortalecer cada vez mais, no sentido de realizar o autêntico de· 
scnvolvimcnlo brasileiro. Embora passemos por percalços c tenha· 
mos que enfrentar dificuldades com a carência do petróleo, devemos 
urcar com o ânus, mas nunca abrir müo deste valor nacional, por· 
que, no dia cm que o fizermos deixaremos entrar na nacionalidade 
~m cavalo não troiano, não grego, mas petrolífero, de uma 
multinacional ultrapoderosa e corrupta, que só tende a diluir valores 
morais nacionais, para cada vez mais estender os seus tentáculos, 
Acho que, de uma vez por todas, deverlamos encerrar este assunto e 
assim mesmo, arrimado nu palavra dos Líderes da ARENA, de que 
qualquer tentativa de romper com o inexpugnável da PETROBRÃS, 
que é a sua intocabilidade, estaremos insultando este valor que já se 
inseriu na nacionalidade, que nos dá forças para resistirmos, para 
um dia, dentro da nossa parcimónia e da nossa luta, atingirmos um 
lugar destacado no concerto das nações. Parabenizo-me com V. Ex• 
Tenho certeza de que V. Ex• jamais faria um pronunciamento daque
la natureza. Meus parabéns, nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- Silo Paulo)- Agrade· 
ço o aparte do eminente Senador pelo Amazonas que, da mesma for· 
ma como defendem todos os Membros do MDB nesta Casa, defende 
o monopólio estatal do petróleo, de interesse profundo para a econo· 
miu brasileira c o nosso desenvolvimento. 

Ainda recentemente, ouvia de uma figura ilustre, política, de 
São l'aulo, uma declaração que me deixava realmente entristecido c 
atemorizado, de que o importante era resguardar a llngua, os costu· 
mcs, porque a economia tende a se internacionalizar e nilo há impor· 
tfmciu alguma em que as mullinucionais atinjam estágios vultosos, 
como está atingindo, em nosso País. Achamos cxatamcntc o contrá
rio. 

Queremos um desenvolvimento cultural, sociológico c econômi· 
co, intcgralizudo para nosso País, com segurança inteira, independên
cia c autonomia. Esta a posição do MDB. 

Agrudeço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Evchislo VIeira (MDB - Santa Catarina) - Permite-me 
V. Ex• um aparte'! 

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- Silo Paulo)- Concedo 
o aparte a V, Ex• 

O Sr. Evehislo VIeira (MDB - Santa Catarina) - Tenho 
acompanhudo, nesta Cusu, a posiçilo, as idêius e as convicções 
nacionalistas de V. Ex• nu defesa dos superiores interesses da Pá.tria. 
Omem, uo ior o Jornal do Brasil; conresso que fiquei perplexo, mus 
tamhém aguardando um encontro com V, Ex•, u fim de saber se hu· 
viu rat.õcs pura mudunçu tüo brU!iCU, pura mim de uma surpresa 
prol'undu. Com sulisração, vejo V. Ex• ocupar a tribuna c reafirmar 
seus propósitos de lulu na defesa do petróleo brasileiro. Es~e, o nosso 
contcntumcnto·, u nossa nlcgriu, porque V. Ex• não se desv1ou du tru-

.. jctóriu, mas continun firme nclu. Apenas ocorreu - fclizmcnlc - u 
intcrprctuçilo crrôncu dojornulislU. Meus cumprimentos u V. Ex• 

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- Silo Paulo)- Agrade· 
ço o apurlc do Senador EveiCISio Vieira. V. Ex• pode estar certo de 
que minha posição é esta, e espero não mudá-la. 

O s.r. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Ouço o, 
aparte do nobre Senador Leite Chuves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Nobre Senador Orestes 
Quêrcia, parece-me que esse caso de contrato de risco já começa por 
um erro conceituai, ou, pelo menos, de tradução. Não existe, no 
Direito pátrio, a figura do contrato de risco. Eles traduziram mal, 
quer dizer, traduziram, para o Porlugui:s, o jolnt-ventures, que seria 
associação no risco. Juridicamente, examinada a questão, po .. 
deríamos dar conccituação mais definitiva a isso que eles chamam de 
contrato de risco, e que seria um contrato aleatório de recompensa. 
O Código Civil previ: a recompensa. Seria um contrato aleatório de 
recompensa, porque a recompensa pode ser dada ou não, desde que 
o petróleo seja encontrado. Tomamos conhecimento deste tcrm?, 
pela primeira vez no País, através da Comissão de Minas c Encrgta 
do Senado, que visitava o Ministro Shigeaki Ucki. Foi quando 
S. Ex• manifestou, inicialmente, u intenção de realizar contratos dcs· 
su natureza; posição da qual, depois, refluiu, e ao País anunciou que 
seria definitivamente afastada, Mas há uma coisa estranha em tudo 
isso: por que os técnicos da PETROBRÃS não se pronunciam a 
respeito? Quem são os mais qualificados, os mais crcdcn;íados a fa· 
lar sobre petróleo no País? Os técnicos da PETROBRAS. Ao que 
consta, temos engenheiros de alta respeitabilidade, e esses cspccialis· 
tas são manifestamente contrários ao contrato de risco, Dissc .. nos 
isto o próprio Ministro das Minas e Energia, na época, embora 

. S. Ex• esclarecesse que às técnicos eram contra porque tinham o 
receio de que firmas estrangeiras viessem a descobrir petróleo onde 
eles não o conseguiram: Nem essa informação é de molde a retirar a 
preocupação da Casa. Nesse sctor devemos ouvir o pronunciamento 
dos técnicos da PETROBRÃS. São homens extremamente qualifi· 
cados que, desde o início da PETROBRÃS, estão dedicados a isso e 
conhecem, melhor do que ninguém, petróleo e as possibilidades do 
Brasil neste selar. Por que não ouvi-los'? De maneira que não se pode 
discutir petróleo, preços, condições, pesquisas, vendas, sem que se 
ouça esses homens. fi estranho que, em tudo isso, os técnicos da 
PETROBRÃS estejam mudos, não se pronunciem. Por que estaCa· 
sn mesma não os ouve? Por que não se constitui uma Comissão com 
esta ~i11alid<~dc'? De l'orma que estou de acordo com V. Ex• Petróleo é 
sober<~nia. sobretudo para o Brasil. Se permitirmos esse contrato de 
recumpensu, mesmo ·em área onde não exista o óleo, corremos o 
risco de lirmas altamente poderosas, qualificadus nos misteres de cor
romper, mudarem a política nacional do petróleo, Para isso, basta 
cnvolvor os técnicos, falar uma linguagem que o País ainda não está 
acostumado a ouvir, e convenéer-nos de outfÓs caminhos. Não creio 
que apenas uma alteração no preço do petróleo nos leve a mudar to
talmente o comportamento nacional, por sinal, o único em torno do 
qual todos os brasileiros se uniram, que é u intocabilidude da 
PETROBRÃS. De forma que o esclarecimento de V, Ex• é de gran
de oportunidade, e con,stítui um alivio pura esta Casa e parn o nosso 
P<~rtido, 

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- Süo Paulo)- Agrade
ço o aparte de V, Ex• ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- Ceará)- Permite V. Ex• um 
upurte? 

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB - Silo Paulo) - ... que 
rnlificu u posição untinime do Movimento Democrático Brusileiro, 
de resguardo dos interesses do monopólio estntul do petróleo. 

O Ministro disse 11 uma Comissão, da quul purlicipavu V, Ex•, 
que h<~ viu possibilidade de inslílulrem os contrulos de risco. Depois, 
S, Ex• recuou du sun posição. 
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De fato, os técnicos da PETROBRÁS - pelo que sabemos a 
respeito da posiçuo deles - são radicalmente contra arranhar o 
monopólio estatal do petróleo, pela instituiçuo dos contratos de 
risco. 

Em que pese o Presidente da PETROBRÁS ter declarado, na 
. Comissuo de Minas e Energia, a decisão da politica governamental, e 
o eminente Uder Virgllio Távora também ter dado o ponto-de-vista 
do Governo, realmente nos<a preocupação tem razão de ser, porque 
existem comentários e notfeias na imprensa; existe alguma coisa a 
respeito. 

Temos que levantar c debater o assunto, porque precisamos res
guardar o interesse básico brasileiro. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR, ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Nobre 
Líder Roberto Saturnino, se o Sr. Presidente me permitir, com 
prazer, darei aparte a V, Ex•; ante~ porém, vou concedê-lo ao nobre 
Senador Virgílio Túvora, que o havia solicitado anteriormente. 

O Sr. Otalr Bccker (ARENA - Santa Catarina) - E em 
seguida para mim, Senador Orestes Quêrcia. 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - Ceará) - Eminente Senador 
OrcstcsQuércia, vamos, mais uma vez, aqui, deixar tudo cm'scu ver· 
dadeiro l~gar. Quem fala J11:IO Governo? Ao que cu saiba, Ernesto 
Geiscl, o Senhor Presidente 'da República. Quem. fala pela 
PETROBRÃS? Salvo erro de concepção, Arakcn de Oliveira, Pre· 
sidente da mesma. A palavra do outro já é do conhecimento desta 
Casa; a palavra de um, até ae uma forma cxpositiva que recebeu, 
nesta Casa, os apartes esclarecedores dos membros que bem entende
ram, ai no auditório Milton Campos. Não há a menor dúvida sobre 
o que afirmo. De maneira que nos admiramos de ainda virem pedir a 
opinião, agora, dos técnicos da PETROBRÁS. V. Ex•s não estão 
satisfeitos com os pronunciamentos do Senhor Presidente da Repú
blica c do Presidente da PETROBRÁS, que suo os mais· incisivos. 
Por coincidência, estávamos atê com eles em mãos. Aparte que 
líamos trata de xisto e não de petróleo. Estávamos folheando-o. Cia
rissimo! S. Ex• não deixa a menor dúvida a respeito de sua posição e 
principalmente da posição da PETROBRÃS a respeito de contratos 
de risco. Queríamos que isto ficasse consignado, se nos permite, no 
discurso de V. Ex• 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Sem 
dúvida. Evidentemente, não estamos dizendo nada cm contrário. 
Sabemos as posições do Presidente da PETROBRÃS e do Presidente 
da República, mas também sabemos que existem pressões inter
nacionais. 

Ainda ontem, vimos o noticiário de uma importante revista 
americana, de Nova Iorque, segundo o qual o Brasil estava em difi
culdttdcs e, assim, maroteiramcnte, não abria a questão dos contra
tos de risco, Existem, assim, grandes interesses, e, embora aceitamos 
a palavra do.Governo e estejamos de acordo com essa posição, no 
resguardo do monopólio estatal do petróleo, não podemos deixar de 
nos preocupar, 

Ouvirei o nobre Sr. Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro,)- Senador 
Orestes Quérciu, acho muito oportuno o discurso de V. Ex• I'; muito 
nuturul que a imprensa, distorça as nossas palavras, as mais das 
vezes não maldosamente, outras, maldosamente, cm relação u um 
tcmn tiio discutido quanto este dos contratos de risco. Sucedeu a 
mesma coisa comigo, e também fui obrigado a fazer um pronuncia· 
menta, ontem, esclarecendo u minha posição, como V. Ex• estâ fu· 
zendo hoje. Num discurso, temos oportunidade de dizer precisa· 
mente aquilo que pensamos e us palavras ficam registradas nos Anuis 
da Cusu. Creio que nenhum de nós, do MDB, defende os contrutos 
de risco, nu medida cm que eles quebrem o principio do monopólio; 
estutul. Não admitimos quulquor fórmula que ni\o dê u 

PETROBRÃS u totalidade do petróleo extraldo em território nu; 
cionul, I'; um ponto-de-vista programático nosso, uma questão 
fechudu, O estudo de outra fórmula- como, por exemplo, contrato 
do tip~ de serviço- que mantivesse o principio do monopólio •. nós 
nuo podemos nos negar a discutir. Mas achamos também que a pri· 
mcira providência - conforme, a sugcstuo do nobre Senador Leite 
Chaves - ê a seguinte: diante das divergências de opinião, que ui 
estão a confundir não só a Oposição mas todo o Pais, c preciso que a 
PETROBRÁS esclareça a respeito dos recursos disponlveis, para 

· que nós possamos julgar, na base de uma situação concreta, com 
dados reais, a conveniência de udotar ou não outras fórmulas, que 

· não venham a ferir o principio do monopólio estatal do petróleo, se
gundo o qual todo petróleo cm território nacional é da 
PETROBRÁS. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) 
Agradeço o aparte de V. Ex•, com o qual est~mos. 

O Sr, Otalr Beeker (ARENA - Santa Catarina) - Permite 
V. Ex• um aparte? Serei rápido. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Slo Paulo) - ... te
mos a palavra da (idera,nça do Governo, nesta Casa; e, através dos 
jornais, a do Ministro Shigcaki Ucki. Mas, evidentemente, seria 
muito mais interessante se nós tivéssemos um demonstrativo cabal, 
se um estudo minucioso fosse divulgado sobre o assunto. Assim, 
todos nós saberíamos quais as condições de nossas reservas de pc· 
tróleo, o que a PETROBRÃS conhece, em termos de know·how, o 
que existe por trás de empresas estrangeiras. Se isto ê verdade ou 
não, se existe possibilidade de umu empresa estrangeira vir procurar 
petróleo em determinada região do Pais e o encontrar. A 
PETROBRÃS tein condições de esclarecer tudo isso. Então, além 
das palavras, que respeitamos, da Liderança do Governo e do Presi· 
dente da PETROBRÃS, séria conveniente que a Nação conhecesse 
um demonstrativo têcnico a respeito do assunto. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- V. Ex• me permite um 
aparte? Serei rápido. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- Se o Sr. 
Presidente permitir, concederei um aparte a V. Ex• e outro uo 
Senador Otuir Bccker. 

O SR. PRESIDENTE (MaRalhies Pinto) - Eu pediria a 
V, Ex• que, após esses apartes, encerrasse seu discurso. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Não preciso dizer que 
sou fuvorável ao monopólio estatal e tenho a honra de ter partici
pado da votação da Lei n• 2.004. Monopóliq estatal esse que foi in
cluído nu lei por iniciativa do meu então Partido, a UDN. Estou rigo
rosamente coerente com o meu ponto de vista. Mas pedi licença para 
uparteur V, Ex• pura dizer o seguinte: upesar de ser essa a minha po· 
sição, não posso admitir que se considere a posição oposta como u 
posição de não patriotas ou entrcguistas. Temos aqui no Senado um 
companheiro du melhor formação moral, um homem de bem a toda 
u prova, um putriotu, o Senador Luiz Cavalcante, 9ue defende os 
contratos de risco. Ora, nüo podemos colocar, nos defen1orcs dos 
cuntrntos de risco, u pechn de entreguistas e de traidores do Bra$il. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-Sio Paulo)- Agradeço 
o npurte de V, Ex• Realmente, tenho u múximu udmiruçilo e respeito 
pelo Scnndor Lui1. Cavalcante e pelo Senador Osires Teixeira, que 
defendem os contratos de risco. Mus uquilo que defendemos ou 
deixnmos de defender, cstú buscado, às vezes, cm deduções 
dugm{llicus. 

Se u PETROBRÃS apresentasse demonstrativo técnico a res-· 
peito dus condições do petróleo, dus nossns reservas, do nosso know· 
how, do nosso conhecimento técnico, tnlvcz muitos pudessem cólubo, 
rur no estudo de novos rumm, de novos cnminhos puru resguurdu1 
os interesses do desenvolvimento económico do Orusil, 



Em último lugar, concedo o aparte ao nobre representante de 
Santa Catarina, Senador Otair Becker. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - Santa Catarina) - Eminente 
Senador Orestes Qué:rcia, quero inicialmente pedir permissão no meu 
Líder, Senador Ruy Santos. para endossar integralmente as suas pa· 
lavras com relação ao eminente Senador Luiz Cavalcante. Nenhum 
de nó~, que defendemos o contrato de risco, deseja a quebra do mo· 
nopóilo ~statal, mas o que bu~camos - isto é preciso que fique bem 
claro- e assegurar a soberama da nossa companhia c do nosso País. 
l~to que V. Ex• abord?•. neste momento, a esta altura do seu pronun· 
c1amento, quando soilc1ta que a PETROBRÁS defina, de uma vez 
por todas, a sua real capacidade c potencialidade de reservas, 1: o que 
nós estamos buscando, !: preciso se ressalve, eminente Senador 
Orestes Quércia, que não estamos, absolutamente, contra 0 

Governo. Mas os dados que nos são colocados às mãos ainda não 
nos conv7nceram.' Acima disso, di?riamcnte somos alertados por de· 
monstrat1vos da Imprensa, a respeitO, da qual niio podemos levantar 
nenhuma suspeita. E aí está, para registro no seu pronunciamento 
um arti~o do eminente Professor Eugênio Gudin, com o titulo "O 
Petróleo i: Nosso''; que diz: 

": .. a Argentina, neste primeiro semestre de 1975, pro· 
duziu 422 mil 955 barris, por dia; ,o México, 553 mil 558 c o 
Brasil, 172mill89 barris, por dia."' 

E acrescenta: 

"Dir-se·ia, comp cu. dizia em 196S, que não se pode cen· 
surar a PETROBRAS por não ter produzido mais petróleo, 
mas pode·se acusâ.Ja de não ter perfurado." 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- Agrade· 
ço o aparte de V. Ex•, e encerro, Sr. Presidente, dizendo que, se o 
Senador Otair Becker, que i: da ARENA, do Partido do Governo, 
não está convencido sobre os dados, nós que, evidentemente, não te .. 
mos a mesma possibilidade de acesso a esses dados, também não es· 
tamos convencidos deles. · ' 

Estamos preocupados com o monopólio estatal do petróleo, e 
esta preocupação quisemos deixar clara, na tarde de hoje, com o nos· 
so esclarecimento a respeito da posição, absolutamente certa, que te· 
mos, em razão do monopólio estatal do petróleo, em razão dos 
anunciados contratos de risco. 

Era o que tinha dizer, Sr. Prcsidente.(Multo bem! Palmas) 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Sr. Pre· 
sidente, peço a palavra como Lldcr. 

O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgllio T6vora, como Líder. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARE.NA - Ceará, Como Líder, 
pronuncia o S<Jllllntedlscurso.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores: 

Acho que determinados assuntos têm que ser tratados no sim ou 
não; não hti meio termo. Então, para sossego do eminente represen· 
tunte por Silo Paulo e de alguns de seus ~alegas de Oposição, vamos 
ler mais uma vez parte do depoimento do Sr. General Arnken de O li· 
veira perante a Comissão de Economia c da Comissão de Minas e 
Energia juntus, nesta Casa, Auditório "Milton Campos", no dia 12 
de setembro, portunto, há muito pouco tempo, 

Interpelado pelo Deputado Siqueira Campos que, após 
considerandos vários, diz: · 

"Pergunto a V, Ex•: !':.pensamento do Governo estudar 
ainda u opção dos contrutos de risco, tendo em vista essa pe· 
quena reservu conhecida c a necessidade do seu aumento? 

Respondeu o Presidente da PETROBRÁS nos seguintes termos: 

"A PETROBRÁS, cu disse no co,;,cço, (: o órguo de 
exocuçuo du política do Governo e essa política pura a 

PETROBRÁS cstú traçada nu Lei n• 2.004, ratificada na 
Constituição e o seu programa u curto prazo é dado pelo Pia· 
no Nacional de Desenvolvimento ou outro instrumento que 
o Governo tenha. Pura o cumprimento dessa política a 
PETROBRÁS está perfeitamente apta com aluais contratos 
feitos que silo: contrato de afretamento dos equipamentos c 
não tem havido falta desses equipamentos, contratos de servi· 
ços, quando esses equipamentos, não silo disponlvcis, 
·evidente que se traz para mancjâ-los c, com a incumbência, 
nesses contratos, de transforir a tecnologia do manejo desses 
equipamentos atê nós, 

Então, dessa forma a PETROBRÁS tem absolutamente 
cumprido todo o programa, não tem havido falta de recursos 
c o cumprirá até: o fim. 

Devo dizer, também, que o Sr. Ministro de Minas c 
Energia pediu·me para transmitir que S. Ex• considera esse 
assunto encerrado e ultrapassado. Também, o Ministro de 
Planejamento disse·mc: "Sou Ministro da Secretaria de 
Plancjamento c este assunto não está na agenda do Gover· 
no". Então, a PETROBRÁS é o órgão dÓ execução c a políti· 
ca do Governo." 

Eram essas as explicações que, mais uma vez, queria dar à Casa, 
Sr. Presidente. Repetindo; ao que saiba, Presidente da República cha· 
ma·se Ernesto Geisel e Presidente da PETROBRÁS, Araken de 

·Oliveira. Um e outro não tiveram uma simples palavra de di ver· 
gência nas declarações que, em nome do Governo, silo prestadas 
quase que semanalmente a esta casa. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- Silo Paulo)- V, Ex• permite· 
me um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Com pra· 
zcr. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- São Paulo)- Eu mais uma vez 
agradeço, todos nós conhecemos a posição do Presidente da 
PET~OBRÁS, conhecemos a posição do Presidente da República, 
atraves da palavra de V. Ex• E apenas um comentário à margem de 
tudo. V. Ex• diz que o Presidente da República afirmou a sua posi· 
ção favorável ao monopólio, que o Presidente da PETROBRÁS tam· 
bém afirmou ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cear') - Não, per· 
dão! Afirmamos, exatamcnte, o que foi feito, foi muito mais 
positiyo .. , 

O Sr. Orestes Quércla (MDB Silo Paulo) - Certo, só gostaria 
de lembrar que ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - Cear') - ... absoluta 
obediência à Lei n• 2.004 e ao art. 169 da Constituição. Pensei que 
V. Ex• sabia iss9jú até: de cor, de tantas vezes quejti repetimos aqui. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB - Silo Paulo) - Só gostaria de 
comentar o seguinte: essa a posição inalterável do Presidente du Re· 
pública e do Presidente du PETROBRÁS. Mas o Ministro Shigenki 
Ueki não foi tiio consistente assim na suu posição, porque elejti a mu· 
dou; e i: Ministro do Governo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente 
Senador, inicialmente, o Presidente du República, repetimos, chama· 
se Ernesto Geisel, que dú u palavra do Governo; segundo, o Sr. 
Ministro Shigeaki Ucki jú fez, mais de umu vez, u declaração pronta, 
formal e absoluta de que, pura ele, o assunto de contrato de risco está 
encerrado. Portanto, não hú nenhuma contradição entre o que o 
Senhor Presidente du República afirmou, o Presidente 'da 
PETROBRÁS, ugoru, menos de um mês, nos disse e as declarações 
do titulur du Pus'tu, 

O Sr. Orestes Quórclu (MDB- Silo Paulo)- Apenas me lcm· 
brci de que o titular do Ministério das Minas e Enorgia disse a umu 
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Comissão de Senadores, recentemente, que cru favorável uo contrato 
de risco, E voltou atr{as para gáudio nosso e da Nação,.para satisfa
ção de todos nós, 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Ã qual pre
sente estávamos. Chegamos ao fim da reunião, mas, bem lembrança 
temos da ressalva que S. Ex• fez "essa - naquele momento - era 
uma posição puramente pessoal, de que se devia estudar o contrato 
de risco", Posteriormente S. Ex•, como membro do Governo, fiel à 
orientação do Senhor Presidente da República, porque quem traça a 
politica de petróleo neste País, uo que saibamos, í: ele, S.Ex• o Sr. · 
Ministro Shigeaki Ueki, disse: "para mim, assunto encerrado," 

Niio sabemos por que V. Ex• está tiio preocupado. 

O Sr. Otair Beeker (ARENA - Santa Catarina) - Dá licença 
para um aparte, nobre Senador? 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Se o Se
nhor Presidente da República afirma, se o Presidente da Companhia 
a quem cabe executar esta política também o afirma, se o Ministro 
que, pessoalmente, gostaria de ver examinado esse contrato de risco, 
posteriormente, diz "pura mim, í: um assunto liquidado, A política 
do Governo .. í: tal c eu obedeço u esta política." Qual é a preocupa
çrao qui! uilida ·rcst<l a V, Ex•'! 

Naturalmente, as noticias que V. Ex• li:, nos jornais? Niio temos. 
a menor dúvida. Quando o eminente Senador por A lagoas dissertou, 
brilhantemente, sobre a soiuçiio do álcool carburante, logo depois 
tivemos que pedir a palavra, não só para dar a posição oficiai do . 
Governo, como, também, fazer uma retificaçiio às declarações que 
vinham esl01mpadas nos jornais, atribuindo a nós posiçàd 
igual ia de V, Ex• e à do Senador Roberto Saturnino, todas duas rcti
neadas. f:: isso que o preocupa? Veja V. Ex• qucnl pode, quem deter
mina, quem mandu, diz o que vai ser feito e o que' vai ser feito está 
cm consonfmciu com todos nós: Respeito à lei 2·.004: respeito à 
<.:onstituiçiao. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB-São Paulo) - Agradeceria se 
V, Ex• me desse um riapido aparte, só para encerrar. (Com assenti
mento do orador) - Nós temos preocupaçiio, Senão, evidentemente, 
niio estaríamos falando sobre o assunto, Se um jornal da qualidade 
do Jornal do Brasil edita uma notícia, no dia de ontem, na primeira 
· púgina, dando amplo destaque, se V. Ex• reconhece que, pessoalm•:n
tc, o Ministro Shigcuki Ueki é ravorilvel, somente isso, Excelência, t: 
motivo th: prcocupuçtto. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA-Ceará) - Não 
reconhecemos coisn nenhumu ... 

O Sr. Orestes Quêrcia (MDB-São Paulo)- V. Ex• acabou de 
dizer que ele, pessoalmente, í: favorável, embora participante de um 
Governo tenha que se submeter à posiçiio do Presidente,, 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA-Ceará) - Favorável 
ao estudo do contruto de risco. Estúvamos lf1. E logo depois, situnda 
u posiçiio do Governo, o que disse o Ministro Shigeuki Ueki? "Pana 
mim é um assunto enccrrudo; acabado, não se ralu mais cm contratos 
de risco", V. Ex• ouviu umn dcclnraçiio dele diferente dessa, após? 

O Sr. Orestes Quércia (MDB-Siio Paulo) -Já ouvi diversns 
dcc\aruçõcs, Senudor! 

O Sr. Milton Cabral (ARENA-Paraíba)- V. Ex• permite um 
~lpurtc'? 

O Sr. l·lcltor Dias (ARENA-Dahla)- V, Ex• dú licença pana 
um uparte'! 

O SR. VIRG[LJO TÁVORA (ARENA-Ceará) - Vamo:; 
scrinr, pura scrrnosjustos: primeiro, u Puruíbu; depois, u Buhin. 

O Sr. Otair Dccker (AliENA-Santa Catarina) - E, logo 
depois, Sunta Caturinu. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA-Paraíba)- Muito obrigado, 
Sr. Senador Virgílio Távora, eu estava presente, como Membro da 
Comissão de Economia, à reuniiio com o Ministro Shigeaki Ueki. 
Na realidade, S. Ex• jamais declarou que era favorável ao contrato 
de risco. Ele, upcnas, ressaltou - na ocasião - a existência de 
contratos de risco, como umu passivei solução de um problema, da 
crise nacional, mas ressalvou, igualmente, que aquela era uma 
opiniiio eminentemente pessoal e não tinha nenhuma conotação com 
o pensamento do Governo, Agora, o que estou notando í: o seguinte: 
o MDB, como Partido, através de seus representantes, procura cm
paJ.mar a bandeira da defesa da PETROBRÁS c do monopólio 
estatni, do petróleo, como se a Aliança Renovadora Nacional esti
vesse em posição contrária. Insinua, a todos os instantes, que 
estamos abrindo esta brecha, Pois bem, isso niio passa de uma 
atitude co~ objctivos eleitorais - vamos botar os pingos nos .. is". 
Niio consta do programa da ARENA, nem no do Governo, não há 
nenhuma autoridade com responsabilidade neste País, que tenha 
nrm<~do qualquer ponto de vista favorável ao contrato de risco, 
portanto, niio tí:m cabimento as insinuações, Agora, podemos, aqui, 
no ambiente do Senado, discutir o contrato de risco, durante dias 
seguidos. Mas, como discussão entre Senadores, entre representantes 
do povo, c núncn pôr cm dúvida as intenções do Governo, porque , 
cm nenhuma outra ocasiiao foi cogitada a modificação da Constitui
çiio ou da Lei n• 2.004, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA-Bahla) - Permite, Senador? 
(Assentimento do orador)- Senador Virgílio Távora, as minhas pala
vras serão mnis ou menos as mesmas do ilustre Senador rc .. 
presentante da Paraíba. Este assunto não está vindo à baila por 
acaso: é propositadamente trazido à discussão como lenha na 
fogueira que a Oposição vem teimando em manter acesa, inicial
mente, vários Srs, Parlamentares do MDB- porque niio foi apenas 
no Senado - tiveram oportunidade de rererir-se, com muita ênrase, 
à corrupçiio que assolava o País, como se a corrupçiio fosse bandeira 
defendida ou c!Cvada por qualquer homem de bem neste País, perten
cente a esse ou iaqucie Partido, Logo em seguida, o problema da 
poluiçiio passou a ter conotação politica, haja vista a medida tomada 
pelo Prefeito de uma de nossas cidades. E se não tivesse o Presidente 
da República chamado à ação diretu do Poder Central o problema 
da poluição neste País, com a adoção de medidas compatíveis com a 
seriedade do cuso, nós iríamos ver, em vários municipios deste País, 
a mesma providência de se mandar fechar fábrica à guisa de se defen
der o meio .. umbicntc. Agora, vt:m à tona, novamente, o problema do 
monopólio estatal do pctrólcn. E fico, ati: certo ponto, estarrecido 
com a posição de determinados Senadores do honrado Partido de 
Oposição, quando acham que a posiçiio do 'G.overno é essu ou 
aquela, por um simples noticiário de jornal. Pergunto: por que moti
vo os jornuis- niao foi um só- deram como pronunciamentos de 
ilustres Senadores da Oposiçiio declarações pessoais de alguns deles 
ruvor!tvcis nos contratos de risco'! Se as suas ruins no Parlamento 
valem com rctificação bastante ao noticiário constatado, por que os 
pronunciamento da Liderança da ARENA, aqui 'tão bem represen
tada pelos ilustres Senadores Petrônio Portelia, Ruy Santos c, neste 
momento, pelo eminente Senador Virgílio Távora também não hão 
de ser aceitos como afirmaçuo categórica quunt.o à posição do Gover· 
no sobre o ussunto? 

Os Srs, Helvídio Nunes (ARENA-Piauí, Otair Beêker 
(ARENA-Santa Catarina) o Lázaro Barboza (MDB-Golás) -
Nobre S~:nudor Virgílio Tl1voru, permite V. Ex• um upurtci? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará)- Ouvimos, 
cm primeiro lugar, o ilustre Senador pelo Piauí, de acordo com a 
ordem das solicituções. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Piauí)- Nobre Seno
dor Virgllio Túvoraa, o Presidente da República, o Presidente da 
I'ETRO~RÃS, a Lidcrunça, nesta Casu, jamais impedirilo que o. 
M DU c:'< piore o ussunto "contruto de risco", neste Plenl1rio. 



Exutumente, porque há um fosso profundo entre as nossas posições 
politicas c doutrinárias. Enquanto o MDB sustenta o monopólio 
cstatul- conseqUentemente não aceita os contratos de risco- e vai 
paru as praças públicas dizer que o povo estâ passando fome, na 
miséria, e niio faz uma referência, sequer, à inflação importada, nós, 
politica c doutrinariamente, sustentamos a intocabilidade do 
monopólio estatal e corremos todos os riscos. 

O Sr, Otalr Becker (ARENA - Santa Catarina) (Com 
assentimento do orador.) - Eminente Lidcr, ainda ontem tive a 
oportunidade, em aparte oferecido ao discurso do eminente Senador 
Roberto Saturnino, de declarar-me favorável à discussão de alternati· 
vas. Certamente, quando o eminente Ministro Shigcaki Ucki 
declarou encerrada a discussão, não se referiu ao Senado Federal. E 
ê cxatamente nesse aspecto que quero colocar a minha posição. 
Tel\ho a certeza, entre os que mais enfaticamente defendem, como 
bem disse V, Ex• há pouco, u discussão de contrato de risco, de que 
enquanto não tivermos, pulpavelmcntc, condições que resolvam a 
situação da balança comercial brasileira, o direito de debater 
democraticamente, nesta Casa, fórmulas para o contrato de risco. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Chegamos 
a Goiás. Já demos a volta à Casa. Ouvimos o nobre Senador Lázaro 
Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MOB- Goiás) - Ainda bem que che· 
gamos. a Goiás, nobre Senador. Queria apenas valer-me deste aparte 
ao discurso de V. Ex• para dizer que a ira sagrada dos eminentes 
Senadores Milton Cabral, Heitor D.ias e Hclvídio Nunes, investindo 
contra a Oposição, í: uma injustiça cometida contra o MDB, 'mesmo 
porque os contratos de risco têm sido discutidos nesta Casa, niio 
pelos Senadores do MDB, mas pelo honrado c insuspeito Senador 
Luiz Cavalcante, da Aliança Renovadora Nacional, c, ontem, com a 
adesão do Senador Osires Teixeira, de Goiás. Logo, niio é o MDB 
que está a incomodar os arraiais do Governo ou da ARENA com a 
discussão dos contratos de risco. Quanto a discuti-los aqui, apenas 
fechudamente, como disse o Senador Milton Cabral, como é natural 
que o façamos, permitimo-nos lembrar que o Senado é uma Casa 
dclibcrutiva, não apenas uma academia. Era o aparte que queríamos 
dar ao discurso de V. Ex•. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Parlamento é 
Parlamento. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, esperamos ter sido felilcs em transmitir à 
Cusu, sem n menor tergiversaÇão, a posição. oficial do ·Governo a 
respeito d11 questão petrolífera. A última vez que demos explicações 
n cstu Cusu, cm r{tpidos minutos, dissemos que o Governo não estava 
insensível uo problema e estudava alternativas de como cnfrentâ-lo, 
desde o uso do álcool-carburante c do álcool-química como base do 
etileno - pura termos um auxilio não despiciendo à utiliznçi\o do 
petróleo como matéria-prima na petroquímica - até à utilização, 
4uc a partir do fim deste ano já teríamos - marcados todos os 
parâmetros - do xisto betuminoso, óm três unidades de cinqUenta 
mil barris, o que equivaleria praticamente 70 a 80% da atual produ
ção de petróleo natural desta terra. E há mais: estudavu•sc a 
gaseiõcn<;Lio dos carvões pobres de Santa Calurinu e do Rio Grande 
do Sul, J'IUrtl consccuçUo, num primeiro passo, de umôniu e uréiu e, 
num segundo pusso, de: ga$olinu. Quem assim intenta ruzer, quem 
nl1rmu cm cumpo rnso que não vai tocar no monopólio estatal, deve 
merecer a credibilidade dos seus governados c esta de seu Partido, 
4uc, entre purêntcscs, tem no seu programa, como um dos itens, u 
defesa desse monopólio. Sua Exceli':nciu, o Senhor Presidente du 
Rcp(Lhlieu, tem esta credibilidade de seu Partido e, esperamos nós, de 
tuuu u povo brasileiro, (Multo bem! Palmas,) 

o Sr. Evundro Carreira (MDB- Amazonas)- Sr. Presidente, 
peço u paluvra, pclu Liderança do MDB no Senado. 

O SR; PRESIDENTE (Magalhies Plnlo)- V. Ex• tem a pala· 
vra, como Llder. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- Amazonas. Como 
Llder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A Liderança do MDB no Senado repele categoricamente, 
veementemente, toda e qualquer insinuação de que o M DB se a pro· 
veita de teses nacionais com fins cleitorciros. O MDB apenas se põe 
cm guarda porque, infelizmente, pretende·•• dissoéinr, da pessoa físi· 
cu do Sr. Ministro, o seu comportamento como Ministro de Estudo. 

O Sr. Ministro das Minas c Energia dissera que o controlo de 
risco admitiu discussão c admitia viabilidade. Quando a Nação se lc· 
vantou nesta Casa e na Câmara dos Deputados, contraditando seu. 
ponto de vista, S. Ex• recuou, alegando que aquele pronunciamento 
fora pessoal. 

Nisto, viu à Oposição uma oportunidade de se abrir uma brecha 
nesse instituto, que é nacional, é património da nacionalidade: a 
intocabilidade da PETROBRÁS, assim como o é a propriedade pri· 
vada. Discutir a extinção, admitir a discussão da extinção do ins
tituto da propriedade privada, í: a mesma coisa que admitir a dis
cussão do contrato de risco. O contrato de risco inexiste, é um 
eufemismo pura se romper esse dique da nacionalidade, . 

Esclareceu muito bem, aqui, o nobre Senador Leite Chaves, que 
o nosso Direito não agasalha, não resguarda o instituto do contrato 
de risco; o que há é um contrato condicional, ou com uma compensa
ção aleatória. Isto é perigosíssimo e representa um abrir de brecha. E 
só o discutir o contrato de risco, em relação ao petróleo no Brasil; 
representa um insulto à nacionalidade. e esta a palavra do MDB. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- José Esteves- Jarbas Passarinho -José 

Sarncy- Fausto Castelo-Branco- Petrônio Portella- Virgílio Tá· 
vora - Jessé Freire - Domício Gondim - Arnon de Mello -
Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Luiz Viana 
- Amaral Peixoto - Danton Jobim - Accioly Filho - Evelásio 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Findo o período 
destinado ao Expediente. Passa-se-à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 439, de 
1975, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a 
transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, do artigo inti· 
tulado."Papcl dos Incentivos", de autoria do economista Fro· 
ta Neto, publicado no Jornal O Pom, de Fortaleza, edição de 
26 de setembro de 1975. 

Em votuçào o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovum, queiram permanecer scn· 

tados. (Pausa.) 
Aprovudo. 
Scrú rei tu u transcrição solicitndn. 

IIRrtGO INTITULADO "PAPEL DOS INCENTI· 
VOS", /)l:."ttUTORiti DO ECONOMISTA FROTA NETO, 
PUJJL/CtWO NO JORNAL O P0/10, DE FORTALEZA, 
1:'/JI('rlO /)/:.' 26 DI:.' SETEMBRO DE /975, QUE SE 
I'UBL/C'ti NOS TeRMOS DO REQUERIMENTO N• 439. 
IJI:.' N7.í. /)/:." tiUrORitl DO SR. SENtiDOR MAURO 
8/:.'Nh'JII/Jt'S 

Papel dos Incentivo• 

Trunsl'ormudos de cem por cento em apenas 25 por cento, os in· 
ccntivos concedidos uo desenvolvimento do Nordeste voltam a ser 
~:nlm:mJos sob uprcciuçUo critica, 
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A induguçào que se formula não ó apenas sobre a suõciênciu ou 
sobre 11 insuõciê:ncia desses percentuais do total do1 incentivos, mas 
fundnmentulmcntc sobre o papel que os recursos em questão 
assumiram c assumem na transformação qualitativa c quantitativa 
r.Ju r.:cunumia rcgionul. 

Ou scju, resta saber que empreendimentos de iniciadores de fora 
du região se decidiram pelo Nordeste porque haviam incentivos. De 
outro ludo, subcr quantos (c porque) projetas empresariais de nordcs· 
tinos receberam incentivos c que papel esses incentivos passaram u 
desempenhar na implúntação dos projctos e nos resultados de suas 
operuções produtivas. 

Urnu verincaçüo estatística não i: lisonjeira cm termos desses re· 
sultudos mesmo porque há de se apreciar o nuxo de projctos uprescn· 
tu dos, projetas aprovados. projetas implantados. projctos com resul· 
tudo positivo. No nnal.do funil, a observação vai constatar· que o 
número é míni111o, c mais._ainda, de que a contribuição que esses pro
jr.:tos ul'crcccram para a realização sócio-econômica das llrcus é redu
t.idu. ulém do indisciplinumcnto da capacidade do empresário re· 
giomll de independer de uma contínua assistência e proteção pura cs· 
tubclc~:er-se no mercado competitivo e concorrencial. 

Estil claro que a orientaçüo dada a partir do Finor pelo menos 
eliminou uma das distorçõc:s mais g'raves não apenas no custo do di
nheiro captado mas tambí:m na garantia de que projetes aprovados 
uhlivcsscm recursos para conclusão, em tempo_ hábil c oportuno. 
Mus u questão deve ser colocada sob o prisma de que capacidade de 
investimento c de õnanciamcnto tem sofrido redução no Nordeste, e 
esse fato implica necessariamente na CQnclusào de que a dependência 
Ju economia regional tem aumentado, para não se falar também no 
fato de que a dirclrit até agora seguida não tem eliminado a di· 
!Crença que se constata entre o Nordeste e outras regiões do País e 
para não recordar que os principias de prioridade dos tipos de inves· 
timcntos c c.las CtrCtlS cm que: se localizam tem também acentuado dcs· 
níveis dentro da própriu área do polígono, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-ltem 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 22, de 1975 (n• 1.469-B/73. na Casa de origem), que torna 
obrigató;ia a venda avulsa de peças e acessórios destinados à 
rcpnrução de: veículos autornotores, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 312 c 313, de 1975. 
das Comissões: 

- de Ecollunlias i t: 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1•-Secretãrio. 

~lida a seguinte: 

. EMENDA N•l (Substitutivo de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1975 (n• 1.469-
8/75, na ori1em) dê-~e a~~<~Uinte redaçio: 

"Torna obrigatória a venda avulsa de peças c acessórios destina· 
dos à rcparaçilo de veículos automotorcs". 

O Congresso Nacional decreta: 

"Art. 1• (i obrigatória, cm todo o território nacional, a venda 
de peças c acessórios avulsos destinados ii vclcuios automotores, 
quando consistirem cm uil\dadcs divislvcis de um conjunto, desde 
que seja solicitada pelo consumidor. 

Parágrafo único. Considera-se divislvci a peça ou acessório 
quando possa ser utilizada cm prcjuizo do funcionamento do con· 
junto respectivo". 

"1\rt. 2• O fabricante, concessionário ou comerciante que infrin· 
gir esta lei nca sujeito a multa no valor de 20 (vinte) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN. 

Parágrafo único. Na hipótese de reincidência da infraçilo, a 
multa será cm dobro." 

Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justlftcaçio 

O Projeto tem por objctivo determinar que as peças c acessórios 
de reposição de vcicuios automotorcs possam ser adquiridos isoi'a· 
damcntc dos conjuntos ou jogos a que pertençam. 

2 Trata-se de uma das medidas com que o Estado vem se cqui· 
pand~ para assumir o papel que llie compete, numa economia de 
mercado, de equilibrar o jogo das forças económicas. Assim 6 que, se 
por um lado, . assiste coni medidas estimuladoras aos Beto~es de 
produção r:fou de comercialização, adequando-se ao proccsao de 
dCsc:nvoivimcnto económico e social do Pais, cumpre-lhe, por outro 
lado orientar tais sctorcs, a fim de que nilo 1e verifiquem distorções 
no p~occsso, que possam repercutir sobre o último elo da cadeia, os 
COIIIIIIIIidoreo ftula. 

3. ·Ademais, do ponto de vista económico, iniciativas dessa na· 
.tu reza tamb6m contribuem para evitar c disciplinar a permissividade 
do dcspcrdlcio de bens, rcnctihdo-sc na poupança da crescente 
demanda de matérias-primas carentes. 

4. Assim, a proposição cvidcncia·sc bastante meritória c, se con· 
vertida cm lei, virá alargar o acervo normativo de defesa do 
consumidor. 

·s. Tendo cm vista o aprimoramento t~nico-lcgisla.tivo, ncccs· 
sãrio se torna fazer algumas modificações no texto da pr~posiçilo 
sob exame, inclusive a adaptação do artigo 2• 1l lei que prolbc a 
vinculação do salãrio mínimo como fator de unidade monctãria 
corrigida. 

Sala das Sessões, cm 7 de outubro de 1975.- Ruy SaaiDL 

o SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto) - Em discussão o 
projeto c a emenda. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 
cncerrur u discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça para exame 

do projeto c da emenda, c às demais comissões competentes para 
c:tumc da ~mcnda. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• S, de 1974. do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que "altera a redução do ar~. 84 do Código Penal", tendo 

PARECERES, sob n•s 89, 90 e 91, de 1975, das 
Comissões: 

-de Constitulçio e Justiça, I• pronunciamento: favo· 
rilvcl. com a Emenda que apresenta de n• I·CCJ: 2• p~onuncla· 
mento: favorí1vel ao substitutivo da Comissilo de Serviço 
Público Civil; c 

-de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do 
substitutivo que apresenta. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pélo Sr. 1•-Secrctário. 

I! lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 449, DE 1975 

Nos termos do art. 370 do Regimento interno, requeiro sobres· 
lamento do estudo do Projeto de Lei do Senado n• S, de 1974, que ui· 
tcru a redução do urtigo 84 do Código Penal, u õm de aguardar o 
projeto de ultcruçuo do mesmo Código, ora cm trumituçiio na 
Climuru dos Dcputudos. 

Saiu das Sessões, Cl)l 7 de outubro de 1975.- Ruy Suntos. 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido scril remetido i1 Comissiio de Constituiçilo c Justiça, junta ')lente 
com " projeto cm referência, puro os nns do disposto do parágrafo 
Llllico, do art. 370, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item 4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 40, de 1975, do Senhor Senador José: Esteves, que 
·altera a rcduçito do art, 850 da Consolidação das Leis do Tra· 
bulho, tendo 

PARECERES, sob n•s 56 c 57, de 1975, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, e, 

no mérito, pela rejeição. 
-de Legislação Social, favorável, 

Em discussuo o projeto, cm primeiro turno. (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 sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

~o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1975 

"Altera a redação do art. 850 da Consolldaçilo das Leis do 

Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 850 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro· 
vado pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a vigorar 
com u st:guintc redução: 

"Art. 850, Terminada a instrução, o juiz renovará a 
proposta de conciliação c, não se realizando esta, poderão as 
partes uduzir razões finais, cm prazo não excedente de dez mi
nutos para cudu uma. Em seguida, será proferida a decisão." 

Art. 2• llsta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. J• Revogam-se as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Diu. 

Hil. uindu, oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Klo Grande do Sul. 
Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Volto a esta tribuna para prosseguir nas observações feitas a 
propósito de críticas formuludas ao Poder Judiciário, 

Que o Poder Judiciítrio tem falhas, Sr. Presidente, creio que b 
fato incontestitvd; niio foru ele integrado por homens e poderia nüo 
tê·lus: sendo, como é, exercido por seres humnnos, ncce!<!"Suriamerite 
Jmvcria d~:- pnssu i·lus. 

l'artir, entretanto, do fino da existência dessas falhas pura 
juslilic~1r ou lcgitimm mcdidus de .cxceçilo, é que é inuceitúvcl Sr. 
l'rcsiUcn(c. 

o PnJcr J udiclitrio tem falhas'! Têm-nus, Tem frttque~ous1 Por 
~1uc ni\o'! Tem 1.h:liciêm:ius'! Dn mesma sorte. 

Sr. Prcsidcntc c Srs. Senadores, llUlll o Poder que niio tem 
f:dlms, nflo uprcscnla lhllJUCI.US c lliio ostenta dclicíêncíus? 

O muis rico dos Poderes, o que conta com recursos mais 
abundantes, o Poder Executivo, também tem falhas, também incide 
em fru4uet.as, também ostenta deficiências notórias, E aqui i: que 

·estou a dít.er que essas falhas silo maiores do que as apresentadas 
pelo l'odcr Judiciário. E tanto mais de notar-se é isto, quando o 
Poder Judiciitrio é um Poder, por exceléncía, pobre c desguarnecido 
de requisitos materiais imprescindíveis ao exercício da sua altíssima 
missão. 

As criticas levantadas pelo Senhor Presidente da República num 
ambiente partidário, relativamente à atuação do Poder Judícíârío em 
nosso Pais, levou um dos nossos jornais, O Estado de S. Paulo, a 
colher depoimentos de antigos magistrados, juristas ilustres c 
brasileiros de prol acerca do problema do Judiciário, cspccir.camentc 
relacionado com o fato da corrupção, 

E. assim, foram oavidos Aliomar Baleeiro, Afonso Arinos, 
Seabra Fagundes, Luíz Gallotti, Vítor Nunes Leal, Caio Mário da 
Silva Pereira c l'rudcnte de Moraes Neto. 

· São :;ete os depoimentos ou as entrevistas ·colhidas pelo grande 
jornal paulista, e peço licença ao Senado para incorporar aos Anais 
desta Casa tais manifestações, pelo que elas significam e pelo que 
trazem dc csclurccimcnto ao superior exume do problema. 

Jú de outra feita, Sr. Presidente, a propósito do debate 
institucional, que teve origem nesta Casa e daqui desbordou para o 
amplo plenário da opinião pública, o mesmo jornal procedeu de 
forma semelhante, tendo eu tomado a iniciativa de trazer também 
para os Anais da Casa aquelas manifestações. 

Acentuei, então, que a minha iniciativa não significava a adcsão 
a todos os conceitos emitidos pelas ilustres personalidades ouvidas, 
até porque havia opiniões contraditórias que não poderiam ter -
por isso mesmo- a minha adesão a todas elas ao mesmo tempo. 

Partindo de onde partiam' c vérsando um tema daquela 
impurtCancia. entendi conveniente introduzir, no repositório histórico 
que constituem os Anais do Senado brasileiro, manifestações tüo 
distintas. 

É o 4ue l'aço agora, Sr. Presidente, em relação aos depoimentos 
prcstmlos pelos eminentes patrícios que venho de mencionar, a 
propósito do Judiciúrio e a corrupção. Acrescento tambí:m a esses 
depoimentos um artigo anterior do Ministro Luíz Gallottí, sob o 
título "Acusnção Injusta", publicado no O GlobD, de 31 de agosto, 
vc.:isando n mesma tese, a propósito de uma outra incrcpação feita 
por :tltn :tutoridade 1t atuação do Judiciário e que - parece-me -' 
cum pie ta a série de entrevistas estampadas pelo O Estado de S. 
Paulo; d:t mesma forma que a conferência proferida pelo Presidente 
do Egrégio Supremo Tribunnl Federal, em relação ao que se poderia 
~.:humur c.lc ''/\ crise do Poder Judiciário no Brasil". 

São documentos que não podem ser ignorados por aqueles que 
têm presentes as dimensões e a profundidade da quostilo que aí está a 
rcclunmr solução. 

o fnto, Sr. Presidente, é que, se existem falhas, elas silo sanáveis 
c. se cssus l'ulhas sUo de montu, é mister que as providências sejam 
tommius sem demora, sob pena de agravar-se, dia a dia, a situação 
do l'odcr Judiciítrio do nosso Pais, representando umn denegação de 
justiçu, um dos nmíorcs muh:s que pode haver em uma sociedade. 

Disse, Sr. Presidente- c não havia mister de dizô-lo- que niío 
concordo Cllll\ todas us opiniões e concdtos cxarados, nem com to· 
dus us soluções ulvitradns. Chegam até a alarmar-me ulgumas idéias 
do ilustre Sr. l>rudcntc Uc Montes Neto; contudo, vou mencionar um 
de seus cunceitos, relu insuspeição do autor. Ele diz de rormu muito 
cima, ulgumus cuisas que cu mesmo tive ensejo dt: dizer aqui, a 
pwpósilo d~.:stc: f:.unigcwdo Al-5, que cria umu situuçi\o sem pnr, 
:llllJUC cu saiba, na ~.:rônicu institucionul do orb~. pois que, segundo a 
letra da lei. c:-.;istc umu "lei" rotulndu de cmcndu constitucionul, que 
dcwria fut.cr as veles de Constituição, mus no ludo, c l:Om 
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~:omuni~o:tl~ào interna, existe outra que desraz tudo quanto a primeira 
tenha disposto, 

A este respeito, o Sr, Prudente de Moraes Neto diz ulé com 
certa rudeta: 

"H ti um ponto indisculfvel na aluai situação brasileira, é 
que niio há limites reais pura u açiio do Governo, de tal forma 
que o Alo lnslitucionul n• 5 poderia resumir-seu um só arli· 
go, onde estivesse disposto, pura u clara e pronta 
compreensão dos interessados, que o Presidente da. 
República pode tudo," 

Ou. em outras palavras: 

"Enquanto numa situação normal o poder dos 
governantes decorre da lei, no Brasil de hoje u lei decorre do 
poder. 

E isto explica ludo," 

O conceito não é meu, é de Prudente de Moracs Neto. 
Mais adiante desenvolve ele u idéia de que esta situação revo· 

luciolli'irin perdura sem que huju elementos pnra se estabelecer limites 
i1 sua duração c à sua ação. 

Não vou demorar-me nu análise de outros juizos exarados pelo 
ilustre publicista - que considero altamente discutíveis - c fico 
neste. Sr. ),residente: 

"O Presidente du República pode tudo," 

E reuhnente pode. Mas j(1 tive ocasião de declarar, desta mesma 
tribuna, que se isto é exulo - e é exulo - u responsabilidade deste 
l'oder wmbém é purulelumenle incomensurável. A sua 
responsabilidade também não tem Hmiles. 

E, menos explicável se torna, por isso mesmo, assistir à soma de 
erros cometidos pelo poder que pode tudo, às suas falhas não repara· 
das, c ús suas dcliciências, gloriosumcnte incorrigidas. 

Realmente, Srs. Senadores, há um contraste vivo e nítido. entre a 
imensidade de poderes c recursos que tem o Poder Executivo e a 
pobre1.a do Poder Judiciário, a começar pela pobreza material, a 
pobrc1.a instrumenwl. E daí aumenta u injustiça do juízo que atri· 
huiu ;, uclidénda do Poder Judiciário u existência do sobrepoder 
exercido pi:lo Executivo. 

Jfl tive ocasião de lembrar, desta tribuna, C.ue o Presidente da 
República tem deixado de cumprir deveres específicos seus relativa· 
mente ao Poder Judiciúrio, ao observar que durante cinco meses este
ve vaga urna cútcclrn, do Supremo Tribunal Federal, com a aposenta
doria, por limite de idade, do ilustre Ministro Oswaldo Trigueiro. 
Pussuram-se cinco meses rmra que Sua Excelf:ncia, o Senhor 
Presidente da Repúblicu, se dignasse de encaminhar à apreciação do 
Senado o nome do Juit: que devcriu ocupar a cadeira vaga. E o 
Scnudo se houve com cxccpcionul rapidez, nn sua manircstaçiio, 

Jú tive ocasião de dizer, tumb~m. Sr. Presidente, que ~á mais de 
nove meses pcrmunecc yaga umn das cadeiras do Tribunal Fedcrul 
de Recursos. Por equívoco, cu disse que a vaga decorria da aposenta
doria do Ministro Henrique D'Ávila; em verdade, decorre da 
uposcntadoria do Ministro Esdrus Gueiros, mas, o equivoco quanto 
ao tlllll1C, cm nuda ultcra a nuturezu c u gruvidudc do problema. l-lú 
nwis de nove meses permanece vugu, Sr. Presidente! Um Tribunal 
qucjll lellltllllll sohrecursn de trabalho superior ii capncidade de seus 
intc~rantes vem utuando, l';.tz mais de nove meses com uma dcficiên
,,:i:t irrcpmúvel, tnl como trabalhou também, com deficiência, durun
h: meses, o Egr~giu Supremo Tribunal Fcdcrul. 

De modo, Sr. Presidente, que o Chefe do Poder Executivo dcvc
ria~;llnsiderur estes l'ntos c cuidur de, untes d~.: l'orrnulur u censura ao 
.ludiciúrio, exercer uma das mais ultas atribuições que u lei conrc:r~.: 

ao Chefe de Estadll; que é a escolha dos mugislrudos superiores du 
Rcpúhliea. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- Silo Paulo)- V. Ex• me permi· 
te um aparte'! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Com muito prazer. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- Silo Paulo)- V. Ex•, nobre Se· 
.nadar Paulo Brussurd, mestre de Direito, tem autoridade cxtruor
dinltria pma levant:lr o problcmnuqui ncstu Cusa. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Hondade de V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- São Paulo)- Quero, com este 
upartc, concordar plcmunentc com V. E"'· e lembrar que o Judiciá
rio e"iste para fazer cumprir a lei. O Judiciário cumpre a lei. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- O 
JuUicií1rio nf1o tem poder de iniciativa. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- Silo Paulo) - Exutamenle. O 
Judiciúrio cumpre a lei. Não é o Judiciário quem faz a lei. Hoje nem 
é o Lcgisl:.ttivo (.)Ue raz a lei, é o Executivo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Nu suu nmior purte, 

O Sr. Orestes Quércln (MDB- São Paulo)'- Exalo. Nu sua 
maior parte. Se :liguma culpa cube com relu~uo ii uplicnçiio de .lll.,li· 
çu, a culpa não é do Judiciúrio, é do Executivo, que não provi: de 
dinheiro o Jutlici(~rio, que niio proporcion'a leis que evitem a 
procrastinaçiio, a chicana, tudo aquilo que o Senhor Presidente da 
República condenou. l'ortumo, tem V. Ex• inteira razão. O Podé1· 
Juüiciilrio cumpri! a lei lllUS não a raz. Se ele tão-somente cumpre a 
lei c a lei possibilita chicana, procraslinaçãu, u culpa não é do Poder 
Judiciilrio. Por outro ludo, também nu qÚestão de meios, o Poder 
Executivo é <JUe deve prover de meios o Poder Judiciário o que não 
l'at.. bistc um acumulo exlraordinilrio de trabalho nu máquina 
emperrada do l'oder Judiciúrio. Nenhuma culpa lhe cube. Tem 
V. Ex• inteira rnziio nus 4ueixus, ~a rcclumuçào que ruz, do nilo · 
pronunciamento do Senhor Presidente dn Repúblicu a esse respeito, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
A~radeço o a parle do nobre Senudor por São Paulo. 

Prossigo, Sr. Presidente, chumundo a atenção pura outro ruto 
o~.:orridu aqui c que longe de comprometer u Puder Judiciário 
cumprumetc, issn sim, o Poder Executivo. V. Ex•, ..:o mo a Cusu, hüo 
de estar lembrados que Sua Excelência o Senhor Presidente du 
Rcpllhliea cntcnd..:u de uplicur este instrumento rotulado de A 1-5 nu 
pessoa de um Juit. d..: Rondônia. Ê curioso, Sr. Presidente, que esse 
ato l'ui hui:\udn c.xutmncnte quundo vozes se Jevuntuvum cm todo o 
País, l:!unwndu pclu rcs11111ruçi\o dus garuntius institucionuis do 



l)oder Judiciúrio, E, como que pura mostrur u "necessidade" desses 
instrumentos de cxccçüo para corrigir us deficiências do Poder 
Judiciúrio, caiu o raio, atingindo a pessoa de um juiz, sobre quem, 
desde muito, e rum formuladas graves acusações. 

·. Tenho, cm mUo, Sr. !)residente, documentos que mostram ·que, 
desde meudos de 1972, denúncias circulavam envolvendo u pessoa 
desse mugistrudo de Rondônia. Aqui, vem a propósito o upurte do 
nobre Senador por Suo Paulo. 

Suposto que a autoridudc judiciária rossc culpada dos crimes 
que lhe eram atribuldos (cu não tenho elementos para opinar c por 
isto 1\lio nesta linguagem), suposto que as incrcpuçàes rossem de 
todo procedentes, c estivessem provadas, é preciso reconhecer, e é 
preciso assimtlur que o Poder Judiciário rez o que estava na sua 
compctênciu: pôs o juiz em disponibilidade. 1?. o que ele pode razcr, 
nos lermos do § 2• do arl. 113 du Curta outorgada de 69, Mais ele 
nüo )'lOdc f<w.:r: o resto incumbe ao Ministério Público que, se 
encontrasse motivos, razões para ingressar cm Jufzo, deveria tê .. Jo 
feito, c, se não o fez, Sr. Presidente, claudicou, gravemente, no cum .. 
primcnlo do seu dever. E o mínimo que se pode dizer é que houve, ou 
teriu huvido, injustiça, por ter sido atingido um c lerem sido contem· 
pludos com u benignidade do Executivo os outros que deixaram de 
cumprir, também, o seu dever. 

Tenho, cm mão, Sr. Presidente, o Diário Oficial de 16 de abril, 
que publicou o decreto atingindo o juiz de Rondônia. 1:. o próprio 
decreto que diz que ele roru colocado em disponibilidade, por dcci· 
sf10 do Tribunul de J ustiçu do Distrito Federal e Territórios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quer-me parecer que, com todas 
'" ralhas que tenha c tem, o Poder Judiciário não merecia a 
incrcpação que lhe roi rcita pelo Senhor Presidente da República. 

Outro diu, também, foram atingidos, pela mesma medida, dois 
diplommas. Não os conheço. Não sei da ronna como exerciam as 
su01s l'unçõcs. Por isso mesmo, abstenho-me de qualquer c~unciação 
de juizo. Mas o que não posso assistir, em silêncio, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, ó ii :!legação de que não havia meios legais para punir 
aqueles servidores, se cfctivumente eles claudicaram no cumprimento 
de seus deveres, 

Sr. !'residente, V. Ex• roi Ministro de. Estado das Relações 
Exteriores. Suponho que V. Ex• não tenha tido o desagrado de ter de 
aplicur somçõcs 01 servidores do ltamaratí. Não sei se teve que 
cumprir esse dever, mas V. Ex• niio ignora, como ninguém ignora 
que, se um servidor do ltumarali houvesse cometido uma ra!ta, o 
Ministro de Estado não estaria desprovido dos meios legais para 
sancur a sua administração e promover u responsabílídade do servi .. 
dor culpado. 

Ao que me consta, Sr. Presidente, o diplomata é um servidor 
público: ao que me consta'- salvo havendo norma legal especifica
ele cstí1 sujeito, como todos servidor público, às normas do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União. Aliás, um dos 
personagens das entrcvistus ii que hít pouco me referi, o Sr. Afonso 
A ri nos, que untes de V. Ex• ocupou o Ministério das Relações 
Extcrimcs, leve ocusiiio de dizer que ele puniu, por corrupção, um ou 
nwis de urn servidor do ltumuruti. 

Eu não precisava, Sr. Presidente, trazer no conhecimento do 
Senado estas vulgaridades, Mas, como 1: um rato histórico 
mencionado por um ex-Ministro dus Relações Exteriores e Membro 
dcstu Cusu, trugo o abono dn suu uutoridudc e, muis do que isto, o 
prc~cdentc du nossu Administruçüo, no setor do llnmaruti, puru 
cvidcnciur u dcsnccessidudc do emprego destes recursos ditos 
cxccpcionuis, quundo existem meios legais uproprindos. 

O Sr. Leite Chuves (MDB - Paraná) - Permite V. Ex• um 
up:1rt.c'! 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Ouço o apurtc do nobre Scnudor pelo Purun(t, 

O Sr. Leite Chaves (MD.B - Paraná) - Senador Paulo 
Brossard, rculmente, parece que o Presidente da República nüq roi 
feliz, nem justo, no ruzer uquelus críticas ao Po~cr Judiciârio. Há 
uma prova conercla de que, a despeito das limitações o Poder Judi· 
ciúrio tem cumprido mais do que o seu dever neste P;fs. Veja V. Ex• 
o seguinte: Quando o Supremo Tribunal Federal, pressionado pelas 
injustiças socitlis, já não podia resolver os casos cOncretos com a lei 
que nôs temos, altamente antiquada, criou a Súmula do Supremo Tri
bunal Federal, que i: um esrorço, uma tentativa visfvcl, de que é um 
Poder que demonstra o desejo de cumprir a sua meta. 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Pe superar o invencfvel ucúmulo de reitos levados a seu julgamento. 

O Sr. Leite Chaves.(MDB- Paraná)- E, além do mais, a 
Súmula do Supremo Tribunal Federal está muito mais avançada, 
muito mais atualizadu, do que o Projeto do Código Civil. que o 
Poder Executivo, que o Presidente du República cstâ mandando a 
esta Casa. (;um projeto de Código visivelmente retrógrado, que está 
mcrcccndo criticas severas das setores mais responsáv~is da Pafs. 
Ademais, é preciso que se registre este rato: o Poder Judiciário não é 
apenas o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais, mas lambem os 
modcstosjui1.es do interior do Estado. E se V. Ex• vir, no interior do 
Ccarú, da Paraiba, a situação de um juiz, ganhando aquilo que seria 
uma orcnsa à reputação de uma empregada doméstica em São Paulo, 
c com aquele ordenado tem que manter a independência, tem que 
manter a compostura, tem que sustentar a ramfliu? Assim, Sua 
Excelí:ncia o Senhor Presidente da República bem que poderia, 
ugoru, uo criticar o Poder Judiciário, dar os meios ou criar as 
condições pura que este valioso Poder funcionasse a contento, 
porque, sem uma Justiça altamente utualizuda, um Pais não 
funciona. E os juizes têm reito mais do que podem, para que o Poder 
judicit1rio funcione no País, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- A 
propósito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda caberia lembrar que 
o Poder Executivo também pratica erros que custam à Nação 
fortunas inculculúvcis. O que roi rcito, por exemplo, com u chamada 
Trunsumuzônicu'? O que roi gasto com ·aqu.ela estrada, da qual resta 
u~w púlidu c esburacada sombra do que constava da propaganda 
olieiul, o que o Poder Executivo gastou, Sr. Presidente, ninguém sabe 
cxatamente quanto roi. Mas isto aconteceu c as autoridades que 
pruticuram esse erro estão absolutamente incólumes e livres de 
quaisquer responsabilidades. Caso tivesse sido uplicuda a décima 
~o:ctHésimu mHionésimu parte desse dinheiro esbanjado na Transa .. 
mazónicu no sentido de poder dotar o Poder Judiciário dos recursos 
materiuis nccess:'lrios uo seu melhor funcionamento, Sr. Presidente, 
Nuus lhlhus mulcriais csturium corrigidas. 

O lcvuntumento jornalístico do que roi reito nu Amazônia c do 
estudo cn1 que se encontra uquelu estrada, é desolador. Hoje i: dil'ícil 
negar, Sr. Presidente, que gastos excessivos e injustilicudos foram 
feitos, <Juc ocorreu o malogro du colonizaçilo implantada pelo 
INCRA uo longo do seu traçado, que se vcrificu a ameaça no 
equilíbrio ecológico regionul c que .se notou a invasão de terrus 
pertencentes u tribos indlgcnus. Tudo isso reito com u 

'
1ilttcn"·no de alimc:ntnr ilus~o de grandeza c: de infundir 

esperunçus imcdiatus de melhores dias u upreciúvel purcelu du 
populaçi'1o brusilcira, com o dispêndio de recursos 
vulluosíssímos, que u podcrinm ter efetivumcntc·bo:ncliciudo 
se tivessem sido uplicndos nu concretizuçi\o de planos 
prioritilrios. O resultudo du cngunosu opção a! cstú: u 
Trunsumazônicu é umu simples fuixu dcsmutud11, intcrrom· 
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pida periodicamente cm numerosos trechos pelas águas dos 
rius ~ igurapés." 

, Ai, _cstíl, ~r. l'rc~idcntc, Sr~. S~nadores, um ato praticado pelo 
I "?•r. lixccutt~o, CUJOs malefictos J.Ú agora são reconhecidos pelas 

.rroprms autondudcs governumentuts, como o Ministro do Interior 
s.r. Mauríci~ Rangel Reis, que, cm confcrência pronunciada n~ 
Escola Supcrwr de Guerra, reconheceu o malogro da colonização ao 
longo da Trunsmnuzônicu. 

J>ois bem, Sr. Pr~sidcnte, isto acontece, mas ninguém responde 
por isto. 

O Sr. Evanilro Carreira (MDB- Amazonas)- Permite V. Ex• 
um upurte'! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Concedo, pedindo desculpas por haver entrado na selva amazô'nica. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Nobre Senador 
Paulo Brnss:1rd, V. Ex•. com u erudição que o arma, com o patriotis
mo que o circundu, t~:m pcrmisstao pura cntrur cm qualquer scuru. E 
o ftll muito bem ncsltl oportunidade, quundo se refere u um pro
nunciamento que crilicu o comportumer.to do Judiciúrio hrusih:iro, 
:1dcntrandn pelo prohlcmu da Trunsarmlzônicn. Nobre Senador. isto 

j{a é grave. Mus muito mnis gruvc - pasme o Senudo, pusme u 
nacionalidude - é que se ameaça continuar com esta obra faraóni
ca c bizantinn. suntutariu c inconseqUente, c se umcuça de tal modo 
equívoco, 'JUC se chcgu n dcclurar que c lu jú foi percorridn, up:oru, nu 
suu extcnsito de 2.2HO km, pelo Sr. Ministro dos ·Transportes. 
Infelizmente, nohrc Scmador, este humilde rcprcscntuntc do Amazo

nas no Senado, c que desde que aqui chegou tem se reportado ao 
assunto, niio foi convidado para participar dessa vilcgiuturu que, 
~1crcditn. tcnh~t sido feita ora cm transporte terrestre, em trc'ihos 
vi{lvcis, ma de helicôptero ou mé através do submarino do Almiruntc 
Nelson, pnr<Jllc clu o intmnsititvel nu sua totalidade. Inverter dinhei
ro c continuar invertendo dinheiro ncssn c~tradu é cuvur buraco 
Uentru dn {tttua. Nobre Senador, a maior enchente que j{l ussolou 
aquclus pur:t~cns foi u de 1953, e nito se pode garantir que os Andes 
lirmcm um compnrtum .. ·nto de rcsgunrdn ít Transumazónicu. Bastu
ri:llll mais 20 centímetros, além da enchente de 1953, pur:a levar, nu 
Amuzõniu. tudo que j{t se fez de cstruda, até de uço: umu Maglnot 
scriu urrnstndu pdus (a_guus. A liltima enchente urruncou, cm Altami
ru. cc:rca de lO qui\ômevns, que o Xingu levou, Serium prccisus dunS 
murulhus chincsns. pcnctrundo até o subsolo e vendo uterrudus no 
111cin. rwrque é u erost\oquc solapa u buse do aterro. t preciso que se 
cnlcnd:~. ni1o udiantn fuzer uma cotu de nível superior U última 
enchente. pnr"1ue ii cmsiio é por. baixo: u águu minu ogrunde ulugudo 
amal'.ônicll, mina quulqucr estradu. Entüo, nobre Senador, eu 
uproveil~ ,, opnrtunitl\1dc pura pedir uo Governo que reveja essu 
pnsit;iln c niltl ume~1ce u conclusão dessa cstrudu, r! prcfcrfvcl deixur 
que isso crie fcrrugctH no oituo do ulpcndrc brusilciro, do que con
tinuar u )!ust:~r dinheiro nestu obru furuônica c inconseqUente. 
Purahcni1o V. Ex• por ter-se referido com lantu propricdndc c lendo 
excertos ~1uc elucidam o ussuntu, tumbém, com muitu propricdudc. 
Muito ohrí~udn, nohrc Scnudor. 

O SR. I'AUI.O BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- O 
IIP.mdccimclltn é meu, nohrc Scmtdor. 

O l'l1to, Sr. Presidente, é <JUC, se o Poder Executivo entender de 
prossc!luir despejando dinheiro nu continunçi\o ou conservuçi\o 

desta obra. nitn hil prtwidênciu legal possível no sentido de impedir 
que o erro scj~1 perpetuudo, que no erro o Governo persistu. 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- Plaui)- Permite V. Ex• uma 
ligeira intcrrupçuo'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Com grande honru. 

O Sr. Helvidio Nunes (ARENA- Plaui)- Dizer, Sr. Senador, 
que o Scnudo todo apluudc, conslituiria um pleonusmo, mas me 
parece que. pelo menos, num ponto do discurso de V. Ex• há uma 
evidente dcfnrm~lçilo, V. Ex• bem a revelou quundo, ao conceder o 
upartc ao Senador Evandro Curreira, pediu desculpas por ter entru
do na selva amazónica. A deformação de V. Ex• reside precisamente 
ai; é que a Transamazônica não é uma rodovia, apenas, que vai servir 
ao Estado do Amazonas. Ela começa cm Cabcdclo c começa cm 
Recife. A ligaçilll Recife-Picos jú está pronta, inclusive usfultadu, 
contribuindo enormemente pura o desenvolvimento daquelu (lreu. A 
ligat;iin de PicllS com ., Parnibu também j(l está pruticumente prontu, 
cmhom o trecho ainda nuo esteja totalmente asfaltado. Informo u 
V. Ex• que a minha cidade natul,.Picos, é como que uma estaca zero. 
A Trunstllll:li'.ónicu é constituídii·por um grande "Y'', cujo ponto de 
convergência é prccisumentc u cidude de Picos, no Piauí. Hoje já exis
te trilfcg<' permanente de Picos a Floriano c o segundo Batulhilo de 
Engenharia c Construção estú trabalhando ativamente nu implantu
ciln usfúlticu dc~sc trecho. Tumbt:m existe tráfego permunente no 
Maranhão. Tod01s essas informucões que estou prestando u V. Ex•, 
raçu com conhecimento prôpr.io. Acredito que na regiüo amazõnica, 
proprimncntc dita, ncss:a selva em que, pura V. Ex• penetrar, vi"ndo 
Uos distantes pmnpas, hú nccessidude de recorrer, de solicitar c de 
pedir pcrmissiio ao nobre Senador Evandro Carreim, us di~culdades 
seriam muiurcs. Mus pode cst:.tr V, Ex• ubsolutumenle certo de que 
csMI c~tradu é um instru111ento v'11ido.p~1ru a redt:nçào do· Norte c do 
Nordcst~.: do nosso P:.1ís. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Quanto ao Norte e ao Nordeste, creio que não hã a objctar, a 
objeçüo surge exutumente em outras regiões que, à luz dns observa
ções dos competentes, as maiores reservas podem ser feitas. 

Se mencionei o caso da Transamazônica ,foi para mostrar, 
apenas, que se constitui um erro, e se o Poder 'Executivo insiste no 
erro, não há forca humana, não há meio legal hábil a impedir que ele 
scju reiterado: e para observar que as fortunus gastas ·naquele 
empreendimento, reduzidus u proporções moleculares, seriam 
su~cientes para dotar o Poder Judiciário, criticado pelo seu 
anucronismo, pelo seu arcaísmo, de instrumental abundante a fim de 
que ele pudesse melhor desempenhar as suas atribuições. 

O que disse em relação à Transamuzônica, digo em relação à 
Ponte Rio-Niterói, Quem sabe quanto custou essa ponte? Qunl 0 
seu curútcr de necessidude, num Pais em que as necessidades estiio 
saltando? Recursos como aqueles imobilizudos nu Ponte Rio
Niterói seriam bastuntcs - que digo, Sr. Presidente? - sobrariam 
pura resolver todos os problemas de ordem material relacionados 
com o Poder J udiciârio. 

Todos! Nua os utuuis, mas os deste século. 
Ai está u Rio-Suntos, Sr. Presidente, cujos 257 km- a estrada 

terl1 586 -já custurum três vezes m11is do que o preço orçado pur11 11 
tot111id11de d11 cstrad11. 

Ess11s coisas suo pr11ticud11s pelo Poder Executivo, essas cois11s 
11contcccm c nuo há rcptirllçuo com rcl11çilo 11 cl11s c cuus11111 à Naçuo 
prt:jufzos muito maiores, pelo menos cm termos mnlcriuis, do que 
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deficiências existentes no corpo do Poder Judiciário e nem por isso o 
poder que pode tudo, é capaz de corrigir essas falhas. Existe um 
jubileu de irrcsponsnhilidude em matéria administrativa. 

O Sr. Agenor Mario (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
Paulo Brossard, permite-me um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
V. Ex• me hon ru com seu aparte. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
Paulo Brossard, o Nordeste participou com seus incentivos paru a 
Transamazônicu. A Transnordestina é uma realidade; ninguém, 
contesta. A Transnordestina é um fato concreto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Claro! 

O Sr. Agenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - O 
Senador Evandro Carreira nunca foi contra a Transnordestina, estra
da da Paraíba, estrada do Piauí, estrada do Maranhão. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- E 
eu pedi licença para entrar na selva amazónica. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - f: · 
víllido. O problema é a selva amazónica que é completamente 
diferente do nosso Piauí, da nossa Paraíba, do nosso Nordeste. 
Agora o que é de se estarrecer.é esvaziar a SUDENE, esvaziando-se 
o Nordeste e tirando aqueles incentivos tão necessários, tão 
oportunos, paru ir "cavar buraco dentro d'água" Já na floresta 
amazónica, como diz o Senador Evandro Carreira. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O Sr. VlrgilioTávora (ARENA- Ceará)- V. Ex• permite um 
uparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Sr. Presidente c Srs. Senadores, agradeço o aparte do nobre Senador 
pelo Rio Grande do Norte, e ouço, antes de passar ao •'ame de 
outro aspecto, o ilustre Senador pelo Ceará, Sr. Virgflio Távora. 

O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA- Ceará)- Eminente Senador, 
vamos dividir a nossa participação no discurso de V. Ex•, brilhante 
na formu, óbvio, e com o qunl não concordumos cm muitos dos seus 
conceitos, em duas partes: primeiro, u parte em que V. Ex• critica o 
Poder Executivo, achando e apresentando alguns dados com que 
racionar cm ajuda, ui, i• sua tese, ou seja: V, Ex• acha que com o 
dinheiro gasto pelo Poder Executivo cm obras tais, tais c tais já se po
dia rcaparelhar, materialmente, todo o Poder Judiciário. Certo? 

Ou muito enganados estamos ou uma das preocupações maiores 
da Administraçuo Geisel exposta em público, ni\o uma vez, mas 
v(Jrins vezes, nUa cm intenções, mas trunsrormnndo-sc cm futos, tem 
sido justumente a procuru do reaparclhamento do Poder Judiciilrio, 
niio só cm rcluçUo à sua orgunizuçào, como reupurclhnmcnto mute· 
riu!. Ní1mcro dois, é u conccituuçito rcitn sobre u ncccssidndc de tais 

obrus. Quanto à Trunsamazônica, V. Ex• já viu que o assunto foi, 
aqui, palco de discussões as muiorcs. Com todo respeito que temos 
pelas opiniões dos amazônidas, não podemos concordar com algu
mas palavras ditas aqui. Consideramos- até prova cm contrãrio
o Ministro dos Transportes um homem de bem. S. Ex• enviou-nos o 
relatório da viagem que fez pela Transamazônica c um homem do 
seu porte moral não iria, estejam certos, Srs. Senadores, cmpulhur 
ninguém. Se S. Ex• afirma que percorreu toda a Transamuzônica, de 
curro, í: porque o fez, utilizando balsas nuquclcs rios onde realmente 
prevista cstuva tu) transposição. Comunicamos a V. Ex• - e af, 
purece-nos com muito pesar do ilustre representante da Amazônia, a 
quem nos ligam tantos laços de amizade- que é decisão do Gover· 
no, e à Casa isto é comunicado, conservar a Transamazônicu, de 
maneira que, no espaço de três anos, não sejam vistas mais interrup
ções maiores em épocas de inverno. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Agradeço o aparte do nobre Senador, Vice-Lider do Governo, c dele 
colho a passagem que S. Ex• diz ser preocupação do atual Governo 
dotar o Poder Judiciário dos meios necessãrios para o regular 
desempenho de suas atribuições. 

Sr. Presidente eSrs. Senadores: bravos. 
Entretanto, uqui entramos em outro problema relativo ao Poder 

Executivo. Se se critica o Poder Judiciârio pela lentidão do seu 
andamento, em grande parte a crítica é procedente, embora não se 
possa dizer, a rigor, que a lentidão seja sua, mas da própria marcha 
preestabelecida da atividade processual, que dizer-se, Sr. Presidente, 
em relação à lentidão do Poder Executivo? 

Sr. Presidente, já não era para esse problema do Poder Judiciá· 
rio estar solucionado por um poder que pode tudo? Não haverá neste 
País uma dúzia de personalidades eminentes, nomes que infundem 
confiança à Nação, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao 
Poder Executivo, que fossem incumbidos especificamente de traçar, 
desde logo, não todas as soluções porque como observa o Ministro 
Baleeiro, o problema do Poder Judiciãrio não se resolve de uma vez 
só c utruví:s de uma só medida, mas já não era tempo de algumas 
medidas terem sido tomadas, e estarem já cm plena execução? 

Aventurar-me-ia a lembrar que este País tem, graças a Deus, um 
Prudo Kelly, um Oswaldo Trigueiro, um Seabra Fagundes - pura 
ficar em apenas trê:s- dois dos quais ilustraram o Supremo Tribu
nal Federal, o Congresso Nacional e o Executivo. Estes são nomes 
nos quais a Nação depositaria toda confiança. 

Sr. P.residente, em sendo da Oposição não sei se vou ser censura
do, por formular um alvitre ao Governo. 

O Sr. Virgillo Tli•ora (ARENA - Ceará) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Pois niau. 

O Sr. Virgillo Tá•orn (ARENA- Ceará)- Eminente Senador, 
V. Ex• sabe que í: norma invurillvel, uqui, du Liderança, acolher 
todus us idéius - seu Líder purece ser testemunhu maior - que 
venhum. O Governo, pelu idéia não purtir de um seu correligionârio, 
niio u invulidu. se pode ulgo dcssu idéiu uprovcitnr, ele o ruz e o ruz 
com pru1.cr. 

O SR. PAULO BROSSARD (MOO- Rio Grande do Sul)
Suh n seu putrocinio .. , 
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O Sr. Virgilio Taívora (ARENA- Ceará)- Dcsvaliosissimo. 

O Srs. Roberto Suturnino c Lázaro Barboz• (MDB - Rio de 

Janeiro c MDB- Goiás)- Não apoiado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- ... 
da motior valia, cu vou tomar a liberdade de fazer uma sugestão. 
Naturnlmcntc os assuntos du Justiça estão ufctos ao Ministério dn 
Justiça. O Ministério da Justiça, entretanto, tem mil problemas. Sr. 
Presidente, cu me arriscou sugerir ao Senhor Presidente da Repúbli· 
ca que nomeie- ele pode tudo- ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - Ceará)- Não tanto quanto 
V. Ex• pensa. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- ... 
um Ministro Extraordinúrin puru o Om espeeineo, determinado, de 
cuidar do problema do Poder Judiciário c encaminhar, sem demora, 
as soluções exequíveis. 

Aí estú, uma sugestão, um alvitre que assumo o risco de sugerir 
a Sua Exccléncia, o Senhor Presidente da República. Mencionei trés 
nomes. A eles poderiam ser aditados quantos e quantos mais, nomes 
ilustrífisimos que, como disse, deixam bem o Governo, despertam a 
conriunçu do Congresso, têm acesso livre aos Tribunais do País. Sr. 
Prcsidc.:mc, c l) que muito importa: tên) nome consagr~do pelos seu's 
s~.::rvil.;us ü Nac.;rtn. 

Sr. Prcl'iidentc, continuo.para, mail'i uma vez, daqui, formular 
minhas queixas quanto ao Poder Executivo, 

O nohre Senador Teotónio Vilela ocupou u tribuna do Senadc 
h{t alguns dias c, como sói acontecer, seu pronunciamento foi ouvido 
com a m~1is rc!\peitosu utençào. 

Profundo conhecedor dos temas que truz ao exame áo Senado 
c i.\0 conhccimc:ntn da Nuçiio, S. Ex• de!'icerrou o quadro do Nordeste 
-trio mal conhecido, mal compreendido c mal julgado - dal'i suas 
potencialidades reais. c ncoo artificiais, daquelas que se prendem ;, 
tcrm c não resultam dos estímulos urtilicialmente conduzidos pela 
lei. Pois ht:m, Sr. Presidente, n ct:rtu altura do seu notável pronun
chuncntu disse o ilustre Senador: 

"O aproveitamento da capacidade técnica instalada no 
Brasil- nos permitirú, de pronto, desde que aberto o mer
cudo de úlcool à iniciativa privada, com a segurança ou oricn
tm;iio ncimn referida, uma produção de dois bilhões e qui
nhentos milhões de litros de iolcool, dentro de um uno. Não é 
muita coisa para o que necessito o País, mas jú permite uma 
substituição razoiovel de dois bilhões de litros de gasolina 
importada, ficando o restante do úlcool pura outras neces
:-iidades internas. 

A economia de dois bilhões de litros de gasolina reprc· 
senta :1 illl['lortitnciu de cinCo milhões de cruzeiros ou o 
~.:quivnlcnte :tll dobro do que vumos gustar no exterior, com o 
:tutnt:ntn pequeno, segundo os exportndores, de dez por 
cento, 

Por nutro lado, se investfsscmos em destilaria de álcool o 
vulor que vumos pugnr nos nossos umigos úrubcs pelo 
aumento t.fe t.fct. porccnto, ou seju, dois bilhões c quinhentos 
milhõc~ de crut.ciros, terfumos imauludo ·cem unidudes no 
valor m~dio, ct:du umn, de vinte c cinco milhões de cruzeiros 
para <unihh:eos, nu dmJllcntu puru cunu-de-uçúcur, no vulor 
unitúriu de l.:iiH]iicnta milhões de cruzeiros. 

De uma forma ou de outr:o, obtcriumos a produçuo de 
um trilhão e setecentos milhões de litros de úlcool, ou seja, 
tunto quanto ser{t nccess{Jrio pura uma mistura de I 5% na 
gusolinu, tomundo-se o consumo atual." 

Isso disse daquela tribuna, Sr. Presidente, o nobre Senador ·por 
Alagoas. E disse muito mais, Estou a seccionar a sua oração, que 
L'onstltui umu unidud·c. Acentuou, por exemplo, o que isto signi· 
ficaria de ocupação da mão-de-obra, do enriquecimento daquelas 
populações, da vinculação ü terra da gente que emigra por falta de 
condições de trubalho, o que significaria a permanência daquele 
povo nu sua qucrênciu. Não sei se no vocabulário alagoano existe 
esta palavra, que é uma das mais belas da Hngua portuguesa. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- V. Ex• 
me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Com muito prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Tem to· 
da rtll.tlll o Senador Teotónio Vilela, pois os 10% que vamos pagar u 
mais são um dinheiro sem retorno, que vai pesar profundamente 
numa balança comercial já altamente dcficit{lria. Não indo, será um 
investimento, a curto prazo, de alta rentabilidade. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Ai est{t, Sr. Presidente. 

Ouvi que o Governo vai estudar, ou está a estudar. Aqui i: que 
entra a minha queixa, e, mais do que a minha queixa, minha crítica. 
Mas, como? O nobre Senador por A lagoas não fantasia, debute um 
problema objetivo, racional e exi:qUívcl. Mas, então, Deus do Céu, o 
Governo ainda vai estudar, ainda não estudou? Mas, como? Se o pro· 
blcmn do combustível não nasceu hoje, não começou hoje e não 
chegou de inopino! 

O Sr. Vlrgnlo Tóvora (ARENA- Ceará)- IÕ essa a queixa de 
v. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Faz muis de ano, faz ano c tanto que o problema está aí, a inquietar 
os homens de Estudo de todas as nações. E o Poder Executivo, com 
os milhares c milhares de órgrtos e servidores que possui, ainda nesta 
altura niio tem - não digo umu pulu\ll'a, porque uma palavra não 
me sntisfnz- não tem uma soluçfto. · 

'Se o alvitre indicado pelo nobre Senador Teotónio Vilela tem 
sentido, então, o Governo claudicou gravemente em não ter tomado 
ainda ejú hú muito tempo providéncius que dele dependem. 

Outro dia publicava o Jornal do Brasil longo. debate cm torno 
do problema da lavoura cunuvicira. Li que tulvcz faltasse cana para o 
ncúcur. Mus, Céus, se estamos na iminência de que falte cana para o 
uçúcar, evidentemente niio ·teremos cana pura o álcool! Então, 
pergunto eu: que fez o Governo, em todo este tempo, que nuo de
cidiu u propósito c, nüo praticou os atas de suu compett:ncin 
exclusiva, puru que hoje fosse menos grave u situação do abaste
cimento de combustível em nmso Pu is? 

Ouço o aparte do eminente Senador Virgílio Túvoru. 

O Sr. Virgílio Tóvoru (ARENA- Ccaró)- Eminente Senador, 
vcju como u cloqUénciu ujudu muit3S vezes o discurso. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
V. Ex• disto é exemplo. 

O Sr. Vlrgnlo Túvoru (ARENA - Ccuró) - V. Ex• jú nos 
conhece h{t muito tempo pnru suber que pensamos destu mttneira. 
Terminado o discurso do eminente reprcsentunte de Alugous, no res~ 
trito tempo que rcstnvu à Liderunçu, demos, em nome do Governo, u 
reufirmnçUo, cm resumo, de outro discurso que uqui proferimos, 
scmnnus untes, tumbém por nutori7.nçlío deste mesmo Govc'rno, 



sobre as maneiras que gosturiu de inserir na sua peça. Perdoe-me 
V. Ex•. o aparte um pouco longo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- O 
nohrc Presidente hít de reconhecer a importünciu do seu aparte. 

O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA- Ceará)- Então, o Executivo 
nUa é irresponsável, de não ver a gravidade do problema do ••gap" 
cada vez mais pronunciado entre produção c consumo de petróleo. 
Então, estutuiu as diferentes alternativas para diminuir esta sangria 
que existe na nossa balança comercial que - concordando com o 
eminente seU V ice-Líder não é a mais grave- é dos bens de: capital. : 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Não quer dizer que, pelo fato de não ser a mais grave, não deva ser 
atucadu com maior energia. 

O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA - Ceará) - Apehus se 
pcrcurtc: I• - Está chegando ao final dos estudos - estudos 
mesmo, já passou da fase ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul -
Preambular ... 

O Sr. VlrgO!o Távora (ARENA- Ceará)- ... preambular para 
u se111icomercial c, a partir do ano que vem, teremos as instalações, 
comcrciuis de um suporte- aí sim -em termos altamente majori
tários à nossa produção, isto é, partiremos pura três refinarias de 50 
mil barris de xisto betuminoso, o que nos durá um total de ISO mil 
barris, ou seja mais de 80% de nossa utual produção. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Espero que uma delas seja localizada em São Gabriel, no Rio Gran
de do Sul. 

O Sr. Virgnio Távora (ARENA - Ceará) - Deixe de pro
vineiunismo. Vamos, primeiro, aonde dá mais. Segundo - repeti
mos hít pouco c vamos dizer novamente a V. Ex• - o apelo à 
fotossíntese. Com problemas muito sérios, os dois bilhões dt: litros, a 
(.jUe o eminente Senador se refere, traduzidos cm barris por dia, dão 
uma ordem de- fizemos uté nós dois as contas- 35 mil barris por 
dia. O apelo ao ítlcool, não só pura mistura no campo de 

· cmhurantes, nms também pan1 âlcool - química, que teria como 
h:.~ se o etileno proveniente desse álcool. Finalmente, a utilização- aí 
tamhém V. Ex• vai reivindicar pura sua tcrr.a- da gaseificação dos 
curvl\cs pobres do Rio Grundc do Sul, amôni:t, uréi:t c g:tsolin:t. · 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Inclusive do carvão de C:tndiot:t, do meu Município de B:tgê. 

O Sr. VlrgOio Tâvora (ARENA - Ceará) - Vê V. Ex• que o 
problema J'oi :~presentado ccrtissimo pelo Senador de Alagoas. O 
CDE linha dado 30 dias pura definições, porque, du noite pura o dia, 
nt1u se teria toda essa cana, V, Ex• mesmo reconheceu, pelos jornais, 
(.!Ue nt1o huvcriu cana suficiente pura u produção de uçúcur progrumu
du, devido ils enchentes c geadus. O Governo pretende dar os in· 
cc1Hivos ncccsst'trios raru tal. Óbvio que criticar não é das turefus 
mais dil'íccís, justíficnr o é, Mus dizemos u V, Ex• que issO que uqui 
cst:"1 sendu aprcsentudu o foi hú umas quatro ou cinco scmunus e da 
J'urm:t mais rcsumid:t posslvcl, :tpós o brilh:tnte discurso do nobre 
Senador Tcutônio Vilelu, eom o qual concordamos. Apenas vamos 
pret.:ism plantar muitu cuna, mundiocu c isso não se pode fazer da 
noite rmn1 o diu. Reconhecemos qpc esse nrohlemu, hoje nté hú um 
seminúriu, em St1o Pnulo, se pronunciando u respeito, se não nos en~ 
ga1wmus, da fotussíntcst.:, umamunciru pcrnósticu de se fulur du utiJi .. 
t.açtw do úlcool - envolve questões que não podem ser resolvidas 
assim da noite pura o dia. (;atacado nu parte que mais rápido pode 
ser resulvitla, 

O SR. l'AULO BROSSARD (MDO - Rio Grande do Sul) -
l:stou intcir:uncnte de m:ordu com V. Ex• 

O Sr, Virgílio Távora (ARENA - Ceará)- Niio pode ser da 
nnite pmu ll diu, Seu Vice·Uder, que é engenheiro, sabe que da noite 
p:tra o dia nuo ó possível. Se dois bilhões de litros viio dar 35 mil bar· 
ris úi(trius. cumu é que sc·podería d~ noite para o dia fazer suprimen .. 
tu de muito mais'! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Exutumcn~e. 

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- Ceará)- Realmente, não há 
dcsídin do Uovcrno. V, E.x• clama a operosidade, mas, conforme 
dit.cmos ao seu ilustre correligionário1 no uno dois mil, quando v, 
Ex~s estiverem no poder, veremos a solução que: darão. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
V. Ex• cstil sendo muito otimistu. 

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- Ceará)- Pensamos que v. 
Ex~ iriu nos achar pessimistas. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Otimistn quanto i1 permanência do seu partido no Governo, 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - Ceará) - Ati: lá, V. Ex•s 
teri10 outras soluções, No momento, o Governo vê soluções pura 
suprir'" nossas necessidades c aumentar, como a PETROBRÃS eslú 
f<IZcndo, us perfurações c abranger essas alternativas, não só a 
altern:ttiva alcoolciru, do xisto betuminoso c da gaseificação dos 
carvões pobres, As duas últim:ts, aliâs, atendendo muito, parece, ;, 
regiüo de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Faço um apelo a 
V. Ex• pura que conclUa o seu pronunciamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Vou 1\tzi:.Jo, Sr. Presidente. 

O Senado sempre ouve com prazer as ·intervenções do ·nobre 
Scnudor Virgílio TC1voru, c cu, além do prazC:r, é cor.1 proveito que 
ouço ;.1s suas intcrfcrêncíns, 

Maitoi umu vez agrudeço a honru que me 'deu com seu aparte:, 
porque sempre tenho a aprender com S. Ex• O seu aparte, 
cntrctmllo, nuda ínfirnul o que cu disse. Muito ao contrário, 
ct>nlirma-o. 

Diz S. Ex• ·que o Governo cstâ atent'o, ao, problema e ex a· 
minand~1 ns ultcrnutivus. Ao que me cons(u, ni:nhumú destas al
lcrnativus por si só é bastante pura encher o País'·de combustível. 

O Sr. Virgillo Távora (ARENA- Ceará)- Fazemos um apelo 
~10 cuvulheirismo de V. Ex• 

Hit muito tempo que o Governo eslava examinando as alternu
t~vus nfio, nu1s enveredando- como vt: V. Ex•, pelas nota·s taquigrú~ 
llcus, No. fim deste uno, ele jú tem os purümctros, por exemplo, do 
~isto du usinu-piloto c da scmicomerciul pura imediatamente passar 
ii parte comcrciul, que pruticumente quase dobrarú nossa atual 
proUuçUo de ôleo, 

. O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Se hem ouvi, cm relucão à sugcsttlo do nobre Senador Tt:otônio Vile
lu, V, Ex~ disse que csl;.IVIHn em r use de conclusão esses estudos. 

O Sr, Vitgillo Távora (ARENA- Ceará)- Perfeitamente, em 
rc!uçf1o t1 purte do illcool. 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande cio Sul)
Ainda hcm •Juc estilo cm fuse de conclusiio, Pior seria que ainda 
r~c~m estivcs:-;em iniciudos. Mu:-; cu censuro o Poder Executivo por 
!IIIHlll. estar cm fuse de estudos, quando o resultado dos estudos já 
Ucvcrnun estur cm exccuçtlo, pois u gruvidudc c dimensões do problc
~nu cxigium que o Governo, com tOdu u sua nl(tquinu que é 
lll!.:nmcnsuruvclmentc grundc cm relação uo puupcrismo do Poder 
Judicií1rio, que u~orn passou 11 ser o alvo dus criticus do Poder 
E.wcutivo - com tm.lu uquelu rormiJúvcl orgunizuçUo jú tivesse 



mpt.:radtl :1 rust.: dt: t.:studos, a indu que estes estudos estejam cm fase 
linnl. 

O Sr. Virgílio Túvora (ARENA - Ceará)- A purte do álcool, 
Exct.:l~uci<~. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
RclirlHllt.: :1 is!Ll, destlc 'JUC tomei por base a oruçt1o aqui proferida 
pcln•whrt: ScnaJor Teotônio Vilela. 

Sahc-sl.!quc o Governo Hprctcntlc duros recursos'', Mas ui é que 
cst:í! Qwuulo jtt df..'vium L.'SScs estudos ,,.stur prontos. Mas do quc 
prc.lllltlS, cm l"tlllt.;fto das conclusões, nesta hora já deveriam os cana· 
vi:ais ~stm cm cnndit;ôcs Uc suprir as ncccssidudcs do uçúcar c permi
tir 11 l'iil>rictt~illl du itlcool. (Multo bem!) 

1 :stc C o rrohlenw, nobre Senador, Até porque, como diz o 
nnhrc ScnmllH Vírgílio Tltvor:t, cstus coisas nUa se resolvem de um 
tli:.t r:.Hll outr~l. f: elmo. E pOrljUC nrto se resolvem, não podem turdur. 

U (jovcrnn. o Poder Executivo tem uma infinidade de órgãos. 
T~.:m tunhls, Sr. Presidente- perdoe-me o nobre Senador Teotónio 
Vilela st.: recorro :1indu unw vez uo seu depoimento- tem tantos, 
cerca tlc cem ôrg:ios oficiais pululam no Nordeste. E diz S. Ex• que 
dt.:/ t:.alvct. russam ser ini.licudos como úteis e prestantes, enquanto 
que ns outrtls, se dcsupurcccsscm, talvcl ninguém tomasse 
corlllccinu:nh> da morlc: deles. 

/\i cstit um d:adu sério, que compromete a cficiênciu do Poder 
,1uc I""'" liitllo ou pode tudo c que, a despeito de tunto poder, claudi
ca t:llllll. 1': Lllll f)c.ldC"r ÍlllCilSO, lllliS pnraJítico, 

o Sr. Roberto Saturroino (MDB- Rio de Janeiro)- Permitu
me V. Ex~ um hrcvíssimo upnrtc'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)-
1:u ouviria co1n pra1.cr todos os upartcs. Fico apenus constrangido ... 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A .Presidónciu 
prccis:1 csclarcc~.:r lJUC hú outros or:adorc:s inscritos c o Regimento 
ni1u r-crmitc qui!. pela importtancia do tcnw, o orudor possa c:xorbi
ti1r. V, E .... ~ n1l<~ jtt mais de vinte minutos do que o tempo permitido 
pcl~1 Hcgiml!llh) .. De maneira que sou constrangido a pedir o 
curupritncnto, nrw nmis da letru, porque, por elu, h{a vinte minutos 
\', 1: .... ~~ nfto cst>~ria f:d:.mdu com tunto cntusiusmo c autoridade a este 
Jllt:núritJ ·,1uc o ouvc tüu nh.mtmncnte, Quero apenas mostrar que a 
Prt:sid~neia é hcm:vtllcnte at6 quanto nUa sacrilica o interesse de 

Ull ,Scnadnrcs, 

, , SR. PAUI.O BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)-
v. E.~o;." r rima pnr ser bcncv~llcntc c cu npluudo suu bcncvolênciu, Sr. 
Prcsidmtc c l:tmcn\L) quc, não por falta de benevolênciu de V, Ex• 
mas por impCrativu regimental, cu nUo rossu ouvir o apurte, que 
scgur:.11ncntc s~ri:~ oportuno c: csdurcccdor, do eminente Sc:nudor 
Roberto Saturnitlll. 

Vou cnct.:rrar ugr:.tdccendo :.1 suu proverbiul gentilez:1 nu condu
~;[1u dos trahalhnsdeSl:l Cas:t, co1no tamb6m :a sua nunca desmentida 
1:\Cilcr .. ,sidac.k cm rcl:~ç:io :~o orudor que ocupa hoje :1 tribunu, 

1 in~.:crm. Sr. Prcsitlcntc, este discurso,lembrundo um fulo. 
Na scssihl de 21 de nwn;o, o nobre Scnudor ·Frunco Montoro, 

l.idcr tl:.t Minoriu nesta Cnsa, trouxe uo conhecimento dc:lu c da 
Na~·fttl um fatll de suma gn1vidadc, um desses fatos que 
cnn11Hnmetclll o bmn nome du nossu civilizucão, envolvendo u 
pesm:1 de um rapai. prcso, multrutudo, lurtllrudo, utruvés de 
du":umctllo que ni1o cn1 de n~.:nhumu pcssm1 ·desconhccidu mas cru, 
nem mais 11Cill mcnus tio que o cusul Pcdru Celestino du Silvu Perciru 
c Cluril.!c Madureira d:t Silv:t Pcrciru, pais daquele ser humuno, que 
snfrcra nu carne a villl~nciu, a dcsumanidude, du tortura, c, uté hoje, 
passados quantos 111eses? - uhrll, maio, junho, julho, ugosto, 
setembro, outuhro: nwis de seis meses, quase sctc meses, uté ll~lje, 
ne11hunw palavra l'oi dmlu pelo Poder Executivo que critica u 
lcntld~n dtl l'tHict·.ludiciítrio, 

Sr. PrcsiUcntc, m1ui cst{t 01 vl)/. de um Senador du Oposiçiio que, 
:to usar cstu trihuna. cuida de dar uo Governo u apoio qüc lhe pode 
U:tr, que i: 0 apoio dn Oposiç~o. Lcmhrc .. se Suu Excc!Cnciu, Ll Senhor 
Presidente da Rcpúhlicu, que, gr:.tças i1 Orosiçiio, muitos err~lS têm 
siddtl cvitmh1s c 111Liitos acertos t6111 sido rruticui.los neste Puís. 

Nitu vou uar oxcmrlos du utuillidnde. Volto os meus olhos puru 
u LJlH: ocorreu lll) Senado, h{t um século: findu u Guerru do Puruguai, 
surgirilm Jiliculdó!Jcs m1 comrosiçào de limites com u nuçuo ven
cidu. ~.: cm determinado momento us rcluçõcs entre o Brusil c a 
Repl1hlica 1\rgr.:ntin.a se tornurum difíceis, chegurum u ser tensas, c: os 
amigos do Uovcrno, inclusive u lmprensu conservadora, que apoiava 
u G~\hinclc lHo Branco, ciumou pelu soluçUo dns armas, cm defesa 
duLlUc cntc.ildia scr o intcrcssc c a dignidade nucio~uis. 

Nu Senado se fc.1. ouvir a voz da OposiçUo, onde o Senador 
Nahucu llt.: Araújll, l'.azendo oposição ao Governo, insistiu nu 
sutw.;rll\ pti.ctlica do prohlcnHI, c foi muntidu u Puz, que tcriu sido 
pcrdid:~. se :~ vu1. da Oposiçiio fizesse coro aos rcclumos da Maioria' 
gnvcrn:uncntal c dos seus .amigos. 

Stw r.:llbas antigas, Sr. Presidente, que trugo à·lcmbrançu dos 
g11vcrn:mtes de hoje. São coisus untigus, mas que nüo desapurcccram 
'-'" 1\llSSU llislúria. nem dos nossos h{lbitos. Aqui cstú a Op9siç:io, 
dandtl a11 üovr.:rno o apoio da sun posição c, através delu, servindo ao 
Brasil, cst1cd;ilmcntc hoje, quando graves problcmus convidam à 
rcl1c.,iul ~JS hllmcns rcsponM1vcis desta terru. (Multo bem! Múito 
bem! Palmas, O orador é efusivamente cumprimentado.) 

/JOCUMI:'N7'0 A QUE SI:.' RI:.H'RE O SR. PAULO 
/1/W.\'SA/1/J J:'M SI:'U mSCURSO. 

O Estado de S. Paulo - 28-9-75 

O Judiciário t' a corrupçcio- I 

EM DEBATE A EFICJf::NCIA 

O Judiciário precisa ser independente. 

Um ufongudo tópico do último discurso do Presidente Ernesto 
Gciscl, nu scsiio de encerramento da VI Convenção Nucionul du 
ARENA, de criticu severa, carregudu de uzedume, "no nosso nrcuico 
mecanismo judici{lrio", deslocou o velho tem~1 du rcformu do Poder 
Judici{trio dns rcmansosas serenidades do c:nroque técnico para o 
fog11róu da controvórsiu político. 

O Presidente Gciscl não se limitou a queixar-se, com mostras de 
impuciênciu, da lenta inelicitcia da Justiçn pu~u a punição, nccessa· 
riumcntc pronta (parn apazigunr os inquietos scto,rcs que munipulum 
as contr:tprcssões, amcuç~tdoras da distensão política), du corrupçiio. 
Mus lançou its costns du inopcr:incia rcconhc:cidu dn m{1quina 
cnfcrrujadii da Justiça, a culr11 pela aplicação amiudada do Af-5. As 
mcdidns de exccção, denunciu com todas as letras o Presidente du 

. Rcpllblica, constituem o único recurso c:licaz pura u puniçito 
cxcmph1r dos corruptos, upor mais que em si mesmO lumcnt:'tveis". 

A reformu dn Justiçu ganhou o inesperado status de unu1 
preliminar da própria reforma pol.ítica, uma condicionunte du distcn· 
são, dcfinidn no mais uvançudo dos documentos produzidos no 
rcríodo-revolucion{trio, que foi u mcnsugem do Executivo no 
Congresso, como o objetivo superior do governo. 

As rcaçõcs provocadus reta rala presidencial foram us du rotina. 
A AI\ENA urliiudiu, como de húhito, no cacoete maquinal da 
suhmissiio. E o M DIJ protcstrlll, mas sem grande vigor, tnmbém com 
o enfado de quem cumpre umu ohriguçiio. 

E, nos suhúrhios ignotL1S du Oposiçiio, ulgu111as vozes unônimas 
cxtrnirum do episódio us conclusões muis cstupufurdiu~. O Depu tudo 
Noidc Corquciru (M DB- Uahia) abandonou u reclusão do silí:ncio 
p:tr:t atl'clurwse ao rcboquc de llllHI tese cm·íssimu uos rndicuis: u dc
c:tnlnd:t popularit.m.,•iw do A 1-5. 

A aplh.:w.;tto do Alo lnMitucionul n\' 5 puru custigur corruptos, 
dcixudns impunes p~o:lu lcgislaçào ordin(triu, cstnriu lcvuntundo umu 
nndu de upluusos da opiniiin pública. Com isto o MDB perdia umn 
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de suus bandeiras eleitorais de maior rendimento na última c 
vitoriosa campanhu c a ARENA cru bafejada pelo inesperado, 
cm bera rctardatllrio apoio a uma de suas mais dcsconfortâvcis posi· 
çõcs. 

Encaixada num contexto poUtico tão marcado por contradi· 
ções, quando a linha do governo se desvia da tendência ascensional a 
unu1 libcruli;r.uçUo progrcssivu pura os ziquezagucs de indecisão, 
prenunciadora de recuos, a responsabilização do Judiciário pelos 
embaraços políticos do governo e pela intolcrâvcl condescendência 
com a corrupção, justir.ca as reservas maliciosas de algumas 
especulações sobre as suas intenções e objetivos. 

O governo, apertado pelas contrapressões, superou constrangi· 
mentos c vem aplicando o AI·S com crescente desembaraço. Mas, 
sempre é mais cómodo partilhar responsabilidades, não apenas para 
ucudir aos interesses da hora, como para ajudar com retoques a 
composição da ambiciosa imagem a ser nxada na eternidade histó· 
ricu. 

Os depoimentos recolhidos pelo Estado .:.. dos quais o do ex· 
Ministro do STF, Aliomar Baleeiro, é o primeiro- com intencional 
selcção de especialistas de notória competência e presumida 
imparcialidude, aspiram a ajudar a iluminar um tema importante, e 
fundamental como o da reforma do Judiciârio, mas despojado das 
perturbadoras distorções da passionalidade política. Os 
depoimentos, cuja publicação iniciamos hoje, foram colhidos por 
Vil! as Boas Correu e Alberto Rajiio, da Sucursal do Rio. 

Baleeiro: AI·S.premla o corrupto 

"Dcsconr.o muito dos estadistas c magistrados exagcradamente 
punitivos". A frase do ministro Aliomar Baleeiro, carregada da 
ironi;,t cáustica que assinala um dos traços da sua inteligência, não é, 
como parece, uma resposta petulante ao último discurso do Prcsi· 
dente Ernesto Gciscl, pronunciado na scnsaborona sessão de en· 
cerramento da Convenção Nacional da ARENA. Embora dcsemba· 
raçado, pela sua condição de ministro aposentado do Supremo 
Tribunal Federal, Aliomar Baleeiro sabe conter as impetuosidades 
de um tcmperumcnto temperado no clima tropical da Bahia, nos li· 
miles da polidct. c do respeito. 

Mas, se a sua postura diante da excitação do governo sobre a 
inesperada descoberta das iner.ciências do Judiciário é de uma com· 
preensão maliciosa, lastrcud~ numa experiência intensamente vivida 
c ahastecida por informações recolhidas cm observações dirctas e nu 
vastidào de uma literatura especializada, que se concentra 
IW sun bihliotecn particular ou nus inúmeras bibliotecas que sempre 
o tiveram como um freqUentador habitual, ela está longe de assinalar 
unu1 atitude de intransigência, de negativa de erros c falhas notórios, 
hl1 muito rcclnnumdo a necessidade do corretivo. 

A longa c intensa carreiru pUrlamentar cristalizou no ministro 
Aliomar Baleeiro o vczo da anúlisc polftica. Por isto a sua 
uhordagcm de um temulunçudo, com o peso da autoridade do Presi .. 
dente da Repúhlicn, no mercado das reformas, começa pelo exame 
dos seusohjetivos fundamentalmente políticos. 

"O Presidente Geiscl- diz o ministro Aliomur Baleeiro- quer 
provar 'I"" o AI·S é neccssúrio porque u Justiça não funciona com 
rupidct. c cliciência. Mas, se essa intenção pode ser uceitúvel, a 
verdade é LlUe el:1 se alirma num caminho de equívocos e de contra .. 
dicõcs,'' 

A uplicuçilll indiscriminada do AI·S paru punir corruptos c 
subversivos cstuhclccc um nivelamento entre crimes que não podem 
ser confundidos, pois que se situam cm plunos distintos. O corrupto 
nilo merece u sunciio rolítica. E cstu, cm muilos casos, acaba por 
pn.:miil-lo com u imrnmidudc do ilícito penal, ulém de expor o Go
verno ii situações construngcdorus. 

Evitundo citur nomes, upcsur du trunspurênciu du ulusào, o 
ministro Aliomar Baleeiro lembra o cuso recente c rumoroso do go· 
vermalm de um grunLle Estado, pilbudo no flugrÚnte de extorsão de 
di11hcim de um negocinntc. Dele apcnus se exigiu que renunclussc ao 

cargo. Niio lhe foi uplicuda ncnhumu outra puniçiio, o processo 
criminal competente niío foi instaurado. 

Oru, nesse caso, como cm todos ou quase todos os demais de 
utilit-nção do AI·S puru a suposta correçiio du lentidão e incr.ciência 
d0 nosso arcaico mcc:mismo judiciário, a impaciCncia de um 
Executivo pcjudo de prevenções tem conduzido a erros elementares. 
N:1 lcgisluçào ordiní1riu, podem ser encontrados os remédios 
jurídicos na normalidade, muilo mais severos e conseqUentes. Assim 
é que uos dois diplomatas que se envolveram nas malhas do 
contrabando, cm vez dos discutíveis rigores do AI·S, poderia ser 
adotudo o procedimento regular da abertura do processo ad· 
ministrntivo, de rito sumário e que, ulém du demissão dos quadros 
do ltmnaruty, cerlmncntc que se desdobraria no processo criminal 
subseqUente. 

O notório J. J. Abdalla, devedor contumaz e desabusado do 
crúrio púhlico, podcriu ter os seus bens penhorados, em 24 horas, 
pclus vias corretas do executivo fiscal. 

O episódio envolvendo o ex-senador Wilson Campos é de exame 
muis penoso. No seriudo de erros cometidos, Sem dúvida que o mais 
sério foi o do Senado, recusando-se a .punir, no amolecimento de 
uma solidariedade injustincávcl, o senador que ofendera o decoro 
purl:.unentar. 

Uma Con•ersa de Presidentes 

Mas, u rcfornm do Judiciário ganhou um novo impulso com a 
últinHI c amarga crítica presidencial. Se jú não há como rctardâ-la 
unte a cvidénciu reiterada do empenho do Presidente da República, 
convém cnquadrú-la na moldura da competência espccínca, 
esvazi:~du do cmocionulismo c de prevenções decorrentes dC observu
cões superficiais c uprcssudus. 

"A reforma da estrutura do Judiciário, repele o ministro 
Aliomur Baleeiro, i: ncccssúria c desejável". Há muito tempo. Deve 
mesmo constituir-se num processo permanente, para que as falhas 
niio se ucumulcm c nem se agruvem ante a pnssividadc conformada 
dos responsáveis por suu correçiio. 

Mus, convém repor as coisas nos seus lugares. A partir do 
assentamento de preliminares que podem parecer óbvias mas que 
vêm sendo esquecidas. 

Uma cfctiva reformu do Judiciúrio, pela sua amplitude e 
complexidade, não é cxcqUivcl a prazo breve e duma só penuda. ~ 
cmpr-:su que só pnrlcrií ser levada a cabo em etapas sucessivas e no 
curso de alguns anos. Começando por um diagnóstico. E foi mes111o 
ussim tJUC tudo começou. 

Conta o Ministro Aliomar Baleeiro que, logo após a posse, o 
J>rcsidçnte Ernesto Gciscl cumpriu a praxe da visita uo Supremo 
Tribunal Fcdcrul. A rotina de uma cerimónia, que se repete a cada 
posse presidencial, inspirou protocolo minucioso, O Presidente du 
República scnt:J·SC ao lado do Presidente do STF. Os demais 
Ministros formmn o círculo, tomando assento pela ordem rigorosa 
de antiguidade no Tribunal. A própria conversa tem as suas 
murcuçõcs clássicas, os seus temas inflexíveis, como a alirmação 
respeitosa do !'residente du República de que espera contar com u 
colahoraciio do Judicillrio, prometendo submeter .. se uo principio 
constitucional da independência c harmonia dos poderes. Mus, nu 
oportuniduJc, o Presidente Eloy da Rocha quebrou .as praxes c 
dcsliou nos ouvidos presidcnciuis umu longa, uma interminável 
cxposiçüo sobre as dcr.ciéncias c fragilidades do Judiciúrio e a 
ncccssidudc inudi(lvcl de umu reformu. lmprcssionudo com a 
graviJudc Jo relu tório, o Presidente Gciscl uderiu ao tema, solicitun· 
Jo ao PrcsiJentc do STF que lhe uprescntassc "um diagnóstico da 
situaci\u dn.Justica no fluís", 

O resto da históriu é conhccidu. O Presidente do STF pediu a 
co\uhorw.;i\n c sugestões dos Tribunais dos Estudos, dos dcmuis 
llrgilos· cspccialit.mlus c os rcsultudoS recolhidos formum um 
culhumw.;o de 96 grossos volumes. 
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Mas u impaciência não se apaziguou com o processo cm 
marcha. Uma ünsiu de solução urgente, a curlo prazo, forja umu 
cxpcctntivu pcrigosu c dcsuconsclhávcl, pois pode lcvur a erros de 
c.<trcmu gravidade, impedindo que se aproveite o clima nacional de 
receptividade paru a concretização de uma reforma rculmcnte 
profundu, de um sentido renovudor, não a mera c inútil aplicaçüo de 
remendos dcscozidos, 

Preliminares 

A rcformu do Judiciário não i: um ussunto da sua exclusiva 
competência, mus é também do Executivo e do Legislativo, rcclaman· 
do por isto mesmo umu ução coordenada que, talvez, pudesse ser 
convenientemente exercidu por uma Grande Comissão Nacionál. O 
Ministro Aliomur Baleeiro inspiru-sc, na sugestão, no exemplo da 
Law Comission, dn lngluterru, 

Lembra, em acréscimo, que .. parte imensa da tarefa toca ao 
Ministro da Justiça, por motivos óbvios", 

O curí1ter ubrungente e denso de um verdadeiro projeto de rcfor
mu não pode deixar de ludo o exame do grave problema da 
insuficiênciu c precariedade do sistema penitenciário, 1:: sabido, à 
cxnustão, que milhurcs de condenados, alguns por crimes de alta 
pcriculosidade, nas maiores capitais do Pais, como Rio e Silo Paulo, 
estão nu ruu. Não são presos simplesmente porque não há vagas em 
estabelecimentos superlotados. E. talvez sem as clássicas exccçõcs 
honrosas, aqueles estabelecimentos penais, que deveriam ser casas de 
reeducação c reabilitação, não passam de eficientes "escolas normais 
de crime", das quais suem formados nus mais sofisticadas especia
l ilações do crime os que para lá entram,, às vezes pela prática de 
delitos leves. Certumente, nações mais desenvolvidas também lutam 
com problemas scmclhuntcs, Mas parece que as prisões brasileiras, 
como regru gerul, juzem em padrão abaixo do mlnimo compatível 
com u dignidudc humana ou com os sentimentos cristãos, Ã dcgra
dução dus instalações .Penitenciárias, soma-se a nÓtó'ria deficiênciu 
do mutcriul humuno, No Rio, ocorrem em média, por dia, dois 
homicídios por mão ignoruda c dois policiais se revelam dclin
qücntcs, muitos dos quuis praticando assaltos a mão-armada, Sem 
fulur nas façunhas do Esquadrão da Morte. Por tudo isto a 
autoridade pode começar a reforma do Judiciário pelo equipamento 
nmtcriul c sclcção humuna da administração pública. 

Observa o Ministro Aliomur Baleeiro que as nossas leis penais 
poder i um ·produzir melhores resultados socinis se admitissem 
processos de simpliftcução cm casos sumários, liberando o tempo 
consumido hoje, por Juízes, Promotores e policiais cm inrrações 
irrelevantes. E os mugistrados brasileiros são de extrema parcimónia 
na aplicaçuo do sursls ou na conversão da pena restritiva da liberda
de cm multu, Toduvia, us multus poderiam substituir a pena que 
restringe a liberdudc nos casos de delitos de minimu gravidade, 1:: 
tumb~m de notur·sc a mesma cautela na concessão do livramento 
condicional. 

Conta o. Ministro que ussistiu, a~os atrás, no estudo da 
Califórnia, nu cidade de Los Angeles, ao julgamento sumário de um 
grupo de moçus acusadas de terem maltratado, até u morte, um 
macaco no zoo local. O juiz rejeitou pedido de de prisão, proposto 
relu Promotoria. E, utilizundo a ampla autonomia concedida por 
umu Justiçu que está entre as mais justamente celebradas do mundo, 
condenou us moçus u, no período de rí:rias escolares, prestarem servi
ços gratuitos no Zoológico, pura "aprenderem u amar c respeitar os 
~mimuis". 

Nu guma variada de uma Justiça que se organiza de maneira 
diversa cm cada Estudo, a legislação penal americana distingue duas 
cutcgorias rundamenttlis de crimes: os de felony, ampla categoria que 
ahurcu os delitos súscclívcis de serem penalizados com mais de um 
uno Llc prisão c os mlsdemeanor, delitos leves, punfvcis com menos de 
um uno de cudeiu. Estes últimos permitem o rito sumário, brevfs .. 
simo, usscgurundo uo Juil umplo urbltrio pura u fixuçüo du pena, 
quase sempre consubstanciudu emmultu, 

Poder Nacional 

Por rorça da innuênciu norte-americana, desde a Constituição 
de I ~91 que o Brusil erigiu a Justiça cm Poder Judiciário, ao menos 
tcoricumcntc cm iguuldudc com o Legislativo e o Executivo e nuo um 
Dcpurtumcnto deste, 

Isto, puru o Ministro, já é "meio caminho andado". Na França 
uinda se discute se lá existe um Poder Judiciário, ao qual a Constitui
çUo não se refere. 

Confessa o Ministro a sua inquietução quando li: nos jornais 
que um ilustre ex-Senador e ex-Governador de Estado defende como 
soluçuo do Estudo de Direito no Brasil, a incorporaçuo pura c 
simples do Ato Institucional n• S à Constituição, institucionalizando
se c pcrpctuundo-sc transitória medida de emergência, apenas 
aceitúvel num período de crise. 

Função Pol!tlca do STF 

ldcntificu o Ministro Aliomur Baleeiro como o grande obstá
culo i1 missão que compete ao Supremo Tribunal Federal no aprimo
rumcnto do regime republicano a plctora de causas que o assoberba 
há ccrcu de 50 unos. Entre as conseqUências nefastas do congestiona
mento cstiio u lcntiduo dos julgamentos c a queda do padrão. 

O Supremo Tribunal Federal reclama tempo essencial para que 
poss<1 cumprir tarcfu semelhante à da Corte Suprema nos Estados 
Unidos. 

Para um processo de: cura definitiva, o Ministro propõe a cria· 
ção de um outro Tribunul Federal de alto nível e hierarquia imediata 
i1 do STF, pura <~ssumir a parte mais pesada, embora não a mais 
importunte dus suus turcfas. A divisão da tarefa do Supremo 
com outro Tribunul, com o estabelecimento de competência diversi
licada paru cadu um. 
· A muis gruvc c nobre competência do STF é a de interpretar a 
Constituição, não no terra-a-terra lircral do seu texto, mas no 
sentido nortc-umcricano da constructlo que supre lacunas, freia 
inovação inoportuna, acclcru o Congresso· omisso, lerdo ou tímido, 
Como hoje funcionu, o Supremo pouco ou nada pode fazer nesse 
sentido, csmagudo por uma massa de trabalho que não lhe permite o 
requinte du obra político-constitucional. 

Ideal lnatlngivel 

"A Justiça idcul -arremata o Ministro Aliomar Baleeiro -
niio existe cm quulqucr Puís, nem existiu cm qualquer tempo. A justi
ça será u passivei, segundo u estrutura cconômica, politica, moral, 
jurídic<~ c mental de cadu povo, 

Acredito que seja possível melhorar a nossa, mas não de um 
l<~ncc, como milagre da vurinhu múgica, Creio, realmente, na exeqUi
bilidade de um apcrfeiçoumcnto graduul, num labor interminável 
dumu l'cnélopc que, fiel ao ideal de um Poder Judiciário capaz, 
expedito, probo, independente e votado à liberdade, refaça cada 
noilc a tciu de seUs erros de cada dia", 

O Estado de S. Paulo - 30-9-75 

O Judiciário e a corrupção- 2 

Arlnos: falho é o sistema aluai 

"Um raio dos céus, capuz de fulminar qualquer um, embora 
vocucionudo paru utingir us úrvores mais altas- em meio ao clarão 
atcrrndor do rcli1mpugo. e ao ribombo cavo da trovoada - roi 
transformado num pí11ido especar do "nush" de máquina 
l'otogrúfica", Esta é a nguru com que Afonso Arinos de Mcllo Fran
co resume sua opinião sobre o uso do Alo Institucional n• S pura 
punir delinqUentes comuns, depois de haver servido, nu esteira de ou
tros Atas, pura nlvcjur politieumcntc grandes personagens da 
história contcmporilnca da Repúblicu. 

O cx-chnncclcr nega-seu integrar o grupo dos que atribuem tal. 
desvirtuamento 11 incncúcia dos titulurcs do Poder Judiciúrio e não 
pensa, tampouco, 4uc o presidente Ernesto Gciscl se tenha referido a 



eles - no discurso da convenção arcnistu - quando denunciou 
vu\nemhilidadcs existentes di~mlt: de .. chicunus c procrastinuçõcs" 
~Jue impedem ou adiam interminavelmente "a puniçiio dos 
rcsponsíiVCÍs, cm todos os casos cm que a corrupçiio foi 
evidcnciudu". A seu ver, os vícios estão no ordenamento processual 
hmsilciro c nu tradição da praxis dos tribunuis; "vícios 
evidentemente aumentados - ressalva - pela ausência utual do 
Estado de Direito", 

Toduvia, conquanto desobrigue o general Geisel de um desugra
vo·a nossos juizes- "sua falu foi mal interpretada"- Arinos obser· 
vu lJUe, cm ve1. da crítica ao sistcmajudicií1rio c do recurso ao AI-5 
p:1ra sanur•lhc us denciéncias, co111 base em poderes excepcionais, o 
Prcsidentt: dt:vcriu valer-se desses mesmos poderes, se tanto fosse 
ncCcssúriu, exutnmcntc pura corrigir us falhas do sistema, por meio 
dn rcl'urnw jí1 cstududa, uo longo de um ano, e com o subsfdio du 
~:xp~:riênciu colhida crn todt1s :.ts inst:lnciasjudicuntes pelo Pafs ufora. 
"Mus, uinda mesmo que essu reforma demore- frisou - sempre é 
possível recorrer aos instrumentos ordinários disponíveis. Quando 
Ministro das Reluções Exteriores, demiti um diplomata corrupto 
com o simples apoio do Estututo dos Funcionários Públicos". 

Trndlçiio 

Professor calcdrútico de Direito Constitucional, Afonso Arinos 
cnsinu que us dcliciéncius do sistema processual brasileiro - e nilo 
do Poder Judiciúrio, como se confunde- derivam de uma trudiçilo 
herdada da civilização latina, através de Portugal, onde o juiz é o 
inlí:rprctc aferrado i1 letra da lei e o Supremo Tribunal apenas •ma 
instilnciu superior !1 qual se recorre para rever decisões das instâncias • 
nwis hui"us: cstuúrio para onde correm milhares de processos a cadu 
01110. 

"Ao cnntrúrio disso- lembrou- u tradiçilo ungJo .. suxônica 
!.:lHlS<Igru o Judiciúrio c sobretudo a Suprema Corte como Poderes 
polilicns~ de fato, competentes para gerar Direito. A JustiÇa estú uci· 
mu da lei cu recriu rcrmancntemcntc. consoante a dinâmica social c 
as peculiaridades do fato a ser j"ulgado, não só ao nível da lcgislaçilo 
urdin;'1ri:1, cnmo tumb&m da Constituiçiio. A Curtu Constitucional 
dos Eswdus Unidos, por exemplo, é completamente diversa, hoje, da 
que l'oi concchida originuhnentc, E isso não St:: deve somente üs cmcn· 
das do Lcgisl:ltivo, llHIS rrincipuhncntc üs interpretações que a 
Suprema Corte lhe foi emprestando, numa jurisprudência viva c 
l'ccu1Hh1 lJUe tmnscede a simples hermenêutica p01ru constituir-se cm 
fonte 1Íwior de Direito," 

O ex-senador da UDN recorda que a recente evolução dos direi
tos sociais norte-amcricunos devc .. sc menos i1 iniciativa do Presidente 
da República c iiS decisões do Congresso do que às posições nrmadas 
pela Suprema Corte, "Foi ela- sublinha- que sob a presidência 
de Warrcn, cm 1957, interpretou inovadoramente a Emenda 14 da 
Consti1uiçi10, esclarecendo que a "'igualdade de oportunidades" 
garantida a cidadUos de todas us cores nUa significava apenas que to
dos tinhum acesso :1 escolus, veículos de trunsportc colctivo, 
rcstnurunt~.:s c logrudouros púhlicos- uns pura negros c outros puru 
hrancos - nws tinhmn direito de ucesso .. uos mesmos" lugares, 
veículos c colégios. Esta simples interpretação do signilicudo de 
iguallladc transformou profundulncntc o entendimento da lei, que 
antt:s contemplava a scgrcguçi'io c pussou u exigir u nUo
discriminaçfío", 

Processo 

Afonso A ri nos sublinhu que o Brasil tem urnu cxct:lcntc trndiçi\o 
1111 histúria dus códigos llc processo judiciul, desde que o Decreto n~· 
7.17 disciplinou o procedimento dos tribunuis do lmpcrio, "Mas não 
tem u tradiçl1n de permitir ao juiz que fuça justiçu, rlapidu c 
criativamente, sem os cntruvc:s dus cxigénci.us, dos pruzos c dus 
limitw.;lics dessa mcsnHI proccssuulísticu. A ução do mngistrado é 
e:-.trcitud:a pelo rignr formal du lei c tornou-se uindu muis vulncrúvcl 

depois liLIC furam suspensos seus prcdicmncntos c viu-se 
pcrnwnentemcnh.: ;1mcaçadn pela possibilidade de ser atingido pelas 
eonscqílCncias do pndcr cxccpcionul, instí1nciu supremo c irrccorrível 
ii qu;ll niih s~.: eLiuipam - como é du lilosolia republicuna c 
tlcmol.!rútic:l- mus d:1 quul é virtual subalterno". 

"O Suprcnw Tribunal Federal, criudo pclu Constituição de 1891 
soh a inspiraçi1o de Campos Salles c de Rui Barbosa, u imagem da 
Suprema Cnrte dllS Estados Unidos, nunca chegou u iguulú-la" -
di1. Al'onso Arinos. "lntcgrudo por juí1.cs remunescentes du 
llHliHirliLIÍa. o STF nasceu com medo, desimhuido do espírito adulto 
com lllle :1 Cmtc norte-amcricunu sempre se colocou diunte do Pre· 
sidentc da Repúhlica, do Senado c da Câ1m1ra de Rcr.rcscntantes, ta 
eles igLiiii:Lda Clll poderes". 

A ri nos ohsl!rvaquc a situ:IÇIIO é gr:wc rura o Supremo Tribunul, 
mas se :lpres~.:nt:llogicumcnte muito pior para as outras instimcius do 
Judiciilriu. "Bastu dit.er que existem no Brasil juízes de exccuçUo 
crimin:1l encarreg:1dos de vcrilicar st: os condenados estão realmente 
cumprindo pena, o que dí1 umu idéiu cxrrcssivu da inadequaçfio do 
aparelho da Justiça cm nosso País. Seus processos andum u pé, 
enquanto li crime undil de aviUo njato"- ironi1.ou. 

Cassações 

O cx-clwncclcr afirm:1, contudo, ••que nada disso justifica o 
recursnohiS A tos Institucionais como medida permanente de soJuçUo 
para os l.!as.ns cm que u justiça se imponha com urgência e 
elctividatlo", Emhom creia que o !'residente Gciscl tenha aplicado o 
A 1-5 cm circunstilncius que o levavam a cons.idcrá .. lo o único reme· 
din possível. Afonso Arinos defende a altcrnutivu de uma urgente 
rcl'orma do Judicií1rio, "pois\:la será :1 verdadeira corrcçào, não ape· 
m1s pam casos isolados, mas pura toda a udministraçào du Justiça no 
País, encaminhada snhre o Jeito n::1turul onde se harmonizam os 
prinr.:ipios gerais do Direito, as g:mmtius do cidadão e os interesses 
do Estado, sem os contrull:mpos c os sobressaltos que a exccpcionu
lidndc scmprl! provoca, nu mCdi~a cm que extravusa os limites du 
1wrnmlidade jurídica". 

Por lim. A ri nos chama atenção rara o fato de que a suspcnsilo 
dos dirdtos políticos de dclinqüentcs comuns não e~ota o alcance 
que a pcnulid:1dc deve ter nesses casos, mas que se frustra justumente 
ao consumar-se 01 punição, na medida cm que a continuidude do 
prtlccssll crin1inal Jogo se vê dilicultudu pelo emperramento judiciul 
que se pretendeu evitar com o uso dos A tos Institucionais. 

QmuHu i1 alcsada popularidade destes A tos, considera que ela 
niw resulta d;1 sm1 uplic:1çi'io- meios c instrumentos que_siio- mas 
d~1s resultados que comprovam serem alcançáveis pela via menos 
desg:~st;mtc de um atuuJiJ.;uJo processo rcnul, nu mcdidu em que o· 
intl!rcssc· prcvodcnte seja de futo impor u morulizaçilo ao trato da 
coisa pl1hlica. 

O Judiciei rio t• a mrrupccio- 3 

Júri deve apreciar casos de corrupçiio, diz Seabra 

O juristu Scuhra Fugundes, Ministro dn Justiça no !!Overno Cu fé 
Filho. ndmitc que o mccunismojudici;'1rlo do Pu is seju arcaico c, soh 
muitos uspcctos, incncicnte paru u <~rlicuçào du lei nu repressUo du 
criminulidadc. Rcssulvu, no entanto, que u cuusu dcssu situuçào cstil 
no .. desintcrl!ssc 'Iuc todos os nossos movimcnt.os de reforma institu
cional têm revelado pdo problc111a'", unrmando mesmo que "o 
pouco l]Ue se inovou no cnmpn dus instituições judicií1rias tem 
condm:iUo u um retrocesso no funbito da protcçl1n jurisdidonal dos 
direitos subjctivns", 

De11ois de ohscrvur que "se runem os desfukp1e' cm modestos 
sl!tnres l'u1cndilrlns. mas o enriquecimento Íl l:1rpa en~:ontru 'Cillprc 
indulpênciu no meio soei ui", Scahm udvertc ~]li C suhtrair aos juí1cs c 
uns trihunais a funçàll de jL•gur - "sua prôpriu rn1.ào de ser" -
implka o risco de converter u sentcncu "num ntn I~"Viunn. ·carut de 
envolvei', frcqOcntemcntc, na teiu das sunçõcs, fl."iSoas nUo cul
padas", 



Sua rropnsicão é u de que se confira uo júri a tarcru de upreciur 
os cnsos de corrupção, ''ímicu maneira de tornar mais célere c ncxí
vcl tl upurucão c puniçi\o dos crimes contrn u udministraçUo públicu, 
sen1 cair nu raixu do arbítrio político", Embora raça reservus a tal sis
tcm:t, n~o vC tlUtru soluçi\o puru o impusse- espenmdo que outros u 
tragam- conquanto raçu questão de ufirmar que é nccess{lrio, "por 
mlHivos superior~s, d;, interesse gerul, deixar a cada Poder do Estudo 
u suutmdn espccllicu , 

Ineficiência 

"Realmente o mecanismo judiciúrio do Puís é urcuico - diz 
Scabm Fagundes -. revelando-se sob muitos aspectos ineficiente 
pun1 a uplicuçüo da lei, seja nu repressão à criminalidade, seja nu pro
tcçUo uos direitos civis. Visto em sua generalidnde, o desujustumento 
c:ntre ele- na sua estrutura e na sua dimlmica -e as necessidades 
colctivus rcsult<t do desinteresse que todos os nossos movimentos de 
rcronnu institucionul têm revelado pelo problemajudiciúrio'', 

"A reforma de 1926 praticamente só se lembrou do Poder Judi
ciitrin pur:t mutilar a garantia do habeas corpus,. que o Supremo Tri
bunal Federal, numa fase realmente gloriostt, tornara extensivo i\ 
protcçfw de quaisquer direitos líquidos e certos contra utos do poder 
público. A Revolução de 1930, que vinha comprometida pelo entre· 
laç,unento com a Aliança Lihcrul, com o lema "Justiça rápida e ba· 
r:tta ··, nf1o cogitou nem de uma coisa nem de outra." 

'"E assim foi sempre- observu o ex-Ministro da Justiça - nté 
que o atual governo da República revelou sensibilidade diante da 
crise dtl Poder Judicií1rio, que o torna cuda vez menos eficuz pelu 
desproporção entre o volume de trabalho e o número de juizes, pelos 
modestos salitrios destes, o que implica dificuldades no recruta· 
mento. insuficiénci:1 de condições para o aperfeiçoamento através do 
estudo, relu lentidão das vias de valimento dos direitos e tanto mais." 

Responsabilidades 

Seubra Fagundes snlicntu. contudo, "que o pior est{l na consta· 
taçfw de que o pouco que se inovou no campo das instituições judi
ciilrias - u partir dos últimos anos da década de 50, com as primei
r:Js· mutih1çõcs no mandudo de segurança - tem conduzido a um 
retrocesso no úmbito da proteçào jurisdicional dos direitos subje
tivos, tunto privudos, como públicos". 

"Com reluçi1o aos primeiros - afirma - basta citar o condi· 
cionnmcnto da propositura da ação do acidcntamento no trabnlho, 
ruru ht1vcr indcnizuçl!oou mujorú-lu, no exaurimento dus vias admi· 
nistrativas. Aliús, pelo menos nesse particular, não menos lerdas que 
asjudiciilrius c cnm :1 conotação, muito du nossa udministruçüo pú
blico! cm todos os seus sctores, de supor sem ruzào - de plnno -
todos os postul:mtes de direitos. Quunto aos segundos é de referir a 
suprcssi1o do recurso ordin{lrio cm mundudo de segurunçu, nos 
tcrmnsdu Emcndu n\1 ll1 Constituição de 1967." 

Le•landade 

O jurista ufirmu adiunte que, ~·cogiumdo-se dn ineficiénciu do 
procedimento judici{lrio como instrumento de repressUo nos delitos 
contm o putrimônio ou o interesse du administruçi\o pública, geni:· 
ricu c vulgmmentc trutndos sob u rubricu de ••corrupção''. cumpre 
descer n cspccilicações. Tendo cm vistu, inclusive,'n contruposiçào, u 
cssn ineliciénciu, do procedimento politico de sunçõcs. 

••os ôrgàos do Poder Judici{lrio- obscrvu Scubru- c uqui nos 
referimos nosjuí~cs singulares e aos tribunuis no pluno criminul, têm 
de julgar. dada a suu brôpriu razi'lo de ser- ussegurando u puz sociul 
relu imposiçilo de sunções após upurnção rigorosu du verdude- me 
diante processo uquc a sentença põe fim co'm base em convicção se
guru, usscntc no conrronto de rai'.õcs c provus du 'ucusuçi'io c du de· 
l'cs:1 a c.~ tu gurantidu u ncccssúria umplitudc. '' 

"Se assim nUn l'oru - sublinha - u sentençu convertcr-sc-iu 
num utn leviano, cupuz de envolver rreqtlentcmcntc, nu tciu das 

· SllllÇÔcs, pcssuns não cul1~11das. Os erros júdici(trios, cvid~.;ntcmentc 
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inevitúvcis, multiplicar-se-iam. Oru - pondera Seubra Fugundes -
cssus cautelus, cmboru necessúrius, por vezes dificultum a punição de 
pessoas que a opinião geral tem como culpadas, aindu muis se dificul
tnrn quando se tratu de corrupção administrativa. E isto por duns 
rntõcs espccíncus: prirneirumcnte, u nossa contumaz tolerância para 
com os crimes de improbidade no trato du coisu públicu. Punem-se 
os desl':.1lqucs cm modestos setores ruzcndúrios, mas o enriqueci
mento t1 lurga, esse encontra sempre indulgência no meio social. O 
"suje-se gordo", do conto de Machado de Assis, tem a sua vcrsüo 
útualizada no .. roubu mas raz". E tão forte é essa tolerância que, 
mesmo os movimentos revolucionários ni'io têm conseguido, nesse 
cumpo, ir arí:m de ameaças, Nem a Rev~luçi'io de 30, com as juntas 
de sanções, nem o Movimento de 64, com as comissões de investi· 
gnçüo - embora dotadas de meios processuais sumarissimos -
conscguirum apontar à Nação aqueles que seriam os grandes deso
nestos pelo possível enriquecimento à custa dos corres públicos ou, 
expediente mais requintado, mediante as innuêncius ensejadas pelo 
exercício do poder." 

uKn.ow-How" 

.. A scgundn ruzüo - explic:1 o ex-Ministro da Justiça - de 
certo entrelaçada com a primcirn, é que a corrupção administrativa 
se exerce c utuu cm geral U socapa, com cautelas máximas, sem 
documcntaçüo de nada, tendo uinda u ajudá-lu várins conivências. 
inclusive (\ dos que, estando rem dos quadros do poder, se sentem 
compelidos u eoopcrur pura obter dos agentes públicos aquilo a que 
têm legitimo direito. Sem o que nada feito." 

"'Acresce a isso que o juiz que haJa de sentencinr privando 
ulguérn du Jiherd:idc c dos seus bens vive o dramu ó: consciência de 
somente condenar i1 cudcia quando muito bem convencido da con
diçüo de delinqUente do acusado. Não nos esqucçumos de que, cm 
nossn era, o mandumento evangélico de amar ao próximo como a si 
mesmo se 'traduz ptlru muitos em .. nmu os teus bens como a ti 
mesmo." 

Júri 

"Tenho rara mim - diz Seabra Fagundes - que a únicu ma
neira de tornar muis célere c ncxível a apuração e punição dos crimes 
contra a udministração pública, sem cair na faixa do arbítrio poli
tico, seria atribuir ao júri o seu julgamento. O júri, tal como hoje 
existe pura delito de homicídios ou em moldes um pouco melhor 
estruturados: número maior de jurados, desaforamento juslificado 
pela rclev<ineiu social ou do cargo do delinqUente, e assim' por 
diuntc." 

"Porque sendo pn\prio do júri julgur, inspirudo nus reaçõcs 
sociais em torno dn rato (o que ao juizo de direito não se permite), 
contunto que nUo despreze por inteiro n provu coligida, seria muis 
fitei! " ele runir os que, dilupidando os dinheiros públicos ou utili
zando, com fim de lucro, o prestigio do poder, poucas provus deixus
sem do seu proceder criminoso. Exprimindo o sentimento social 
(que o dcsuforurncnto não exclui nestu época de tüo rúcil conheci
mento dos rutos u distimciu), osjurudos podcrinm reconhecer respon
sabilidades dos que delas fogem esgueirando-se utruvôs de expe
dientes, 11111S sempre dcixu.ndo ulgum truço material dos ratos que pre· 
tendem ocultur. cu tlpontudos, no seu meio. como dudos u pniticus 
menos corretas.'' 

"Fuço minhus rcscrvns uo júri - diz Seabra. Sei que n.uitus 
và.es õ manipulado ror trubalhos de pcrsuusuo, Conheço o que se 
pussu no interior (onde comecei a vidu como udvogudo de júri), sob u 
inOuênciu dos rmderosos do Jugur, Mas não utinocom melhor sugcs· 
tào. Que ,outros a trugmn, contunto que nüo se chegue u ter como 
convcnicn\C, puru O ruturo, O USO de instrumentos polfticos de eX· 
ccçãn puru punir os 'Iuc utentum contru n probidade udministrutivn. 
Elu constitui unw f'lragu duninha e dcsmoru\izuntc, constutumo-lo 
todos os dius it lcituru dos jornuis. porém é mister, por motivos supe
riores. de intcressL~ l!Cral. dcixur u cudu Poder do Estudou suu tureru 
espcdlkn." 



A distflnciu que nos scpura dos Estudos Unidos no tcmpcru
mcntn do povo, nu herum;u rucial c histórica c sob tuntos outros 
uspc~tus. niio tornn ríacil trunsplnntar, do seu meio puna o nosso, 
quaisquer rr:'1ticus, mas é de mcntur ..:m que esse País admirúvcl c 
cunr tuntos contrastes (as cscubrosus utividudcs da CIA com ~Jrmas 
se~rctus de inimagin{avcl pcriculosidudc c a destituição de um Presi
dente da República por falta a grandeza do seu magistério), soube 
cncurn1lm na rede da Justica. cm dois tempos, um Vice·Prcsidcntc 
Uu J{cpllhlicn convencido de corrupcào, Há, portanto, como ruzcr 
runcinnm, tmnhém nesse cumpo, o Poder Judici{lrio". 

O Estado de S. Paulo- 2-10-75, 

O Judiciário e a corrupção- 4 

Galotti: AI-S limita STF e suprime direito de defesa 

"Nilo ó justo que se atribuam aos juízes culpas que niio são 
deles"- ó a sentença liminar, curta dncisivu, que o ministro Luiz 
Ciu\otti, ox-prcsidcnte do Supremo Tribunal Federal, profere ao 
~llwlisur o discurso do Presidente Ernesto Gcisel, no encerramento du 
convençiio da ARENA. "Sobretudo- acrescenta- quando o rem é·· 
din que se oferece pura sanar a pretensa incncácia do Judiciário é a 
punit;iio huseudn no- ato institucional, que subtrai do cidadão o 
direito regular de defesa, o que i: muito pior que u própria denegação 
dcjustit;ó!". 

"lloje, esta situação envolve person11idudes como o Sr. J.J. 
Ahdal\a, suhrc as quais parece haver um consenso no apoio ao Prc· 
sidcntc da República"- udverte Galotti. Mus o mesmo principio 
que fundamentou as sanções que lhe forum aplicadas pode justificar 
outras mcdid:~s, voltadas para todo e qualquer cidadão brasileiro". 
"Pc ~lUtro Judo, ohscrva, constatu·se que o Supremo Tribunal 
Fe<.lcral nrw só viu limitada suu cupacidadc de gerar direito -
csscnd:tl no sistcmn úcmocrí1tico dos .. freios e contrapesos .. - como 
teve suspensas prerrogativas que lhe haviam sido conferidas pela 
('nnstituil;i'ítl de I HlJI c que só cntranun em colapso durante o Estudo 
Novo c soh u vigênci:~ do~ utos institucionais, com o interregno da 
Constituiçfw de 1967. Além da pcrmanéncia do Al-5, há quase sete 
mws. sô lwuw um l'uto muis gruvc: ~~ :mu\nçào de um acórdão do 
~1'1'. mediante decreto," 

Inadvertência 

Depois de lembrar que recebeu amplo apoio de "muitos c 
gr:~ndcs juristus .. ~1uantlo rebateu uma critica do presidente da Cá· 
mura, deputado Cí:Jio Dorja, para quem o "ato institucional n• 5 
supre dcndoncias da Justiça", o ministro Luiz Galotti disse acreditar 
que "o Presidente Ernesto Gcise\ nào se teria referido ao Poder Judi· 
cii'lrin nus tL'rmos ~m qui: o fez"; caso houvesse podido ler o artigo 
<.JIIC esL'rev~u em respnstn i1s opiniilcs daquele parlumcntar. 

(ia\ntti deu tnta\ apoio its teses defendidas por Aliomur 
B;~h:~iro, Afnnsu ,Arinos c Scubr.a Fugundcs, 'em deresa da restaura· 
~rlll du Estado dc Direito c das prcrrogutivus do Poder Judiciário, 
sublinhando que us duas providências elitiio interligadas nu relação 
dus primidades democr:'1ticas rcclumudus pcl~l N:açào ... Eu primeira 
dela~-- frisou.....- éjustmncntc o restuhclecimcnto dos predicumentos 
da 11111~istrutura, cunforme pretendera o senador Filinto MUller, de. 
quen1 nu vi pcssonlmcnte que suu intençtío "encontrou resistências no 
Slstcmu", 

O e'·prcsidontc do Supremo Tribunul Federal não ncredita que 
h11j11 diliouldiide' maiores paru u reformn do Judici(trio, pois, embora 
isto exija u alh~nu,•i1n constitucional, confia cm que a ARENA e o 
M D B cs!l.:jan1 dispostns u Aaruntir os dois terços necessários à forma· 
~·!1o du quorum '-''pwiul. .. 0 que ntío entendo - observou -é que 
~ohrcc.\istoun dil'it.:uld:1dcs menores pmu u udministruçilo du Justiçu, 
tu is cnlllll a d..:nhlru na puhlicnçi\o de despuchos nu Imprensa Oliciul 
ou anflo·ampli:u.;flo dus Vurus de Brusíliu, onde o número dcjuíles é 
pralic:lmcnle' u mesmo quc ft1i cstuhelecido U épocu du impluntuçilo 
da mpitul, J•mu ni1o repetir - frisou - a observuçiio do ministro 

Aliumnr Ou\eeiro sobre u permanência em uberto da vaga deixada no 
Tribunal Federal de Recursos pela salda de Eraldo Gueiros, ou sobre 
u demoru no preenchimento du vugu de Oswuldo Trigueiro no 
Supremo". ' 

Corrupção 

Quanto ii up\icuçào do Ato Institucional n• 5 puru u puniç1io de 
servidores rullusos, Luiz Gu\otti não vê qualquer razão jurídicu que u 
justilique. ~explica: "Nos 20 unos em que fui Procurador da Repú· 
h\ica c nos 25 em que exerci a judicatura no Supremo Tribunul -
cneerrallu c1n 15 de agosto de 1974 - pussarum por minhas mãos 
centcnus de processos em que funcionários foram legalmente 
punidos, ou com a demissão, a bem do serviço público, e a pena 
criminul depois, ou somente com a primeiru dessas sanções: pois 
pode acontecer que o fato imputado ao funcionário não chegue a 
constituir um crime, mas configure falta bastante paru justificar a 
tlcmissrw", 

"0 uto demissório c11be, em regra, à administração, ao inquérito 
udministmtivo, e não aos juízes" - sublinha o ministro Galotti, 
untes de ~~crcsccntur que "a estes caberá apreciar a açào proposta 
pelo l'uncionúrio visando· à unulaçào do ato administrativo, ou para 
u :.u.;üo pcnul instaurada contra u servidor, após a demissão, se ele, 
:~Jém d~1 r<tltu funcio1wl, cometeu crime'', "Só excepcionalmente, se a 
fnlt:t foi de tllll juiz ou de outro servidor não apenas estável, mus 
vilillido, u demissfill dependerá de um pronunciamento do Poder 
.ludici:irio". E mui>:. "A absolvição depois, do funcionário estável, 
no juít.n criminal, sô ucarrctu a nulidade do ato demissiOnário, 
4tmndo uquclc juílo nega a existênciu do fato ou a respectiva autoria 
C llflo :tpCntiS a criminalidade do rato,'' 

Responsab111dades 

<hllolti demonstra, assim, que a moralidade da administração 
pllhlic:~ tem SUó! defcS~l iniciuda nu própria csrera do. Executivo, a 
quem c<~hc: provocar as primeiras medidus de investigação e punição 
dos faltuSllS - Executivo plenamente autorizado a crumprir o que 
lhe cahe, nHIS igualmente desautorizado, nu forma da legislação 
normal, de invadir ;1 esfera do Judiciário. "A demissão, portanto
diz o ministro- indercnde, ent rcgru, du autoridade judiciária, E se 
esta demorar a julg01r it aç:.io anulutóriu proposta pelo funcionário, o 
prcjutlicadn s.:r{1 este, não u udministração", 

"l'or uutru lado- ohservu Ga\otti -o prejuízo decorrente de 
cstarcn1 suspensas iiS l!Uruntias constitucionais dos juízes, em detri· 
mentu de unw dependência que protege sobretudo os jurisdi
ciOIHidos. ser:'lt<~mhélll do runcionário e não do Governo." 

O ex-presidente do Surremo Tribunal Federal lembra que não 
se cun~i1 de cl~1nmr contra a demora nos julgamentos, .. que pode 
impnrtur verdudciru denegaçào de justiça, pois os litigantes ricos 
rodem espcrur, mus os economicumenle fracos, pela impossibilidade 
de cspcrm, são Jcvudos muitas vezes a acordos ruinosos". Mlls 
sublinha que "se hú alguns juizes culpados pelo atraso dos julga· 
mcn1t1s, h:'l cm mnioriu os que têm tarefas acimu de suas forças e, 
nindil, os que, tortumdu.~ pela dúvida, retardam a sentença pela ânsia 
de ueertur". E ucrcsccntu: "Nada autoriza, porém, cu\pd·los pela 
falta de uma decisuo que às autoridades administrativas compele". 

Reforma 

Depois de insistir nu tese de que o aperfeiçoamento do Judiciá
riu niio cncontru empecilhos que não possam ser transpostos, Luiz 
Ciu\otti ohservu que o problema nào é de natureza quantitativa, sanâ· 
vcl, por exemplo, com o aumento do número de cadeiras no 
Supremo Trihunul Federal- remédio, a seu ver jd aplicado sem pro· 
pricdudc c sem henefleios. Quanto no STF, o ministro consiaera que 
u cuminho cstú, entre outras providências, nu redução de sua com .. 
pctônciu j urisdicionu\ puru que só ,cheguem ati: ele us matérias cons· 
titu1.:ionuis, cmJunntn os recursos ordlnC1rios serium encaminhados tl 
outros tribunnis, 



Insiste, tnmbi:m, nu conveniência de que o Supremo seja alçado 
it condição de poder polftico, nivelado à Presidência dn República e 
uo Congresso, com capacidude puru exercer o que o Direito anglo-su· 
ximico chnmu de constructlon, i.<to ê, a raculdade de preencher as 
lncunas dcixndus peln Constituição. "A solução, portanto, é evidcn· 
temente situndu nuumpliução dos poderes do Judiciário, ao revés do 
que tem ocorrido, com a suspensão prolongada de suas prerroga
tivas, u morosidude das medidas de apoio administrativo, n redução 
dos vencimentos dos magistrados c tudo mais que a Nação conhece", 

Esclarecimento 

O ministro Luiz Galotti acrescentou, ontem, algumas obser· 
vuçõcs à entrevista concedida ao Estado. Depois de lembrar que a 
anulação, por decreto, de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, 
"não ocorreu após a promulgação do Al-5, "mas nn vigência dn 
Constituição de 1937", ojurist11 corrigiu a afirmação segundo a qual 
··o prejuízo decorrente de estarem suSpensas as gnrantius constitu
cionuis dos juizes em detrimento de uma dependência para proteger 
sobretudo os jurisdicionados será também do runcionário c não do 
governo". Galotti referiu-se à .. independência" c não à 
"dcpcndénciu" dos magistrados. 

Emboru contrãrio ao aumento do número de ministros do 
Supremo Tribunal Federal como instrumento mais aconselhável ao 
aumento de sua eficiência, o jurista ressaltou que niio lhe desconhece 
bcnclicios, pois, "tendo sido,nomeados em 1965 cinco grandes minis· 
tros (Osvuldo Trigueiros, Aliomar Baleeiro, Prado Kelly, Adalfcio 
Nogueira c Carlos Medt:iros); não há como nc8ar quC essas nomea
cõc~ foram benéficas". 

Luiz Galotti esclareceu ainda que a criação de outro tribunal se 
dcstinariu ao julgamento de recursos .. extraordinários" e não "or
dinilrios'\ e ressaltou não se ter referido na redução de vencimentos 
de mugistrados", mas sim à existência de maSistrados cujos venci .. 
mcntos n:io são condignos: citando o caso dos juízes federais que, no 
Rio, por exemplo, ganham u metade do que percebem os juízes de 
direito cstudmlis". 
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O Judiciário e a corrupção- 5 

Nunes Leal: AI·S elimina exame da prova de defesa 

"Muito mais fortes que o aplauso popular à aplicação do Ato 
Institucional n• 5 para punir corruptos- cm face do possível acerto 
intrínseco desse método, em alguns casos - são os casos em que o 
público faz justiça pelas próprias mãos, por vezes merecidamente. 
Nem por isso haveremos de proclamar os linchamentos como forma 
ideal de rnzer justiça", observou ontem o ex-Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Victor Nunes Leal. 

"E a razão principal - declarou - todas as pessoas de ânimo 
sereno o sabem: é que raltum u essas modalidades de julgamento su
múrio os requisitos básicos do julgamento leal, correto c justo, que 
süu a defesa ampla e o exnmc imparcial da prova da defesa e dn 
m:wmçào. Mesmo quando o juiz é o Poder Executivo, ainda nos seus 
m:.1is ultos esculões, se não é ampla u defesa e se não é iscntamente 
cxo1minudu a provu, o que se tem como prova de julgamento é a 
prov:~ du :.1cusaçüo, pois normalmente u udministiação é que acusa c 
julgu". Se cstt.: método fosse leghimo- observou -"bastaria, na 
prllxinw rel'ormujudicií1rh1, suprimir os juízes criminais.c confiar aos 
promotores de Justiçu julgar suas próprias denúncias. Seria ainda 
mais clieat. a reforma, se o julgamento fosse deixado à própria poli· 
ciu, suprimindo-se também o Ministério Público." 

Contradlçilo 

Victor Nunes Leal, registra nindu que 11SC queremos ter 
democracia, como afirmam gregos c troiunos, nüo podemos prescin
dir dos direitos c gnrnntius constitucionuis. Isso, contudo, ni\o tem 
sido considerudo incomputlvel com u suspensão temporária, 

principalmente quando parcial, desses direitos c garantias. B a tradi· 
çilo do nosso estado de sitio, que poderia ter um slmile remoto nas 

,ditaduras temporárias da República Romana", 
"Começa a incoerência - comenta o jurista - quando essa 

suspensão se torna permanente, ou tiio duradoura que se tenha por 
permanente, como o "estado de guerra" do nosso regime de 1934, 
que ~omcçou após a revolução comunista - fim de 1935- c desa
guou no Estudo Novo -lim de 1973- quando se trnnsrormou cm 
"estudo de emergência, durando até u deposição de Getúlio Vargus, 
pelas Forças Armadas- fim de 1945". 

"Comparável, cm duração, é o Al-5, porque este, de dezembro 
de 1968, substituiu com breves interregnos, mas ampliado no conteú
do, o Al-I, de abril de 1964, e o Al·2, de outubro de 1965. B, cm 
substüncia, um regime de plenos poderes do Chefe do Estudo, 
convivendo com o texto permanente da Constituição, que instituiu 
um regime de garantias, embora aumentando consideravelmente n 
competência e os meios materiais da União, cm rnce dos Estados, c 
os do Executivo, em face dos demais poderes, mas que tambêm, para 
certos fins, ampliou a competência do Supremo Tribunal Federal." 

llusio 

Lembra o Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal 
que "outrora, nas origens do Constitucionalismo, chegou a runcio
nur, cm ·tcrrus européias, regime político cm que o monarca dis
punha potenciulmcnte de tais poderes que podia govern~r com o 
Puflumcnto, qunndo concordesi ou sem ele, se necessário, sem disso!-. 
vC-Io. A esse sistema chegou-se a chamar de .. constitucionalismo 
ilusório". Entre nós - particulariza - pela própria motivação. 
aliciai do Al-5, poderíamos falar de "constitucionalismo vigiado", 
Essa eficácia de instrumento de vigilância constitui ainda a justifica
ção oficial da subsistência do Al-5, o qual, sob o aspecto jurídico-ror
mal, ê temporário, já que pode ser revogado, total ou parcialmente, 
pelo Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacionul". 

"Certamente- observa Nunes Leal- e isso também já roi dito 
cm palavras oficiais, a cessação da vigência, total ou parcial, do Al-5 
somente terá lugar quando os governos revolucionários tiverem 
criado condições que permitam transrormar o que chamamos de 
.. constitucionulismo vigiado cm constitucionalismo garantido, 'oU 
cm Estudo de Direito democrático, expressão que passou a circular 
uutorizadumentc.'' 

"Essas condições para a cessão do AI-S estão sendo continua
mente criadas pelo Governo, como tinham sido as anteriores, que 
permitiram - ainda que ercmernmente - suspender a vigência do 
AI· I e do Al-2, ao ser editado o Al·5. Argumentou-se contudo, no 
preâmbulo, "que os instrumentos jurídicos, que a Revolução vitorio
sa outorgou à Nação pura u sua deresa, desenvolvimento c bem-estar 
de seu povo, estão servindo de meios para combatê-ln c destruí-la", 
Essa verificação oficial - diz o Ministro- é que impede qualquer 
prognóstico, em termos de tempo, sobre n cessnçuo do Al-5, porque 
poderá ocorrer que os novos "instrumentos jurídicos" o serem 
criados também tenham utilização indevida, no julgamento oficial, 
renovando-se pcrmnncntcmentc o ciclo," 

Justiça 

Victor Nunes Leal sublinha que "esta pondernçuo nilo é mera 
conjectura" e explica: "Diversas reformas judiciárias parciais roram 
eretundns depois de 1964, inclusive com n restauração da Justiça 
Ordiní1ria Federal (l'rimciru lnsttincia) e u ampliação da competên
cia da Justiça Militar. Além disso, empreende o Governo, com u 
alta cooperuçito do Supremo Tribunal, uma ampla rerormn do Poder 
Judiei•irio. Não obstante tudo isso, o uso do Al-5 ainda é aliciai
mente justificado com a finalidade de suprir omissões c deficiências -
da Justiça Penal", 

"Ninguém ignorn - prosseguiu - que u Justiça tem deficiên· 
cius, " muitas delas r oram expostas cm recente relatório do Supremo 
Tribunal, que teve larga divulguçiio, como peçu búsicu du rcrormu 



projetada, O anúncio do AI·S para corrigir essas deficiências poderia 
in~icar, pelo menos, que o Governo duvidu du eficácia da própria 
reforma judiciária, ·ou então- cu me inclino por esta alternativa....: 
o anúncio oficial está claramente condicionado à implantação da 
rcl'orm:~, jú que, sendo orientada pelo Governo, ele próprio criará as 
cnndiç<ics que, a seu_jufzo, o dispensem de lançar mílo de poderes 
c>a.:cpcinnuis comn instrumento de Justiça penal. Niio é.dc suspeitar· 
se, por outro lado, que o Governo queira, convertendo a cxceção cm 

. regra, heneficiar-se do púhlico aplauso que o posslvcl acerto intrfnse· 
'Cll desse método, em alguns cusos,lhc tenha granjeado", 

Exemplo 

Ohserva o ex-chefe da Casa Civil de Juscelino Kuhitschck que 
"cm pnís de desenvolvimento jurídico digno de scg.uir·sc. como u 
J:ranç:~. n ·Sistcmu tlc julgnmcnto pc\:.1 udministraçiio- contencioso 
udministmtivn - evoluiu no sentido de serem esses julgadores 
rrntl:).!idns ~.:nm g.munti:.1s prtlprias do Judiciilrio. E entre nô!<i é de 
Hmnrp:a rccnrd:u;üo a rr1se cm que os juízes não dispunhtlm de gurnn
ti:Js ph.·nns c se cnvolviam nus atividadcs politicas", 

"Esta c nutra rnznn fundamentalíssimu- sublinhu - para não 
se atribuírem !'unções judicuntcs, que envolvam pronunciainento 
dcfinitivo snhrc direitos individuais, ti titulares do Poder Executivo. 
flor isso mesmo, tlté :1 Constituiçfln vigente reprodw. o preceito -
rrutn de <llltiga experiência -de nüo poder li lei excluir de uprechl· 
cilo do Poder Judi~ií1rio qualquer lesr"' de direito individual. E Poder 
Judicí(lrín, pnr supnstn, revestido de suas g:.1rantíus curnctcrísticus, as 
quais. presentemente. niio prevalecem pcrant'e o chefe de Estudo por 
força do A 1·5," 

''Utili1nr n udministraçno o poder de punir, sumariamente, em 
lugar do .ludicií<ri<>, vedando-se ainda a apreciação judicial desse 
julgmnentn, rcprcsenta para Victor Nunes Leal o abandono de todn 
u nossu cvn\uçfHl jur!dicu no capitulo dtts gunmtias individuais. Só se 
udmitirin. pois- diz e\c- como expediente de breve duração, não 
CO\lll) método pcrnHinente, uo lado c i1 murgem das !Htlvaguardns do 
jul!lumcntn judicit1rin." 

E ucrcsccnta: "Essi.ls guruntius podem proteger culpados, como 
~1s vezes acontece, mas os inocentes é que clus realmente derendem. 
porque snment~: com essus saruntias se stthcrá, com menor murgem 
de erro, <luem é inocente c quem é culpado, Além disso, sempre se 
permitiram us snn~õcs de n:1111r~~u administn1tiva. ressalvando-se, uo 
punido, na rase mais udiantud~l de nossa evolução jurídica, o direito 
de ver u puniçian revishl pelo Poder Judiciário". 

"DI! outn1 potrtc, us uleg;:tdus deficiêncius da Justiça, que 
justificariam, no entendimento oficial, u aplicação corretiva do AJ-5, 
pressupõem que ti udministrnçtio punitiva serin eficiente c inra\ível. 
Esse pressuposto, cntret~mto- obscrvu Nunes Leu\ - só pode ser 
aceito à base de casos esporádicos, sem a mini ma viabilidade quanto 
ii "'omprovuçiil) ~:stutísticu." 

Comparação 

Salicntu o ex-Ministro que "dos casosjudiciuis, que são de regra 
públiCl)S, podcr-se-iu ftl1.c:r um levantamento, através de comissões 
corrccinnuis, rmru upuruçiio dos erros benévolos - absolvições, 
puniçilcs redulidus, prescrições intercorrcntes, etc, Esse mcsino 
Jevnntumcnto. porém. ]1 conteria contrudiçUo intrínseca, pois restn
ri;:l d'cmnnstrur o melhor critério dessas comissões revisorus, em 
comparuçãó com o dos juizes profissionais. Se os integrantes dessas 
comissões tivessem as. garantias dos juizes, isso provaria cm favor do 
Judieiúrin. Se nflo tivessem, resturiu sempre a suspeita de se terem 
dcixnlln envolver por preconceitos políticos- pura dizer pouco". 

"Contudo - prossegue Victor Nunes Leu!, num exerc{cio de 
lógicu, imaginemos efctundo o levantamento quanto uo Judiciário, 
Comn l'utcr igual levuntumento em relação u dcn(mcius que, por 
tmlns os mch)s, inclusive inrormuis, tenhum chegudo uo conhecimen· 

to dn :u.lministmçrin púhlica, sem que ela ha.iu tomudo a mínima 
providência, ou haja concfuldo pela inocência do acusado? E as 
dcn(1nci:1!\ por natureza sigilosas, como seritlm deva~sudus? Porvcntu· 
rn de todas as possíveis ucusuções constuntes dos arquivos po\iciuis 
secretos resultou rroccsso rormul de naturc7.u punitiva? E como 
instaumr. cnm cnciênciu c segurunçu. comissões corrccíonais paru 
cssc se!lundl1 lev:mtumcnto, sem cuju compuraçflo estatísticu com o 
primeiro corremos o risco das muis crrôneas gcnera1izaçõcs1'' 

Subjetlvlsmo 

O Ministrn observa que "a inviubilidudc do conrronto assim 
sugerido traz !1 luz a premissa implidta na preconizada uplicaçüo do 
Al-5: inf«hilidadc dos julgamentos dos aluais componentes do 
Executivo, cm oposiç;\o a falibilidade dos julgamentos, niio só do 
Judici(lrin, cnmo dos integrantes do Executivo em governos unte
rimes. 0 tlUC \evu, frcqUentcmcnh:, tiO subjctivismo incontrolável", 

"Basta lemhrar- ressalta- que no Judiciário (especialmente 
nos trihunais superiores, onde é muis afta cm média a idade dos 
Magistrados), pontificam figuras ilustres de passadas administrações 
(c mesmo de administmçõos contemporâneas, qu;liqucr que seja o 
tempo ca1 que se coloque tal problema). Por força de qual critério, 
""as li~uras teriam podido proferir julgamentos infalíveis, quando 
nu udministr:1çf10, C pussariam U prorcrir julgamentos ruJiveis, quan
do membros do Judiciário? E a situação inversa, de eminentes juizes 
que depois ptlssanun 11 administmçiio'? Teriam adquirido, por este só 
fulo, a infalihilidadc que antes possivelmente não tivessem?" 

Bom senso 

"A verdade- diz Nunes Le:tl- é que ninguém ê infalivcl, nem 
l;í, nem cú. E dois dos meios sedimcntados pela história c capazes de 
reduzir a taxa de erros são as garantias plenas dos juizes c a amplitu· 
dedu dcresu, inclusive qutmto i1 provu. Desde que se queira criar, na 
:.ldminislrilçno. um setor com podt:rcs judicantcs definitivos ou 
conclusivos, estas g.uruntius teriio de estar presentes, para que os 
rcsult:1dns se presumam imparciuis c corretos." 

".Se u ntuul estrutum judiciúria é deficiente- c o é sob muitos 
uspectos- o remédio écorrigj.Ju,já que seriu impraticável transferir 
seus eneurgns ordinários pura u udministrucão. Mesmo porque, se se 
pens;,1sse cm trunsrcrir somente casos especiais, seria difícil fixur o 
critério para sclcçüo desses casos, O arbitrio não é o melhor. O ela· 
mor público também nüo. A n'aturcza da ralta, ou a~ conseqUências 
talvez, 

"Unna vel que se encontrasse esse critério, o .razoúvel,niio seria 
criar trihunuis de exccçào, de que todos temos triste memória, O 
razoí<vcl- rrisa o Ministro- seria localizar no próprio Judiciário. 
com suas gurnntius trudicionuis, o tribunal ou a divisão de um tribu
nal que devesse julgar tais casos, ou revé-los, com os pressupostos 
que a normu competente- constitucional ou legal -estabelecesse. 
O alargamento da competênciu da Justiça Militar, upós n Revolução, 
ohcdcccu u esse flrincipio," 

"Somente com essas cautelas- urrem ala Victor Nunes Leul
se cviturí1 confundir um problema técnico-jurldico, quul o aperfeiçoa· 
mento da Justiça penal, com o problcmu politico das garantias cons· 
titucionais, seja dos juizes, seja da defesa. Se se partir do suposto, 
expresso nu implícito, de que essus garuntius são inconvenientes ou 
invii1veis, o resto nrío terC1 muitu importünciu, nem mesmo a história 
da hunmnidude," 
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O Judiricirio r a corrupção- 6 

Calo quer mobfllzaçiio da Justiça 

"0 presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Cuio Mario da Silva Pereira, não entende que "a aplicação 
do Ato Institucional n' 5 implique um desinteresse pelos órgi\os judi· 
ciuis rcgulures". Ao contrllrio, diz estar ~~convencido mesmo de qUe, 
cm fuce du utili1.açi\o de medidas excepcionais, se verifique um . ' 



cslilllulo paru a atuuçào mais enérgica e mais pronta dos responsã
l'cl.~ pela H!"'licaçào d:~s medidas legais ordinárias", 

"Sintn-mc muito i1 vontade pura encarar a situaçUo dessa manei
r<~ -explicou Caio Mario- porque venho lutando, em todos os se
lorc:wildc H lllÍilhU puluvra escrita OU ralada pode alcançar repercus~ 
si'lll, no sentido de ver apressada, do modo mais dinâmico possível, a 
réfo rrnu do Poder Judicii~rio. Enquanto a Justiça estiver congestiona· 
da pelo volume absurdo de processos as decisões revelam-se sempre 
,> u 4 uasc !'ICJ1lprc dcrusudas do momento cm que deveriam surgir". 

Emergência 

C:Jil> M:'lrio invocu sua experiência administrativa- ele roi che
li.: de gubincte do nünistro Milton Campos, na Justiça - pura 
t)hscrvm que de húmuito sente .. o impacto negativo da morosidade 
dos organismos incumbidos da apuração de irregularidades, sejam 
n1cro.11ncntc udministratívÓs, sejam judiciários'', E, embora lhe pare· 
'" cluro "que ninguém deseja u conclusão precipitada dos processos 
e u seu cr1ccrrumcnto com a punição inevitável c ratai''. acredita que 
foi "u i ncficúcia rcvcludu pelos organismos judiciários e políticos que 
Jlrovocou a aclao pronta c enérgica do Poder Executivo c atraiu pÚra 
l) A 1·5 :~s si mputias que parecem justificar sua persistência". 

O presiuentc uu Ordem dos Advogados do Brasil informa que 
,cm acompanhado "u preocupação do chefe do Poder Executivo cm 
r"luçi1o uo problema crucial da reforma do Judiciário", razão pela 
'I ual couclui <JUe nüo houve de sua parte contestação às prerrogativas 
jurisdicionais. Diante do discurso do presidente Ernesto Geisel -
subliuha Cuio Mario - atentei pura o tópico em que alaudc às 
dcficié~cias do Poder Judiciário e à aplicação de medidas exccpcio
tHtis uutori;,.ndus pelo AI-S, todas as vezes que isto parecer convcnien· 
1c.A primeira impressão que se colhe é de uma ameaça ao Judiciário, 
bcn1 como de umu repercussão negativa sobre o andamento da Justi· 
ço.1. A mim, port:m, não me parece Tal". 

Co.aio rrisa. contudo, que já se manifestou "várias vezes no senti· 
do du revolução do Al-5''. E explica: "Se ele, cm certo momento da 
vida umionul, teria preenchido finalidades consideradas necessárias 
i< scgunuwu pública, entendo que, passadas àquelas fases, já chegou 
o rnorncnto de se pôr termo a sua vigência que, a meu ver, somente se 
cxplica pelo seu curútcr cmcrgencial'', 

Circunstância 

"Em face, todavia, de suas recentes aplicações c de sua recupera
cun de prestigio perante u opinião pública leiga e especializada -
<>bscrvu o presidente du OAB - tenho procurado entender este 
rcuõm~no, sem arvorar-me nus condições de sociólogo. O que me 
parece é que u ução do Poder Executivo resultou da ineficácia dos 
<>rgauismos que detém u responsabilidade especifica pelas funções 
r-unitivus". 

"Eu tendo que, rcgul,mncnte, devcr-se-iu entregar a apuração de 
rcspnnsubiiidudcs c u conseqUente punição aos órgãos que pela 
Cnnstituiç(lo c pelas leis si\ó incumbidas dessas funções. A verdade, 
cutrctauto, é que 11 tão esperada reforma do Poder Judiciário acha-se 
r1u nu:smo ponto mortu crn que se encontrava quando passou-se u 
cq;itur dcssr.: assunto de maneira mais ativa. E, nüo obstante toda u 
c<mlluéucia de cooperações - do presidente da República, do STF c 
lia Ordem dos Advogados- uinda estamos na estuca zero. E como u 
ugrmantc de 'lUC a reforma já tem servido de excusutivas para u 
incxeell~ào de deveres funcionais". 

Mudança 

"0 dcsejúvcl - insiste Caio Mmio - é que os orgunismos 
rcs!'ml~ilvciN opcrum t.h: umu muneira eficiente, sem se perderem na 
bur .. lcrucin c~ccssiva c sem se dcixurem conduzir pelu procrastinuçUo 
indclini~H''. 

"1\ Prcmêncin c a rclcvllnciu do assunto estão exigindo que u 
rcl'<>nnu ~" Judiciúrio seja confiudu a quem possa dclu se 
dcsim:uruhir u curto pruzu. I! preciso perdermos o antigo vezo du 

norncw.;Uu de comissões compostas de pessoas jú assoberbadas por 
outros compromissos c que soniente dedicam ao novo trabalho um 
tempo rcdut.ido, cm reuniões rormais. t necessário que a reforma 
seja ntacmta com energia c vivucidade, na certeza de que os resulta· 
dos scrtiu colhidos de maneira mais simpúticu e aberta por todos 
qu:llllllS cnl'rentllm, por dever de ofício, as dificuldades já conhecidas. 

Domingo, 3 de outubro de 1975 

O JudiridritJ ,. a corrupção- conclusão 

Prudente aponta Impasse no poder 

Para o advogado c jornalista Prudente de Morues, neto, parece 
cstllr um pouco f<>ru de foco o debute que se trava no País sobre o 
conl1ito entre prerrogativas do Poder Judiciário c as recentes aplica· 
ções punitivas do Ato Institucional n9 5. A discussão, a seu ver, 
compromete-se pelo pecado original de buscar um entendimento que 
concilie u ordem legal com u ordem reevolucionária - pretensão 
impossível- ou que explique o seu divórcio, incidindo no óbvio. 

Isso porque nüo estaria nos A tos du Rcvoluçüo, a exemplo das 
cassações c confiscos, a essência de seu desencontro com a 
normalidade jurídica, loc~tlizada, em verdade, no fato 1mesmo de 
haver uma rcvoluçüo, que se contrapõe por princípio à or<iem que 
deseja mudur. Daí, não ser necessário que o Governo explique ou 
justiliquc seus utos, emanados que süo do poder, e por ele 
legitimados, ao passo que se faz ocioso analisar estes a tos à luz de leis 
que se devem submeter, como cfetivamentc se submetem, à vontade 
governamental. 

"Hú um ponto indiscutível nu atual situação brasileira -
observa Prudente de Moraes, neto- é que não há limites reais pura 
a uçüo do Governo, de tal forma que o Ato Institucional n• 5 poderia 
resumir-seu um só urtigo onde estivesse disposto, para u clara e pron· 
ta compreensão dos interessados, .. que o Presidente da República 
pode tudo". Ou cm outras palavras: enquanto, numa situação 
normal, o poder dos governantes decorre da lei, no Brasil de hoje a 
lei decorre do poder. E isso explica tudo." 

Cerimônia 

Prudente de Montes, neto, entende que a confusão reinante 
sobre os limites entre u ordem jurídica e' o poder é uma resultante da 
c~rimôniu com que sé fez u Revolução de 1964, na medida cm que 
seus rc.:sponsá veis ma i ore." se aferraram, desde a primeira hora, u um 
excessivo formalismo legal, procurando amparar-se na letra de atas, 
leis c uecretos, pura executar os procedimentos revolucionários que 
se impunlmm. 

"Com isso - observll - criaram-se duas realidades paralelas e 
;1ão mrllmentc connitllntes: a do ímpeto e das razões da Revolução 
vis-à-vis dos freios legais. E niio foi por outra causa - aponta - que 
se ft:z nccessúrio editar o Ato Institucional n9 I, com vigência limi· 
tuda: assistiu-se t1 ccssnçtlo de seus creitos; editou-se depois um outro 
Atu, u de número 2, também interrompido, pela Constituição de 
1967; c, finalmente, chegou-se ao Al-5, ainda em vigor." 

"Vale dizer que u Revolução, sempre preocupada cm dar forma 
jurídicu a seus poderes de fato, não só se vem limitando de forma 
Hpurcntc, desneccssítriu c até inconveniente, como se vê obrigada 
pela própriu dinümicu u ter de revigorar c repetir a cada passo. a 
cdiçim desses diplomas inócuos, posto que o Governo revolucionário 
"pode" ueimu c ú margem deles. E, por outro ludo, confunde-se a 
compreensão dos que nUo subem ver clurumente que o poder não 
derivu de sua letra, mus du vontade mesma que os gerou." 

Legitimidade 

Depois de constutur que .. esse é n regime", Prudente de Moruc:s. 
nr.:tu, ohscrvu que "discutir u conveniênciu politica de mantê-lo ou 
ntln tumhém í: suir do ruiu dus possibilidades, jú que vivemos sob ele, 



cxatumcntc porque o Governo tem condições de sustentá-lo. Numa 
situw.:tu1 de l'uto," 

E acrescenta: ''Num estudo de normnlidude, u fonte do poder é 
muito dil'usu: u lu\ ronto que Us vezes chega a coincidir com o 
numdumcnto clássico de que "todo o poder emana do povo", O 
Governo depende do Legislativo para fazer aprovar suas leis, 
auturit.ar-Jhc os orçamentos, upoiur dirctrizcs poUticas, endossar plu· 
llllS, c tm11o mais, Os deputados c senadores, por sua vez, dependem 
do voto popular que se viabiliza através de entendimentos com 
cnliuaucs prolissionais c de classe, comunidades regionais, distritais 
c de h<lirro. diluindo crescentemente, de dependência cm depen
dCncia, o conlrulc da coisa pública", 

"J(I nu cstt1du rcvolucionúrio -esclarece - o poder deriva do 
nl1clco do sistcmu c é exercido pelo Pr!=sidcnte da República. Ulll 

sistcnu1 lJLIC cri~1 sua rrórriu ordem jurídica e age soberanamente em 
conscqüCnciu dela - ou age, simplesmente. em função de sua 
vunwdc, ji1 que lanlo pode criar lal ordem quanto desfazê-la. De 
nudu udi:.tnturi~•. por cxemrlo, revogar o AI·S, se subsistiria u cupaci
d:.~dc gnvcrnmncntul de editur o Al-6 ou o Al-7, ou, então, de tomar 
pruvidCncias sem qualquer apoio cm normas escritas, posto que 
lcgitimm!u pelu rrópriu permanência da Revolução." 

Judiciário 

"O Congresso c o Judici(lriu não têm poder - acrescenta 
Prudente de M ornes, neto, A!' prerrogativas du magistratura, que 
vinham no inicio da República, já niio existem mais, E o juiz ê 
tcuricmncntc rmssívcl de ser pressionado a votar conforme a vontade 
do Governo, pois, sempre que invocados os interesses da Revolução, 
ntll) podcrú reshair, sob pena de ver-se arriscado a perder u carreira, 
'"direitos políticos, os bens c até a liberdade," 

'"Mus tudo isso permanece - ressalva - porque a Revolução 
se prendeu nu formalismo, rrocrastinando a execução de medidas 
que deveriam ser aduladas logo após 1964, de maneira drástica, 
cirúrgica, radical, fulminante, independentemente do apoio de 
qualquer alo institucional ou :escrúpulo legalistu formal. Ao 
cuntrúrin, o que se viu, foi que os governos revolucionários se foram 
em\1rnnhundo cm compromissos diversos, tais como o princípio da 
clciçiu> indircla rara a Presidência da República. Quando a Revolu· 
çiiu lli'il1 se elege, tomu o roder." 

Prudente de MMacs, neto, recorda sua condição de rcvoJu .. 
cioní1rio histllrico raru dizer que sugeriu diversas vezes ao Presidente 
Custelln Bruneu que agisse energicamente, sob o único limite do 
interesse d~1 Revolução c, logicamente, no respeito aos direitos 
l'undumentuis da pcssou humuna. Com referência à corrupçií.o, por 
cxemplu, lcmhruu que u sua tese cru de que o Governo seqUestrasse 
os hens de todos os susrcitos de enriquecimento ilícito, transrCrindo 
a eles o ônus da provu de inocência. 

"Isto porque - sublinha - é muito diflcil pura o Governo 
pruv;.1r liUC um cidadão udquiriu seus bens de forma irregulur na 
medida mcsnut cm 'Iuc é fúcil, pura ele, provar o contrário; isto é. 
demonstrar u existênciu de origens honestos- se houver - pura o 
que possui. Ademais, fdtu essu prova, poderia o Governo devolver
lhe os hens seqílcstrudos, Tudo isso de forma sumária c clicuz, muito 
diferente du rroccsso que se udotou ao confiur a investigaçiío a 
Cl11nissôl!s diversas.'' 

.. Essu tese- uduodu- veio u ser incorporadu. de certa rormu, 
uo AI-S, cujo nrlign Hl', cm seu parágrafo único. dispõe que "provada 
t1 lcgitimidmle du aquisição dos bens, far-sc-ú a sua rcstituiçiio". 
l)ispositivo que u maioria desconhece. Dispositivo, também, que ud· 
mi te a l'ulihilidudc do julgamento revolucionúrio." 

Posição 

Prudente explica que sun posição revolucion6ria se configurou 
lilo logo começou u ver umcaçudo o regime da Constiluiçilo de 1946, 
posto cn1 risco por um estudo de coisas que lcndiu purn a implan· 
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laçiio ~a ditadura. Vitorioso o movimento de 1964, colocou-se em 
defesa de providências drúslicas, a exemplo do fechamento do 
Congresso Nacional como "remédio muito mui~ eficiente do que a 
c~tssuçüo de alguns mandatos". 

"Se isto tivesse ocorrido- afirma- o processo revolucionário 
se Leriu aprofundado mais rupidamenle, alcunçundo u maior parle de 
seus objetivos básicos, c talvez se tivessem restaurado há mais tempo 
os direitos normuis que continuam suspensos, No entanto, a 
excessiva fidelidade ao formalismo alongou o lralamenlo, fazendo 
conviver jú hú onze unos u disponibilidade de remédios fracos com a 
pcrmanênciu de males crônicos:'' 

"Mas já que assim ê- observa - não caberá agora ficarmos a 
discutir alé onde vai o poder do Governo revolucionário e onde 
comcçn, ou termina, a competência do Judiciário. Este tem, como 
sempre, uma capacidade relativa de punir, e pode efelivumenle 
punir, o que não elimina, contudo, o limite revolucionário pura sua 
ução, nem as possibilidades de uso para o alo inslilucional. Como 
não tem sentido, tampouco, que se precise explicar a cada momento 
porque se usou o ato, ou atribuir o seu emprego a razões alheias à 
própria competência da Revolução para punir." 

Uma História 

Prudente observa, ainda, que haverá sempre maneiras diferentes 
de julgar um delito, dependendo do úngulo de observação que se 
assuma. E se a Revolução existe, de rato, e se inspira nas razões 
revolucionárias, é o seu julgamento que realisticamente prevalece 
sobre o de Lodo e qualquer outro poder. 

A esse propósito, recorda que Sérgio Buarque de Hollanda foi 
preso certa vez por um recruta do Exército, um dia após a deflagra· 
çi1u da Rcvuluçilu Conslilucionalisla de 1932, porque bradava "Viva 
São Paulo ... num:~ ruu de meretrício do Rio quando explicava ao cs .. 
crilur l'rancês Luc Purlain o que se vinha passando no País. Durlain 
descjuru conhecer o Mangue, movido por interesse turístico c, su .. 
hedur de que""' estudante havia sido fuzilado naquela turdc, quis sa· 
ber lll1S motivos. 

Sêrgio Buarque contava-lhe os fatos em francês, mas quando 
chegou ao episódio em que o jovem foi alvejado por um policial 
precisou explicar que a ira do miliciano se deflagrara quando p 
estudante davu "vivas a São Puulo". E aí, só mesmo ralando em 
português, e cada vez mais alio, já que Durtain não entendia. 

Preso, Sérgio B.uarque de Hollanda foi recolhido ao xadrez da 
Pol(ci<1 Central, encontrando na cela um outro delenlo que lhe 
p~:l·guntüu: "Polrtico?"- "Sim", disse Sérgio, Ao que o outro uta. 
lhou: "Pois é, <1goru nos prendem por qualquer coisinha". 

Sérgio Bu<1rque de Hollanda foi solto no dia seguinte, por força 
du intervenção de inleleclUais amigos, e logo se inleressou pela sorte 
do companheiro da véspera, menos aquinhoado - supunham-se 
amizades innucntcs. Todos procuraram apurar ns cuusns de sua 
prisuo para buscar Lumbém sua libertação. E apurou-se: lratavu-se 
de um fiel do Banco do Brasil, responsável por um grande desfalque. 

"l:. isso- urrematn Prudente, depois de contur a história- nUo 
se pode cslnr a todo momento, c em cada cuso, tomundo cm 
consideração lodus as versões de um fulo que, parn o seu autor, pode 
conõgurur-se :1pcnns umu coisinha qualquer". 

O Globo- .11-X-75 

i\CUSA(.'ÀO INJUSTA 

Lui: Galllllti 

lim rc~.:cnlc intrcvistu i1 imprensa, publicudu sob o tflulo .. Célio 
diz que i\1-5 supre dcliciêncin dn Justiça", o eminente Professor 
Céliu l!urju, l'•·csidcnlc du C1imuru dos Pcpulndos, alirmou que "u 
utilitil~'i"HI do AI-S demonstru rutcntcmcnte u incupacidude dos 
mc~o:illlisnws juridicu~ c mlministrutivos J'IUrH upurur e reprimir utos 
ilícito:-. cometidos por respuns(1veis pclu administraçi1o públicu", 
1\crcs~:cnttHI que "u Cnngrcssu Nucionul nilo é o foro indicmlo puru 
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julg~1r c:1sos de corrupçUo envolvendo purlumcntarcs que, de aeordv 
com a Emenda Constitucional n~' I, devem ser enviados à aprecim;üo 
<ln Suprcmn Trihunal Federal". E di!!C concordar com u opinião do 
eminente Scnadnr Jarhas Passarinho, no sentido "de que alguns 
processos de e:1ssaçiio, tidos como injustos, poderiam ser revistos, 
porque illimitir o cnntríuio seria aceitar a infalibilidade humana". 

Quantn a este último ponto, u minhu concordância í: total, pois 
é nuhlrio ter huvilln casos de cassuçõcs injustas. 

Quandn se elahorava, no Congresso Nucionul, u Constituição 
de I 967, l'ui visitudo pcl<> eminente' Relator, Senador Antônio Carlos 
Ktmtler Reis, que era favorí!Vel !1 revisão das cassações c de mim 
indug:~vn se ela seri01 impossível, por ter u Revolução vedado a 
apred"'''" dns seus atos pelo Poder Judiciário. Opinei que tal veda· 
çfw niin i111pediô! ao rccxmnc das cassações por outro órgão que a 
Constituiç:)o crim~se para esse fim, de modo a serem corrigidas as 
injusti,:IS pratic:Hias. como fizera u Constituição de 1934 em relação 
aos atus emanados da Revolução de 1930, instituindo a Comissão 
Revisora. 'I"' fni presidida pelo saudoso Ministro Bento de Faria c 
<.!:1 quul fui u111 <.los membros. 

No tocante, porém, à alegada incapacidade dos mecanismos 
judiciúrios c administrativos pura apurar c reprimir atos ilícitos 
cometidos por servidores públicos, nào posso, data nnla, concordar. 
IJigo-o, com todo o respeito que de rilim merece o insigne Mestre 
C'élio l!nrja: . 

Nos vinte anos cm que fui Procurador da República e nos vinte 
e cincu :mus cm que eKcrci u judicatura no Supremo Tribunal Fe
Ucnll, pnssarmn por minhus mãos centenas de processos, cm que fun· 
ciunúrius l'ormn lcguhnente punidos, ou com a demissão, a bem do 
serviço púhlico, e a pena criminal depois, ou somente com a primeira 
dessas s:nwücs, pois pode acontecer que o fato imputado no funcio· 

· n:.'1riu niin chegue a constituir um crime c, no entanto, configure fal
t:l hastantc pum justificar a máxima sansão administrativa. 

O mesmo pode ocorrer com um senador ou um deputado: ele 
pode incidir em ofensa ao decoro parlamentar, que justifique a 
dccrctaçiin da perda do seu mandato, sem chegar a praticar um ato 
que :~lei lll.!linu como crime. 

Nos recentes debates sobre o chamiJdO ••caso Moreno'\ obscr· 
vei que CS!i:l distinção nem sempre era levada em conta, reclamando· 
se, por vet.es, u llplicaçào de normas atinentes ao processo criminal a 
um cusu cm que apenas se tinha em mira apurar a ocorrência, ou 
não, de ofensa ao decoro parlamentar, visto como a competência pa· 
r:1 pruccss:~r c julgar o crime de um senador ou de um deputado fc. 
de rui pertence"" Supremo Tribunal. 

Voltando ao caso dos funcionários públicos: o ato demissório 
cahc, cm regr:Í, à Administração após inquérito administrativo, c 
nt1o uns Juí1.es. Estes serão competentes para a ação proposta pelo 
runcionílriu. visundo à anulação do ato administrativo, ou para a 
uçi1n penul instnurudu contra o servidor, após a demissão, se ele, 
ulém du fnlt:.a funcional, cometeu crime. 

Sô excl.!pcionulmentc, se a fulta foi de um Juiz ou de outro servi
dor nf1o upenus instilvel mus vitaHcio, a demissão dependerá de um 
pmnunciamento do Poder Judiciário, salvo nos casos de aplicação 
do AI-S. 

A uhsulviciio, depoist do runcionário estável, no Juízo criminal, 
sô :~c:~rreta " nulid:~de do.ato demissório, quando aquele Juizo n~ga 
a cxisténciu ~o rato ou lt respectiva autoria c não apenas a criminu
lid:~de do fato. 

A demissão, portantn, indcpende, em regra, du autoridade 
iudicii~ria. E se cstu demorar u julgar u ução anulatóriu proposta pelo 
l'uncimlílriu, u prejudicado será este, não u Administruçüo, 

Por outro ludo, o prejufzo, decorrente de c:sturcm suspensas us 
gurantius cnnstituciunuis dos Jufzes, cm detrimento de uma 
indcpendi:nciu que protege sobretudo os jurisdicionndos, será 
tamhém do l'uncionl1rio c nllo do Governo, 

Ni1o i:just<l que se utrihuam uos Ju(les culpas que nilo silo deles, 
A demora nos julgamentos é um mui contra o qual não me 

c:111so de cl:~mar. Ela pode import:~r verdadeira dencguçilo dcjustiçu, 

pois os litigantes ricos podem csperur, mns os economic{\mcnte 
fr:u.:m .. pela impnssihilidudc de es'pcrar, são levudos a acordos 
ruinosos. 

Se hil :~lguns juiles culpndos pelo utraso dos julgamentos, hil, 
Cll\ 1\miori:1, tiS tJIIC têm fareras UCilllU de SUUS rorÇUS C ainda OS qUe, 
turt11rudus pel:~ dúvid:1, rct<~rdum u sentença pela f1nsiu de accrtur · 

Culpil-los;cntret;mtu, pclu fultn ou atraso de uma decisão, que 
i1s nultlridades ;1dministrativus compete, é levar longe demuis u 
injustiçn. 

Djacl prega melhoria de vencimentos do Judiciário 

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Djuci 
l'ulcilo, ao inst:~lar ontem o Seminário Jurídico da PETROORÁS, 
disse LlliC us g:mmtius de vitalicicdudC, inamovibilidade c irreduti· 
hilidadc de vcncimcnltls süO ntribufdas ao Judiciário "cm bcnefrcin 
da prllpria socicdudc ... Lcmhrundo que a esse poder n ConstituiçUo 
atrihui a tarelillllilis difícil," de faler justiça, afirmou que a mugistra· 
tura no Brusil ";1pcnas quer o upurclhmnento do Judiciário, para que 
o controle judicial se exerça com rapidez c cm sua plenitude, de 
mudo inconfundível e de ucordo com os melhores ensinamentos da 
ciimciu política". 

Disse, ainda, o Ministro Djaci Falcão que as falhas do mecunis· 
llHJ du Justiça nUo são de hoje e se acumularam ao longo dos anos, 
sem que fossem to mudas medidas amplas c de maior eficácia. "Não 
se oferecem no juiz- acrescentou -as condições essenciais ao seu 
status. Nnn vejo como falar na ambicionada rcrorma sem se meditar, 
serimncnte, cm torno da uquisição e da permanência de bons juízes. 
O lmtamento condigno constitui um dos seus pontos capitais". 

Assinal:~ndo que a prestação jurisdicional para ser eficaz precisa 
de uma magistratura hem estruturada e aparelhada, desde o recruta· 
menhJ dos seusjuíl.e!'. i1 racional distribuição das tarcfasjudicantcs, o 
presidente do STF observou que a grande dcficií:ncia do Judiciário 
csti1 se rellctindo nu segurança jurídica e na estabilidade social. 
E~emplilicnu com u aplicaçi10 tardia da sanção penal, que por isso 
mesmo perde o seu alc:~ncc. "A extinção da punibilidade pela prcscri· 
~iio cnnstitui outro malefício, a falta de pronta solução do litígio na 
:.'lreu do direito de ramíUa agrava os desajustamentos na sociedade e a 
ausi:ncia da reparação completa do dano civil, por força da demora· 
da tramitação processual, gera grave injustiça que estimula os 
dcvedllrcs rctardutí1rios''. 

Sacrifícios 

O Ministro Djaci Falcüo acentuou que o Governo 'Federal deve 
se dispor "a gustur um pouco mais com o Poder Judiciário, a fim de 
prnpnrcionar uma estrutura adequilda ao papel que vem 
desempenhando, com sacrifício". E salientou que, inclusive, não 
deve perder de vista, além das repercussões no âmbito da sociedade, 
os prejuízos dchitados à própriu União, devido no retardamento das 
dccisôcs suhre mutériu liscal c administrativa. 

Sempre realçando que o maior mui do Judiciário í: a sobrecarga 
de truhalho "de que níio se podem desvencilhar a responsabilidade c 
a ubneguçào dos nossos juízes", passou cm exame as sugestões 
gcnerali1.adas paru u reforma da Justiça brasileira. Criticou, inicial· 
mente, o funcionamento du Justiça Federal, que foi instituída pelo 
/\tu Institucional n"' 2, .. mus que até ugorn não logrou o êxito 
nhjetivudo pelos seus ideulizadorcs". Confrontou os números do ano 
passudn- H7.300 processos autuados e apenas 39.400 decidido.<.::. c 
alirmou que os prejuízos com essa situação são maiores paru n pró· 
pria União. A mil remunerução desinteressa o recrutamento de 
novos juiles. l'or isso, hâ hoje 110 cargos de juiz federal, com 35 
vugas, sem perspectiva de preenchimento. 

A triplicaçüo do Tribunal Federul de llccursos, no entender do 
Ministro Djaei Fulcilo, "traria péssimas repercussões". Deplorando ·a 
previsão constitucionill da instuluçilo de tribunais em 'Pernambuco c 
cm Siw Puulo, disse que foi "umu felicidade a medida ~ilo ser postu 
cm priltiea". E indicou suu preferência por duas soluções pura o 
dcsufngu du TFR: umu delas é u instituiçilo de três 'instâncias de 
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Segundo Gruu, com tribunais no Recife, Rio de Janeiro, São.Pnulo e 
Porto Alegre. Como conseqUência, o TFR se transformaria cm 
Tribunal Superior Federal, com a missão de julgar as ofensas ao 
direito federal e de tiSsegurur a unidudc da sua interpretação. A 
segunda sugestão diz respeito à elevação do número de juizes do 
Tribunal de Recursos, que então se desdobraria cm c:imarns espccia· 
lizudus, evitando-se mais um grau de jurisdição. 

Referindo-se ao Supremo Tribunal Federal, assinalou o Minis· 
tro IJjaci l'alcilo que a melhor solução para dar-lhe condições de 
atuaçiio é diminuir a sua competência, atribuindo-lhe as questões de 
maior repercussão. Quer se adote a idéia de Tribunais Regionais 
Federais, com o Tribunal Superior Federal, quer se institua a cspc· 
cialitação de câmaras no T<ibunal de Recursos, para isso ampliando 
a sua composição, entende o presidente do STF que haveria a limita· 
ção ü recorribilidade das decisões, que então se restringiriam à maté:· 
ria constitucional ou questões federais relevantes. 

Diário de BrasRia- 05-10..75 

"Vaie a Pena Gastar um pouco mais com a Justiça", 

I. 1?. a sociedade quem ganha com o livre exerc[cio da função 
judicante, porque não há Justiça eficaz sem ns garantias 
constitucionais ao Juiz. 

2, E é 11 própria União quem perde, com o atraso das questões 
fiscais c administrativas, se não for logo reestruturado o Poder. 

3. Necessidade de reformulação orgãnica, acima das soluções 
de emergência, que cedo se tornam infrut[feras. As falhas do mecanis· 
mo judiciário não são de hoje: acumularam-se no longo dos anos. 

4. A crise que faz frustrar a mal remunerada Justiça Federal. 
O inconveniente de triplicar-se o Tribunal de Recursos, que deveria 
ser transformado cm Tribunal Superior Federal. 

5. Reforma das leis processuais, para que as demandas logrem 
reparar o dano civil c a sanção penal possa atender aos objctivos da 
politica criminal. 

6. A esperança de que o Executivo c o Legislativo não faltem à 
prometida reforma do Judiciário, cujos problemas e soluções o 
Miliistro IJjaci Falcão enfatiza no Seminário Jurídico da 
PETROBRÃS. Integra da sua advertência. 

Djari l'alciir>, Pre.1·ideme do Supremo Tribunal, afirma que o 
de.•aparelhamt'llto dr> Judic/árir> reflete-se negativamente na segurança 
jurídica e na estabilidade sacia/, mas que a reforma do seu mecanismo 
(',\'tá 1/U,\' mãO.\' do e.\'(!CIIIÍVO e do Congresso. 

I - O Poder Judiciário e a importância da função do juiz. 
DeOciênclas e necessidade de reforma em profundidade. 

1?. da tradição do nosso direito: tripartição dos Poderes: 
Legislativo, Executivo c Judiciário. A atuação de cada um na esfera 
que lhe é peculiar constitui uma força atuante no sentido do 
equilíbrio c da segurança jurídica necessários ao bcm-estar da 
socicdudc. 

Ao Poder Judiciário foi conferida, não há dúvida, a tarefa mais 
dclicadu- a distribuição da justiça. Da!, a existência das chamadas 
garantias subjctivas ou funcionais asseguradas aos juízes. -
vitaliciedade, inamovibilidade c irredutibilidade de vencimentos. 
Garantias instituídas, ufinal de contas, cm beneficio da própria 
sociedade, eis que tanto a protcção dos direitos individuais como u 
segurança social depende, cm grande parte, da atunção do 
magistrado.• Esta u exula colocação do Poder Judiciário, ao qual 
incumbe fu~cr prevalecer a supremacia do direito positivo. 

l'ura que se exerça, de modo eficaz, n prestação jurisdicional é: 
ncccssúrio que tcnhumos umu mugistruturn bem estruturada c 
devidamente aparelhada, desde o recrutamento dos seus juízes à 
racional distrihuiçilo das tarefas judicantes, sem se perder de vista a 
hou orguni1.ucüo dos serviços auxiliares c administrntivos, O Brasil 
cstil crescendo a pussos lurgos, O crescimento demográfico c o 
incgíavcl processo de desenvolvimento nacional, mormente no último 
dcd:niu, deixam hcm cluru u imru:riosu necessidade de uma ~cformu 

de grundc alcnncc no âmbito ~o Poder Judiciário. Em razão de 
cuusus us muis complexas, internas c mesmo externas, nascem c rc
IHISccm us diliculdadcs nu vida económica c social, c geram-se novos 
conllitos a serem solucionndos pelo juiz, aquela figura aquém se 
incumbe, por forçn do preparo profissional, o mister de julgar, Acon
tece que u mugistruturu não se encontra suficientemente 
aparelhada para ntcndcr com a devida rapidez ao vulto número de 
processos que lhe estão ufctos. Necessitamos de uma atualização 
orgúniea, Não umbicionamos poder absoluto para os juízes, Niio. 
Almejamos o aparelhamento do Poder Judiciário, para que o con
trole judicial se exerça com rapidez c em sua plenitude, de modo 
inconl'undivcl, de acordo com os melhores ensinamentos da ciência 
politica, com a melhor compreensão dos temas jurídicos, e mais, 
temperado pela prudência extraída das lições da vidajudicantc. 

Consoante assinalei no discurso de posse na presidência do 
Supremo Tribunal Federal a grande deficiência do Poder Judiciârio 
reside no acúmolo de serviço, com reflexos negativos na segurança 
jurídica c na estabilidade· social. Como é de fácil percepção, uma 
sanção penal tardia perde, de muito, o seu preciso alcance, a extinção 
da punibilidade pela prescrição constitui outro malcficio, a falta de 
pronta solução de litígio na área do direito de família agrava os dcsa· 
justamcnto na sociedade familiar. Jj, oportuno lembrar ainda que a 
ausência de reparação completa do dano civil, por força de demo· 
rada tramitação processual, e sem que se estabeleça uma atualização 
do valor dos danos materiais, no momento da execução, gera grave 
injustiça porque foge ao principio da justa reparação patrimonial, 
além de estimular os demandistas c devedores rctardários. 

Devemos deixar bem claro que não bastam as soluções de cmcr· 
gência, qoc tão cedo se tornam infrutíferas, conforme nos mostra a 
experiência. Exemplo disso é: a simples· elevação do número de juízes 
aqui c alhures, Necessitamos de uma reforma de âmbito constitucio· 
nal, bem assim na esfera da legislação ordinária particularmente pro· 
cessual e na organização judiciária, para qoc se preserve a indispcn· 
sâvel credibilidade na Justiça. 

As falhas do mecanismo judiciârio não são de hoje, acumulara· 
se ao longo de vârios anos, sem que fossem tomadas medidas mais 
amplas e de maior cficâcia. 

O problema não é tão simples c nem resulta da falta de empenho 
e dedicação dos magistrados. Jj, bom frisar, para afastar críticas equí· 
vocns ou malsãs que, de modo geral, hâ de parte dos magistrados 
uma intensa dedicação ao seu mister. Com isso nãp negamos, é: evi
dente, a existência de uma reduzida . minoria sem vocação para a 
magistratura. Para que se propicie maior segurança àqueles que se 
socorrem do Poder Judiciârio cabe aprimorar, cada vez mais, o pro· 
cesso de recrutamento dos nossos juizes, avaliando-se não só o nível 
intelectual c moral do candidato, mas também a sua aptidão funcio· 
nal. Isso serâ alcançado pela adoção de duas etapas no processo de 
rccrutàmcnto. Por outro ludo, impõe-se a instituição de cursos obri· 
gatórios de aperfeiçoamento, para que os juízes atualizcm c apri· 
morem os seus conhecimentos, com vistas ao bom desempenho do 
seu honroso oficio. Jj, oportuno lembrar ainda que se faz necessário 
uma Lei Orgânica da Magistratura, para que fiquem bem explicita· 
das níio só as garantias constitucionais asseguradas ao Juiz, mus tum· 
bi:m os deveres essenciais ao desempenho do cargo, formando, no 
seu conjunto, us linhas mestras do Poder Judiciário. A par disso, 
cabe n criação de um Conselho Superior da Magistratura, no plano 
mais elevado, c órgãos semelhantes no âmbito dos Tribunais Supc· 
riores e de Segunda Instância. Tais órgãos poderão trazer benéficas 
providencias administrativas c disciplinares, cm prol da unidade 
orgitnica c do regular funcionamento du Justiça, Bem sei que estas 
singelas observuçõcs não constituem novidade, pelo menos pura 
aqueles que participam, ou acompanham, com olhos de ver, a vida 
l'orcnso brnsileira. E que também não ignoram que a carreira da 
mugistruturu, sujeita u restrições c sem. orcrcccr maiores atrativos, 
.cstil rclcgudn n plano secundário cm quase todos os Estados c, de 
certo modo, 1111 csl'eru du Justiça Federal. Da! o chocante c 



t:cncmlit.m.lu desinteresse por tiio ch:vudu c dignilicante atividudc 
!Hnlissiunul. Nfio se oferece :111 juiz us condições cssencinis no seu 
status. Não vejo como fulur na ambicionada reforma sem se meditar, 
scri~uncnte, cm torno du uquisiçào e du permanência de bons juizes. 
O lnllunu.:nto condigno constitui um dos seus pontos cu pita is. 

Afora essas considerações particularmente vinculadas il fig~ra 
do juiz outras siio também imprescindíveis ao êxito da reformulação 
do Poder Judiciário. Parn exemplificar, no campo do processo civil 
devemos tornar mais simples a tramitação das uções envolventes de 
pequenos liligios, como as referentes à reparação de dano por aciden
tes de tr;insito, hoje tão numerosos. Apesar de termos um novo Có
digo com inovações salutares, jla se considera que apresenta certos 
inconvenientes, como verbi gratia, na parte de recursos. Vê-se que 
niio odmitiu os embargos infringcnles, perante o mesmo juízo, nas 
causas cujo valor fosse igual ou inferior a cinco vezes o salário mini
mo vigente na sede do juizo, constante do anteprojcto (arl. 561) do 
professor Alfredo Buzaid. Não subsistiu a boa solução prevista no 
nrl. 839 do Código de Processo Civil de 1939. Ao lado disso, am
pliou-se ex~cssivamente: a área de incidência do agravo de instru
mento, gerando abusos na utilização dessa espécie de recurso. · 

Observamos ainda que, no campo do processo penal, os delitos 
passíveisdc pena de detenção ou de multa niio devem permanecer su
jeitos a formalismos incompalivel com a rapidez reclamada pela cxe· 
cuçào de boa justiça. Além disso, cabe, reformular o sistema das 
sanções penais em relação aos pequenos delitos, possibilitando-se 
maior arbítrio ao juiz, tanto em relação ao princípio da individuali· 
zaçào da pena, da transformação da pena privativa de liberdade em 
sanção pecuniária, C0/110 em relação aos institutos do sursls e do 
livramento condicional, para uma melhor proteção e reintegração do 
delinqUente na sociedade, Aliás, com maior flexibilidade no uso das 
bons medidas de política criminal teremos menores problemas na 
área da execução das penas, diminuirão as dificuldades atravessadas 
froqUentemente pelos estabelecimentos penitenciãrios. 

Nas gmndes cidades devem ser criados juízes distritais, por
quanto a descentralização é uma medida compatível com a rapidez, 
economia e comodidade das partes. 

Esperamos, é bom ressaltar que a reforma da legislaçilo penal e 
processual penal guarde compatibilidade, na medida do possível, 
com as dirctrizes do diagnóstico elaborado pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Na linha dessas idéias gerais vale a pena acrescentar a da criação 
de órgão administrativo para o julgamento de questões aos servi· 
dores públicos, condicionando-se o controle jurisdicional il exaustão 
d:J imtãncia administrativa suficientemente aparelhada. Claro que a 
tramitação dos processos no órgão administrativo competente de
verá ser rigorosamente disciplinada, de modo a permitir rãpido 
funcionamento, dentro de prazos certos, sem acarretar prejuízo para 
as partes. Essn providência contribuirá, por certo, pura minorar o 
congestionamento da Justiça, Para isso, é óbvio, ter-se-á rever a 
regra do arl. III da Constituição Federal. Outrossim, seriam criados 
órgãos destinados u apreciação de questões fiscais e de Previdência 
Social, condicionando-se o ingresso no Poder Judiciário a exaustão 
da via administrativa. · 

Mas, niio é só isso. Vale lembrar que se torna necessária a 
modernizuçào dos serviços uuxiliuri:s c administrativos, cm termos 
de pessoal c aparelhamento material, em todas as instâncias, onde se 
fizcr.neccsslariu, a fim de que se possa alcançar uma trumitaçílo pro
cessual célere e verdadeiramente compatível com o prestígio da jus
tiça. Lamentavelmente uinda passam pelas nosssas mi\ os, oriundos 
de Tribunais de Justiça, acórduos manuscritos (ils vezes ilegíveis). fi 
1empo de nos socorrermos dos recursos da tecnologia, com a utili· 
wçiio das modernas máquinas datilográficus, dos aparelhos de grava· 
çi:io e dos computadores elelrônicos. Aliás, no Supremo Tribunal Fe
deral estamos examinando com u devida prudência possibilidade da 
atilizaçuo de computador cletrônico. 

1 I 

Percebe-se, ror af a necessidade da conjugaçílo de múliiplus 
mcdid:1s. u partir dus inst(ancius inferiores. 

Nào é dcmnsiu acrescentar que se impõem outras medidas, 
lhlutrm; csl'cms de utuuçUo do Estudo. Assim, por exemplo, us atinen
tcs i1 p~:squisu sobre o crescente índice de criminalidade, c suas cau
sas, o aumcnlo de cJctcrminadas demandas cíveis, e o estudo racional 
pana :as providencias particularmente a cargo do Poder Executivo. 
No entanto, é nosso propósito agora situar apenas alguns aspectos 
essenciais u rcfnrm:a do Poder Judiciário, limitando-nos ainda u 
considcr:açõcs cm torno da justiça federal comum c do Supremo 
Tribunal Federal. 

11- Justiça Federal de primeira instância, Sua crise e providên
ci:as puru que :alcance o elevado objctivo da sua criação. 

No que loca ia chamado justiça federal comum, de primeira ins· 
timcia, podemos dilcr que criada e organizada pelo Ato Institucional 
n'' 2, de 27-10-1965 e pela Lei n• 5.010, de 30-5-1966, rcspectivamen· 
te, e modilicud:a cm parte pela Emenda Constitucional n• 1/69, até 
agor:a não logrou êxito objetivado pelos seus idealizadores. Basta ver 
4uc, segundo levantamento efetuado pelo egrégio Tribunal Federal 
de Recursos, o número de feitos pendentes na primeira instância, ao 
lim de 1973, chegou :a duzentos e setenta mil (270.000). fi verdade 
que a maioria desses processos está representada por executivos 
liscuis, passíveis du rápida solução. Mesmo assim resta um elevado 
número de processos complexos, que exige estudo mais atento c 
c.Jemorudo. E a grande uvalanchc de processos continua, conforme 
nos imlicu a seguinte estatísticu rchttiva ao ano de 1974. 

Processos :autuados- M7 .279 
Processos julgados- 39.391. 
Crescem, de modo sensível, os efeitos sem julgamento na primei· 

ra instfmcia, com incalculável prejuízo para as partes, a começar pela 
própri:a União. 

Atualmentc temos 110 cargos de juiz federal, nem todos 
preenchidos, pois hia 35 vagas, sem perspectiva do devido preenchi· 
mcnto, sobretudo cm virtude de remuneração que não compensa, ou 
seja CrS X.2K7 ,00 (substituto), Não padece dúvidà de que, por 
insulicicntc, cabl!: aumcntur o número de juíZes na primeira instún
ciu, na medida necessária ao normal andamento dos processos. Toda
viu, impõe-se como medida de vital importância, prioritária, uma 
rcvisiio t.Jc vencimentos. Basta lembrar qtic, no curso deste ano, dois 
juízes federais pediram exoneração, um deles no Rio Grande do Sul e 
outro crn São Paulo. 

Tornu-se necessário, por outro lado, aliviar um pouco a carga 
de trubalho, através de uma melhor distribuição da competência. 
Assim, verifica-se que :a Emenda Constitucional n• 1/69, modifican· 
do a oricnt:açiio seguida pela Carta Política de 1967, deslocou da 
c<Jmpetência da Justiça do Trabalho para a Justiça Federal comum 
Uuízcs federais c Tribunal Federal de Recursos) "os litfgios decorren· 
tcs d:as relações de trabalho dos servidores com a União, inclusive as 
uut:arquius c as empresas públicas federais, qualquer que seja o seu 
regime jurídico" (urt. 110). Determinou também a competência dos 
juízes rcdcruis, ratlone personae, nas .. cu usas cm que u União, entida
de uutíarquicu ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição dt: uutorus, rés, assistentes ou opoentes, cxccto as de falên
cia cus sujcilus ia Justiçu Eleitoral e à Militur" (art. 125, 1). Ao que se 
vé, :afastou :a competência natural du Justiça do Trubalho (art. 119, I, 
da Constituição de 1967). Tui comportumento, além de deslocar sem 
razões pl:ausívcis, o julgamento pela justiça especializada, vem :on· 
trihuindo puna uumentar :a sobrecurgu dos juizes federais de primeiru 
·instiancin c do Trihumal Federnl de Recursos, com graves prejuízos 
puru os litiguntcs. Outrossim, nilo se justifica que u mesmu legisluçuo 
seja uprcciudu ora pclu Justiça comum, oru pela Justiça especializa· 
da, uumcntundo inclusive os dissfdiosjurisprudenciais. Por isso pare· 
cc-me de hum ulvitrc o retorno ii orientaçílo estubclecidu · nu 
Cunstituiçilo cJc 1%7, ussccurntóriu do competência du Justiçu do 
Tr:ahulho (url. 119, 1). · 

Dou upenus um exemplo, Outras limituçõcs podem ser csla· 
hl:lccidus nu ilrca dn cornpetênciu, inclusive criminul. 



Ao domais, nilo devemos esquecer u exuustuo du instünciu 
administrativa para o socorro ao controle jurisdicional. A criuçuo de 
lrihurwis administrativos e nscais, estruturados de modo a propor· 
cionar decisões sem tardança, nos prazos legais, muito contrlbuirâ 
pura o descongestionamento da Justiça Federal. 

Justo também será que organizados em carreira seja assegurada 
aos juízes rederuis a possibilidade de promoção uo Tribunal Federal 
do Recursos (ou ao Tribunal Regional e Tribunal Sup~rior Federal, 
se critrdos), mediante escolha lista tríplice de merecimento. Ter-se·ú 
um utrutívo puru o ingresso nu carreira, uma maior perspectiva para 
us vocuçõcs dcjui'l, 

III- Tribunal Federal do Recursos. Previsão constitucional de 
.riu! is dois Tribunais da. mesma categoria. Solução inconveniente. 
ln~encihilidado do serviço,Instituiç-ao de três instiincius e criação de 
Tribunais region:ris, ou ainda ampliação do número de juizes do 
Trihun:rl Fodornl do Recursos com a especialização de Câmaras, 
Turmas ou Grupos de Câmaras. Criaçüo de Tribunal de Alçada, 
Soltu;Uo inconveniente. 

·No momento, temos um Tribunal Federal de Recursos, 
purquunto nt10 forum criados dois outros previstos _na Lei. Mugnu, 
com sede uo Estado de Pernambuco c no Estudo de São Paulo (arl. 
li h,* 11•, da Constituição de 1967, e art. 121, § 1•, du Emenda Cons
titucional n'' 1/69). 

A prcvisUo constitucional, não obstante aparentemente bcnéli
cu, se cxccut:.u.la, teria trazido grande embaraço, fruto do dissenso ..... 
í nh:rprctutivo entre os três Tribunuis, aumcntundo, consideravelmcn
lc, o nl1mcro de recursos extraordinários, cm busca da unificação da 
jurisprudência. O funcionamento desses três Tribunais seria uma 
grande fonte de decisões divergentes. Portanto, agravaria a situação 
<lo Supremo Tribunal Fedeml, retardaria muitas decisõeslinais, 
'"'ulando assim algumas vantagens para as parles, como verbl gralia, 
u du ~.:omodidadc. 

/1 triplicação do Tribunal Federal de Recursos traria péssimas 
rcpcr~.:ussücs. Felizmente, não chegou a ser posta·cm prática: 

Nfio se pode negur que é invencível o volume de serviço canaliza
do panr o Tribunal Federal de Recursos, nu sua estrutura aluai. 
Segundo os dados constuntes do relatório daquela Corte e destinn; 
dos ir Rof;1rrmr do l'odor Judiciário, ao iniciar-se o ano de 1974, 
haviam 3.372 rcitos pondentes de julgamento. Durante o uno de 
1974, consoante relatório apresentadg pelo presidente Múrcia Ribci· 
ro, fonnn julgados 7.144 feitos, por 12 ministros, sendo que trés deles 
ultrapassaram individ ualmcnte, a casa dos 700 processos. 

Íl verdade que ó número de rcitos julgados ultrapassou ·o de 
pwccssos distribuídos, que atingiu a 5.267. Acontece que esta cirru 
deixou de ser hem nutis clevudu em razão da acentuada dcliciênciu 
llo ní11l1eru de juizes nu J,'lrimeinl instânciu. Duas soluções de maior 
importirncia se apresentam para o desarogo do trabalho no Tribunal 
l'cdenrl de Recursos. A prirndru consisto na instituição de três ins· 
li1ncius, com u criuçr1o de Tribunais Regionais, órgãos de segundo 
grau, cm nirrncm de qnatr'll, lllcalizndos cm Rccire, Rio de Janeiro, 
Sito Paulo c Porto Alegre. O Tribunal Federal de Recursos sé:riu 
trunsl'mnwdo em Tribunul Superior Federal, com u missilo de apre· 
cirrr as ofensas ao dircilll federal e do assegurar a unidade de suu 
inh:rprclnçlw. De suus decisões somente caberia recurso para o 
Supremo Trihunul Fcderul cm cuso de ofensa à Constituição, em 
turno lia intcrprctuçào do direito fedcrul. 

Estu oricnt~1çllll desccntrulizudoru reduzida, em bon parte, u 
tar~l'a dn Trihtrrurl Surcrior Fodor11l e, 110 mesmo tempo, contribui riu 
rura a cnmml'ldude llos litiguntcs situudos em cada região. De resto, 
uhriria nwior upurlunidudc de nccsso aos juízes de primeira instCan
ciu. os lJlJUis alntvés de pmmoçào poderia ulcunçar o Tribu'nal Rcgio· 
nal, c., até mc.'\llhl, n Trihum1l Superior Federul, levando u vuliosu 
co1llrihuiçiu1 da suu c:~periénciu c suhcr judicuntcs, · 

Entrcrncntos, opõe-seu objoçüo de que competindo 110 Tribunal 
Supcl'ior ~tpli~.:ur leis l'edenlis que tumbém são objeto de uprcciuçiio 
pelos Tdbun;tis de Justiçu dos Estudos, iriu proporcionar muis 
rccursllS extrH{lrdinúrios, por força de divergência intcrpretutivu. De 

fato, isso ocorreria, ludo que a Justiça Federal comum niio se limita, 
como 11contecc cm relação às Justiças Eleitoral c do Trabalho, à 
aplicaçi1o de leis especiais, não aplicadas pelas Justiças comuns esta· 
duuis. Tcr·sc-iu o inconveniente do recurso extraordinário buscado 
no dissídio jurisprudencial, nascido, por exemplo, da interpretação 
de uma rcgru do Código Civil, a retardar a decisão nnal e con· 
gcstionundo cada vez mais o Supremo Tribunal Federal. Contudo, é: 
de convir que orn virtude da complexidade do problema, jamais se 
pndcrú encontrar uma solução que não apresente inconveniCntcs, 

Outru idéiu, tamb&m interessante, é a de elevar o número de 
juizes do Tribunal Federal de Recursos, udotando-se, ao mesmo 
tempo, a especialização do Câmaras, Turmas ou Grupos de Cáma· 
rus, que formariu secções distintas, evitando-se mais um grau de 
jurisdiçtro. A"irn, poderíamos udotar u especialização quanto a ques· 
tõcs cíveis, pt.:nuis, fiscuis administrativas, etc. 

O critério da especialização proporcionaria julgamentos mais 
rúpit.los, c, possivelmente, muis seguros. Contudo, .niio teria a vanta· 
gcrn da facilidade de acesso às parles, resultante da fórmula consis· 
tc11lc na crinçào de Tribunuis Federais de Segundo Grau, em várias 
rcgitu:s. 

Ainda h ir~"""' sugira a criação de Tribunal de Alçada na segun· 
da instância da Justiça Federal, à exemplo do que se adotou na Justi· 
ça csÚrdual (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Paraná). A proposição não é atraente, uma vez que iria 
gerar divergência jurisprudencial dentro da mesma área 
jrrrisdici<mal, ou scj" com o Tribunal Federal de Recursos reclaman· 
do a sua unirormização através do recurso extraordinário. Além de 
prolongar a data da decisão nnal, aumentaria a carga de trabalho do 
Supremo Tribunal Federal. Isso, dentre outros inconvenientes, a 
compreender possíveis desentendimentos quanto à independôncia 
administrativa do Tribunal de Alçada. 

Numa resumida visão percebe-se que até: as melhores rórmulas 
imuginadns apresentam inconvenientes. Isso port:m, não deve afastar 
u escolhll de uma delas, porquanto induvidosumente terá sensíveis 
vantagens "o aluai estado de runcionumento da Justiça Federal de 
Segunda lnstt1nciu. 

Não é demasia acentuar que o Governo deve se dispor a gastar 
um pouco mais com o Poder Judiciário, a fim de lhe proporcionar 
uma estrutura adequada ao relevante papel que vem desempenhun.
du, com sacrifícios, nu horu presente. Inclusive, nilo deve perder de 
vista, além das repercussões no âmbito da sociedade, os prejuízos 
debitados à União cm virtude do retardamento das decisões sobre 
matérin fiscal e ndministrativa. 

No plano da Justiça Federal, verincumos que não são elevados 
os encargos nnrrnceiros, segundo se percebe dos seguintes dados: 

DESPESA GERAL DA UNIÃO: 
1973 1974 1975 

52.129.306.600 
71.713.S28.000 113.396.375.000 

DESPESA STF: 
20.620.000 25.192.400 
37.425.000 

DESPESA PODER JUDICIÁRIO 

436.142.200 495.303.900 
646,862.200 

PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DA UNIÃO: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

0,039% 0,035% 0,033% 

PODER JUDICIÁRIO 

0,836% 0,690% 0,570% 

/lliirs, osso pcrcontualtornn·se nindn menor em rnco dn deduçilo 
dus custns urrccndndus r,oln União. 



1:: chegada a hora de enfrentar os desafios, passando à ação, com 
perseverança e firmeza. 

IV - Supremo Tribunal Federal. Sua posição no sistema 
constitucional. A chamada crise no Supremo Tribunal Federal. As 
modificações introduzidas na Constituição c no Regimento Interno 
da Corte. Sua significação. A reforma do Poder Judiciário e o Supre
mo Tribunal Federal. As melhores soluções. Conjugação de medidas 
para afastar o congestionamento dos processos e valorizar a mais 
alta Corte. 

Ao Supremo Tribunal Federal, situado no cume do Poder 
Judiciário (arts. 112 e 118 da Constituição Federal), é reservada a 
difícil tarefa de árbitro soberano da interpretação da Constituição da 
República e das leis federais. Vivemos num Pais em fase de desenvol
vimento, de abundante e casuística legislação ordinária, nem sempre 
ornada de boa apresentação técnico-jurldica, capaz de facilitar a 
missão do intérprete e aplicador da lei. 

A denominada "crise do Supremo Tribunal Federal" consiste 
no excessivo número de feitos submetidos ao julgamento de uma 
Corte composta de onze juizes. O problema não é de hoje, porquanto 
já ria segunda década do século' Se reclamava o congestionamento do 
serviço. Na verdade, àquela época, mais ·em razão dos métodos de 
trabalho que do número de processos, limitado a algumas dezenas 
para cada ministro, Nos últimos decénios, porém, o volume do'.servi
ço desafia áté: á resistência orgânica dos julgadores. 

1:: de se atentar para que a nossa Corte, além da ampla função 
atínente ao recurso extraordinário (art. 119, inc. III, letras ua", ~~b'7, 
"c" e "d", da Constituição Federal), exerce a de Tribunal de instân
cia superior (art. 119, inc. III, da Constituição Federal), bem como a 
de caráter originário, segundo o elenco constante do inc. I, do art. 
119 da Lei Magna, onde se destaca a sua indole de Corte Constitu
cional. Como se vê, múltiplas e graves são as suas atribuições. 

Os dados estatísticos bem revelam o exaustivo labor que se exige 
decnda Ministro. Vejamos:. 

PROCESSOS 
DISTRIBUI DOS 

1967 - 7.634 
1968 - 8.777 
1969 - I 0.309 
1970- 6.716 
1971 - 6.006 
1972 - 6.692 
1973 - 7.298 
1974 - 7.854 
1975 - 3.735 

(nté 23·6) 

PROCESSOS 
JULGADOS 

7.881 
9,899 
9.954 
6.486 
6.407 
6.523 
8,049 
7.986 
3.772 

No uno de ltJ741icurum assim distribuídos os julgamentos: 

I- Tribunnl Pleno 
a) Plenl•rio .................. .. 
b) Relu tores .................. . 

II- Primeira Turma 

u) Turmu .................... . 
b) Relatores .................. . 

III- Segunda Turma 

u) Turma ......... , .......... . 
h) Relu tores .................. . 

640 
135 

2.084 
1.772 

1.588 
1.767 

775 

3.856 

3.355 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 7.986 

O Tribunul Pleno realizou 70 sessões, sendo 9,0 a médiu de 
julgamento por st:ssf~a: u Primciru Turmu rculiwu 60 sessões, com 

34,7 julgamentos por sessilo; c a Segunda Turma, cm 69 sessões, 
juiAOU 23,0 processos por scssilo. 

No transcurso deste ano, até o dia 25 do corrente mês, foram 
distribuidos 6.283 processos, cabendo uma média de 685 para cada 
Ministro. Cabe esclarecer que em virtude da ocorrência de duas 
vagas, por aposentadoria dos eminentes Ministros Oswaldo Triguei
ro e Aliomar Baleeiro, a distribuição se fez, durante certo período, 
ora por 9, ora por 8 Ministros. Esses dados atestam o imenso e 
desarruzoado esforço desenvolvido pelos Ministros, às vezes com 
sacrifício pessoal, para se desincumbircm da incessante carga de 
trabalho. 

A minha experiência durante oito anos, para ser mais exato, a 
partir de 22-2-1967, quando ingressei no Tribunal, demonstra que 
não é: possível se permitir o prolongamento dessa situação, Durante 
o ano passado fui relator de 916 processos, incluindo-se os agravos 
de instrumento. Devo ressaltar que sempre mantive em dia o meu 
trabalho, mas à custa de penoso esforço, sacrificando horas de lazer, 
inclusive vários fins·dc-semana. Aliás, essa tem sido a regra observa
da, de modo geral, pelos juizes, variando a produção de alguns em 
razão de métodos e circunstâncias pessoais. 

Niio é possível se manter esse ritmo de trabalho, trabalho 
forçado, com risco de sacrificar-se a qualidade doutrinária de deci· 
sões que devem servir de modelo. Impõe-se uma racional distribui· 
ção das funções, de modo a desafogar o Supremo Tribunal Federal, 
1:: certo que se vem tentando minorar essa situação. No Governo do 
admirável e saudoso Castello Branco foi aumentado de II para 16 o 
número de Ministros de Corte, alterando-se, em parte, a sua 
competência (A. I. n• 2, de 27-10-1965 e Constituição Federal de 
1967). Com 3 Turmas, de 5 Ministros cada uma, atribuindo-se ao 
Plenário as questões constitucionais, bem assim os embargos de 
divergência, além dos feitos originários, o Tribunal conseguiu 
afastar, por algum tempo, o constrangedor acúmulo de serviço. 

Dentre as modificações introduzidas pela Carta Politica de 1967 
c mantidns pela Emenda Constitucional n• I /69, vale realçar a limita· · 
ção do recurso extraordinário com base na alínea a, do inc. III, do 
nrt. 114, hoje 119, expressa na locução "negar vigência de tratado ou 
lei federal". Ai, na verdade, houve intenção de restringir o recurso 
extruordinúrio, razão por que foram afastadas as expressões uqunn
do a decisão for contrária ... à letra de tratado ou lei federal", inseri
dns nu alínea a, do inc. Jll, do art. 101, da Constituição Federal de 
1946. Mnnifestando-me sobre o alcance da modificação tive 
oportunidade de nfirmar: 

"Não há dúvida de que o legislador quis restringir o cabimento 
do recurso. Na vigéncia da Constituição de 1946 cingia-se à violação 
trunslúcida dn lei federal, quando não se cuidasse de simples e 
nntural exerci cio do poder de interpretar, conferido ao julgador. Não 
hú ncgnr, no entanto, que a finalidade do recurso extraordinário é 
assegurar a inteirela du ordem jurídica objctiva, u inteireza do 
direito federal. Daí, quando o constituinte se refere u negar vigência 
i1 lei federal, h{t de ser compreendido, a meu ver, nos seguintes ter
mos: quundo o juil negar, expressamente, u vigência da lei, ou 
qunndo, deixnndo de nplicar lei federal a toda evidência impres
cindível ao julgamento, a conduta do julgador importe em negar, 
impliciwn1ente, virtualmente, a suu vigência." (RTJ 43/674), 

Tmnb~m limitou-se o recurso extraordinârio no iimbito das 
Justiças Eleitoral e do Trabalho, aos casos de ofensa li preceito da 
Constituiçilo (art. 132 c 135, hoje 139 c 143). Finalmente extinguiu-se 
o recurso ordin{trio cm caso de dcgcnerução de mandado de scgurnn
çn (i\ tu lnstitucionul nY 6/69). 

Ao que se percebe, o Governo, agindo cuutclosumentc, não se 
animou a efctum umn reforma de maior Profundidnde, udotundo 
para o reCllrso cxtruordinúrio o critério du ultu·relcvún'ciu du questão 
federal dchutidu. Nos Estudos Unidos, situliÇilo semolhanto encon
trou soluçiio nos idos de 1925, mediunte o denominudo "Ato de 
Juizes", quando o Congresso ampliou lurgamcnt~ o pocler 
discrh:ionúrio du Corte Supremu, dundo ênfase nó critério du rclevtin-
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ciu, segundo o quul se verifica, preliminarmente, se a questão federal 
tem muior. si~nificução do ponto de vista da sua repercussão no. 
mtercsse publico, de modo u merecer um pronunciamento da Corte. 
Em eonseqUénciu disso, os casos afinal submetidos u julgamento 
licum reduzidos u poucas centenas e não a milhares de processos, 
como ocorre entre nós. 

Inovação que merece realce estâ ••pressa no art. 115, parâgrufo 
único, letra c, da Curta Politica de 1967 {art. 120, parágrafo único, 
alínea e, da Emenda Constitucional n• 1/69), c segundo a qual o 
Regimento Interno estabelecerá "o processo e o julgamento dos 
feitos de sua competência originária ou de recurso". Truta-se de 
função legislativa especialmente outorgada pela Lei Magna. 

Outra importante novidade foi introduzida . pela Emenda 
Constitucional n• 1/69, com o parâgrafo único do art. 119, Tendo· 
cm consideração o acúmulo de causas sem maior significação, pas
sou u permitir que o Supremo Tribunal disciplinasse; à vista da 
natureza, espécie ou valor pecuniário, os casos enumerados nas 
alíneas a e d, do inc, III, do urt, 119. 

Com o Regimento Interno que passou a vigorar a IS-10-1970, fi •. 
cou estabelecido que salvo nos casos de ofensa à Constituição ou 
discrepância manifesta da jurisprudência predominante no Supremo 
Tribunal, não se permite recurso e•traordinârio quando se tratar· 
de crime ou contravenção a que sejam cominadas penas de multa, · 
prisão simples ou detenção, bem assim de medidas de segurança com 
eles relacionadas nos casos de acidente do Trabalho, nas hipóteses de 
relação de trabalho tratadas no art. 110 da Constituição; nos manda
dos de segurança, quando o julgamento não apreciar o mérito {art, 
)OH, ines. I, 11 e III). Além disso, fixou-se uma alçada para o recur- · 
so extraordinário, com base no maior salário mínimo vigente no pais, 
considerando-se a existência de uniformidade ou de divergência de 
pronunciamento nas instâncias ordinárias ou ainda a verificacão de 
instância única {inc.IV do art. 308). 

A discriminação com base no valor pecuniârio tem sido objcto 
de críticas, sob a alegação de que se exclui de julgamento pela mais 
alta Corte questões relevantes, porém de pequeno valor. Acontece 
que o preceito sempre foi aplicado com as devidas cautelas, cm 
benef'ício dos reais interesses da justiça. Ao demais, a crítica jâ não 
pode ser levantada, de vez que com a Emenda Regional n• 3, de 12-6-
1975, licou estabelecida a exceção da relevância da questão federal, a 
fim de que se permita o processamento do recurso extraordinário 
(urt. 119, parágrafo único, da Constituição Federal). Se, de um lado, 
aumentou-se o elenco de casos de não cabimento do recurso 
extraordinário,. ficaram ressalvadas as hipóteses de ofensa à. 
Constituição e da relevância da questão federal. ' 

A inovação constitui mais um passo da corte, no sentido da sua 
valorilação e aprimoramento. 

A Emenda Regional n• 3, fruto de meditado exame de todos os 
juízes do Supremo Tribunal Federal, aumentou o elenco do não 
cabimento do ,recurso extraordinário, constante do art. 308, incluin
do as hipóteses de decisões proferidas em: a) - "habeas corpus", 
quando não truncarem a ação penal, não lhe impedirem a instaura
ção ou u renovação, nem declararem a extinção da punibilidade"; b) 
- litígios decorrentes "da relação estatutária de serviço público 
quando não for discutido o direito à constituição ou subsistência da 
própriu relação jurídica fundamental"; c)·- ações possessórias, de 
consignação em pagamento, relativas a localização, nos procedi
mentos sumurissimos c nos processos cautelares; d)- execuções por 
título judiciul; e) - "extinção do processo, sem julgamento do 
mérito, quundo não obsturcm a que o autor intente de novo u açilo", 

No que !unge ao "habcus corpus", desde que a sua concessão 
não resulte o trancamento du ação penal, não é impeditiva da sua 
instuurução ou renovação, nem expresse a extinção du punibilidade, 
não hti motivo para que a decisão do juízo "a quo" venha a ser re
e"'tminada pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, valorizam-se 
mais us decisões dos Tribunais de onde provêm, evita-se o consumo 
de tempo, prejudiciul, por vezes, no andamento normal do processo, 
·:diminui-seu curgu de serviço da Corte mais alta. 

De igual modo, não há razão pura que litígios sem maiores rele
vos, cm torno de certas relações estatutárias de serviço público, como 
por exemplo férias, transferência, contagem de tempo de serviço, 
pequenas sanções, etc, sejam submetidas a exame final pela Corte. 

Ao lado disso, também não é justo que meras açõcs posscs
sórias, de constgnaçào em pagamento, de locação c açõcs de 
procedimento sumuríssimo {art. 275, 11, do CPC), venham a passar 
pelo crivo do Supremo Tribunal. Nesses processos cm que se 
recomendu, especialmente, a celeridade, não se compreende a demora 
nu suu solução final. Temos exemplos de açõcs de despejo, ou açõcs 
renovatórias de locução comercial, que subindo ao Supremo 
Tribunal, cm recursos protelutórios, no mais das vezes, causam 
males irreparáveis. 

Ainda, quando se cogita de execução baseada cm título e•ccuti
vo judicial, assim uma sentença homologatória de transação, de 
conciliação (urt. 5H4, III, do Código de Processo Civil), também aí 
não existe razão pura se submeter ao apelo derradeiro. 

Do mesmo modo, se há extinção do processo sem o juiz se 
pronunciar a respeito do mérito, e de modo a não obstar que o autor 
intente novamente a ação, como verbl aratla, se o juiz indefere a peti
ção inicial, se há abandono de causa {urt. 267, I a 11, do Código de 
Processo Civil), seria descabido permitir em tais situações o rc~.:urso 1 
extraordinário. 

Finalmente, elevou-se a alçada do recurso extraordinário fixada 
em mais 60 e 30, pura 'mais de 100 e 50 vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. Aliás, lembro que ao ser votada a Emenda Regi
mental de 12-11-1969; anterior ao atual regimento, quando se adotou 
o critério do valor pecuniário manifestei-me na proporção asora ado
tada, ficando porém, vencido. 

Em todas as hipóteses previstas no invocado art. 308, do nosso 
Regimento Interno, i: bom repetir, o recurso extraordinário poderâ 
ser processado, seja nos casos de ofensa à Constituição, quer cm vir
tude da relevância da questão federal que envolva. Todavia, impõe
se deixar claro que compete privativamente ao Supremo Tribunal Fc· 
dera! o exame da argUição de relevância {§ 39 do urt. 308). Quando· 
falamos de todas estas medidas, frutos de criatividade salutar, não 
podemos deixar de fazer menção à instituição da súmula, afirmação 
do pensamento interpretativo predominante no Tribunal, idealizada 
com muita argúcia, pelo eminente Ministro Victor Nunes Leal, c que 
vem contribuindo para a redução do dissenso de julgados e, por 
igual, pura facilitar determinados julgamentos. Ela não é intocável. 
Tania assim que o Regimento Interno {urts. 98, § I•; c 99) permite a 
'revisão da jurisprudên~ia nela consubstanciada, trazendo, comu 
. conseqUência, a sua alteração ou cancelamento. 

De grande significação i: o poder conferido ao relator, de "arqui
var ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intem
pestivo, incabível ou improcedente; e, ainda, quando contrariar a 
jurisprudi:nciu predominante do Tribunal {art. 98) ou for evidente a 
sua incompeti:nciu" {art. 22, § 1•). 

Não me parece demasia acrescentar que na faixa permanente, 
diante da relevância do ·mister de julgar estamos sempre atentos aos 
valores ético-jurídicos fundamentais, necessários à organização do 
Poder c à própria liberdade do homem. O zelo pela verdade revela
se, por exemplo, numa medida aparentemente singela- a permissão 
de esclurecimento prestado pelos advogados das partes, sobre maté
ria de fato, após o voto do relator. Os que militam perante o Su
premo Tribunal Federal bem aquilatam o significado dessa medida. 

Todo esse empenho precisa ser completado agora, com a re
forma geral do Poder Judiciário. Na área particular do Supremo Tri
bunul rederul hú várias sugestões. Uma delas é o aumento do nú
mero dos seus juizes. ~certo que o aumento de li para 16 {Ato Insti
tucional n' 2, de 27-1 0-1965), permitindo a constituição de 3 
Turmas, proporcionou uma melhoria na situação da Corte, aras
tunda temporariamente o constrangedor acúmulo d~ serviço. A mc
didu, que durou até o Ato Institucional n' 6, de 1•-2-1969, quando o; 
Tribunul voltou !lO número de li ministros, a meu ver não iriu uten-· 
der no Progressivo uumento dos feitos da suu competência. Au-
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mcntur upcrws o número de juizes não constitui uma soluçuo satisfu
tôriu, porquunto será de cf"êmeru eficácia, diante do crescimento 
wgctativo c do ucelerudo progresso do País. 

Outra idóiu, é a de trunsformur o Supremo Tribunal Federal cm 
Trihunul destinado u julgar questões de naturezrr constitucional e os 
casos que, pda grande importância, ticusscm na sua competência ori· 
ginítri~l. Emboru vieSse a reduzir, de modo acentuado, o serviço da 
Corlc, não rcstu dúvida de que o excesso de processoS seria .transfe
rido pana um novo Tribunal. Ao mesmo tempo iriam surgir dincul
dadcs qu~mdo nos recursos extraordinários se cogitasse de tema cons· 
tilucionul ao ludo de interpretaçuo de lei federal. Em tal hipótese, 
dada u eomplexidude, os recursos iriam sofrer tramitação mais dcmo
rudn, com a cisão dos julgamentos. 

A diminuição du competência, atribuindo-lhe as questões de 
nmior importimciu c rcpercussii.o i.:, a meu entender, a melhor solu
çiro. Quer se udote a idéia de Tribunais Regionais Federais e de um 
Tri hun;rl Superior Federal, terceira instância, ou a da especialização 
c umpliuçuo do aluai Tribunal Federal de Recursos, poder-se-â esta
belecer limituções à recorribilidade, ressalvadas a matéria constitu
cional c as questões federais relevantes. 

Deve-se, de qualquer forma, preservar a sua marcante e tradi
cionul função, como Tribunal~~~ Fe~erução. 

Será interessante que se .. dê eficácia norm'ltiva a decisões em 
tcrnu de intcrprctucão de leis federais na forma regimental'\ con
forme ncou lembrado em nosso relatório geral, sobre o diagnóstico 
pur:r a rcl'ormu do Poder Judiciário. Tal providência, a obrigar as ins
timcias inferiores, facilitará vários julgamentos. Outra idéia, que 
poderia ser udotudu ao lado da representação do Procurador-Geral 
da República, cm rat.uo de inconstitucionalidade de lei ou ato norma
tivo J'ederul ou estuduul (urt. 119, I, lctrn I, du Constituição Federal), 
será u du representação pura interpretação de lei federal, com efi
circiu normativu, provocada por pessoa jurídica de direito público, 
através do Procurudor-Gerul du República. 

Outro dispositivo especial, c de acentuada importância, será o 
atincntc a uvocutória. a fim de que, em casos excepcionais, o 
Surremo Tribunal Federal chame a si o exame de causa em que haja 
ri.1eo de gruvc lestro ir ordem, à segurança ou ils finanças públicas, 
sendo-lhe permitido suspender os efeitos de decisiio tomada na ins
timcia inferior, até a sua definitiva apreciação, cm prazo certo. 

Estas, cm linhas gerais c nos limites em que me fixei, as consi
de"'çõcs fruto, sobretudo, da experiência conquistada nu magistru
·tura, c que espero sejam nicrcccdoras da devida mcdilllçâo por uque .. 
lc.1 <JUC pos;uldos de uubrcs propúsiros, pretendem colaborar nu 
reformulação c mt preservação do Poder Judiciário. Espmmos 
todos a especial utençüo dos juristas militantes, daqueles que bem 
.1:rhcm ser a lógica do direito uma lógica diferente da lógica de tipo 
rnutemírtico, ou da simples lógica dedutiva, u cargo de leigos, por 
cornprccndcr, como dit. Recuscns Sichies " •• ,e! logos de lo humano, 
la lóglcn de lo rnzionable". Assim como não se deve prescindir da 
fHIIavru do técnico cm cconomin, administrução, urquileturu, etc. 
quando ncccssúriu uo cquucionamcnto c solução de dctcrminudos 
r)roblcmas •. iguulmcntc não se deve relegar a plano sCcund:lrio u colu
buruçüo, quundo couber, do protissionnl que truz consigo u visão do 
mundo jurídico. 

Temos fundadas esperanças no prosseguimento da imprescin
dível c marcuntc obra- Rcformu do Poder Judiciúrio- rcsultuntc 
de um encontro feliz, da visitu do Excelentíssimo Senhor Presidente 
d~1 República, li casa do muis ulto órgão judicantc do Pufs, u 16 de 
nbriil de 1974. Aguardamos com elevada connança, o cumprimento 
d:r missuo a cargo do Poder Executivo c do Poder Legislativo, rcspcc· 
tivamcntc. 

Pcrrnitam·mc concluir dizendo que o Supremo Tribunul Fc· 
dcrul, sem intcrrupçiio dos seus afazeres normuis, (arduos c inces· 
suntcs, prm:urou com seriedade, singeleza c nlrivez cumprir o seu en
cmgu. Saliento ulndu que n'iio nos furtaremos U coluboruçllo que se 
fizer ncccssl1ria uu éxito do nlcvuntado empreendimento de hlt muito 
reivindicado pelos juristas, purticularmcntc, por nós, os juizes, que 

tumbém procuramos, nu medidu dos meios de que dispomos, apri· 
morur us instituições que engrandecem a Naçilo. 

O Sr. Pctrônlo Portela (ARE~A - Plauf) - Sr. Presidente, 
peço a pulavru, como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- V. Ex• tem a pula
vru. como Li der. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (AliENA - Plauf. Como 
Lide;, pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente: 

Incumbido está o Senador Osires Teixeira de dar resposta ao dis
curso que vcm.dc ser proferido pelo ilustre representante do Rio 
Grande do Sul. 

Cube-me, todavia, fazer uma observação que considero de sum< 
importírnciu. Quem agravu c continua a agravar o Poder Judiciário 
nuo é o Presidente da República. Sua Excelência, num discurso 
proferido nu Convenção Nacional du ARENA, tomou uma posiçilo 
críticu cm relaçuo aos mecanismos do Poder Judiciário, fundamenta
do, exclusivamente, num diagnóstico emitido pelos representantes 
mírximos do Poder. Em nenhum momento Sua Excelência tomou 
qualquer atitude de menosprezo à Justiça; nunca malsinou as ativi
dudes c :rs utribuiçõcs do Poder Judiciário. Ao contrário, na primeira 
oportunid:rdc, pediu, ele próprio, uo Presidente do Supremo Tri
bun:rl Fcder:rl, um diagnóstico pura que, nu medida das possibi
lid:rdcs do Poder Executivo, as providências pudessem ser tomadas. 
Essu é n atividudc de quem confia. 

Evidente, Sr. Presidente, que estou autorizado a dizer que a con
dúta do Governo não será aquela preconizada da tribuna, pre
tensiosamente, como sempre, pelo nobre Senador representante do 
Rio Grande do Sul. 

O Governo já tomou providências, através dos canais adequa
dos c, não obstuntc considerar os juristas há pouco mencionados 
neste recinto, do mais <llto nível e da maior altitude, saberá dar 
continuidade aos ltabalhos em curso no Ministério competente, que 
é o da Justiçu. 

Além do mais, Sr. Presidente, quem desconfia da Justiça é quem 
prcconit.a outros caminhos, que não aqueles seguid~s pelo Senhor 
Presidente du República. Sua Excelência foi a quem de direito, ao Su
premo Tribunal Federal, e lá, com a autoridade de Chefe do Governo 
c Chefe de listado, pediu que o diagnóstico se fizesse, para que as 
soluções pudessem ser adoradas. Não seria agora que Sua Excelência 
iria abandonar esses valiosos subsídios e designar uma Comissão de 
Juris"'s· visundo a corrigir um retrato, magistralmente feito pelo 
rirguo competente- u cúpula do Poder Judiciário -que, de resto, 
ouviu os demais órgãos da Justiça, 

Sr. Presidente, quero umn vez mais dizer que as explorações em 
torno dus deficiências da Justiça não são provenientes do Oovernq, 
mas produto de glosas du Oposição, notadamenlc do ilustre orador 
'i uc, h ir pouco, se fez ouvir no Senado Federal. 

Sr. Presidente, não me cabe, nesta oportunidade, unulisar as 
incongruências que são a constnnte dos pronunciamentos do rcpre• 
scntunte do Rio Grande do Sul. S. E,,, fulou dos esbanjamentos du 
TransunHllônicu. Primeiro, u Oegou: fascinado por ela, a ela foi e 
nclu se perdeu, principalmente ao proclamar que a soma gasta com a 
Transumuzônicu dariu paru.u reforma de todo o Poder Judici(lrio. 
Autor, asscv..:rara que não subiu quanto forn nela gasto, Em seguida, 
diugnostic:t, orçn, tomu todas ns providências sem suír du tribunu, na 
postura sapiente de quem é o próprio detentor du verdade. 

Sr. Presidente, é muito bom fazer-se oposiçüo· dcstu formu. 
Rcsolvcm·se tmios os problcmus, com um simplorismo de espuntur. 

Mas, desgruçad~1mente, aqueles dcsubituados uos tempos mo· 
demos, uquclcs que gostam das lições do passado, sem udequur às 
circunstiuH:lus do presente, esquecem dndos fundumcntuis uo 
analisar, por exemplo, o problema relativo t1 crise de combustfvcis. 
Ncnhum nttor internacional foi pelo orador mencionndo, c busturiu 
llue a questiio eclodisse pura liUC, de imcdiuto, o Govcrno estivesse, 
num pussc de milgicu, u upcrtur um botão, fuzendo u soluçfto r.rontu 
c eficaz, 
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A crise do petróleo envolve problemas politicas c gestões diplo
mílticas: cm úllimn instância, revisiona a divisão do poder no mundo 
moderno. . 

Isto tudo foi inteiramente olvidado pelo orador; gostaria eu que 
li;.c"c ele corresponder a rompa com que profere a palavra à subs
tilllciu da idéiu. Ma:-;, pura S. Ex•, é sulicientc u!Cgur ~tudo se truns· 
furnw cm verdade. Isso basta pura que, dito por S. Ex•, o Governo 
seja inapclavclmcnte surpreendido cm mora ou em falta. 

Sr. Presidente, lumcntavclmcntc é um discurso vazio, sem con· 
tcúdo, como sempre, misturando as cois,us par~ a nenhuma conclu
si'iu chegar, Terminou - talvez cm homenagem ao ilustre Senador 
l~obcrto Saturnino - por passear sobre a Ponte Rio-Niterói, des
conbcccndo que pode ser obra de prioridade poli:mica, mas absoluta
mente indispensável u· um centro urbano, hoje mais complexo em 
razão de uma fusiio que se angurou imprescindfvel até ao equillbrio 
sódo-cconômico do País. · 

Sr. Presidente, niio é minha a tarefa de analisar o discurso do 
eminente orador pelo Rio Grunde do Sul. Vai fazê-lo, em nome do 
meu Partido, o ilustre Senador Osircs Teixeira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com as 
inscrições, tem u palavra o nobre Senador Os ires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás. Em nome da 
ARENA, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Obviamente, jío as palavras do meu eminente Líder dispensa
rhtm u necc~sidudc de outros comentários a propósito do longo 
pronunciamento do eminente representante do Rio Grande do Sul... 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí) - Pode-se dizer, 
fastidioso. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Acolho u 
palavra de V. Ex• que, com autoridade, diz que, além de longo, 
fastidioso. Se bem que devo render minha homenagem ao·eminente 
representante gaúcho: discurso pleno de uma dialética boa, discurso 
cm 'Iuc o comportmncnto cênico é rculmcnte udmirávcl. Só lamentá
vel a falta de conteúdo víolido, porque, na verdade o Senador Paulo 
Brossard dü pinceladas de coloridos que eu consideraria até absur
dos, quando coloca o problema. 

Se pintor fosse, cu diria que S. Ex• seria como Van Gogh nos 
seus momentos de crise, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - l'i uma 
e,l/1rht <Jlle V. E.x• cstú·mc conferindo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- V, Ex• não é 
pintor. Como orador, funcionaria como o pintor Van Gogh. Talvez 
~amo pintor, ugissc de outra forma. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Um dos 
maiores pintores do mundo, de todos os tempos. 

O Sr. Petrônlo Poriellu (ARENA - Piauí) - Caminhos er
rudos, scm'prc. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Sr. Presiden
tr.: c Srs. Scnudmcs, desde ontem o eminente Scnudor Paulo Brossurd 
llcupa n trihunu, 'Jucrcndo cstubclcccr um untugonismo entre o 
Poder Excculivo c o Poder Judici(trio, Desde ontem S. Ex• insiste cm 
cstuhclcccr um desentendimento entre o Executivo e o Judiciário. 
Desdc ontem S. Ex• comctc umu gruvissimu injustiça com o Poder 
Executivo, uu dizer que Suu Excclênciu o Senhor Presidente du 
Hcpllhlica, nu""' fula pcruntc u Convenção Nacionul du ARENA, 
tcriu /'cito críticas uccrbus uo Poder Judiciltrio, 

Uasta, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que se leiu u decluruçt10 
de Sua Excclüncia o Senhor Presidente pum concluir que niio se 
Cllllll!m, lUIS suas paluvrus, nudu disso. Não existe críticu de Suu 
Exccll!1H:ia ao Poder Judicittrio. O' que se verificu nu decluruçi1o de 
Suu Exccl~nciu é, cxutmnente, a constutuçào u que o próprio Poder 
Judiciúrio clwgou, quando levantou, quando fez, por solicituçi'io do 
~'hc/'e du Nlli;i'tu, o scu t.liugtH\stico. 

Piz o Senhor Presidente cm sua fula: 
.. ê de espcrur-sc que nosso arcaico mecanismo judiciá· 

rio, ..... 
E o eminente Senudor Paulo Brossurd, com a vivência que tem, 

l'ientii.lo os problemas na sua grande terra gaúcha, há de concordar 
conosco de que, realmente, a i:struturu do Poder Judiciário está arcai-· 
cu. Aq uclc dito de que a Justiça deve ser rápida e barata está longe de 
signilicar u vcrdude. Com efeito, temos neste Pafs uma Justiça lenta. 
E o que~· procuru, através do diagnóstico levuntudo pelo Supremo 
Tribunal Federal, com a colaboraçiio do Poder Executivo, é, 
exatmnente, retimr du Justiça us condições de lentidão e de arcufsmo, 
tornundo-u capaz de promover a justiça rápida e a justiça barutu 
puru todos os brusilciros. 

Continuo cnm a fala de Sua Exceli:nciu, e repito desde o inicio: 

••ê de cspcnar-se que nosso arCaico mecanismo 
judiciário, reconhecidamente lento e inencuz às chicanas e 
procrustinuções, se vcnhu a aperfeiçoar finalmente, coni u 
colaboração dos três Poderes da República, pura que se im
plante o tipo de sanções adequadas a.tais crimes, evitando-se 
o recurso, embora com o aplauso generalizado das pessoas de 
bem deste País, u medidas de exceção, únicas eficazes, na 
verdade, por mais que cm si mesmas lamentáveis." 

Nu verdade se torce ou não se entende o qUe quis Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República dizer na sua fula perante a Con
vcnçüo da ARENA. O que Sua Excelência pretendeu foi contar com 
o concurso de todos os Poderes da República, de todos os Partidos 
'JUC compõem este Purlamento, inclusive com o concurso de V. Ex•, 
pura que ofereçam medidas e sugestões capazes de aprimorar o 
mecanismo du Justiça. E o aprimoramento do mecanismo da apli
cação du JuStiça cm nosso Pais está-se fazendo, Excelência. Estamos 
a votar Códigos de Processos, votamos o Código Penal não faz 
muito. Siio mecànismo da Justiça, 

Com que objetivo se estú aquilatando da valia do diagnóstico 
feito pelo Supremo Tribunal Federal? Com o objetivo de implantar 
um mecanismo melhor do que o existente. Com o objetivo de implan
tur um mccunismo capaz de dar Justiça rápida e barata, não 
cnscjundo que Sua Excolência o Senhor Presidente da República, 
como ele próprio ufirma nas suas declnraçàes, venha excep
cionulmcntc a ser obrigado a usur meios cxtrajudiciais, como o 
Ato Institucional n• 5. 

1-'{1 Sua F.xcdênci;~, nessns dechmv;ões, exatamente uma 
demonstração clana, insolism(lvcl, à Nação, de que em nenhum 
momento lhe é gloriosa, cm nenhum momento lhe é prazerosa u apli
cuçilo de atas de exccção- aceitando-a quando se tem uma Justiça 
incncaz, nüo umu Justiça no sentido da uplicuçiio du lei, mas um 
mecanismo de Justiça lento, passível de ações de chicana, um 
mecanismo lento, passível de procrastinaçào. 

Sr. l'rcsidcntc, eu estava seguro de que S. Ex• o Senador Paulo 
llrossard, cru bacharel em Direito, tal a facilidade com que truta os 
problemas jurídicos ncstu Cusu. Fosse advogado em área menos 
desenvolvida que o Hio Grande do Sul, S. Ex• estaria sentindo nu sua 
utividude prolissionul, nu curne, essu ~cntidào da Justiça; S. Ex• iria 
sentir c ver- como todos nós <.1uc somos advogados c que militamos 
no Foro, cm rcgiões menos privilcgiadus que o Rio Grande do Sul
pro~.:essos rolarem 2, 3, 4, uté 5 unos! Urge, realmente, que se tome 
dctcrminudu medida no sentido de melhorar o apurelho du Justiça. 

O Sr. Leite Choves (MDB - Paraná) - Permite V. Ex• um 
uparlc'! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Urge medi
da no senlii.lo de que se uprimore o mecanismo judiciúrio, com o 
ohjctivo, cxutmncntc, de dur justiçu r(lpidu e burutn. 

Este Iili, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o objctivo du pulavno 
prcsidendal. Longe csti1 o Senhor Presidente du República de tecer 
criticas uo Poder Judicii1rio: uo contrúrio, o que Suu Excclênciu 
prcCllllit.u, na sun fulu, l! que, de mi'ios dudns, os três Poderes, Executi .. 
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vo. Lcgi~lutivo c Judicií1rio, encontrem o caminho cc::rto para a upli· 
caçiio Lia ho;~justiçn. 

Ouço V. Ex• com muito prulcr. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Senador Osircs Tci
xciru, V. E:t' é um dos Senadores mais educados desta Casa. Por isso 
me cstrunhou, por llcrnuis, a maneira injusta com que V. Ex' tratou o 
Senador Puulo Bro,urd. S, Ex• niio é apenus um bacharel. O 
Senador Paulo Brossard é um dos muiores udvogados deste Pais, um 
dos mais respeitados udvogudos, inclusive na Suprema Corte, O 
hacharcl é um homem que sai da Faculdade e vui trutur de outros 
misteres, O udvogado é um homem que se vincula uo trubulho profis
sional. ü utiviulle forense. O Senador Paulo Brossurd é um dos mais 
llualilicados advogados lJ.UC o Puís conhece. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Exagero 
de V. Ex• 

O Sr. Leite Chnvcs (MDB - Paraná) - De maneira que 
ninguém cstí1 mais qualificado u sugerir ao Presidente da Rcpúblicu 
um caminho para a rcformulaçtao du Justiça do que S. Ex•. porque 
tem a vivéncia du atividadc jurisdicionul, não só do Rio Grunde do 
Sul, mas u do Supremo, quando ainda estuva no Rio de Janeiro. A 
sugestilo de S. Ex• deveria ser acolhida até CO!Jl respeito, porque 
parte de um dos homens que desejam realmente a atualização da 
Justiçu em nosso l,aís. Agora, vimos, da parte do Senhor Presidente 
da Rcpúhlica, uma crítica injusta ao Supremo e, mais do que isto, 
um desrespeito ao outro Poder, qUe é tão respeitado, tão indepen
dente c ttao autônomo quant? u Presidênciu da Repúblicu, De formu 
que, chocou-me. E nem se diga que, por não ser advogado, não estú 
o Presidente da RcpúblicH cm condições de melhorar ou reformulur 
o uparclho jurídico do l'uis. Mesmo porque foi um homem que eru 
miliwr 4uem doou uo mundo um dos maiores repositórios jurídicos, 
o Código Civil. Sahc V. Ex•, quando Nupoleão assumiu o poder, 
encontrou a França dividida no que dizin respeito às questões 
juridicas: o Sul obedeci<~ i1s formulações do Direito ltuliuno; o Norte, 
do Direito Alcmtao. Nupoletao chamou dois juristas do Sul c dois do 
Norte c disse-lhes: os senhores examinem: no que estiverem de 
w:ordo assentem, naquilo que não houver conformidade, eu decido. 
E decidiu. Entiio, f~azer leis, tas vezes, é uma questão de liderança, O 
Código Civil N<~polcónico é muis expressivo do que suas batulhas, e 
ele não cru jurista, nuiS um líder, Est;'a, agora, Sua Excelência o Presi· 
dente govcnumdo o l,aís numa época em que se anseia pela 
rcl'ormulaçtao de toda a legislação codificada e do apurelhumcnto 
judiciúrio. O Senador Paulo Brossurd apenas deu uma sugestão 
luminar: criar Sua Excelênciu o Senhor Presidente da Repúblicu um 
Ministro Plenipotcnciúrio, para trutur cspccilicamente deste assunto, 
jÍilJUC o Ministério du Justiça estí1 preocupado demais -se c::stú
com us torturas c prisões. 

O SR. OSIRES TEIXEIR~ (ARENA- Goiás)- Respondo u 
v. Ex• cm dmas etapas distintaS: n primeira, u invocaçiio da quali
dade de grande jurista c grundc' profissional do Direito dh eminente 
Scnudor Paulo Brossnrd ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Permite 
V. Ex• um npurtc'! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Pois niío. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Houve 
c.\agcro manifesto do nohrc Scnudor pelo Paraná, 

O Sr. Roberto Salurnlno (MDB- Rio de Janeiro)- Abs9Jutu
mcnte! 

O Sr. Lózaro Barboza (MDB- Golds)- Niio upoiudo! 

O SR. OSIRES TEIXJ,i:IRA (ARENA - Golds) - Acolho, 
evidentemente, os conceitos ·de S, Ex• como ve:dadciros e, quanto 
n101is eles siio vcrdndcirus, mnis surpreende c csturrcce u Nuçilo que 
V, Ex•. conhecendo cm profundidudc os defeitos do mecunismo 

judiciúrio, as procrustimu;õcs que se permitem e se fazem, constante· 
ml.'nh:, na Justiçá bmsilcira, venha profligar u atitude do Senhor 
Presidente da República que cstí1, cxatamcnte, procurundo uma solu
çtUJ paru atuuliá-la, tornundo .. u mais rápida c barata. 

O Sr, Pclrônlo Portclla (ARENA - Piauí)- Em consonância 
1.'0111 L:la. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - B verdade, 
Nubré Senudor Leite Chaves, quando V, Ex• diz que o eminente 
Senador Puulo Brossard fez uma sugestão c nós não a acolhemos, 
tulvc/. V. Ex• se tenha antecipudo à nossa posição. Niio havrumos 
entrado, uindu, no mérito da sugestão de S. Ex• O que observamos 
no discurso do eminente Senador Puulo Brossard, quundo S. Ex•, à 
guisu dC sugcstiio ao Poder Executivo, e de procurar ajustar o 
nwcunismo judiciúrio brasileiro à realidade nucionul, pelo simples 
rato UL: S. Ex' mencionar nomes eminentes como Scabru Fagundes e 
tnntos outros, deu provu evidente, o reconhecimento formal do 
~:mincntc Scn:.u.lor de que, realmente, u Justiça brasileira necessita de 
mudilicaçõcs no seu sistema. Se não estivesse carente disso, S. Ex• 
11t10 f:~ria a solicitaÇÍÍO, 

Quanto ta uhscrvuçi'ío feita por V, E:<• de que o Ministério da 
Justiça nt1o tem as condições pura atuar no processo de atualizaçüo 
- diríamos assim - do l'odcr Judiciário, engana-se V. Ex• O 
Minist~rio c.la Justiça é dirigido por um dos mais eminentes homens 
púhlicus deste Pais - c V. Ex• hú de reconhecer - por um dos 
luminares du Direito, que é o Mi~istro Armundo Falcão. S. Ex•, 
dispondo de unw equipe magnificu c de uma boa estrutura adminis
trativa, é cupat.- espere V. Ex•. que se viver verá- de um projeto 
vúlido p:.ma :.1ttwlit.ar a Justiça bnasileiru. Não será com criticas, 
tentando ~.:hocar o E.xccutivo com o Judiciúrio, que encontraremos 
os cmninhllS certos pura que o Judiciúrio se modernize e possamos 
promover a justiça rt1Jiida c barutu. De um lado, o Executivo promo
ve a atualizaçt1o c.Ju Justiça, através do diagnóstico: de outro, o 
lJepartalllcntu de Polícia Federal procura treinar o seu pessoal com 
a instalaçiao c.Je inúmeras Escolas Superiores de Polícia Civil, objcti .. 
vanúo tl<1r-lhcs condições de exercer efetivamcntc as suas funções. O 
prúprin Ministro da Justiça dioagnostica, c já procura resolver, o 
prohlcmu ..::~rccrôrio, dotando o nosso penitcnciarismo das técnicas c 
Uns princípios liUC o norieimn cm outras partes do mundo, Nn verdu
dc, hú prcocupaçilo c uçtlo governamental. Negar isto, é realmente 
liUcrcr IH.:gar a verdade. · 

o Presidente da Repúhlica- uo contrúrio do que quis insinuar 
o nohrc Senador l,aulo Brossurd- ao afirmar o que afirmou, peran
te u Cnnvcnçtlo Nacional da ARENA, c a Nação, a ineficácia do 
llll.!l..'<llliSnlo do Poder Judiciário, bem como a disposição do Poder 
Executivo, em conjunlo com o Lcgislalivo e o JudiCiúrio, de procurar 
melhores cuminhos, deu uma dcmonstruçUo de confiança absoluta 
no Puder Judiciúrio, eis 'lue a peça mestra desse estudo c dessa solu
çtao é um diugnósticu rei lo pelo próprio Poder Judiciário, 

Sr. !'residente, Srs. Scnudores, quundo Sua Excclênciu o Senhor 
Presidente da Rcpúhlil..'a, nos momentos gruvcs du vida nacional, cm 
lJUC, pan1 conll.!r ora a corrupçUo, ora u subversão, lançou rilào do 
A tu lnstituciomdn\' 5, em nenhum momento o fez parn desrespeito 
•w Puder Judiciítrio, jumuis o usou vinculando a sua açào u posições 
politicas. E isso a prórria Orusiçào há de reconhecer, porque, niao 
fa1. muito vi, os nuhrcs Senadores baterem palmas ao Presidente du 
Rcpúhlh.:u por usar o Al-5 contr<l utos de corrupção, E Sun E·:celên
l..'i:1 o aplicou cx;.ltallll.!nte por quê'! Por falta de uma cstruturu moder
na na Justiça, o prohlcmu escn!1avu uo exame do Poder Judiciúrio c 
só cncuntravu a suluc;i1o numa uçt1o enérgica do Governo, como a 
pu niçtm de Unis rL:prcscntantcs diplomí1ticos fora do Pais, 

Sr. Pr!!sid!!ntc c Srs. Senmiores, a injustiça dn fulu do eminente 
Scnmlm Paulo Brossard cncontru o seu ponto critico, mais sério, no 
instuntc em ~IIII! S. Ex• allrmu ü Casu c ia Nuçiio que o Presidente du 
Rcpl1hlicu tenta dcsviur a atcnçilo nucionnl dus diliculdudcs ~o 
Puder .ludidúriu pum uulros problcmus, utiliznndo, inclusive, 
rcl..'ursos du Pais cm lm:us que niio silo tiio priorit{arius como u da 
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Justiça. Citu S. Ex• a Transamuzônicu, cujo episódio foi perfeita
mente caructcrizudo pelo Lldcr Petrônio Portella. Começa por negá· 
lu, c termina por admiti-la, sem saber os custos, e afirmando que 
estes seriam idênticos àqueles da reforma judiciária. S. Ex• fala na 
ponte Rio-Nitcrói, como se ela fosse de nenhuma valia, no momen
to cm que o Urusil caminha c, neccssurinJ11cnte, precisa de vias de 
acesso. Niio é verdade; a ponte Rio-Niterói não liga a cidade de 
Siio Sebastião do Rio de Janeiro tiio-somcntc a Niterói, mas signincu 
u via de escoamento de todas as riquezas industriais do Rio de Janei
ro paru o interior brasileiro. A critica, niio faz muito formulada pelo 
nobre Scnndor Roberto Saturnino, cioso, ciente c consciente das 
suas puluvrus, huvcrá de encontrar, no momento certo, o devido 
reparo. Tentou, também, falar da importância, da superioridade que 
se dit a essas medidas, sobrepondo-as à reforma do Poder Judiciário. 
S. Ex• faluvn - e, como é de seu conhecimento, expert que é no 
assunto- nas prioridades nacionais do desenvolvimento. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paramí) - Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Quero upe
IHIS concluir meu raciocínio, nobre colega, 

E salientava - o nobre Senador Roberto Saturnino - entre 
essas prioridades, a importaçiio de equipamentos, como ponto de 
cstrangulumento da nossu balança comercial, fazendo a prOjeçào 
1975/HO, para coloc<•·la em primeiro lugar c, logo em seguida, o 
petróleo. 

O eminente Senador Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul, se 
esquece dos equipamentos, do petróleo, do desenvolvimento 
siderúrgico brasileiro. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Não 
apoiado! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- ... se esquece 
de tantos itens necessários ao desenvolvimento de uma nação. Na 
verdade, é importante a reforma do Poder Judiciário, que estú 
preocupando o Governo da República, c tanto está, que se pediu um 
diagnóstico que se está executando, para a formalizaçiio capaz desta 
atualização. O que niio se pode é parar o Pais para reformar o Poder 
Judiciúrio. Purulclamente à sua·atualização, é preciso aumentemos 
nossa produção de aço e de petróleo. Paralelamente à reforma do 
f'oder J~dicii1rio, é importante que nós desenvolvamos o processo de 
integrnçfio nacional, atravt:s da Transamazônica, da Perimetral 
Norte, da Santurém-Curacurai c de tantas outras tslraUús necessárias 
ao desenvolvimento nacional, 

Ouço V. Ex•, nobre Senador Leite Chaves, 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Senador Osiros 
Teixeira, permito-me ainda voltar, abusando da bondade de V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Gohís)- Os apartes 
de V. Ex• sempre honrum c V~llidam o meu discurso. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná)- ~ para mostrar que a 
nossa surpresa fundou-se em fatos concretos, O Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República criticou o Supremo Tribunal 
Federal c o J udiciitrio, de lerdeza, de ineficiência, de dcsatuulizuçuo e 
de morosidudc. Mm; Sun Excelência, hú nove meses, não nomeia um 
Ministro pura o Tribunul Federal de Recursos. Aposentou-se o 
Ministro Esdras da Silva Guciros, compulsoriamente, por questuo 
de idade- futi.l previsto - e Suu Excelência, o Senhor Presidente du 
Rcpúhlica, n:pito, dunmte nove meses, não lhe proveu u vugn, nào 
lhe nomeou sucessor, deixando o Tribunal cluudicunte, Que 
autoridmtc tem, então, Suu Excelênciu o Senhor Presidente da Repú
blica paru criticur as fulhus do Judiciúrio'! De outru purtc, o Senhor 
Presit.h:ntc Ua Rcpl1blicu é detentor dos maiores poderes que cabem 
uo Judiciúrio, c os seus utos de jusliçn, inclusive, silo dcrcsos no 
exume do Judicií1rio. Suu Excelência cussn, aposenta, Quer dizer, Sua 
Excl!lênciu castrou a Justiça, Temos, no Pufs, uma Justiça sem 

independência, sem altivez, sem grandeza. O próprio Presidente do 
Supremo pode ser cassado c aposentado compulsoriamente pelo 
Presidente da República. Entiio, Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, uo inví:s de trazer soluções pura melhorar o aparelho 
judiciítrio, vem - fazendo coro com o MDB- criar posições de 
restrições a determinados setores da situação nacional que ele, como 
Presidente "todo-poderoso", c no Partido de'~: Ex•, como detentor 
do mecanismo do Governo, deveriam prover, resolver, satisrazcr, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Lamentavel
mente niio concordo com as concfusõcs de V. Ex• Niio concordo por 
razões óbvius. Além de não concordar, nobre Senador, nilo aceito 
que V. Ex• chame os representantes do Tribunal Federal de 
Recursos, do Supremo Tribunal Federar c de tantos outros Tribunais 
deste Puis, de homens que niio têm coragem cfvica, de homens dobrá· 
veis, de homens capazes de se submeterem à prcssiio de qualquer 
nutureza. 

V. Ex• está, com o sou aparte, pronigando c criticando o Poder 
Executivo por tomar tais e quais posições. Em nenhum momento, o 
Poder Executivo pressionou ou pressiona o Judiciário para tomar 
cssu ou aquela posição. 

Ni10 acredito que homens du envergadura dos nossos Ministros 
sejam capuzes de se dobrar à influência do Poder Executivo ou de 
qualquer outro Poder da República. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Permite V. Ex•? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA -Goiás)- V. Ex• vai
me permitir concluir u resposta ao seu aparte. Depois concederei 
outro, com muito prazer. 

Por outro lado: V, Ex• há de convir que a procura da melhoria 
do mecanismo do Poder Judiciário, o reconhecimento da sua 
lentidiio, o reconhecimento do arcafsmo de sua estrutura, não é: 
invençiio do eminente Presidente Ernesto Gciscl. Foi o próprio 
l'oder Judiciilrio, através de diagnóstico levantado, por solicitação 
do Senhor Presidente da República, que reconheceu essas dificulda
des. Tanto reconheceu, que pede soluções, que procura, junto com o 
Executivo, as soluções. E Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República, na sua fala, criticada pelo eminente Senador Paufo 
Brossurd, conclama a Naçiio e o Poder Legislativo a ajudá-lo a 
encontn1r os cmninhos, 

No ponto em que S. Ex• o eminente Senador Paulo Brossard 
conclui porque se deva incluir, no Grupo de Estudos, homens do 
gabarito intelectual c da formação moral de um Oswaido Trigueiro, 
de um Prado Kelly, de um Seabra Fagundes, e tantos outros que 
S. Ex• citou, que podcriio dar a sua colaboraçiio, vejo uma sugestão 
vidida. o· que niio vejo í: que essa sugcstiio possa eliminar ou signifi
car que o Ministério da Justiça esteja desatento, que o Ministério da 
Justiça seja incapaz, que o Ministí:rio da Justiça não seria suficiente 
para formular as soluções capazes de atualizur o Poder Judiciário 
brusilciro. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul) - Permite 
V. Ex• um npnrtc'! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Com muito 
pruzcr. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Nem foi o 
sentido du sugcstiio feita. Apenas acentuei que é tu! a importitncia do 
pmblcmu. que o Governo poderia destacar do Ministério da Justiça 
- l!LH: tem vuriudus utribuiçõcs- este assunto do Poder Judiciário, 
conliundo-o num Ministro Extraordinário. Ali(u;, devo dizer que me 
urrisquci a ruzcr esta sugcstlio, aqui quulilicudu dt: pretensiosa, quusc 
ltllc suh o patrocínio do eminente Senador Virgrlio Távoru, que me 
convidou n fai'.ê·lo. O Governo poderú aceitar ou não uceitur, mus o 
futn de ter sugerido u dcsignuçào de lllll Ministro ExtruordinC1rio, 
portmior de grandes requisitos, nudu invulidu n possibilidade de o 
Ministêrio da Justiça dedicar-se à turcfn. Seriu, ti\o·sornente, con-
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trihuir puru a mais prontu soluçiio. Apenas isto, mas, se desagrado 
uos Sr~. Senadores que upoiam o Governo, retirou sugestão. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Concluiu 
V. Ex• o seu aparte'! 

O Sr. Leite Choves (MDB - Paraná) - Concede· me V. Ex• 
um uparte'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás) - Permitu·me 
responder uo nobre representante do Rio Grande do Sul. 

Eu disse que S. Ex• o Sr. Senador Paulo Brossard haverú de ter 
entendido 'JUC a sugest~o que S. Ext faz é válida, deve ser examinu
du. Não é problemu de desagradar, mas a colocação que S. Ex• 
muliciosumente fnz. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Não 
apoiudo! Niio apoiado! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - V, Ex•, ao 
colocur u sugestão, elimina u presença do Ministério da Justiça. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Não 
upoiudo! Niio upoiado! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Gohis)- V. Ex•, ao 
fazer essa colocação, diz que o Ministério da Justiça é incapaz de 
formula r as soluções. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Não 
apoiudo! Não upoiudo! A conclusão é sua. Não apoiado! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- V, Ex• sugc· 
riu c o nobre representante do Paranú falou com todas as letras, 
inclusive fazendo acusações dus mais graves ao Ministério du Justiça, 
dizendo 4ue o Ministério da Justiçu anda muito ocupado com pri· 
sões c tOrturus - porque S. Ex• sempre fala aleatoriamente, sem 
mencionar nomes. Cabe a S. Ex•, quando mencionar que qualquer 
:mtoridudc da República cometeu torturas ou prisões ilegais, 
nominur a uutoridude coutara, nominar o coagido, para que se pos· 
sum tomur us medidas convenientes. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Permite 
V. Ex~ um li parte'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Ouvi 
V. Ex•, na tarde ele ontem, falar quase 60 minutos, neste plenúrio, 
para fazer, gcnericmncntc, acusuçõcs ao "sindicuto da morte"; 
acusaciics isoladas quanto a um ou outro problema no Rio Grande 
do Sul, sem, toduviu, mcncionur a uutoridude coatoru, sem mencio
nar o fato especílico, formulizundo, ai, sim, uma denúncia. 

O <lUC é preciso é que quando se fizerem desta tribuna, 
ucus~u;õcs, lJUc o fuçum, mas assumindo as responsabilidades, com 
prov<~s contra a autoridade. Admito que as criticus devam ser feitas, 
nms ohjctivamcntc. 

Lamentavelmente, compromissos impcdiram·me de ouvir, nu 
suu intcirct.a, como queria, o discurso de V, Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Fas· 
tidiosu. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Lembro-me 
de que ouvi V. Ex• citar vúrios problemus tidos como irrcgulures, 
açõcs tidus como duninhas, de uutoridudes policiais. Lembro-me de 
ter ouvido V. Ex• dilcr que e5tÚ grassando,. pelo Pu(s inteiro, u 
impunidmJc dus atfllcidadcs c dos crimes come'tidos contra a pessoa 
hunwna, c só mencionar um cuso, do Rio Grundc do Sul, cm que 
V. Ex~ acusa o seu Governador, o Governador Sinval Guuzzelli, de 
niiu tomar prnvidênchts. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Não é ex a· 
to! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Gohis)- V. Ex• pode 
estm cl!rto dl! que todus as ucusuçõcs cm que forem mencionudos os 

nomes dos ClHtutores c duqucles que abusam du.lei c dos que foram 
atingido:\, ohviamentc serrto Uf?urudus, 

O Sr. P.aulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- Permite 
V. Ex~ um aparte'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Ouço V. Ex• 
O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Em 

primeiro lugur, unut retincuçiio desde logo se impõe. Nem di reta nem 
indiretamentc, formulei u mais leve criticu ao Governador Sinvul 
Guazzclli. Mencionei futo ocorrido durante a passada administru
çiio. Sl!gundo, não na turdc de ontem, porque niio ocupei a tribuna. 
Mas. IHI senunu1 unterior, tive ocasião de mencionar, desta tribuna, 
denúncia formulada não por mim, mas pelo Conselho Federal du 
Ordem dos Advogados, por seu Presidente, cm ofício dirigido a Sua 
Excclcnciu o Senhor Presidente da República, do dia 5 de junho do 
ano passndo, caso concreto, documentudo, c, até hoje, o Presidc.nte 
du Ordem dos Advogados não recebeu resposta, como resposta não 
rcceheu. até ngoru, o nobre Senador Frunco Montara, Líder du 
Oposição nestu Casa, por denúncia reita na sessão de 21 de murço, 
documcntudn, precisa, com a indicução de nomes. 

O SR. OSIRES.TEIXEIRA (ARENA- Goiás) - Afirmo a 
V. Ex• 4uc, I:into o Senador Franco Montara quanto o Couselho 
Federal d:~ Ordem dos Advogados do Brasil irão receber os esclare
cimentos próprios u respeito das denúncius feitas. 

f::quc V. Ex•- pcrmit:1 dizé·lo- arrimando·se num documcn· 
to d:1 Ordem dôs Advog;1dos, derivou para n outras acusações, sem a 
formalizaçfio du uutoridade coutara, sem u menção específica dos 
co:1gidos, f~tlando genericamente crn "Esquadrão du Morte", cm 
gencrnlit.:tciio du impunidade em todo o Território nucional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Mas o 
"Esqu:~driin d:1 Morte" é f:~to notório, 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Na verdade, 
V. Ex• há de convir que todas as vezes em que a acusação 1: feita, com 
u IHlmeaçtlll da uutoridadc coutara, usseguro a V. Ex•: pertencemos, 
nohrc Senador, a um Governo ·que não pretende escamOteur u 
verdade de ninguém. Vivemos num Governo em que se pretende 
fazer, rculmente, o jogo da verdade. O que se.rcpele, neste Governo, 
é, :~truvés de um fato isolado, querer generalizar; o que não se admite 
é que V. Ex 1

', ou qualquer outro Senador, à custa de um fato 
lamentilvcl, profundamente lamentável, como o ocorrido nas 
cercanias do Rio de Janeiro, notudamente na Baixada Fluminense, 
~um ü ''ESljUUdriiu Uu Murtc'\ ht:ja Sua Excelêuciu o PresiUenlc da 
Rcpú hlica trut.ido i1 colação para esse fato c ser pessoalmente respon· 
sahilit.adu pelu sua autoriil. 

Os Srs, VlrgHio Távora (ARENA - Ceará) e Leite Chaves 
(MDB- Paraná)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás)- Permitu V, 
Ex• duro upurtc uo Senador Virgílio Távora, que o havia solicitado 
untes. 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA- Ceará)- Eminente Senador 
Osirl!s Tcb:eir:1, nossa interferência, uqui, é apcnns para, umu vez 
citmlos, dcixurmos hem ciUro, que, desde que assumimos o lugar de 

·V ice-Líder, uccitamos todus as sugestões que venhum da Oposição. 
Somos dalJUclcs que uchmn que todo negócio se ouve, mas nem todo 
ncglicio se concretiza; todu opinillo se escuta, nem toda opinião se lc· 
vu udiunte. Ach:.unos que deve licar bem claro, para não huver 
dcs:'mimo nem incomprcensiio por· parte da Oposição, que 
contrihuiçõl!s vúlidus sUo sugestões tendentes n upcrfeiçour o 
mccunismo de funcionamento dos três Poderes. Se vêm clus envoltus 
cm outras considerações nutliciosas ou não, conforme u interpreta· 
çi1u do uutor, é outru coisu. Achumos, muis umu vez, que não temos 
por que mudar noss:~ utitudc. 

O Sr. LCite Cl·,uves (MDB - Paraná) - Permite V. ·E•• um 
aparte'! 



O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Golá•)- Agrndcço a 
cnlnhoruçllo Uo upartc de V. Ex• Nada, evidentemente, teria u acres
centar. 

Ouço o nobre rcprcscntunlc do Purunú. 

O Sr. Leite Chav .. (MDB - Paraná) - Senador Osircs Tei· 
xcira, hil coisa de 20 dias, houve diversas prisões que, pela forma 
como se rculit.urmn, estarreceram o Estado do Paraná e o Pafs. 
Foram SC<IUcstros. Durante dois dias não se subiu se tinha havido 
scqücslro por parle de grupos privados, da própria politica ou de que 
sctor leriam partido: pela violênciu, pelu dissimulução, pela falta de 
inl'nrmuçiio, pelo inopino. O Secretário-Geral de nosso Partido, 
Deputado Thalcs Ramulho, acompanhudo dos Deputados Alencur 
Furtado c Olivir Gubardo, foi ao Ministro du Justiça c S. Ex• se 
comprometeu t1 c.Jur resposta no dia seguinte e, de fato, u deu. Eles 
cst:tvam rrcsus nq Puruná pelos órgãos de segurança, mas que os 
Dcputudos c o Partido se tranqUilizussem, porque eles seriam 
nwntidlls cm scgurunça, nllo haveria violência, nem contra suas 
vic.Jus nem contru suu integridade. Posteriormente, em decorrência de 
pronunciumcntos uqui no Scnudo e na Câmara, os órgãos de 
scgurum;a do Potrunú se lileram ouvir através da imprensa nacional, 
atrav(:s de notus, declarando, inclusive, que a fumllia paranaense li
casse trunqUiht, que o procedimento estava sendo regular e que esses 
Uircitos mínimos da pessoa humuna scrium resguardados. Ontem, 
cont muitu tristeza, depois de quchruda a incomunicubilidude, 
soubemos, utruvés do Presidente do Partido, que visitou essas 
pcssous, que o Dr. Luil Gonlugu, que era Presidente do MDB, em 
Londrinu, foi llugiciudo horrivelmente, um outro rapaz, chamado 
lldcu Vieira, sorrcu us mais violentos conseqUências possíveis, não 
teve nem condições de confessar. E um vereador nosso, chamado 
Ucneci Guirnurttes, dt: Londrina, está cm condições até de unormali
dud~.:, e:Mt meio leso. Apenas diz o seguinte: "Eu sofri dernais, eu 
sofri dcnmis". Então, V. Ex•, q~undo diz que o Governo raz o jogo 
d" verdade, nus deixa cm muito dúvida. Não sei até que ponto o Mi· 
nistro da Justiçu é responsável ou não pelo que diz, quer diler, até 
tJLIC punto pude inlluenciar ou não nesses casos. O que sei, de fonte 
cnncrclu. ê <lUC a Folha de Londrina, hâ muito tempo, tem 
uutorit.<tl;tto C!'ipeciul du Policia Federal para não publicar 
pronunciamentos do Ministro da Justiça. De maneira qut= nilo sei se 
S. Ex~' rl.!ulmcntc procede com muita honestidade -e não consc:gue 
fat.cr com que !'iUn palavra seja cumprida- ou entilo se S. Ex• quer 
!'ater um jogo da verdade diferente. Gostei que V. Ex• r.zcsse, 
tumbém, um pronunciamento muito bonito acerca du intocahilidnde 
d~l Ministru da Justiçu. Surpreendeu-me. E passei ngora a tê-lo cm 
uutm l.!liiHiiçftu, mesmo porque cu nunca li a biogrufia de S. Ex• o Mi
uistrn da Justiça, Sr. Armando Falcão. O que conhecia acerca dele 
era uma crônit.:a muito dcsprimorosa, escrita pela Escritora Rachel 
de Quciru1., hl1 muitos unos, com o seguinte titulo: "0 Abutre do 
l'euril", Di: munciru que V, Ex•, agoru, dando essa versão de que 
rcahuentc é Ul\1 homem digno, nos deixa cm uma posição que nos 
lt.:va, t:dvc;, u rcvisionur uqudc conceito inicial, partido de uma das 
escrituras 111ais rc!'ipeitudus dc!'itc País c que, por sinal, é contcrrüneu 
dele, tht t'car;'t t:~mhém. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Nobre 
S~.:nudnr, nu v~.:rtlude, \l conceito que emiti c emito sobre o nobre Sr. 
M inistru da Justiça Arumndo Fulci\o (: rcsultudo do bulanceumcnlo 
lln"i atus rm1th:ados pnr S. Ex• ao longo dn:iun vidu pública. V. Ex• 
tra1 i1 Casa u d~.:puimcntu da L!scritora Rachel dt: Qucirol, Não sei 
tlu:lis as r:.w'll.!s tJlll.! movcrum :1 nobre escritora u emitir conceitos a 
propl1sÍill llu Sr. Arnlundo Fulcão, se i: que os emitiu, se emitiu nu 
an<'1lisc do homem plthlico ou não. Agora, u V. Ex•, evidentemente, 
~.:ahc o livre urhitriu de lii.!ar com o meu conceito, com o conceito que 
tcl'ia cmilidu a E!'icriturn Rnchcl de Queiroz, ou fm~cr uma uvuliução 
l.!illllplcta. tllll C\;.tme tlu vidu do nobre Ministro Armundo Fulcào c 
ll':ttcr. ~.:um u cnr:tgem c Cll\11 o dcsussombro que sempre cuructcrizou 
V. Jo:.,\1, com a ugilidmlc mcntul que curucterizu V. Ex•, truzcr uu 
~.:unhccim~.:ltlll tlcst:t Cusu l'utos tlesuirusos Íl condu tu e. que 11rurn u 

ilibadu rcputaçiio que tem, no País inteiro, o nobre Ministro Arman· 
do Falci\o, 

A segunda purlc do que diz V. Ex•, c que se refere a gravíssimos, 
a lamentáveis falos ocorridos na cidade de Londrina, no Norte do 
P:mm;'1, u V. l!x• cube inteira razão. Sem dúvida nenhuma, são fatos 
f.!Ue, tenho u ccrtczu, scrilo csclurccidos pelo Governo. Niio se conce
be, cm pleno Século XX, que se torture barbaramente esse ou aquel~ 
cidadão por ter ou dcixur de ter essa ou uquelu ideologia política. 
Repilo, como V. Ex•, atitudes de burburia como essa. O que não 
posso é, desde logo ou desde pronto, ter a mesma mã vontade -se 
1nc permite - que V. Ex• tem com o Ministro Armando Falcão, 
paru, imcdiutamcnlc, debitar a S. Ex• u responsabilidade desse foto. 
V. Ex• sabe perfcitumente que, por vezes, autoridades policiais do 
menor escalão, ugentcs policiais simples, querendo até serem mais 
rculisws do que o próprio rei, querendo até agradar, achando que 
lomand<> medidas de violõncia possam ugradur a seu chefe, cometem 
absurdos. V. Ex•, que é udvogado, como o eminente Senador Puulo 
Urossard, uo longo de suu vida pror.ssional deve tet visto n 
espancamentos, deve ler pedido n exames de corpo de delito, de seví· 
cias pruticad"s por soldudos du Polícia Militar, daqui ou de alhures, 
de agentes du Polícia Civil, ali ou acolá, mas que nunca sofreram a 
uquicsoéncia da autoridude de comando. E evidente que, se V. Ex• 
trouxer os fatos- c V. Ex• já disse que os trouxe- objetivamente, 
llS nomes scrfto upurados e esses policiais que praticaram esses 
uhusos, cs!'ics policíaís ... 

O Sr. LelteChaves(MDB- Paraná)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. PRESIDEJI!TE (Wilson Gonçalves, Faz soar a campal· 
nha.)- Peço a atenção de V. Ex• para o foto de que dispõe de apc· 
IHI!'i um minuto. 

Estú terminando o tempo du sessão. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Concluirei 
num inst:mtc, Sr, Presidente. Ouvirei rapidamente o aparte do 
Scn"dur Leite Choves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Só complementarei 
meu aparte inicial, não me alongarei. Quero dizer u V. Ex• que a 
Opusi~;no nnu cst{t mui intencionada, quer dizer, acreditamos na 
rcspcilahilidadc do Ministro du Justiça, tanto que a ele não se fez 
tH.:nhurna referência. Trouxemos essa referéncia da crônica, porque 
V. Ex~ !'iC ~oh:dicou, com tanto empenho, a esse conceito excepcional, 

.. lJliC nlls qul!rimnos upcnus, fa1.cr um remonte ao passado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Não fiz 
favor ncnhu111 i1o Ministro Armando Falcão. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - De muneira que a 
Opusiç:itl nunca t~.:vc receio c preferimos, até, liCar com os conceitos 
'I"" V. li.<' a<llli c.< pendeu uccrcu do Ministro da Justiça. Apenas nos 
chuc:ntHlS- nós da Oposição- porque ucreditumos nu paluvru do· 
Minislrn da Justiça de que os presos seriam respeitados naquilo que 
nem scyucr :t dc!'i pertence, qut: é a dignidade humana. E nu realida .. 
de, isto n:iu ucorreu. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás)- Sem dúvida 
nenhumn. esteja Cl!rto V. Ex• de que estu é u tónica do Goverl'l'o, esta 
6 :t prcucupaçi1o do Governo, o que nUo elimina, evidentemente. que. 
iltJLii ou :dhure!'i, uc~Hltcç:un fatos negutivos, mas que sofrerão os seus 
:tLtlilrC!'i <t!'i S:tllt;ôcs competentes. 

l.c111hrn-mc, inclusive, que chegou uo meu conhecimento e do 
nuhrc Scnudnr Uit.uro 8urbo<a u111 oficio da Ordem dos Advogados 
Sc~;i1n d~.: Goi:h, cm 4ue se mencionava a prisão de um nosso colega •. 
L\111 mtvogmlu, somente porque chegara, nu condiçiio de prolissionul, 
pam pi.!rgurllnr u lJLil! huviu, c u uutoridudc policiul o prendeu c 
1\:lllll'all\lC_IllC Jltlr iSSO !'icr:'l punidu. 

( :'urtdun, Sr, Prcsidcntl!, tüo .. somente com uma. fruse. Concluiu 
o IHihrc Senador Pnulu Brossard dilcndo: .. Aqui cstú u OposiçUo, 
I I ( . . . ' . ' .. ' l atH li :10 , rUVi.!rno o :tpUill utl suu ll('10SlÇ:ao , 
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Evidentemente, é o de que se precisa: o apoio da Oposição ao 
Governo numa músculu, numa posiçilo séria, sem tergiversar a verda
de, som torcer os fatos no objetivo de melhorar situações eleitorais, 
com aquilo que S. Ex• aludiu ao mencionar o discurso do nobre 
Scn:tdor Teotónio Vilela, com a querença de todos que querem, a 
qucrcn~:t do bem do Brasil. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalves) - Não há mais 
orudorcs inscritos. 

Nudu mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Vota~ão, em turno único, do Requerimento n• 440, de 1975, do 
Senhor Senador Miwro Benevides, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do editorial publicado no jornal "O 
Globo", edição de 25 de setembro de 1975, sob o título "A Verdade 
do Nordeste". 

-2-

Vo!ll~ão, em primeiro turno, do Projeto ·de Lei do Senado n• 
141, de 1973, de autoria do Sr. Senador ltalívio Coelho, que dispõe 
!'luhrc n extensão do salário família ao trabalhador rural, tendo 

PARECERES, sob n•s 141, 142,629 e 630, de 1974, das Comis· 
sôcs. 

- de Constituição e Justiça - 1• pronunciamento: pela cons
titm:ionulidud~: cjuridicidade do projeto; 

2• pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidade da 
crncnda nY I, de Plt:nário; c 

-de Leglslacão Social- I• pronunciamento: favorável uo pro
jeto com voto vencido do Sr. Senador 1-Jcitor Dias; 

2• pronunciamento: favorável à emenda n• I, de Plenário. 

-3- • 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 103, 

de 1974 (n• 1.200-B/73, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
l!xccutivo u emitir, anualmente, através da Empresa Brasileira de 
Correios c Telégrafos (ECT), selos da tarifa adicional de CrS 0,10 
(du. centavos), em benefício dos excepcionais, durante "A Semana 
do Excepcional", tendo 

-PARECERES,sobn•s IS, 16c409,de 197S,dusComissões: 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável; 
-de Finanças, J'uvorúvcl: e 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada cm Plenário), 

pcln constitucionalidade c juridicidadc, com as cmendus que upre
scntadcn•s I c2-CC:.I, 

-4-

Discussõo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
68, de 1975, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que 
dispõe sobre penulidudcs incidentes sobre embarcações e terminais 
que lunçurem dt;tritos ou óleo cm íaguus brusileirus, tendo 

-I'ARECERES, sob n•s. 301 c 302, de 1975, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorúvel, nos termos do substitu-

tivo liLIC uprc:;cntu; c 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável ao 

J>rujcto, nos termos do substitutivo aprc,entado pela Comissão de 
<.:unslitulçiio c Jüstiça. 

EslÍI ctH::c,rruc.Ju u scss5o. 

( L<•vallla-se a sessão às 18 horas e 35 minuto.r.) 



158• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 8 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena- Altevir Leal - Evandro Carreira - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
Fausto Castelo-Branco- Helvidio Nunes- Virgílio Tâvora- Wil
son Gonçalves- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Ruy Carneiro
Paulo Guerra- Arnon de Mello- Teotónio Vilela- Lourival Bap
tista- Luiz Viana- Ruy Santos -João Calmon- Amaral Peixo
to - Roberto Saturnino - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza- Men· 
des Canale- Ola ir Becker- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente, 

f; lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

ME'IIISAGENS 
Do Sr. Presidente da República, submetendo ao Senado a es

colha de nomes Jndl~odn• para cargos cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 186, DE 19'75 
(N• 301/75, na orlpm) 

Exceientrssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, te· 

nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco· 
lha, que desejo fazer, do Diplomata Sérgio Luiz Portella de Aguiar, 
Embuixa~or ~o Brasil junto ao Domlnio de Trinidad-Tobago, para 
exercer, cumulativamente, a função de Embaixador do Brasil junto 
no Governo ~e Barbados, nos termos do Decreto n• 56,908, de 29 de 
setembro de J95ó. 

2. Os méritos do Embaixador Sérgio Luiz Portella de Aguiar, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun~ 
ção, constam da anexa informação da Ministério das Re)IIÇÕes Ex· 
teriores. 

Brasília, em 7 de outubro de I 975,- Ernesto Geisel. 

Informação 
..:urrlculum Vltae: 
Embaixador Sérgio Luiz Portella de Aguinr. 

Nascido cm Pctrópolis, Rio de Jnnciro, t2 de abril de 1928, 
Diplomudo pelo Instituto Rio-Brunco, no Curso de Apcrfeiçonmen· 
to de Diplomatas. Ccrtincado de Direito lnternucionnl dn Huin, 
1954. 

Estagiârio na Organização das Nações Unidas (ONU), como 
Assistente de Investigações da Divisão de Administração Ge
ral do Departamento do Conselho de Segurança. 
Prêmio Rio-Branco e Medalha de Vermeil no Curso de Pre
paração à Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 
1951. 
Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Car
reira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, f951. 
Membro da Comissão de Estudo do Programa da X Con
ferência lnteramericana, Caracas, 1954. 
Terceiro Secretârio da Embaixada na Haia, 1954 a 1956. 
Secretârio da Delegação do Brasil à Conferência Interna
cional para a. Conclusão do Protocolo de Emenda à Conven .. 
ção de Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 
Haia, 1955. 
Vicc-Cõnsul em Nova Iorque, 1956 a 1958. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, 
1958. 
CÓnsuJ-Adjuntoem Nova Iorque, 1958 a 1959. 
Coordenador do M inistérfo das Relações Exteriores no 
Subgrupo de Mercados Externos do Grupo de Trabalho de 
Fomento à Exportação (FOEXP) do Conselho de Desen
volvimento, 1959. 
Membro da Delegação do Brasil à XVIII Sessão das Partes 
Contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras c 
Comércio (OA TT) Genebra, 1960. 
Promovido a Primeiro-Sccretârio, por merecimento, 1961. 
Chefe do Departamento de Operações Internacionais do Ban
co Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDE), 1961 
a 1962. · 
Representante do BNDE no Grupo de Estudo do Inter
câmbio Comêrcial e Cultural entre o Brasil e a Alemanha, c 
no Grupo de Trabnlho para a Abertura de Crédito à Bolívia c 
no Paraguai, 1961. 
Representante do BNDE na Scçiio Brasileira da Comissão 
Mista Brasil-Tchccoslovâquia, 1961. 
Primeiro-Secretârio da Delegação em Genebra, I 962 a 1965, 
Membro da Delegação do Brasil à XXXIV Sessão do Con
selho Económico c Social das Nações Unidas (ECOSOC), 
Genebra, I 962. 
Membro dn Delegnçiio do Brasil à Reunião de Nlvel Ministe
rial do GATT, Genebrn, 1963 . 
Observador do Brasil na Conferêncíu dns Nações Unidas so
bre Óleo de Oliva, Genebra, 1963. 
Membr~ da Delegação do Brasil à Reunião do III Comitê do 
Grupo Especial de Produtos Tropicais do GATT, Genebra, 
1963. 
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Doiogado-Substituto na Conferência das Nações Unidas so· 
bre o Cacuu, 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 o XXII Sessões das Partes Contra· 
tuntesduoGATT,Genebra, 1964. 
Membro du Delegação do Brasil à I UNCTAD, Genebra, 
1964. 
Membro da Delegação do Brasil à Cpnferôncia Internacional 
do Trabalho, Genebra, 1964. 
Delegado do Brasil à Sessão Extraordinllria das Partes 
Contratantes do GATT, às Reuniões do Comitê de Ne· 
gociações Comerciais, ao Comitê: do Balanço de Pagamentos 
e ao Comitê de Açilo, Genebra, 1964. 
Delegado do Brasil ao Processo de Exame das Exceções 
Lineares das "Negociações Kennedy" do GATT, Genebra, 
1965. 
Membro do Grupo de Trabalho ad hoc sobre comércio de 
Produtos,de B;ISe, Genebra, 1965. 
Membro da Delegação do Brasil à Vil Sessão do Conselho 
~a Organitação Internacional do Cafi:, Londres, 1965, 
Primeiro Secretário da Embaixada em Paris, 1965 a 1967. 

;v( ombro da Delegação do Brasil à III Reunião do Grupo de 
Peritos sobre Informações Comerciais do G'A TT, Genebra, 
1966. 
Membro da Comissão de Organização da Promoção Comer· 
cial do Brasil no Exterior, 1967. 
Representante do Brasil na Reunião do Grupo Consultivo so· 
bre informações Comerciais e de Promoção Comercial do 
GATT, Genebra, 1967. 
Cheio da Divisão de Conferências, Organismos e Assuntos 
Genüs, 1967. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores junto à 
Superintendência 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 merecimentu, 
1969. 

Membro da Delegação do Brasil à Reunião Especial do 
Conselho lnteramericano Econõmico e Social (CIES), 
Washington, 1969. 
Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão de 
Coordenação Latino-Americana (CECLA), Viiia dei Mar, 
1969. 

Ministro-Conselheiro du Missão junto às Comunidades 
Européias, Bruxelas, 1970 a 1972. 

Encarregado da Missão junto às Comunidades Européias, 
1970e 1971. 

Ministro-Conselheiro da Embuixadu em Montevidéu, 1972 a 
1975. 

Encurrcgudo de Negócios em Montevidéu, 1972. 

Embuixudorcm Port·of-Spuin, 1975. 

O Embaixador Sérgio Luiz Portella de Aguiar, nesta data, 
encontra-se no exercício de suus funções de Embaixador do Brasil 
junto ao Domínio de Trinidad-Tobugo 

Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, cm 30 de sc
tcmhru de 1~75.- Sérgio de Queiroz Duurtc, Chefe da Divisão do 
P~:ssoul. 

( tl Comis.rào de Relações Exl<•riore.r) 

MENSAGEM N• 187, DE 1975 
( N• 303/75, nq origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o urtigo 42 (item III) da Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências u cs· 
colha, que desejo fuzer, do Senhor Miguel Álvaro Otório de AI· 
meidn, Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrália, 
ruru exercer, cumulativamente, a função de Embaixudor do Brasil 
junto à Nova Zelândia, nos termos do Decreto n• 56.908, de 29 de se· 
tembro de 1965, 

Os méritos do Embaixador Miguel Álvaro Ozório de Almeida, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexu informação do Ministério dus Relações 
Exteriores. 

Brasília, em 7 de outubro de 1976.- Ernesto Gelsel. 

lnformaçilo 

Currlculum Vltae: 

Embaixador Miguel Álvaro Ozório de Almeida. 

Nascido no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1916. Bacharel 
cm Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universida,de do 
Brasil. 

·cônsul deTerceiru Classe, por concurso, 1942. 
Ã disposição du Comissão Técnica Brasileiro-Americana: 
1942. 
Ã disposição da Coordenação de Mobilização Econômica, 
1942 a 1943. 
Membro da Comissão de Consolidação das Instrúçàes de Ser· 
viço, 1944. 
Terceiro-Secretário da Embaixada em Buenos Aires, proviso· 
riamentc, 1944 a 194'5, 
V ice-Cônsul em Miami, 1945. 

. Promovido a Cônsul de Segunda Classe~ por merecimento, 
1945. 
Encarregado de Negócios em Miami, 1946. 
Segundo-Secretúri~ da Missão do Brasil junto à Organização 
das Nações Unidas(ONU), 1947 a 1951. 
Encarregado da Missão junto à ONU, 1948. 
Membro da Delegação do Brasil às VI e VIII Sessões do Con
selho Econõmico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), 
Luke Success, 194M e 1949. 
Membro da Delegação do Brasil à 11 Sessão da Comissão 
Econômica pura a América Latina (CEPA L), Havana, 1940. 
Membro da Delegação do Brasil às IX e XI Sessões do 
ECOSOC, Genebra, 1949 c 1950, 
Membro da Delegação do Brasil à II Parte da III Assembléia
Geral Ordinária das Nações Unidas, Lake Success, 1949. 
Membro da Delegação do Brasil às IV e V Sessões da Asscm
hléia·Gerul du ONU, Novu Iorque, 1949 e 1950. 
Membro da Deleguçilo do Brasil à Sessão Extraorainária do 
Conselho lnterumericuno Econômico e Social (CIES), 
Washington, 1950. 
Membro da Delegação do Brasil à IV Reunião da CEPA L, 
México, 1951. 
À disposiçuo do Gabinete do Ministro de Estudo, 1951. 
Delegado do Brnsil à VIl Conferi:nciu-Gerul da UNESCO, 
Paris, 1952. 
Membro dn Delcgnção do Brasil ao V Porfodo de Sessões dn 
CEPAL, 1953. 
Chefe do Setor de Politica Monetária c Fiscal do Dcpar· 
lamento Econômico, 1953. 
Delegado do Brnsil no Instituto Brasileiro de Educação, 
Ciêncin c Culturn (IBECC), 1953. 
Dclegu~o do Brusil à VIII Reunião dns Pnrtos Contrntuntes 
do Acordo-Geral sobre Tnrifns Adunneirns e Comércio, 
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(GATT), Genebra, 195J, 
Membro du Comissão Assessora da Seçào Técnico-Pedagó
gica do Instituto Rio-Branco, 1953. 
Promovido n Primeiro-Secretário, por merecimento, 1953, 
Membro da Comissão incumhi,da de estudar o progrn.na da 
X Conferência lnteramericana, 1954. 

Assessor-Suplente da Reunião dos Chefes de Mtssão dos 
Pniscs-membros da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), 1954. 
Membro da Delegação do Brasil à X Conferência lnteramcri· 
cu na, Caracas, .1954. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Londres, 1954 a 1956. 
Primeiro-Secretário da Missão junto à ONU, 1956 a 1957. 
Membro da Delegação do Brasil à XXII c XXV Sessões do 
ECOSOC, Genebra c Nova Iorque, 1956 c 1958, 
Membro da Delegação do Br••il à Conferência da ONU pura 
a criação da Agência Internacional, de Energia Atõmicn· 
(AIEA), Nova Iorque, 1956, 
Membro da Delegação do Brasil às XI c XII Sessões da 
Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1956 e 1957. 
Cônsul-Adjunto cm Nova Iorque, 1957. 
Representante do Fundo Internacional de Socorro à Infância 
(FISI), na Reunião do Comitê Conjunto sobre Saúde, da Or· 
gnnização Mundinl de Saúde (OMS), Paris, 1957. 
Primciro-Secretúrio da Emb:lixada cm Washington, 1957 a 
JQ58. 
"·~m bro da Delegação do Brasil às Reuniões do "Comitê 
dos21" da OEA, Washington, 1958 c 1959, 
À disposição do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco· 
nômico (BNDE), 1959. 
Secretário Executivo da Comissão de Coordenação da Pol!ti· 
ca Econõmica Exterior, 1960, 
Promovido n Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1960, 
Chefe da Representação do Brasil à XXVI Conferência· 
Geral da Federal Internacional de Documentação, Rio de 
Janeiro, 1960. 
Membro da Comissão elaboradora das instruções para a 
Delegação do Brasil à Reunião da Comissão Especial do 
ConselhodaOEA, 1960, 
Delegado do Brnsil no 111 Periodo de Sessões da Comissão 
Especial de Formulação de Novas Medidas de Cooperação 
Econômicn (Comitê dos 21 ), Bogotã, 1960. 
Representnnte do Ministêrio das Relações Exteriores na 
Comissão Organizadora do Banco de Exportação, 1960. 
Represcntnntc do Brasil na Reunião do Comitê para o Dcsen· 
volvimento Industrial do ECOSOC, Nova Iorque, 1961. 
Coordenador da Assemblêin Técnica da Presidência, 1961, 
Delegado do Brasil ao 11 Período de Sessões e à III Reunião 
do Comitê de Comi:rcio d,a CEPA L, Santiago, 1961. 
Ministro-Conselheiro du Embaixada cm Wnshington, 1961 n 
1963. 
Delegado do Brasil ~ II Sessão do Comitê do Desenvolvimcn· 
to Industrial, do ECOSOC, Nova Iorque, 1962. 
Delegado, substituto, do Brasil à XVII Sessão da Assembléia· 
Geral da ONU, Nova Iorque, 1962. 
Encarregado de Negócios em Washington, 1962. 
Delegado do Brasil no Comitê Preparatório da Conferência 
Internacional de Comércio c Desenvolvimento, 1963, 
Membro du Delegação do Brasil à 11 Sessão do Comitê Pre· 
pnrutório da Conferência das Nações Unidus pura o Con•ér· 
cio c Descnvolvimento(UNCTAD), Genebra, 1963, 
Ministro-Conselheiro du Embaixada cm Moscou, 1963 n 
1965. 
Encurrecodo de Negócios em Moscou, 1963 e 19ô4. 
Cônsul-Geral cm Montreal, 1965 a 1967. 
Cônsui-Gernlem Hong-Kong, 1967 u 1969, 

Assessor Especial do Ministro de Estudo, 1969 a 1974. 
Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão 
Especial de Coordenação Lutino·Amcricnnn (CECLA), Vi na 
dei Mar, 1969, 
Promovido u Ministro de Primeira Classe, por merecimento 
1969, • 
Membro da Delegação do Brasil à Conferência Diplomãtica 
Nego~indora do Tratado de Cooperação c Patentes, 
Washmgton, 1970, 
Coordenador do Grupo de Trabalho encarregado do Projeto 
I (Estudo Global da Informação do ltnmurati), e do Projeto 
6 (Melhor Utilização das Potencialidades Económicas do 
Brasil no Mercado Mundial), 1971 a 1972. 
Subchefe da Delegação do Brasil à Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente, Estocolmo, 1972. 
Delegado do Brasil à XXVII Sessão da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, Nova Iorque, 1972, 
Chefe da Delegação do Brasil ao XV Período de Sessões da 
Comissão Econômica das Nações Unidas para a América 
Latina (CEPA L), Quito, 1973, 
Chefe da Delegação do Brasil à XVII Sessão da Comissão de 
População do Conselho Económico c Social das Nações Uni· 
das, Genebra, 1973. 
Chefe da Delegação do Brasil à Conferência Diplomãticn so· 
brc Propriedade Industrial, Viena, 1973. 
Chefe da Delegação do Brasil à III Sessão Especial da 
Comissão de População do Conselho Económico e Social das 
Nações Unidas, Nova Iorque, 1974, 
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião Latino-Americana 
Preparatória da Conferência Mundial de População, São 
José da Costa Rica, 1974. 
Embaixador em Camberra, 1975. 

O Embaixador Miguel Álvaro Ozório de Almeida, nesta data, 
encontra-se no exercício de suas funções junto à Comunidade da 
Austrltlia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 29 de .si:tem· 
bro de 1975, - Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

I À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De •gr•d..:imenlu de <omunicações: 

N• 188/75 (n• 301/75, na origem), de 07 do corrente referente 
aos Projetas de' Decreto Legislativo n•s 17, de 1975, e n•s S3 a 54 de 
1975-CN. ' 

Restituindo autó&rafos de Projeto de Lei sancionado: 

N•, 189/75 (n• 304/75, na origem), de 07 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 60/75 (n• 666-B/75, na Casa de ori· 
gem), que suspende u vigência do artigo n• 1,215 do Código de 
Procosso Civil, 
(Projeto que si: transformou na Lei n• 6.246, de 07 de outubro de 
1975), 

OFICIO 

Do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando ii 
revlsiio do Senado autógrafo do seguinte projeto: ' 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 73; DE 1975 
(N• 222·8/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a proibição do abate de árvores frutíferas, e 
dá outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica vedudo, em todo o território nncional, o nbnte de 
árvores frutlferns cujos frutos silo utilizados nu nlimentuçilo popu!nr. 



Art. 2• O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestul ór· 
gão competente puru nsculização do disposto hesta lei, dctermin,ará, 
de ucordo com as peculiaridades de cada região, as ârvores que se 
enquadram nu proibição contida no artigo anterior. 

Art. 3• Nos projetas de renorcstamcnto efetuados em conformi· 
dade com u Lei n' 5.106, de 2 de setembro de 1966 e Decreto-lei 
n• 1.134, de 16 de novembro de 1970, o IBDF estabelecerá uma por
centagem mfnimu de planti,o de árvores frutffcrus. 

Art. 4• O Poder Executivo regu1ameniará esta lei no prazo de 
60 (sesscntu) dias. 

Art. S• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogudus us disposições cm contrário, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.106, DE 2 DE SETEMBRO DE 1966 

,Dispõe sobre os fncentl•os fiscais concedidos a empreendi
mentos Rorestals. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a se· 

guintc Lei: 
Art. 19 As importâncias empregadas cm Oorestamento c 

rcnorcstamento poderão ser abatidas ou descontadas nas decla
rações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no Brasil,' atendidas as condições estabelecidas na prc· 
sente lei. 

·;,;;, ·2~· ·A;~~~;~~; ir;ida~·~~j~;icii~;~ ~ó.ie~n~·dir~it~· ~~·~h~ii. 
mcnto ou desconto de que trata este artigo desde que: 

a) realizem o Oorcstamcnto ou reOorcstamento cm terras de 
que tenham justa posse, a titulo de proprietários, usufrutuários ou· 
detentores 'do domínio útil ou de que,' de outra forma, tenham o uso, 
inclusive como locatários ou donatãrios; 

b) tenham seu projeto previamente aprovado pelo Ministério 
da Agricultura, compreendendo um programa de plantio anual mí· 
o imo de 10.000 (dez' mil) árvores: 

c) o norcstamcnto ou rcnorcstamcnto projctados possam, a 
Juizo do Ministério da Agricultura, servir de base à exploração eco· 
nó mica ou à conservação do solo e dos regimes das águas. 

,, ..................... '. '' .......................... '. 
Art. 4• Pura os fins da presente lei, entende-se como despesas 

de norestamento e reOorestamento aquelas que forem aplicadas, dirc· 
lamente pelo contribuinte ou mediante a cnntraraçno de serviços de 
terceiros, na elaboração do projeto técnico, no preparo de terras, na 
aquisição de sementes no plantio, na proteção, na vigilância, na 
administração de viveiros c norcs c na abertura c conservação de 
caminhos de serviços. 

.. ' ................. ,, ................. ····· ..... ' .... . 
DECRETO·LEI N• 1.134, DE 16 DE NOVEMBRO OE 1970 

Altera a slstem4tlca de incenli•os Oscals concedidos a 
empreendimentos norestals. .. .. '' ... ' ......... . 

O Presidente da Rcpúbiida', · ~;~~d~· d·~; 'a't;ibuiÇõ~; · q~~· '1it~ 
confere o urtigo 55, item 11, da Constituição, decreta: 

Art. I• A partir do cxercfcio Onunceiro de 1971, as pessoas 
jurfdicus poderiio descontar até 50% (cinqUenta por cento) do valor 
do imposto de renda devido na dcclaraçilo de rendimentos, para apli· 
cação em empreendimentos norcstais, cujos projetas tenham sido 
aprovados pelo lnstit~to Brasilc!r~ de Desenvolvimento Florestal. 

Art. 9• O Instituto BrasliCifO de Desenvolvimento Florestal 
IBDF estabelecerá normas para a aprovação de projetas relativos à 
aplicação de recursos descontados ou abatidos do imposto de renda, 
dispondo sobre 11 localização c o tamanho mfnimo das áreas nores· 
tais, O valor mfnimo dos projetas e dos tipos QC essências Oorestnis 
apropriudus. 

· · · · · · .... · · .... i x; é~;.;;~.;;;~; d; A·;;;~~;,~;~ ~·d~ 'F;,;~,;~~.:. i 

PARECER 

PARECER N• 466, DE 1975 
Comlssio de Redação 

Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 1 10, de 
1975-DF. 

Relator: Senador Orestes Quércla 

" A Comissão :~presentu :1 redução On:il do Projeto de Lei do 
Scn:~do n•• 110, de 1975-DF, que dispõe sobre a. constituição de 
Fundo de Fin:~nci:~mcnto para Ãgu:~ c Esgotos do Distrito Fed<r:~l _ 
I:AE-DF, c di1 outr:~s providi':nci:~s. 

S:~l:~ das Comissões. cm 8 de outubro de 1975. - Danton 
.Jo~im, Presidente- Orestes Quércia, Rclll!or- VlrgOio Tá•ora. 

ANEXO AO PARECER N• 466, DE 1975 

Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n' 1 10, de 
1975-DF, que dispõe sobre a constiruiçào de Fundo de Financia· 
mento para Água e Esgotos do Distrito Fede;ul- FAE-DF, 
c dri outras pro•idênclas. 

O Senado Federal dccret:~: 
i\rt. 1• Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a 

'"'.\lnstituir. 001 fornu1 du presente lei. o Fundo de Financiumcnto puw 
<\gu:1 c Esgotos dn Distrito Feder:~ I- FAE-DF. objcto de convé
nio entre o Poder Exccutivu c o B~mco Nncion:JI du HubituçUo 
!BNH). comu finalidade de atender, sob u formu de financiumcntn 
L' cm c<~ ria ter pcrm~tncntc, lt progrcssi\':t i;;~ plantação, amplim;ào c me· 
lhoria de sistemas de ahustccimcntu de {agua c de sistenHI!\ de csgntus 
.;unit(trillS que \'ÍScm uo contrnh: de poiuiçào das {aguas, no ilmhitu 
du Distrito Feder:~ I. 

Pariagrafo único. O Fundo dt: Hnancit~mcnto pum Água e Esgo
lih dtl Distrito Fcdcrill - FA E-DF terú n:tturc/tt e individLUtçitn 
L'tlnlithil. caríatcr rutntivu c gcsttw autúnnma pm Entid:tdc dcsitm:tda 
pcltl Pntlcr E~ccuti\'O, 

Art. 11• Os rc:cursns do Funthl de Financiumcnto pant Ãgu:a c 
hynltl'i do Distrito Fcdcrul- FAE-DF seriio uplicados de acordo 
~.·um 11 cJis!'lnsto nus mtipos 211 c J11 do Dccrctn .. h:i nl) 949, de D de 
llUtuhrndc 19Ml, c scràn constituídtlS por:· 

ll dnt:u,·ôc~ cnnccdid:ts nn orç:unc:nto :u1u:al do Distrilo Fedcrul 
1111 cm créditllS suplementares ou cspccinb.: 

11) recursos provenientes de opcrm;ôcs de crédito que o Gov'cr· 
1111 do l>istritn h:dernl fit.:n :tutorit.adn u rcalizur uté o valor cquiv:t
kntc a 1,)011.000 UPC (um milhi11> c <juinhcntos mil Unid:ides 
l'adr;iu de Capital do Banco Nacional da Habitação) desde que '" 
obrig:u;õcs linancciras decorrentes nfiu onercin o Fundo de f'inunciu
mcntn para Água e Esgotos do Di~trito Feder:~!- FAE-DF; 

III) recursos de qualquer origem, contanto que niio onerem " ' 
f'unuo de f'inandamento par:1 Água c Esgotos do Distrito Federal
FAf:.-Df . 

Art. Jl• Ficu, ainda. o Governo do Distrito Federal :autorizndo :1 
p:lrantir •. com vincl~lac.ào ~ilrcial de parcelas do Fundo de Pmticip:t·. 
'ao dus l:stad!ls, DIStr;tn Fcdcr:il c Territórios c dos impostos de sua 
cnmpct~ndn. ns empréstimos concedidos pelo BilnCll N;acionul da 
Hahita,nn (BN 11) i1 instituiçiill financeira credenciada cu •w Agente 
l:inant.•cirn pmn :ts opcr:.u;õcs rclativo.ts it c.\ccuclin de obras c serviço~. 
r~J'crcntcs a sistcnws de :tbilstccimcntn de Ílf!Uil c de esgotos suniHt· 
nus, hcm comn us npcro.tçl\es de crédito u que se refere o item 11 do 
art. 2~' 

§ 11• Pnrn n plenn execução da g:trnnti:t :t que se refere este 
mtigo, o Go\'crnn do l>istritn Federal poderia conferir no Buncn Ntt· 
cinn:tl da llahitnl.;ttn (BNII) poderes pnrn Jev:antar, jun\0 ao Guvcr· 
nn Fcdcr:tl. :ts parcclus do Funf.Jl, de Particlpw.;i'to do!<~ E~tudos, do 
Distritol,.cdcrul c Tcrrit,\rios, liLic lhe couhcrcm, nn forma dttle!!islu· 
çian cm vigor c. nn sua insunciéncin ou extinção, lcvuntar junto uos 
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órgiios do Governo do Distrito Fodcral c Bancos os recursos prove· 
nh:ntes de impostos de sun compctCncioa, suficientes p~1 ra rcspondc:r 
pelo débito corrigido c dcmni.'i encargos contmtuais dccorrc:ntc,'\ dos 
empréstimos concedidos pelo Banco Nacional da Habitaçiio (BNH) 
no Agente: Financeiro credenciado. 

* 2'·' Os poderes previstos no ("l:lrúgrafo untcrior só podcri1o ~r~cr 
usndos pelo Bancn Nm:innal dói ll:1hitaç~~1 (B~'II) n:~ hiplltc~c de 0 
Agente 1-"inuncc:iru crcdCIH:indo ou o Gowrno do Distrito Fcder:il 
não terem cfctundo, no vencimento, o pugumcnto díls ohrigacõcs 
nssumidns no!i contrutos de empréstimos celebrados com u Banco 
Nacional da Habitaçito (BNH). 

Art. 4o O Distrito Federal f,mí incluir nas propostas orçamenl,í· 
rins ttntmis, inclusive nus rel:1tivns no Üf'-o':lmcnto Plurianu<~l de lnvc!->
timcnto, dot:u;õc.o,; suficientes ú cobertura dus suus rcsponsabilidudcs 
finnnccir;as decorrentes de,ta lei. 

Art. 51
·' O GOverno dtl Distrito Federal b~tixar{a os :nos complc

mcntnrcs ncccssítrios ~ gcstrao c disciplinamcnto do Fundo de Finun
ciamento pura Água e Esgotos do Distrito Federal - FAE-DF, 
hcm como firm11rá us convénios c contratos nccc.o;sltrios it execução 
dos Progrnmus de Abustccimclllo de (tguil c de esgotos sunit{trios 
tendo cm vistu a consccuçno dns metas do Plano Nucionnl de S:mcn
mcnto- PLANAS/\. 

Arl. 60 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicnção, re· 
vogudas as disposições em contrário. 

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

A Presidência convoca sessão extraordinária, a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetes de 
Resolução n•s 59 e 66, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica que, nos termos do arl. 278 do Regimento Interno, deter· 
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1975, 
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a 
gorjeta obrigatória para empregados de hotéis e similares, por ter re
cebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi 
distribuído, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr, I•·Secretário. 

~ lido o soguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 175, DE 1975 

Modifica a redação dos artigos 2• e 3• da Lei n• 4.266, de 
3 de ouiUbro de 1!163, e dá outras prowldinclas. 

O Congresso Naçional dccretw. 

Art. 1• O artigo 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, qui: 
instituiu o salário·famllia do trabalhador, passa a vigorar com a se· 
guinte redução: 

"Art. 2• O salârio-famllia será pago sob a fo'rma de uma quota 
percentual, calculada sobre o valor do maior sah\rio minimo em 
vigor no Pais, arredondado este pura o múltiplo de cruzeiro soguinte, 
pela esposa e por filho de qualquer condição, menor ou reconhecida· 
mente incapaz para o trabalho. 

§ I• Equipara-se h esposa, u companheira do empregado sol· 
teiro ou viúvo, bem como a do desquitado não sujeito a prestação de 
alimentos à cx·esposu. 

§ 2• Não haverá pagamento de snlário-familia cm relação à 
esposa ou companheira e aos filhos do empregado que exerçam ativi· 
dudc remunerada ou recebam pensão ou qualquer outro rendimento, 
em importância superior à quota a que fariam jus," 

Art. 2• O artigo 3• du Lei n• 4,266/63 passa u ler u redução 
abaixo: 

"i\rl. 3• O custeio do sulârio-familia será feito mediante o sis· 
tema de compensuçilo, cabendo à cudu empresa, qu,lquer que seja o 
número c o estudo civil de seus empregados, recolher, para esse fim, 

no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a contribuiçllo 
que for fixada em correspondência com o valor da quota percentual 
referida no nrt. 2• 

Parágrafo único. A contribuição de que trata este artigo corres· 
ponderA a uma percentagem incidente: sobre o maior salário minlmo 
cni vigor no Pais, f11UilipÜcado pelo número lotai de empregados da 
empresa, observados os mesmos prazos de recolhimento, sanções 
administrativas e penais e demais condições estabelecidas com rela· 
ção às contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social." 

Art. 3• Para atender às modificações introduzidas pela presente 
lei, o Poder Executivo promo'verâ, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
revisão dos valores fixados no artigo 7• da Lei r:• 4.266/63. · 

Art. 4• Esta lei cntrarã em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário, 

J lllllflcaçlo 

Tendo em vista o preceito constitucional que colocava a familia 
sob a prote1:ão especial do Estado (art. 134 da Carta de 1937), o 
Governo, através do Decrclo·lei n• 5.976, de 10 de novembro de 
1943, concedeu aos servidores públicos uma ajuda mensal, por filho 
de qualquer condição, a que denominou "salário·familia". 

Posteriormente, pelo artigo li,§ I• da Lei n• 1.765 de 18 de 
dezembro de 1958, o salârio-familia, até então concedido em relação 
aos filhos menores de 21 anos - ou de 24, quando comprovada· 
mente estudantes- ou invâlidos, foi estendido à esposa do funcionâ· 
rio, que não exercesse atividade remunerada ou contasse com 
qualquer outra fonte de rendimento. 

o trabalhador só veio a contar com o adicional cm qu':'tão 
vinte anos a~ós o funcionário públic~ e, assi~ mesmo, em condtçõcs 
·bastante ínferiores. às deste. Com efetlo, a Let n• 4.266, de 3 de ou tu· 
bro de 1963, instituiu o salârio-famllia do trabalhador1 concedendo· 
·a porém, apenas aos filhos de qualquer condição,. menores de 14 
anos e não o fazendo com referência à esposa. · · , ~; . 

'Par outro lado, o funcionãrio recebe, a titulo de salârio·fnmilia, 
a mesma quantia, qualquer que seja a Unidade da Federação onde 
esteja lotado; o trabalhador faz jus a uma percentagem calculada 
sobre 0 salãrio minimo da localidade onde estiver exercendo a profis· 
são. Desse modo, o salârio·familia do trabalhador do Piauí é 
acentuadamente menor que o de seu colega de São Paulo ou da 
Guanabara. ' 

Ora, 0 próprio abono às famllias numero~as .• c~iado pelo Decre· 
to-lei n• 3:200, de 19 de abril de 1941, embora ms•gn1ficantc, era pago 
na me~ma importância, cm qualquer ponto do pais. Por que, então, 
adotar-se com relação no salário-família - versão ampliud• c cor· 
rígida do abono - critério diverso da~uele empregado no paga· 
menlo do beneficio anteriormente conced1do? 

Com a finalidade de proporcionar tratamento semelhante às 
categorias cm foco, eliminando a discriminação até agora exisl~nte 
entre 0 empregado particular e o se:vidor do Estado, ~re~ê ~ proJeto 
a modificação dos arts. 2• e 3• da Lct n• 4.266/63, que mslttutu o salá· 
rio-familia do trabalhador, para: 

I) estender o beneficio à esposa ou companheira do empregado; 
2) manter e pagamento da quota referente aos filhos, até a 

maioridade civil destes; 
3) incluir entre os beneficiários nilo sujeitos a li~ite de .id~de.' os 

filhos comprovada mente incapazes de prover a própna substslencul; 
4) determinar que o cálculo da quota a ser. png.a ao emprega~o, 

bem como o da contribuição do empregador, SeJa feita sobre<> ma1o1 
salário minimo cm vigor no pais; 

5) corrigir a denominação do parAgrafo I• do nrt. 3•, que pas· 
sou a ser único, após a revogação do 2• pelo arl. I• da Lei n• 5.890f73. 

Ao mesmo tempo, a proposição exclui do direito à percepção do 
adicional, a esposa ou companheira c os filhos que, de qualquer 
modo, aufiram rendimentos em importância superior à quota a que 
fariam jus, Tratando-se de um complemento salarial para manuten· 
çilo do grupo familiar, nilo teria realmente sentido autorizar o seu 
pagamento a quem, como fruto de trabalho próprio, pensão ou qual· 



quer outra forma de renda, não mais precisasse ser sustentado, no 
menos de forma integral, pelo chefe du fnmflin. 

Igualmente, não fará jus no snlário-fnm!lin pela companheira, o 
empregado desquitado sujeito A prestação de alimentos à ex-esposa 
porque, nesta hipótese, jâ deverá estar recebendo c transferindo n 
esta última a quota de salilrio relutiv:i.no cônjuge. 

Pura õnnliznr, é determinada n rcvisil·o pelo Governo, no prazo 
de trinta (30) dias, dos valores fixados no artigo 7• da Lei n• 
4.266/63. Trata-se das percentagens pura cstnbclccimcnto da quota a 
ser paga ao empregado, por dependente, e pura cálculo da contri
buição a ser recolhida pela empresa. 

Conr.amos na aprovação deste projeto, que objctiva apenas a 
uniformização dos critérios de concessão de ajuda familiar, no 
funcionúrio público e no empregado particular, c que foi elaborada 
por sugestão do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons
trução Civil de São Luis, Paço do Luminar c São José de Ribnmar, 
no Estado do Maranhão, 

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1975.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEIN• 4.266-DE3 DEOUTUBRODE 1963 
Institui o salário-famnla do Trabalhador, e dá outras pro

vidências. 
'.' •••••••••• '00' ••••••••••••••••••••••• ' ••• ' ••• ' .......... . 

Art. 2• O salário-família será pago sob a forma de uma quota 
percentual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, arredon
dado este para o múltiplo de mil seguinte, por filho menor de 
qualquer condição, até 14 anos de i~adc, .............. ' ........................................... . 

Art. 3• O custeio do salário-família será feilo mediante o siste
ma de compensação, cabendo a cada empresa, qualquer que seja o 
número c o estado civil de seus empregados, recolher, para esse r.m, 
ao Instituto ou Institutos de Aposentadoria c Pensões a que estiver 
vinculada, a contribuição que for r.xndn em correspondência com o 
valor da quota percentual referida no art, 2• 

§ I• A contribÚiçilo de que trata este artigo corresponderá a 
uma percentagem incidente sobre o salário mlnimo local multiplica
do pelo número total de empregados da empresa, observados os 
mesmos prazos de recolhimento, sanções administrativas c penais e 
demais condições estabelecidas com relação às contribuições desti
nadas ao custeio da Previdência Social. 

§ 2• As contribuições recolhidas pelas empresas, nos termos 
deste artigo, constituirão, em cada Instituto, úm "Fundo de 
Compcnsaçiio do Salário-Fumilia", cm regime de repartição anual, 
cuja destinação será exclusivamente a de custeio do pagamento das 
quotas, não podendo a parcela relativa às respectivas despesas de ad
ministração exceder de 0,5% (meio por cento) do total do mesmo 
f.u.n.~~·. , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , .. , . , 

Art. 7• Ficam r.xados, pelo per!odo de 3 (três) anos, os seguin
tes valores relativos à presente lei: 

I- de 5% (cinco por cento) pura cada quota percentual a que se 
refere o nrt. 2.,9; 

11 -de 6% (seis por cento) pura a contribuição de que trata o 
art. 3• 

§ I• Se, findo o per!odo previsto neste artigo, nào forem revis
tos os valores nele r.xudos, continuarão a vigorar atê que isto se ve
nha a efetuar. 

§ 2• A qualquer alteração no valor de uma das percentagens 
deverá corresponder proporcionalmente o da outra, de modo a ~ue 
seja assegurado o perfeito cquilibrio do custeio do sistema, no reg1mc 

~~ ~~~~:t.i~~~ .·~.~~1:'''"'"'''''"" "'''''"" ""' "' ,·, "" 
(A.< Comissões de Constituirão e Justiça, de Legi.<laçào 

Sacia/e de Fina/Iças. I 

C• SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicndo e remetido às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre u mesa, comunicações que scrilo lidas pelo Sr. 1•-Sccre
tário, 

São lidus as seguintes 

Do Líder dn ARENA 
Ao Excelentíssimo, Senhor 
Senador Mugalhãos Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 8 de outubro de 1975. 

Nos termos do§ J• do urt. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar u Vossa Excelência, 
para os devidos õns, que esta Liderança deliberou propor a substitui
çào do nobre Senhor Senador Renato Franco, pelo nobre Senhor 
Senador Jarbus Passarinho nu Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 14, de 1975-
Complementar, que altera n redaçilo do art. 2• da Lei Complementnr 
n• 14, de 8 de junho de 1973, que estabelece regiões metropolitanas, 

Aproveito n oportunidade para renovar os protestos da mais 
alw estima c distinta consideraçuo. - Líder Senador Petrônlo 
Porlella, 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em Sdcoutubrode 1975, 

Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacionnl, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos õns, que estn Lidcrnnça deliberou propor a substitui
ção do nobre Senhor Senador Accioly Filho, pelo nobre Senhor 
Senador Otair Beckcr, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 14, de 1975 - Comple
mentar, que altera a rcdação do art. 2• da Lei Complementar n• 14, 
de 8 de junho de 1973, que estabelece regiões metropolitanas. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alUI estimu c distinta· consideração, - Uder Senador Petrônlo 
Portella. 

Do LI der da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhiies Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 
Em 8 de outubro de I 975 

Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos õns, que esta Liderança deliberou propor n substitui
ção do nobre Senhor Senador Orlando Zancaner, pelo nobre Senhor 
Senador Cattctc Pinheiro, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre Projeto de Lei n• 13, de 1975-CN, 
que "cria o Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, 
e dá outras providências", 

Aproveito u oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração, - L!der Senador P··trônlo 
'Portella. 
Do L!der da ARENA 
Ao Excc)entlssimo Senhor 
Senador Magalhiles Pinto 
Dn Pr.•identc do Senado Federal. 

Senhor Presidente 
Em.S de outubro de 1975, 

Nos termos do§ I• do nrt. 10 do Regimento Comum d~ C?n
grcsso Nacional, tenho 11 honra de comunicar a Vossa Excclen~tu·. 
pura os devidos r.ns, que esta Liderança deliberou propor a subslltul
çlio do Nobre Senhor Senador José Esteves, pelo Nobre Senhor Sena-
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dor Henrique de Lu Rocque nu Comissão Mista do Congresso 
Nacional que durlo parecer sobre Projeto de Lei n• 13, de 1975-CN, 
que .. cria o Fundo Nucional de Apoio ao Desenvolvimento Urbuno, 
c dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai· 
ta estima e distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella, 
Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em, 8 de outubro de 1975. 

Nos termos do§ I• do art. !O do Regimento Comum do Con· 
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar u Vossa Excelência, pu· 
ra os devidos nns, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
ção do Nobre Senhor Senador Luiz Cavalcante, pelo Nobre Senhor 
Senador Virgílio Távora na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre Projeto de Lei n• 13, de 1975-CN, que "cria o 
Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, e dã outras 
providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai· 
ta estima c distinta consideração. - Senador Petrônio Portella, 
Líder. 

Do Llder da ARENA 
Ao Excelentlssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 8 de outubro de 1975. 

Nos termos do§ fY do art. 10 do Regimento Comum do Con· 
grosso Nu~ional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
ção do Nobre Senhor Senador Orlando Zancnner, pelo Nobre 
Senhor Senador Virgnio Távora na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre Projeto de Lei n• 15. de 1975-CN, 
que "dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, 
Jutoriza a criação da Empresa Hrasileira dos Transportes Urbanos, c 
dú outrus providências". 

Aproveitou oportunidade pura renovar os protestos da mais ai· 
ta estima c distinta consideração. - Senador Petrônlo Portella, 
Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentlssimo Senhor 
Senador Magulhiies Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 8 de outubro de 1975. 

Nos termos do '§ 1• do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho u honra de comunicar u Vossa Excelên· 
ciu, pura os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor u subs· 
tituiçilo do Nobre Senhor Senador Luiz Cuvnlcnnte, pelo Nobre Se· 
nhor Senador Henrique de Ln Rocque na Comissilo Mista do 
Congre.so Nacional que durú parecer sobre Projeto de Lei n• 15, de 
1975-CN, que "dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes 
Urbunos uutorizn u criuçi'io du Emprcsu Brusilciru dos Trunsportcs 
Urbanos e Mo outras providências". . 

Aproveito u oportunidade puno renovar os prote~tos du mms 
ultu estima e distinta consideruçuo. - Senador Pctronlo Portclla, 
1Jdcr, 
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Do Líder da ARENA 
Ao Excclontíssimo Senhor 
Senador Magulhiios Pinto 
DD. Presidontc do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 8 de outubro de 1975. 

Nos termos do§ i' do Art. lO do Regimento Comum do Con· 
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
pura os devidos fins, que esta Lidemnçu deliberou propor a substi· 
tuição do Nobre Senhor Senador Benedito Ferreira, pelo Nobre Se· 
nhor Senador Fausto Castelo-Branco na Comissão Mista do Con· 
gresso Nacional que dará parecer sobre Projeto de Lei n• 15, de 1975· 
CN, que "d.ispõe sobre o Sistema Nacional dos Transporte: 
Urbanos, autoriza n criação da Empresa Brasileira dos Transporte> 
Urbanos, c dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estimà e distinta consideração .. - Senador Petrônlo Portella, 
Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 8 de outubro de 1975. 

, Nos termos do§ i' do Art. lO do Regimento Comum do Con· 
grcsso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, pa· 
ru os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substi· 
tuição do Nobre Senhor Senador José Esteves, pelo Nobre Senhor 
Senador Osires Teixeira na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que durá parecer sobre Projeto de Lei n• 15, de 1975-CN, que 
"dispõe sobre o Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, autori· 
za a criação da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos, e dâ 
outras providências", 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. -·Senador Petrônio Portella, 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. (Pausa.) 

Concedo n palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA- Sergipe. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: Nos pro· 
nuncinmentos que fiz a 17 e 30 de junho do corrente ano, tive opor· 
tunidudc de abordar a questão du exploração do potâssio cm Sergipe 
e transcrever carta onde formulara algumas perguntas ao ilustre 
Ministro das Minas c Energia, em meu nome pessoal, c, outras, atcn· 
dcndo solicitação do Governador José: Rollcmberg Leite, do, meu 
Estado. · 

Volto hoje n tratar do mesmo assunto, porque a exploração das 
jazidas minerais, e em especial do potássio existente no subsolo 
sergopuno, está na linha das preocupações do ,povo que represento 
nesta Casa. 

Com efeito, o Estado de Sergipe, de limitadas possibilidades em 
alguns sctores da Economia, tem suas esperanças polarizadas pura a 
exploração das riquezas incalculãvcis dos minerais que dormem nus 
entranhas do seu território. 

Falando com serena objetividade. afirmo que o Estudo de Sergi· 
pe tem sido prejudicado nas suas legitimas pretensões de ver expio· 
rado esse imenso potencial das riquezas minerais com que Deus 
dotou aquele pedaço du temo nordestina. 

Estudo pequeno, pobre, cuja voz dificilmente consegue 
repercutir nos quudruntcs nacionais, Sergipe tem visto, mais de umu 
ve1., suas legítimas aspirações serem p~stcrgudas pola innuênciu de 
outros centros regionuis, muion:s, muis poderosos e mais innuentes. 

Entretanto, lenho hoje u alegria de comunicar u esta Casa c uo 
povo scrgipano que' uma perspectiva concreta du tão almejada 
cxploruçuo dos minerais do subsolo do meu Estado se estio 
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anuacn1ndo neste momento, no honrudo Governo do Presidente Er· 
ncsto GCiscl c nessa hora cm que o M!nistério dus Minas c Energia se 
cncontru nas mãos competentes e dinâmicas do Ministro Shigeaki 
Ucki. ' 

O Sr. Henrique dejl.a Rocque (ARENA-Maranhõn)- Permite 
V. Ex• um upnrtc? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (AKilt~A;.,•r~lpe)- Com 
muito pruzcr, eminente Senador Henrique ,t;,ii ·• Rn,.'lue. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA...,-IVI•runhilo)- Senador 
Louriva\ Baptista, V. Ex• assinala as dificuldades que enfrcntu o 
pequeno c pobre Estado que representa no Senado 'au República, E 
quundo assim qunlificavam a terra que o viu nascer, lcmbr{tvamo· 
nos de que tumbém nós, do Murunhào, en[rcntuii10s dificuldades 
idênticm quando, nu Cupitul du República, temos que fazer valer os 
nossos direitos. Mas importa pouco, Senador, que o Estudo scju 
pequeno c pobre: importante é ter ele a ventura de possuir rcprcscn· 
tuntcs como V. Ex• c mais companheiros de Bancada que, noite c 
dia, fazem do seu Tmmdnto um instrumento de bem-estar do seu po· 
vo. Ncstu Casu lir!nci minha convicçüo de quC quando o parlumcn
tm par:t aqui vem, deve cst:lr ciente c consciente de que a jornada é 
ítrduu. V. Ex~' é realmente um exemplo de tudo isto, convocando-nos 
a segui-lo, repito, pura que fucmnos,· realmente, du rcprcsent;:tçUo 
ropular, da repn:sentm;t10 dos nossos Estudos quer na Câmara, quer 
no Senado, um grito de alerta ru:rmanentc ao Poder Central, puru as 
dificuldades da Unidade que representamos. Felicito V. Ex• pela sua· 
indonnida combatividade no Senado da República, em defesa do po· 
vo scrgipnno. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-Sergipe) - Sou 
nHiitograto a V. Ex•, eminente Senador Henrique de La Rocque, pc· 
ln apurte c pelo apoio que dít uo meu pronunciumento, nu tarde de 
hoje. As palavms de V. Ex• me cmocionmn: v fio por conta da velha 
:tmizadc de quase 50 unos, da nossa convivência cm colégio interno, 
nu \'Ciha c querida Bahiu. quando cstud{tvumos no Colégio Antônio 
Vieira. 

Aqui, no Senado da República, c na Cftmara dos Deputados 
.onde fomos colcgus, scmprc procurmnos servir nos nossos Estudos: 
V. Ex~ un seu glorio!\o Maranhfio c cu, uo meu pequenino Sergipe, 
fat.cndo tudo dentro das minhas possibilidades no sentido de trubu· 
\h ar sempre pelo desenvolvimento de Sergipe. 

Tenho hoje u sutisfnçUo de trazer ao conhecimento du Cusu a 
cmtu CüiH qw:: o ilu:-,trc- Miui!\tru n.:spomlcu u "Iuc lhe dirigi cm 9 de 
junlw, quundn d:~ rcnlizacfio do ]\' Scminítrio de Estudos c Debates 
da Política Mineral do Brasil. 

Leio, punt cnnhccinlcntn do Senado, a curtu que recebi do 
Ministro das Mi nus c Energia: 

Ministérh1 das Minas c l~ncrgia 
Gabinete do Ministrn 

Exm'' Sr. 

llmsi\iu, \H de ugosto de 1975 

Scnadnr l.nuriv:tl Burlista . 
M.D . . W SL·crctítrio di1 Sen:tdnl,.cdcral 
NEST,\ 

Senhor SL~nador: 

Tenho a honra de ucusar o recebimento da curtu de 
V, ~:;.;• •• ck CJ de junho liltimn, cot~lunicundo os motivos pelos 
qua1s n:u1 L'tHnp:H·c,.:ctl ao "I Scrmnítrio de Estudos c Debutes 
d.a p~,H~ic;t Mi1~cr:d do Brasil", quundo proferi pulestru nu 
C omts,ao de M llliiS c Em~rgia dO Senudo Fcdcrul. 
. LumeniL'i a iiiiSÍ:IH.:ia de V. Ex•. pois ucrcdito que 0 · 

tfu..,trc Parlal!lcntar, cnm suu custumciru utuaçUo, irin ubri
lhant:n· us deb:ttc' h:tvidns na m:asino. 

l·:ntrct:lllhl, cm decorrência da mudança da data de 
nunlta p:tlc..,tru -· antcriurmentc man.:adu para o diu 9 de 

junho c udiuda, com u anuênciu do Presidente da Comissão 
de Minns c Energin. Scnndor Joüo Cnlmon, pnru o diu 13 do 
mesmo mês- c n viugcm de V. Ex•, estive impossibilitudo 
de manter diálogo com o ilustre rcprescntuntc do Estudo de 
Sergipe. 

Cor,n refcréncia aos assuntos relucionados com o potás
sio sergipano, terei imenso pruzcr cm conversur com V. Ex• 
cm meu Gabinete. 

Atenciosamente, Shlgeaki Uekl, Ministro dus Minas e Energin. 
Concluindo, informo à Cusu que, cm audiência que me foi con~ 

cedida pelo Ministro Shigcuki Ucki, no dia 22 de setembro, Sua Exce· 
lênciu me forneceu esclarecimentos lúcidos e satisfatórios u respeito 
dns pcrguntns que lhe dirigi, na minhu cnrtu de 9 de junho. 

Assim sendo, restu a todos os scrgipunos agunrdur uma atitude 
de confiança c scrcnidudc. O Governo respeitável do Presidente 
Ernesto Geisel, ntravés do seu Ministro das Minas c Energia, voltar~ 
se-i1, cm breve, de manciru concreta c eficaz, pura uma solução defini· 
ti v a dos problemas que estilo na base do soerguimcnto econômico do 
meu Estado, isto é, u' exploraçfio urgente das imensas jazidos mine~ 
ruis, c, de modo particular, do precioso pot!1ssio, que aguarda no 
subsolo scrgipuno o momento de prestar o seu serviço na arranc11da 
dcscnvolvimcntista do Estado de Sergipe. 

O Sr,, Ruy Santos (ARENA - Bahia) - Permite-me V, Ex• 
um upmtc'? 

O SR. I.OURIVAL BAPTISTA (ARENA- Sergipe)- Com 
muito prm<:cr. eminente Scnudor Ruy Suntos. 

O Sr. Ruy Santus (ARENA - Bahia)- Quero congrutular-mc 
com V. J:x9 porque, tudo indica, aproxima~se, com êxito, o final de 
uma c:1mpanhu que V. Ex• vem fazendo, há muito, pela exploração 
do potítssio sergipam..,, CongnttÜio-mc com V. Ex• e faço votos para 
que nUo demore ii snhtCiiO pmmctidtt. 

O SR, I.OURIVAI. BAPTISTA (ARENA- Sergipe) - Sou 
muito J.!rato a V. Ex~ 

O Sr, Lulz Viana (ARENA - Babia) - Se V. Ex• permitir, 
quero secundar. aqui, o Senador R.uY S:mtos. (Assentimento do 
orador.} Sou testemunha, hít vários unos. do real empenho com que 
V. Ex• tem feitO carnpunhn cm fuvor dos interesses fundamentais da 
cconorni:~ sergipan11. 

O SR. I.OURIVAI. BAPTISTA (ARENA- Sergipe)- Sou 
muito grato aos eminentes Senadores Ruy Santos c Luiz Viana, ilus
tres representantes cl~t Buhia ncstu C.asa, pelos upartes com que me 
honntram c que muito enriquecem cr.te pronunciamento e pelo teste
nlunho que d~o do nosso trubalho, qúc é, de resto, parte integruntc 
da luta de todo o povo scrgipano. pelo soerguimento cconômico de 
nosso Estudo. · · 

Sergipe pndc cnnliar. A palavra que ouvi do Ministro Shigcuki 
Ucki é de ccrtc;~u quanto tt exploração do pot{tssio sergipuno. O que· 
espcramns é que nt1o tarde. ConcretizaçUo de velho sonho de minha 
gente. I' que ni1n é s•\ dela: ê de tudo o Brusil! (Multo bem! Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Magnlbões Pinto)- Concedo u pu\uvra 
uo nohrc Sr. Senador Dinurtc Mariz, por cesstto do nobre Sr. Scnu
dor Dunton .lohim. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsilo do orador.) - Sr, Prcsi· 
dente, Srs. Scnudorcs: 

Mui~ umu vez ocupo cstu tribuna purn fazer considcruções sobre 
problcmus nordestinos, 

Os prohlemus do Rio Grundc do Norte silo ufins uos dos outros 
Estudos do Nordeste, principulmcnte os de sun vizinhnnçn, de econo· 
miu muis precftrin, como n Puruibu, Pernambuco, Ceurlt e Piuui, 

O Sr, Alexandre Costu (ARENA - Mnrunbilo)- V, Ex• po· 
dcria incluir o Mnrunhlio? 

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grunde do Norte)
O Mnrunhtío é uma tcrru rica, da quul nos orgulhnmos; hoje, fnlurci 
upenns dos nwis pohrcs. 
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0 problema ora posto, tomarão as medidas indicadas, concedendo u 
rurul da Região pura a qual chamo a atenção das autoridades compe· 
tentes, notudamente u setores do Ministério da Agricultura, espc· 
cialmente o INCRA; senão vejamos: o imposto territorial vem sendo 
mujorudo ano a ano e os proprictlarios, em sua maioria, não tendo re· 
cebido o aviso devido nu época oportuna para o seu recolhimento, 
forum acumulando os seus débitos, e já hoje, com a crise decorrente 
da seca de 1970 somada às inundações dos dois últimos unos, com 
sua produção agrícola sacrincudn, estão impossibilitados de efetuú
los, 

A majoração dos impostos acrescidos pela correção monetária e 
as crises climáticas vê:m de tal maneira afetando o setor da produção 
agrícola que prevejo uma situação caótica pura a economia nor· 
dcstin a se medidas prudentes e eficazes não evitarem a sua asfixia 
total. Faz poucos dias, daqui fiz uma análise da economia nor· 
destina, sugerindo uma nova filosofia para o seu desenvolvimento a 
médio e a longo prazo, evitando a presença de especuladores que, 
com os dinheiros e os favores oficiais, ameaçam nos escravizar. Hoje, 
ao meu ver, duas medidas urgentes se fazem necessárias: a anistia 
para os devedores do INCRA, cuja situação já demonstrei. Posso 
assegurar, no meu Estado, pequenos proprietários que desejam 
vender suas terras estão impedidos de o fazerem por conta do débito 
para com o INCRA, que obriga o seu pagamento por ocasião da la· 
vratura da Escritura. Somente uma anistia poderá, no setor do poli· 
gano, atenuar tão angustiante situriçào. 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA- Piauí).:.... Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Com prazer, Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- Piauí)- Compreendo e jus ti· 
fico, sob certos aspectos, o apelo que V, Ex• dirige ao Presidente do 
INCRA, no sentido de que conceda anistia aos devedores do lm· 
posto Territorial Rural. Mas a maneira por que V. Ex• o faz, 
entendo que o pleito não pode ser àtendido, porque encerra uma 
gama enorme de perigo, Nu realidade, são milhares neste País os de· 
vedares do Imposto Territorial Rural, mas tenho para mim, que uma 
percentagem avultada, uma percentagem muito grande, i: constituída 
de pessoas que dispõe de boas terras e que se recusam, sistema· 
ticamentc, ao pagamento dos impostos. De outra parte, a Consti· 
tuição determinu que os que têm até 25 hectares de terra ficam 
isentos do pagamento do Imposto Territorial Rural, Nem essa parte 
da Constituição, o INCRA vem cumprindo, porque basta que estes 
25 hectares não sejam em faixa contigua, desde que haja divisão 
desses 25 hectares em duas glcbas. V. Ex• sabe que no Nordeste nus 
faixas mais privilegiadas esse fato i: comum, o INCRA cobra o 
imposto, Então, V. Ex• me permite, eu gostaria de- a par dessas 
consideruções e da reafirmação do ponto de vista de que i: imprati· 
cável'o pleito que V. Ex• faz nos termos em que o colocou- dizer 
que seriu perfeitamente viúve\ que o INCRA atendesse a essa 
situuçiío c determinasse, sem necessidade de requerimentos das 
partes, que todos aqueles que tê:m atê: 25 hectares de terra e que nesta 
terra moram e que n exploram com u suu fumíliu ficussem isentos do 
pngumento do Imposto Territorial Rural, 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
O upurte com que V. Ex• me honra, em vez de invulidur o meu ar· 

gumento, vem reforçil-lo. A fultu do cumprimento da lei no que 
tunge nos proprietilrios possuidores de lotes nté 25 hu e a multipli· 
cuçi\o de outros' de ârcu maior, em débitos com o imposto, numu 
Regiilo de polítien ugrlariu deficiente e prectírin como n nossa, por si 
só justifica aunistiu que estou solicitundo. Estou certo, Sr. Presiden· 
te, que em breve o Eminente e competente Ministro Puulinelli, com o 
seu jovem c tnlcntoso uuxiliur, Dr. Lourenço Vieira, u quem cm tiío 
bon hora foi conrtndu u direçilo do INCRA, depois de equucionnrem 

Estamos ussistindo u um processo altamente danoso à economia 
anistia solicitada. 

Outro assunto que deve merecer a atenção dos selares econô· 
micos do Governo i: o que se refere aos bancos oficiais que dão assis· 
tênciu creditícia à agricultura do Nordeste, not.udnmente o Banco do 
Brasil e o Banco do Nordeste, 

Pura os nossos Estudos, que tê:m como base da sua economia a 
cultura do algodão, um o crise omeaçndora jtí nos bate à porta, Com 
u seca de 1970 e a queda vertical da produção nesse selo r, promoveu
se composições dos débitos agrícolas. Mais recentemente, tivemos, 
desta vez com as inundações, prejudicadas as safras de 1974 e 1975, 
impossibilitando, na suo quase totalidade, o produtor de cumprir os 
compromissos das composições de 1970. 

Isto vem acarretando um desestimulo no setor da produção ugrf· 
cola que, se não tomarmos medidas cautelosas c eficazes, poderá nos 
levar ao caos. 

Inúmeras propriedades estão sendo transferidas por agricultores 
profissionais a setores de outras otividades, que vão se responsabi
lizando pelos seus &bitos perante os bancos oficiais e complemen· 
tando-lhes o valor em preços irrisórios e até humilhantes: sem falar 
nas que têm sido entregues por execução aos próprios bancos. Isto, a 
meu ver, colide com a orientação do Eminente Presidente Ernesto 
Gcisel, que sistematicamente vem apelando para o seta r da produção 
agrícola. 

Não é mistério, para os que fazem o financiamento átavoura al
godoeira do Nordeste, que se trata de uma atividade sacrificada e 
deficitária. Basta que se faço um levantamento das composições 
nesse setor, identificando o número de transferências de proprie
dodcs no decorrer dos últimos anos, para que se possa aquilatar do 
urgência que temos de uma pesquisa de maior profundidade para 
uma solução adequoda ao problema. 

Se tomarmos como base os que cultivam algodão na região 
Centro-sul do País, onde o colheita se faz em média de I .600 kg por 
hectare e verificarmos que no Nordeste u média, para o algodão de 
fibra longo, i: de apenas 300 kg, encontraremos a razão da situação 
aqui exposta, 

Posso assegurar, sem exagero, que muitos agricultores que 
tiveram seus débitos em composição com bancos oficiois, hoje, com 
os juros acumulados, estão com as dívidas multiplicadas até 600%. 

Faço daqui um apelo aos setores competentes para que se dê: 
oportunidade aos agricultores dessa região de pagarem seus débitos 
nu base original, dispensando o pogamento dos juros que se vê:m 
acumulando há tantos anos. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - Pernambuco) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Pois não! 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco)- Estou ouvindo 
V. Ex• com a atenção que merece. No que diz respeito à moratória 
concedida nos pequenos produtores do Nordeste, V, Ex• tem toda a 
ruzilo, Agora mesmo, deixei no meu gabinete o Prefeito do Muni· 
cípio de Cubrobó, o Presidente do Sindicoto Rurol e o Presidente da 
Ci1muru dos Vereadores, que vieram u Brosíliu transmitir opelo uo 
Presidente do Banco do Brasil e no Dr, José Aristóphanes Pereiru, no 
sentido de concederem prorroguçilo a quuse 400 pequenos produ· 
tores de cebo lu, de arroz e de milho, do Vule do Silo Froncisco, que 
estilo em situuçilo difícil, dos quais 36jú se encontrum com as suas di· 
vidus em Curtório. Destu tribunu, participando, com muita honra 
puru mim, do oportuno discurso de V. Ex•, quero transmitir no cmí· 
nente Presidente do Bunco do Brasil, uo nordestino sensível à econo· 
mia nordestina, que ê o Dr. José Aristóphunes Pereiru, mugníficu 
lígurn de banqueiro e que tnnto tem contribuldo puru nmpJi·Íir u uçilo 
que nquele Bunco renlizn no Nordeste- que ouçu esse npelo dos pro· 



dutorcs de cebola, enfim, dos agricultores das margens do Silo 
Francisco. 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)-
Agradeço o arartc de V. Ex• · 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, devo destacar 11 

desigualdndc gritante entre os que trabalham ~·agricultura do. Nor· 
deste c os que exercem essa atividade no Centro-sul do Pa.rs: Al~m da 
dircrenç~l do climu, da deliciência m1 colheitn, temos a InJUStiça na. 
nssistênciu que recebemos dÓs meios aliciais nos anos de crise. • 

Se temos uma seca, o agricultor perde toda a sun lavoura e ve 
sacrificada também a sua pccuúriu, sem que receba qualquer compen· 
sucl10 finnnceirn purn os prcjufzos impostos pelo clima, e~quanto no 
Centro-sul, hnstn que umn geada ntinja as ntividudes agncolas pura 
que, de imediato, tenham suas reivindicações atendidas. 

o Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco)- ~ermite V. Ex• 
outro arnrte? (Assentimento do orador.) Às vezes, nem e o ano seco. 
Ano rmssndo, por exemplo, nu região do São Francisco, ho.u.ve gran
de produçiio de ceboln e coincidiu que o G~verno pcrr~uuu a s~a 
importuçiío. ConseqUentemente, a cebola, culttvada cm Suo Fra.ncts· 
co, r1 cusw de suor, sangue e lágrimas, roi vendida a preço VJI ~u 
arodreccu no cnis do grande rio. 1:: um processo que merece ntença~ 
especial, porque não foram ns cousas climáticas, mas os en~end1· 
mentos, talvez diplomúticos, no sentido de amparar determmado 
sctor de rermutas, que fez o Brasil importar a cebola numa hora em 
que não podia fazê-lo, nviltando demasiadamente o preço do 
produto nu regiüo do São Francisco. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)
Agradeço o aparte com que V, Ex• me honrou. 

Repito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, necessitamos de uma 
pesquisa, para que se identifiquem as causas de um problema 
secular, rois com 11 explosão demográfica do Nordeste, não poderá 
ser <tdinda u sun solução. 

Conheço bem as dificuldades da minha região, notadamente as 
do meu Estado, que tem su11 economia, em" mais' de 50%, baseada na 
cultunt do algodüo. 

Para que se tenha uma idéi11 da precária situaçüo da nossa 
agricultura, basta 11firmar que em 1929, há 46 anos portanto, li· 
nhamos uma colheita de algodão superior n 30 milhões de quilos e no 
decorrer destes anos, apenas em dois deles foi aquele limite ultrapas· 
sado. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelando rara que 
não se rcwrde a cxecuçUo das medidas salvadoras ora solicitados: 
anistia rara os débitos dos agricultores do Nordeste com o INCRA e 
o recebimento, relo Banco do Brasil e Banco do Nordeste, dos di:· 
bitos que tenham origem até 1974 sem juros acumulados, isto é, com 
o pagmncnto apcnus da dívida original. 

Nenhum prejuízo na cscrilUraçiío desses estabelecimentos de crê· 
dito ocorrer(t com essa medida, pois sabemos que todos esses débitos 
estão escriturados nu rubrica de contas em liquidação, conscqUen· 
h:mcntc,j(t rctirudos do ativo. 

Este, o meu apelo. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Concedo 11 palavra· 
ao I H IIm: Scnndor. Lu ii'. Yhtnu. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dentro d11 correspondência que tqdos recebemos - felizmente 
- numa provu de estima. de csperunçu. ou de confiunçu, encontrei, 
boje, no meu g11hincte, rcqueno lrllblllho sobre IIS re11lizuções 
rodoviítrius c o julgumcnto do Tribunul de Contus. Acompunhuvu 

esse trah11lho uma breve curt11 do ex-Ministro Mário Andrc~zza, que 
trudu7. a cordialidade que sempre nos uniu ao temro cm que govcr· 
nei 0 Esllldo du Bubiu e S. Ex• cru o Ministro dos Transportes do 
Presidente Médici. •. 

De modo algum, desejo imiscuir-me no mérito da ~alerta que, 
realmente, est.lt sujeito ao julgamento de um alto tnbunal, mas 
existe, em algumas palavras com que o Ministro Mário Andreazzu 
apresenta o trubalho, algo que me deu a impressão de q~c S. Ex• tem 
alguma mágou que não esconde: "As cicatrizes que dctxa a batalha 
servem para recordar o esforço desrendido." . . , 

E sobre esse esforço, Sr. Presidente, deseJo detxar, aqUJ, b~evc 
paluvrn de reconhecimento, que estimaria fazer cm outra oportum~a· 
de, porque, de fulo, ao tempo em que governei o Estado da Buhta, 
sempre encontrei da parle do Ministro dos Transporte~ daquela 
época. o up'oio, u compreensão para as ne~cs~idadcs que tmhamos c 
que não eram pequenas no setor rodovtárto. Em. algumas. opor· 
tunidadcs, juntnmente com o Ministro Andrcazza, maugure1 cst.ra· 
das no Estado da Babia, estradas que foram importantes para a nos· 
su vida, parn u nossa economia. 

O Sr. Louríval Baptista (ARENA- Sergipe}- Permite V, Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahia)- Com muito prazer. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA- Sergipe)- Eminen.te Sena· 
dor Lui7. Viana, desejo congratular-me com V. Ex•, ao fazer JUSltça a 
quem muito trabalhou pelo nosso Pais. Realmente, na pri.meira d~· 
cada do Governo Revolucionário, instalado cm nossa Pálrta a parur 
de 1964, um dos aspectos mais relevantes no quadro extremamente 
rico de realizações positivas, i: o acervo extraordinário dos trabalhos 
no sctor do Ministério dos Transportes. Desejo ressaltar as figuras 
marcadus por um dinamismo incomum, extraordinário do cx-Minis· 
tro Mário Andrenzza e também, eminente Senador, do ilustre enge· 
nheiro Eliseu Resende, Diretor do Departamento Nacional de Estra· 
das de Rodagem no Governo do eminente ·Presidente Emilio 
Garrustuzu Médici. Esses dois homens públicos realizaram o milagre 
de inverter as cifras que mensuravam as estradas asfaltadas do 
Brasil, que, em 1964, somavam apenas 17 mil quilómetros c, dez 
anos depois, atingiam a cifra admirável de 71 mil quilómetros asfalta· 
dos. A esses dois ilustres homens públicos, o Brasil ficou a dever 
todo o trabalho de imensa rede de novas estradas rasgadas em todas 
as direções do interior do Pais, dentre as quais. se realça, obra das 
muis signirtcativas, a Transamazônica, com seus 5.500 quilómetros. 
Somente esta obra, pelo que representa de inteligência, de audácia e 
de visüo histórica, bastaria para imortalizar um Governo! Como 
V. Ex• ucabou de dizer das obras que foram realizadas no seu gran· 
de Estado, a Bahia, tumbi:m quero dizer à Casa c a V. Ex• dos 
problemas esrccíficos de Sergipe. Desejo pôr cm relevo apenas duns 
obras executadas quando o iluWe Ministro Múrio Andreuzza 
ocupava a Pasta dos Transrortes, durante o período do meu Gover· 
no: I•) a conclusito da BR-101, totalmente pavimentada no trecho 
correspondente ao Estado de Sergipe (e Sergipe foi o primeiro Esta· 
do do Nordeste a consegui-lo): e, 2•) a construção da ponte sobre o 
Rio Silo Francisco, entre Propriá e Colégio, ligando Sergipe e 
A lagoas, ponte pela qual todo o Nordeste ansiava desde o Brasil· 
Império c concretizada no Governo do eminente Presidente Emílio 
Garrustat.u Médid. !.luas obras do fecundo Governo do Presidente 
Mi:dici, quando à frente do Ministério dos Trunsportcs esteve esse 
homem empreendedor c dinitmico que é Mario Andrcuzza, c, à frcn· 
te do Derartamento Nacional de Estradas de Rodugem o competen· 
te engenheiro Elizcu Rezende, os quais, com lealdade e igual devota· 
menta, scrvirnm uambém no Governo do suudoso Presidente Costu c 
Silva, 

l'nngrntulu-me com V. Ex• por este pronunciumcnto que faz nu 
tarde de huje, de justiça a dois homens que lrabalhuram pelo 
cngrandc~.:imcntu du nossa l)útria. 
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O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Agradeço o aparte 
de V. Ex•, c acentuarei que, tanto o Ministro Andreazza quanto o 
Dr. Eliseu Resende, participaram também do Governo Costa c Silva, 
do qual se transferiram para o Governo presidido com tanta segu. 
rança, com tanta felicidade, pelo eminente Presidente Médici, a 
quem o Brasil deve, sem dúvida, uma das suas fases de maior prospe· 
rida de e tranqUilidade. 

Mas, Sr. Presidente, como disse no inicio, queria apenas rcgis· 
trar, com breves palavras, o reconhecimento meu, pessoal c- acre
dito que, nesse sentido, posso falar em nome da Bahia- ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Perfeitamente. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Babla) - ... cm nome do 
meu Estado, pela colaboração realmente valiosa que tivemos ao 
longo do Ministério do Coronel Mário Andreazza, no selar rodo· 
viário. 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhão}- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR, LUIZ VIANA (ARENA - Babla} - Pois não, com 
muito prazer. 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhão) - Senador Luiz 
Viana, devo, por dever de consciência, apartear V. Ex•, quando faz o 
elogio do ex-Ministro Mário Andreazza. No momento que Mário 
Andreazza deixou o MinistO:.rio, tiv~ oportunidade, nesta Casa, de 
ressaltar a importância, na história dos transportes no Brasil, de sua 
passagem por aquele órgão do Poder Público, Particularmente, cm 
nome do Maranhão, devo trazer o testemunho da grande obra rodo· 
viária que foi realizada na gestão do Ministro Mário Andreazza com 
a ajuda valiosa do Dr. Eliseu Resende. f; este o depoimento que faço, 
acho que em nome de todos os marnnhenses: Mário Andreazza rea· 
lizou uma grande obra que o fez credor do respeito da Nação. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahia}- Pode V. Ex• estar 
certo de que, embora o testemunho de V, Ex• tenha sido bem an· 
tcrior, o meu é, realmente, muito sincero, c lamento que somente 
agora tenha tido- por essas circunstâncias a que acabo de me rc· 
ferir- ocasião pnra trazê-lo ao conhecimento da Nação, 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - Maranhão) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Babla)- Pois não. 
O Sr. Aluandre Costa (ARENA- Maranhão)- Senador Luiz 

Viana, V. Ex•, com muita justiça, presta homenagem, hoje, ao Go· 
verno do eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici e ao seu Mi· 
nistro Mário Andreazza, salientando o muito que nzcrnm pelos 
trnnsportes no Brasil. Venho, neste sctor, estudando, com muita pro
fundidade, o que tem sidÓ feito no Brasil, antes e depois dos Go· 
vcrnos revolucionários. Posso dizer a V. Ex•, e já tive oportunidade 
de fazê-lo da tribuna, que o Ministro Mário Andrcazza realizou pelo 
Brasil, o que não foi possível a outros grandes brasileiros executarem 
não somente quanto n rodovias, mas em todos os setores de transpor· 
tes. Penu que depois que os homens abandonam os Governos nilo se 
fuçujustiça ao seu trubulho, Muito ao contrúrio, alguns se servem uté 
de órgiios fedcruis, como o Tribunal de Contas, para procurar 
apagar a imagem de um homem que foi, peln sua seriedade, pela sua 
c,npacidndõ, pelo seu dinamismo, o mnior Ministro dos Transportes 
que teve o Brusil. Leis obsoletus, noticiários sensucionulistus e·impa
triotismos de muitos jamnis poderão npugur du memória dos brusi· 
leiros os nomes de Mêdici, Andrcazzu e Elisc11, eu grunde obru por 
eles rculiztidu pelo Brasil. M11ito obrigudo. 

O Sr. Vlrgnlo Tlivora (ARENA - Conrai} - Permite o nobre 
orudor um upartc'r 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bnhln}- Ouço com prazer o 
apurte de V. Ex• 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA-Ceará}- Meu caro Senador, 
como um dos antecessores do Ministro Mário Andreazza naquela 
Pasta, bem posso calcular as dinculdadcs imensas que esse homem, 
em dois Governos sucessivos, Costa e Silva e Médici, teve que cnfrcn; 
lar pura levar adiante aquilo que podemos chamar a completa 
remodelação da mcntalidude do tratamento dos meios de transportes 
no Brasil. Quando obras suas são objcto de criticas e auxiliares seus 
julgados de maneiru aligeirada, temos, num preito de justiça, como 
brasileiros, c de reconhecimento, como seu colega de trabalho em 
outra época, de dizer que realmente Mário Andreazza, no Ministério 
dos Transportes, auxiliado por Eliseu Resende, deu outra imagem 
aos transportes na terra brasileira. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Par')- Permite V. Ext 
um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla} - Ouço o aparte de 
V. Ex•, com prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará} - Agradeço ao 
nobre Senador Luiz Viana conceder-me este aparte. Reservei-me 
para o final do discurso de V. Ex•, porque é um aparte repassado de 
alegria. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla} - Certamente. 
V. Ex• foi um dos ilustres colegas de Mário Andreazza, no Ministé· 
rio do Presidente Emílio Médici. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Pará)- E tive a honra de 
servir com o Presidente Médici duas vezes. Como V. Ex• salientou 
há pouco, vinha"S. Ex• do Governo Costa c Silva para o Governo 
Médici. Quero, neste instante, salientar, acima de tudo um gesto tle 
V. Ex•, respondendo à intriga que não prosperou. Graças a Deus, 
pudemos ter, como V. Ex• agora, uma atitude tranqUila a toda tenta· 
tiva anterior de criar animosidade entre homens públicos. Correu 
por este Pais que V. Ex• não se dava bem com o Presidente Médici. 
Disseram que o Presidente Médici teria mandado imediatamente 
uma carta a V. Ex•, tiio pronto a biografia de Castello Branco, de au
toria de Y., Ex• apontando vinte e tantos equívocos, foi publicado. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahia) - Felizmente a carta 
que recebi foi uma das que mais me sensibilizaram, porque é não so· 
mente generosa para comigo, mas altamente elogiosa de referência 
ao ex-Presidente Castello Branco. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Pará} - Eu não tenho 
conhecimento da carta, mas do fato, e sabia que toda essa intriga um 
dia seria destruída, como está sendo tranqUilamente neste comeÇo de 
sessão, pela palavra duplamente responsável do eminente Senador 
pela Bahia c também grande historiador. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahia)- Muito agradecido a 
V. Ex• pelo aparte. 

O Sr. Henrique de La Roque (ARENA-Maranhão}- V, Ex• 
me permite um upurtc? 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahia) - Ouço o aparte do 
nobre Senador Henrique de La Rocquc. 

O Sr. He.rique de La Rocque (ARENA-Maranhão)- Nobre 
Scnudor Luiz Viunu, também ni\o me devo abster no instante em que 
dcsojo fnzcr umu unrmução de fé. Louva V, Ex•, e o fuz muito bem, 
a obru do ex-Ministro Mário Andreuzzu. Nem V. Ex• nem nós 
outros pruticamos neste momento um uto de lisonj:t. S. Ex• não é 
m.1is o titulur du Pustn dos Trunsportcs c, exatumente por isto, sua 
açào jla pertence ii Históriu, que lhe é totulmcnte fuvorlavel, pelo es· 
forço, pelo dcsussomhro, pelu forçu de vontade cm reali21ar ulguma 
coisu que mmcussc sun trajct6riu no Ministério dos Trunsportcs. 
Neste momento, qu:ando V. Ex• en:altece também o Govc\no Médi· 
ci, um dos maiores Governos da Revolução com cmoçi\o acredite, 
ouço a fala do nobre representante do Eswdo du Buhia, louvando o 
seu gesto de rigorosu justiçu, 
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O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) - Sr. Presidente; 
depois de demonstrações tão concordantes c eloqUentes em relação ii 
obra do Presidente Médici e também do seu Ministro, Mário 
Andreazzn, acredito que eu possa concluir minhas breves palavras, 
dizendo daqui ao Ministro Mário Andreazza que S. Ex• não se 
preocupe com as cicatrizes, se é que elas existem - porque o Pais 
apenas vê,, reconhece e aplaude a grande obra rodoviária que S. Ex• 
legou ao Brasil. 

Agradecido. (Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Sccretário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•J76, DE 1975 

DiselpÍina a destinação de prêmios da Loteria Federal não 
procurados no prazo legal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Decorrido o prazo legal, os prêmios da Loteria Federal 
retidos na Caixa Económica, serão entregues à Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), para realização dos seus· 
objetivos. 

Art. 2• Fica a Caixa Económica Federal autorizada a firmar o 
Convênio com a FUNABEM, disciplinando a transferência dos ~alo· 
res dos prêmios não procurados. 

Parágrafo único. Esse Convênio disciplinará,· igualmente, a 
transferência das importâncias de prêmios anteriores e retidos até a 
presente data, com seus respectivo~ rendimentos. 

Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
A rt. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Será feita oralmente da Tribuna. 
Sala das Sessões, emS de outubro de 1975.- Osires Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Este projeto 
depende de justificação, a ser feita da tribuna. Concedo a palavra ao 
nobre Senador Osires Teixeira. · 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás. Para justlfitar 
projeto. Sem re•lsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não mais do que um minuto para justificar o presente projeto 
de lei. 

Como se verifica, a proposição visa a destinar à Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor os prêmios, retidos, por não 
procurados, nu Caixa Económica Federal. Eis por que o projeto de 
lei, por si só, se justifica. Na verdade os recursos deixados na Caixa 
Econõmica Federal, lá permanecem sem nenhuma aplicação específi· 
ca, os quais, a esta altura. resultantes de pequenos .prêmios não 
procurados ao longo do tempo, somam alguns milhões, importância 
essa retida em favor de ••n" pessoas neste,País. ··· 

Por outro lado, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
exerce um papel da mais alta relevância em todo o Brasil, eis que 
disciplina, estuda, pesquisa e orienta o trabalho de recuperação do 
menor em todo o Território Brasileiro. 

O projeto injeta à FUNABEM, carente de meios, como todos 
nós sabemos, esses r~cursos àcumuludos no correr do ano, propician
do quantias na propO\çÜo em que esses prêmios não venham u ser 
procurados, de hoje em diante, na Loteria Federal. Dai por que con· 
cluirmos ser o projeto uma medida justa que, niio significando ânus 
1t Nação, constitui uma enorme e substancial colaboração ao equa· 
cionamento e solução de um dos mais graves problemas brasileiros, e 
do menor. 

Sr. Presidente, era esta ujustificação. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto) - O projeto será 
encaminhado ils Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e 
de Finanças. 

COMPA~ECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard -José Esteves- Cattete Pinheiro- José Sar· 
ney - Petrônio Portella - Mauro Benevides - Agenor Maria -
Dom feio Gondim- Milton Cabral- Gilvan Rocha- Heitor Dias 
-Eurico Rezcnde- Benjam't'm Farah- Danton Jobim- Gusta· 
vo Capanema - Franco Montoro - Orestes Quércia - Orlando 
Zancaner - Os ires Teixeira - ltalívio Coelho - Saldanha Derzi -
Accioly Filho - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Daniel Krieger 
- Paulo Brossard. 

O SR." PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Está terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 56 Srs. Senadores .. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento no 440, de 
1975, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal do editorial publi· 
cado no Jornal O Globo, edição de 25 de setembro de 1975, 
sob o título "A verdade do Nordeste". 

Em votação. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta• 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

WITORIAL PUBLICADO NO JORNAL O GLOBO, 
1:'/JIÇÀO DI:.' 25 DE SETEMBRO DE 1975, SOB O TITU· 
1.0 ",f VER DA DI:.' DO NORDESTE", QUE SE PUBLICA 
NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 440 DE /975 
/)/:.' AUTOR/,1 DOSR. SENADOR MAURO BENEV/DES. 

A Verdade do Nordeste 

Nilo faria sentido que o Brasil se preocup,asse com as desigualda· 
dcs regionais de desenvolvimento, no plano mundial, esquecendo-se 
entretanto dos desníveis semelhantes na sua realidade interna. Esta· 
mos tambóm divididos entre zonas de progresso e de atraso, entre o 
pais que se industrializou e apresenta índices já expressivos de renda 
per c.:upilu. - c u país \.JUC sú consegue uprc:sc:nlar ullos índices nos 
capitulas da subnutrição, da doença e do analfabetismo. 

Hí1 entretanto uma imensa diferença a destacar nessa 
comparação de planos. As desigualdades mundiais dependem, pura 
screni corrigidas, de uma vontade politica que custa a tomar corpo 
no' bloco das nações ricas, sendo ainda preciso vencer as poderosas 
resistências de quantos se habituaram às vantagens da espoliação. 
Tratando-se, porém, de uma situação de injustiça instalada dentro 
das nossas próprias fronteiras, não há como admitir a interposição 
de ohstilculos ii conta da falta de consciência ou da falta de vontade. 

O inegúvel é que sensibilidade para o problema e determinaçüo 
de trutí1·lo a sério têm existido entre nós. Sempre se considerou o 
atruso económico c saciai do Nordeste, e das demais áreas subdesen· 
volvidus do Pais, como um desafio a exigir respostas urgentes e 
clicazes, sob pena de comprometer-se inclusive a segurança nacional. 
Muitus dcssus respostas foram acionudus através. de mecanismos de 
upuiu c incentivo uo desenvolvimento regio.nal, Outras se acham em 
montagem ou estudo. 

Teremos conseguido, então, reduzir as profundas disparidades 
entre o Norte-Nordeste c o Centro-Sul'/ As queixas e o debate 
pcrmuncccm acesos. O Senador Luís Viana Filho, por exemplo, 
ucuhu de alirmur que as duas áreas umpliuram as suas distâncias de 
dcscnvolvimcnto cconômico c social, 

Considcrutlo isolutlumcntc - assinulu o ex-Governador da 
llahia - o Nordeste progrediu bastante nos últimos anos. Em 
rclnçilu, porém, uo crcscimcnto global brasileiro, cstú muis descem-
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pussudo do que untes. E condenando o "estraçalhamento dos in
centivos fiscais"- responsáveis, na politica original, por um ciclo de 
ressurgimento nordestino - pede agora que o II PND 
rcndimensione a estratégia e os recursos previstos para a região. Ou 
isso, ou o Nordeste voltará a recair na pobreza c na ignorância, 

·acgrudundo a limites perigosos úm quadro de 8 milhões dc'ildúltos' 
analfabetos e mais de 4 milhões de crianças sem escolas. 

"Não foi um libelo, mas só um diagnóstico"- csclarc' •u o Sr. 
Luis Viana Filho, para quem as metas nordestinas do atual Governo 
são "as mUis sérias c as mais justas''. c sofrem apenas a escassez de 
meios e o peso de circunstâncias adversas. 

A palavra do Governo merecerá no caso uma atenção muito 
especial, pois há um tipo de abundância que não nos interessa: a dos 
enigmas. Chegou o momento de expor toda a verdade do Nordeste. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 2: 

Votação, em primeiro turno, do, Projeto de Lei do Se
nado n• 141, de 1973, de autoria do Senhor Senador ltalívio 
Coelho, que dispõe sobre a extensão do salârio-família ao tra
balhador rural; tendo PARECERES, sob n•s 141, 142, 269 c 
630, de 1974, das Comissões 

- de Constltulçio e Justiça - t• pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridicidade do projeto; 2• pronun· 
clamento: pela constitucionalidade c juridicidade da Emenda 
n• I, de plenário; e 

- de Leglslaçio Social - t• pronunciamento: favorável 
ao projeto com voto vencido do Senhor Senador Heitor Dias; 
2• pronunciamento: favorável à Emenda n• I, de plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 18 de setem
bro do ano anterior, com apresentação de emendas cm. plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Seri•dores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

E: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l41, DE 1973 

"Dispõe sobre a extensio do salário famnla ao tra· 
balhador rural." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O salârio-familia instituído pela Lei n• 4.266 de outu· 
bro de 1963 é devido pelo empregador a todo trabalhador rural 

qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração e na pro· 
porção do respectivo número de filhos. 

· Art. 2• O salário-familia será pago sob a forma de uina quota 
percentual calculada sobre o valor do salário mfnimo local, por filho 
menor de qualquer condição até 14 anos de idade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se em benc· 
fi cio dos filhos inválidos de qualquer idade. 

Art. 3• O pagamento d'as quoias do snlário-famflia será feito 
pelo empregador, mensalmente, nos seus empregados rurais, jun
tamente com o do respectivo salário. 

Ari. 4• O percentual previsto no artigo 2• e seu parágrafo 
único é de 5% (cinco por cento). 

Art. 5• As quor.as do salúrio·famllia não se incorporarão, para 
nenhum efeito, uo salário ou remuneração devido aos empregados 
ruruis. 

Art. 6• Caberá ao Ministério do Trabalho c Previdência So
cial, utruvi:s do FUNRURAL u fisculiznçuo dn presente Lei. 

Art. 7• Esta lei entrará cm vigor a partir do primeiro dia do 
mês a que se seguir no decurso de 60 (sessenta) dias contados da data 
de sua publicação. 

Parágrafo único. Dentro do prazo referido neste artigo o Po
der Executivo expedirá o Regulamento desta lei. 

Art, 8• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - Em votação a 
emenda. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Peco a pala
vra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Tem a palavra, pa
ra encaminhar a votação da emenda, o Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB-Rio de Janeiro. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No momento em que o Senado Federal aprova este projeto, não 
somente com o voto favorável da Aliança Renovadora Nacional -
pois o projeto é: de autoria do nobre Senador italívio Coelho, homem 
voltado para os problemas do interior brasileiro - mas, também, 
com a emenda que tive a honra de oferecer, quero congratular-me 
com esta Casa, porque, afinal, ela dá à família o seu verdadeiro senti· 
do, estendendo o salário-família também à esposa e não somente aos 
filhos menores e, na falta da esposa, em determinadas circunstâncias, 
àquela que a substitui no lar. 

E: um passo adiante na justiça social, pela qual se tem batido o 
Senhor Presidente da República em reiterados discursos, que recebe, 
agora, o apoio dos dois partidos políticos nesta Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Está aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Rcdação, a fim de redigir o venci

do para o segundo turno regimental. 
E: a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N9J (De Plenário) 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1973 

Redija-se assim o art. 2•: 

"O salário-família será pago sob a forma de uma quota 
percentual sobre o valor do salário mfnimo local, pela esposa 
e por filho menor de qualquer condição até 14 anos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se cm 
beneficio dos filhos inválidos de qualquer idade e à 
companheira de solteiro, desquitado ou viúvo, que não esteja 
obrigado a alimentar a ex-esposa," 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 103, de 1975 (n• 1.200·8/73, na Cusa de origem), que auto
riza o Poder Executivo a emitir, unuulmente, através da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), selos da 
turifu adicional de Cr$ 0,10 (dez centavos), em beneficio dos 
excepcionais, durante u "Semana do Excepcional", tendo 
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PARECERES, sob n•s. 15, 16 c 409, de 1975, das 
Comissões: 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
favorável; 

-de Finanças, favorãvcl; c 
-de Constltulçio e Justiça (audiência solicitada cm Pie· 

nârio), pela constitucionalidade c juridicidadc, com as Emcn·. 
das que apresenta de n•s. I c 2-CCJ, 

Em discussão o projeto, c as emendas (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da palavra, vàu 

encerrar a discussão, (Pausa.) 
EstA encerrada, 
Em votação o projeto, sem prcjufzo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado, 

Rejeitado o projeto, ficam prejudicadas as emendas, 

A matéria vai ao arquivo, 

E: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•I03, DE 1974 

(N• 1.200.8/73, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a emitir, anualmente, atravé• 
da Empresa Brasileira de Correios e TeléJrafos (ECT), selos 
da tarifa adldonal de CrS 0,10 (dez centavos), em beneficio 
dos excepcionais, durante a "Semana do Excepcional", 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado a emitir, anual· 
mente, através da Empresa Brasileira de Correios c Telégrafos 
(ECT), selos da tarifa adicional de CrS 0,10 (dez centavos), que 
serão aplicados à correspondência postal que transitar pelo território 
nacional, durante a "Semana do Excepcional". 

Art. 2• Deduzidas as despesas com a emissão, o produto da 
venda do selo de que trata esta Lei scrâ entregue à Federação Na· 
cional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, que o dis· 
tribuirá para as suas filiadas. 

Art. 3• A Federação Nacional das Associações de Pais c 
Amigos dos Excepcionais comprovará, anualmente, perante o Minis· 
tério da Saúde, a aplicação da importância recebida no ano anterior. 

_ ... 
Art. 4• Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Poder Executivo 

regulamentarA esta Lei. 

Art. S• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 4: 

Discussiio, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n' 68, de 1975, de autoria do Senhor Senador Vascon· 
celas Torres, que dispõe sobre penalidades incidentes sobre 
embarcações e terminais que lançarem detritos ou óleo em 
águas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n•s301 c 302, de 1975, das Comissões: 

- de Constltulçio e Justiça, favorável, nos termos do 
substitutivo que apresenta; c 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favo· 
râvel ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição c Justiça. 

Em discussão o projeto c o substitutivo, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos, 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Sem revlsio do 
orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeto teve, realmente, pareceres 'favoráveis das Co· 
missões, mas os órgãos do Poder Público interessados na questão 
apresentam razões aceitáveis para a sua rejeição. 

Assim, diz a informação: 

"A legislação vigente, Lei n• 5.375, visa a evitar essa 
poluiçõo, pela possibilidade de poluição dos poluidores. 
Assim, os terminais marftimos c Ouviais estão sujeitos a mui· 
tas de quantitativo fixo," 

Por outro lado, diz ainda' a informação: 

"Deve-se reconhecer que há problemas para a aplicação 
dc.mcdidas propostas." 

A Marinha c os órgãos que lhe são anexos não estilo ainda em 
condições: niio há ·uma aparelhagem nacional para exercer essa fis· 
calização c aplicar essa punição. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, o ponto de vista da Maioria ê 
contrário ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (M11alhies Pinto) - Em votação o 
substitutivo, que tem preferência regimental. 

Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 
tados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

~o seguinte o substitutivo rejeitado: 

EMENDA N• 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Art. I• ~transformado cm§ I• o parágrafo único do art. I• da 
Lei n• 5.357, de 17 de novembro de 1967, que fica acrescido do 
seguinte§ 2•: 

"§ 2•. Além da multa prevista no parágrafo anterior, os 
responsáveis pela QOluição, ·mesmo acidental, pagarão 50% 

!(cinqUênta por 'cento) das despesas com a opcraçàc-lim· 
peza, motivada pelo derrame de poluentes". 

· Art, 2• Esta lei serâ regulamentada cm prazo não su-
perior a trinta (30) dias: ,. 

Art. 3• Est~ lei entra em vigor na data da sua publi· 
caçilo, revogadas as disposições cm contrário". 

O SR. PRESIDENTE (Ma~alhiles Pinto)- Rejeitado o substi· 
tutivo, passa-se à votação do projeto. 

Os Srs, Senadores que o aprovam qucirum permanecer scn· 
lados, (Pausa.) 

Rejeitado, 



A mutériu vai ao Arquivo, 
r! o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DOSENADON•68, DE 19(5 

Dispõe sobre penalidades incidentes sobre embarcações e 
terminais que lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras. 

O Congresso Nacionul decrctu: 

Art. I• No artigo I• du Lei n• 5.357, de 17 de novembro de 
1967, que esLUbelecc penulidades pura emburcuçõcs c terminuis 
muritimos ou nuviuis que lunçarem detritos ou óleo em úguus bru· 
silciw:s, e dl1 outrus providências, serão feitas as seguintes alteruçõcs: 

I -o purúgrafo único passa a ser purágrafo primeiro. 

IJ - integraril o texto um puri1grufo segundo com a seguinte 
reduçilo: 

-além da multa que tiverem a pugar, os punidos r.ontribuirào 
p:.trn n cobcrturu do custo da operuçiio-limpcza relaCionadu com ó 
fato que u motivou, na proporção de cinqUentu por cento (50%) do 
mesmo, inclusive nos casos em que o derrame dos poluentes houver 
sido acidenwl. 

Art. 2• Esta lei scril regulumentuda em prazo nào superior u 
trint:l (30) dias. 

Ar!. 3• Estu lei enlru em vigor nu data de sua publicação, 
rcvog~1dus us disposições em contrárip. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estí1 esgotada a 
mntériu constuntc dn Ordem do Diu. 

H{l, nindn, oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senudor Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -Pará. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A crise utuill de energia no mundo tem tido rcnexos cxtrcmu· 
mente danosos ntw sô paru a economia dos países subdesenvolvidos, 
cumu tmuh~m pan1 u economia dos países desenvolvidos e industria
litmlns. E é l'ulill que cssu crise se l'aç'.l sentir sobre países em desctl· 
volvimcnhl cunw o IJmsil, especialmente a partir do momento cm 
quo nús tivomus <JIHidruplioudo o valor du compru do pet'róleo que 
impurt;uno~ c pi!ss:unus, port~mto, de umu despesa, cm 1974, de 
uituocntus milhôes de dólares, paru três bilhões de dólures, no mes
munnu. 

C um a recente dccisi1o da OPEP, de majorur em dez por cento, 
ninda, esses prct;us, é pruv{1vcl qu~:, no mínimo o Brasil despenda 
mais t ro,o11tus mill11ios de dólares, com a aquisição desse petróleo. 

I liantc disto, temos ouvido vozes, no Congresso Nacional c ron1 
dele, lJUC rc~.:nnu:ndam como únicH solução paru o problema· u 
:td!.!situ, uo prindpiu dos cnntrutos de risco. 

(.)ucru l.:iiTuctcri.mr perl'citumentc cstu posi<;iio c a minhu dtscor
dúnda llltal de quem coiOCil os problemas nestes termos, porque 
prctc11dn pr'uv:1r que o contruto de risco não vem cm fuvor du 
diminuh;itu dus despesas, em curto prazo, que nós temos com 
impnrt:u;rto de pctrúlcu. 

I ,.arei unHI hrcve incursUu, Sr. Presidente, sobre o problemu dus 
~.:onccsstJcs, cumo começaram no mundo do petróleo c como chcgu
runt. i lU l'imtl, ao urtil'iciu dos contratos de risco, 

Sahomos quo hi1 um longo cnminho percorrido, murcndo por 
pulilicus üs vetes muito sujus, lts vezes cnvolvidus cm crimes pessoais 
c l!ilructcritadits, sohrctw.lu, pclu espoliação do muis fraco. 

Desde u Venct.ucla de Gomez, uté os contratos de risco de hoje, 
um largn ~.:aminlw !'ui pcrcmrido: desde que sob Gomez us conces
silc!'l c-stmngcints l'icuvmn com noventa c nove por cento do petróleo 

prmlutidn !.' dcixiiVillll como royalties "gencrosumentc''. um por 
cl.'nlu dc~tc p~trúlcu. 

Mais tardo, ii propurção 4UC os pulses colonizudos se rorum 
dnndu Clllllil t.ht suil capacidade de burganhu, da sua possibilidade de 
lutnr. csMI propurçüo foi-se ultcrundo, e houve um período cm que 
clit ~lli:ISC SC li.•wu, ror hustuntc tempo, SC estabilizou ao nível de 
Rfthy-Rfthy, ou soja, cin4Uonta por contu paru cudu um dos con
tntt:~nh.:s, 

Pnstl'rinrnu.:nh:, ~:um unu1 tc~nologia nova c, surpreendentemen
te, :1té u J'IHlir ~lo Jurào, comp;mhias se ofereceram quebrando o 
prin~.:ipiu 1.h1 nu:io-n-mcio, c o Japão chegou a oferecer setenta e 
cinco rm ccntu c~1ntr:1 vinte c cinco por cento. 

llnjc, us cuntrutos de risco· siio l'citos a uma base de oitenta c: 
dncn pur cento pan1 o puís dono da jazida, contra 15% daquclus 
~.:ontpanhi<~s L!llc itdotam o contmto de risco. 

A prúpria I'ETKUBKÁS, no sou rumo internacional que í: u 
IIRASI'ETKU, cstú, precisamento, procedendo ussim, oferecendo no 
lrm1ue c nu C:ulômhh1 M5% do petróleo que descobrir, contra 15% do 
potrúko 'I"" passarú, então, a ser propriedude da PETKOBRÁS. 
(\mJ:t (iucrru do Yon Kipur, todos sabemos. que se deu uma inver
~flo dr;hti~.:n neste processo de rcl~tciomuncnto entre ~s contrutantc:!'t c 
us cnntr:1t:tdns. Veio o hoicotc, durou o período da guerru, c cspcra
\':t·SI.! ~IIII! eh: tcrmin:tsse com o pós-guerra. O boicote aindu durou 
ilip.unt tclllJlll, c li mil mente os prc~os uumcntudos do óleo nüo foram 
itltenHhls. 

Neste livro que tenho cm mão, Sr. Presidente, que é de Nico lu 
Smkis. n:.1scidu cm um vilurcjo da Síria, c hoje, o mais eminente 
:.~sscssur da OPEP pun1 os assuntos de petróleo, há uma dcliniçào 
preliminar deste homem, que me parece da muior importãnciu. Ele 
ucrcdita ser chegado o momento cm que o preço do petróleo signilicu 
unw·itrmil política, c não apenas uma arma cconômicu. l)cclmou ele 
cm r~.:spusl:~ a unw pergunt~l incisiva que lhe fi1.cram: 

··A ccunumi:1 do retrólcn é, pura mim, acima de tudo 
um meio de ~~.:rvir u un1:1 cuusu justa; tenho por ela tanl<l 
paixi'lll, qLwntu horror ii cxplon1çào do homem pelo homem. 
Pcrtctu;o a uma região do mundo rcputad01 como a muis ricu 
em petr\Jlco c, nu cntnnto, a gnmdc maioria du minhu gente 
sul'rc J'nmc. desemprego, anulfahctismo e doenças de nwssu. 
Si'ul povos de ventre vat.in c: pés mergulhados no ouro. Por 
li LI~'.'" 

J•crgunta ele c ele mesmo responde: 
··Pur4uc esses povos rorum dominados. pilhados, 

..:.,plüradüs. Sua prindpal nquc;.a, o pctrólc~l, foi 
:1\illllhilrcada depois d:~ I Uucrru, por socicdudcs cstrungeiras 
que se tnlllsl'ornu1rum cm impérios c são hoje galantemente 
~,·1mm~1das de cumrunhias multinacionuis. Sem e~qucl.!t.'r a 
multidfut de corretores lntermcdil~rios c aventureiros 'lUC lu
L'ram ~.:om :t ~.:umplich.lade de ulguns xeques ipnnraniL'S p:tra 
Cllllstituírcm l'ortu1ws cull1Ssais its expensas dos povos 
inteiros. Tem-se dito ~1ue u petróleo tem sido u cu usa d:.t cscra· 
vidi'Hl do~ llrahcs, mus penso que pode ser, também, <I causu 
dil sua libertH~·rw." 

f: u partir dessa dcliniçào que Nicolu S:1rkis lltJ~ d1otnw a 
:ttc1H,;f1o pmn :~qui lu que uind;.t admite não seja u redC1H;i'tu total dos 
úmh~:s, ti ing.rcssn muml de 65 bilhões de dólares aos preços ~·orrentcs 
de venda d1..• petrlllco. Suhcmos que o produto mu:ionul hrutu 
hra~ilcin1 - u despeito dm1uch:s 'Iuc :~spcium o mih1grc hntsilciro
~.:rcs~.:cu, nus últimos det: anos, de unu1 munciru re:.llmcntc admirltvcl. 
Chegou, au lim du ano de 1974, u um valor uproximudo de HO 
hiiiHics d~.: dl)larcs,tndu o produto nu~.:ionul bruto hrusilciro. Num só 
iUHl, us :'!mhcs têm recebido 65 bilhões de dólares. Por quilllhl 
tem1H1, entretanto, prosscguirttu eles cxplori!ndo u gullnhu dos ovos 
de oul'll'! Talvct: pur vinte c cinco unos puru c~.:rtos puíscs: pM trintu, 
trintil c cin~.:o Hnus, para outros, 

1\ t\ro'1hia Saudita pur c\empln, LIUC cxportu ulém de suus nc~.:cs· 
sidmlcs de despesa, tcr:.'1 o~ seus puços extinguidos, ~.:xuuridos dentru 



di! virlll! ;1 vinte c cinco unos. A Argélia, que cornc.:çu a udotur uma 
políticu inteiramente diferente, uma política de economia dessa suu 
cxpurtm;iiu, prov:1vclmcntc, durur{l trinta e cinco a quarenta unos. 
Mas, ni1o é apenas com os l1rubcs que cssn política se caracteriza. 
Aqui cstf1, nos quudros anexos do livro de Nicolu Sarkis, uma 
rciCrl:nl!i;l i'1 produç:io mundial nos últimos unos, onde os Estudos 
Unidos uindu CLllllinuum como sendo o muíor produtor mundial, 
com 494 bilhões de toneladas métricas, contra 457 du Uniiio 
Soviética c 406 da Arfthia Saud,ita. 

Em comrcnsaçiio, enquanto a Arábia Saudita raz um acréscimo 
iii! uni de 16% na~ suas exportuçõcs, os Estudos Unidos reduzem em 
ccrcu de 4% a suu produção anuul. Selam os seus campos, seus poços 
prmluturcs tantos gu:ntto os'Estados Unidos podem e viio comprar 
l1lell \ú !'ora. naturnlmente, porque Ulll dos princípios atuuis, mais im· 
portantes, puru :1 estrutégi:1 de qualquer país que queira garantir a 
sua soberania ern matéria de energia, é fuzcr durar mais tempo essa 
J'nnh: de riqueza. E niio apenas llmu fonte de riqueza no seu sentido 
vulgar, mas, uma fonte de riquczu no sentido energético do termo, de 
<.1uc depende :1 economia c, i1s vezes, até a independência política de 
urn país. 

Nicola Sarkis mostra, cm seguida, qual é o produto nacional 
hrutu do:-; puvllS {mthes. Ele tem razão quando diz que são povos de 
ventres vazios com os pés mergulhados no ouro. O Egito, um dos 
nmis baixos do mundo - 246 dólares per caplta; a Jordânia, 'com 
351 dólares per capita; a Somália, com apenas 70 dólares per caplta. 
E, cnqnanto os cm irados árabes unidos tém 3.150 dólares per caplta, 
o Knwuit, o rcqucnino Kuwait tem 2.890 dólares per caplta. Nessa 
diversidade do mundo árabe onde, para cada país produtor existe 
um po1ís não-produtor, paro1 seis países produtores em doze países 
<trahcs, a média era, no final do ano de 1974, de renda per caplta, de 
4N dólares. Com a introduçuo dos primeiros 65 bilhões de dólares, 
"·'"'renda saltou rara 750 dólares per caplta, n~m só ano! 

Mas ainda, no rrórrio livro de Nicola Sarkis, existe uma 
rcl'crénci~t StlOrc o que seria possível comprar com esses dólares, e se 
vl!rilicarú que eles terium unHI perspectiva económica de adquirir 
tod:t u rnr.:rcadoria aprcscntuda nas bolsas do mundo em 15 anos. A 
cadu 01110 que passa, eles ingressam no seu capital acumulado, 14% 
dn rrudnto nacional bruto do Jaruo, ·E, chegaram alguns 
ccnnomiStas a f:tzer unw estatística interessante que mostra os 
<.:h:unrs-Eiysécs rodcriam ser comprados com dez dias de petróleo 
{trahc c a Torre Elrfel com roucos minutos. 

Daí a :tplicaçuo desse rctrólco ou seja, do petrodolar derivado 
dcss~: petrúleo, no munllo internucional. causar, ao mesmo tempO. 
ulegriu c •1preensUo pura os próprios árabes, 

Nicola Sarkis, llUC é nitidamente um homem de esquerda, mas 
urn c:.~túlico pr:1ticantc, dcclaru no seu entender que os árnbcs têm a 
lrltinm l>portunidade que lhes foi dudu. Ou nesses vinte c cinco anos 
cl~.:s ~.:unsegucm tirar partido dessa irnerysu somu de dólares, de bi· 
lhôes dL! dôlares LIUc recebem, ao lirn de cada exercício liscul, c 
suh~tituirào llcfinitivam~ntc a economiu atuul por outru que tcnhu 
base Mílida c durúvel depois que o petróleo tiver se exaurido ou. 
entàn, sL!ritu herlh:ims de mciu, de desertos e du misériu. De modo 
que, nlls, ~.:omu povos suhd1.•scnvolvidos, ou como gostnmos mais de 
s~:r ehumadus, povos cm desenvolvimento, nUa podemos nos voltar 
:trenus contra os úruhcs, porque eles multiplicaram por quatro a suu 
re~o:cita. De fato, illllli, neste quudro, vcrilicumos que o Abou Dhubi, 
pnr "'cmplo; Clll 1'!7.1, até o lim do uno, raturou I bilhuo c 35 
milhl>cs de dólares: cm 1'!74, 4 bilhões c 700 milhões, A Arilbiu 
Saudita sallllu de 4 bilhões c Jllll milhões de dólares, cm 1973, pum 
"7 hilhl>c> c HllO milhões de dólares no uno de 1974: ou seja, 
prutk:uncntc um terço do rrndutu nacional bruto do Brasil, num 
ilthl Sl'l dr.: rendimento de petróleo, Mus, eles estão dentro de umu 
JlPiith:a determinada t1 utilit.ur esses meios, conscientemente, ptiru 
da rem n g.rundc S<ilto para n Lh:senvolvimento. 

As crfticus que faz Sarkis u ulguns xeques, que dito t1 upuréncla 
de l[liC isto é g.cneralizado no mundo ítrahc, sUo muito scvcrus, 

quando mostrum esses xeques gustundo milhões de dólurcs nus 
rolctns dos cussinos mundiüis, ou fazendo esbanjamento cm alguma 
coisn que ofendeu própr.iu miséria dos seus povos. 

E ele diz: 

••A,o.; rique1.us petrolífcrus dUo nos povos l1rnbes uma 
ocusiiio histórica puru se desenvolverem c criarem novos 
recursos de riqueza nucional, suscetível de substituírem o 
petróleo exaurível. Esta ocasião dururú de 25 u 30 anos." 

Quer dizer: em torno do fim deste século, que jú cstl1 próximo, a 
riqueza :1cahunl. 

.. Evidentemente, se deixarmos passur esta ocasião, sere
mos condenados u permanecer, definitivamente, países 
pobres c subdesenvolvidos." 

Em seguida, trutu do rroblema, que nos roi ventilado pelo Sena· 
dor José Sarncy, quundo se referiu tt rec\icugem. Sarkis mostru que, 
no seu entender, a rcciclugem, é uma •!propriaçào ou como ele diz, 

••nestas condições, a famosa reciclagem não signific~1 senão 
uma hirotcca ocidental sobre o dinheiro ltrabe. Após a tutela 
:tmcricnnn sobre o petróleo árnbc. seria. pois, agoru, umu 
nova tuteh1 ocidental sobre o dinheiro do petróleo árnbc." 

E, puru fazer esta crítica, ele se detém largamente numa anltlisc 
dos inyestimcntos que os árubes estão fazendo no merendo 
umericano, de preferência, c no mercado europeu secundariamente; 
cm investimentos a longo prazo, desde que sejam gurantidos c de boa 
rentabilidade de retorno. 

Este é um quadro que cu gosturia de chumar a atenção porque, 
quando chegar ao caso brasileiro, desejo voltar, articulando o meu 
pensamento. a cstu passugcm do meu discurso. 

Como reagiram os poderosos? A começar pelos EsHtdos Unidos 
que, cntrcHinto, pouco dcrcndem do petróleo árabe e que acabam de 
fazer um negócio com u Uniiio Soviética, que representa, pelo 
menos, 6% do seu consumo. pura receber petróleo, possivelmente, 
cm troca de trigo, c que têm uma fonte segura de fornecimento, nu 
Ami:ríca do Sul. 

Portanto, insisto, os Estados Unidos, que neste prórrio livro se 
admite que suo os mais beneficiados pela própria alta dos preços do 
petróleo, suo os que menos dependem da política· ítrabc. Mas, 
subitumcnte, esta política pôde ser desenvolvida. Por que? Porque a 
Europa, sobretudo, pode ser encostada de encontro n ruredc, diante 
de uma rolítica de quadrurlicaçuo dos rreços do petróleo, rorquc, 
sem dúvida, a Unino Soviética c todo o Mundo Sociulistu tinhnm 
condições de suportur unut política dessa natureza. pois que não os 
afctnvu, u elu, Uniiio Soviêticu e aos seus sutélitcs. à China c n todos 
os povos sociulistus do mundo, porque eles nilo estiio na dcpcndéncin 
desse petróleo úrube c, conseqUentemente, umn modificação politicu 
dessa nuturcza, no sentido cconômico. feriria, quusc de morte, como 
feriu, a economia cupitlllista. 

Rcuge o Presidente dos Estados Unidos- c todos sabemos
LlliC o Presidente Gcrnld Ford chegou a usar palnvrus que nno tive
rmn nmln de diplnm.:ític.:ts, cm rcluçiio a uma nmcnçn que nl10 l'oi 
velnda. com vistus a um pllSsívcl novo acréscimo de preço de 
petróleo. 

Parece-me que a Arúbia Saudita teve um papel harmonizudnr. 
neste último Congresso, paru que o numento nito se fizesse além de 
10%, quundo cru solicitndo, no mínimo, cm nome do lrnquc c do lril. 
no valor de JOPA, sohre os preços anteriores, sobretudo, lcvnndo cm 
consideração u erosão que o dólur j(t havia sofrido, com o processo 
inll:~ciont1rio, no Mumlo Ocidental. 

Ao Indo do Prcside'ntc dos Estados Unidos, o Presidente da 
Exxon, nntiga Esson. Perguntaram-lhe- estou lendo n Revista no 
próprio llriglnnl, em inglês - se ele nchn que os Estados Unidos 
teriam de mudar o seu estilo de vida, com o lim de resolver os prohle
mns de energia'! 



Suu rcspostu: 

"Penso que sim, mus nUa subscrevo a teoria que recluma 
que dcvumos chegar no crescimento zero. Penso que devamos 
ter um compromisso, cortando, tanto qunnto for possível, nté 
o limite das nossus possibilidudcs, todo o desperdício no 
consumo de cncrgiu c, ao mesmo tempo, desenvolvendo us 
nossas fontes de energias locuis o mais rapidamente possível.'' 

O mancgcr du Ci1mnru dos Diretorcs, du mesmu Exxon, 
wmhém, respondeu u outra pergunta. 

''Que acontcceriu com tiS maiores compunhius, se elus 
fossem postas foru completamente do Médio Oriente?'' 

Resposta: 

''Tanto quanto sei, o Médio Oriente não estil intcrcssudo 
cm expulsur us nossus companhius. O que ele deseja é que as 
nossas compunhius continuem a auxiliar os povos do Médio 
Oriente, diuntc de sm1 novu política." 

f: uma resposta hilbil c diplomaticmnente perfeilu. 
Mas, quando lhe perguntaram: 

"Hú um quarto de século, a Comissilo Palcy, cm 
Washington, disse que havcriu escassez, conseqUentemente, 
deficit de pctrôlco c que isso se estava aproximando. 11 
indústria e o Governo conheceram esse relatório. Por que 
então fulhuram no permitir a crise de energia'!"' 

Rcspostu: 

"Todos nós somos culpados. Os umcricanos cresceram 
com u crençu de que este Puís tinha um suprimento ilimitudo 
de tudo. 

Nu indústriu do óleo, nós começamos a falar acerca dos 
problemas de suprimento, no começo dos anos 60, c dissemos 
que isso poderia crescer seriamente duruntc a próxima déca
da. Apresentamos estudos ao Governo dos Estudos Unidos, 
predizendo que esses· problcmus nos ntíngírium, violentamen
te, pela altura do uno de 1980. Mus, os governos da OPEP 
vicrum muís cedo que pens{avumos, na modificact1o dessu 
política. Eles nos fizeram tomnr consciénciu da nossa pesadu 
dependência das importações do petróleo c das dificuldades 
de todo o mundo nu sua economia, a partir do momento em 
que a política do petróleo fosse modirtcada, com u clcvução 
dos preços."' 

Meus Senhores, cstu mesmu preocupuçUo se encontru num dos 
fttmosns comentaristas dn Revista L'Exprcss, francesa, que é Mauri
ce Gucrnier. Diz ele crn "/\ última chance do povo {rrubc". fõ preciso 
ter u cnrngcm de dizer, 

.. pura os ôrahcs, esta guerra que eles mantém com Israel é jô 
unm perda irrepnríavc\, pois que todns tiS v·untugcns que eles 
poderiam retirar de umu vitilriu totnl nflo podcrium, jamuis, 
compcnsnr 25 unos de estugnuçflo c mesmo de rcgressiw 
cconômica c social, porque u verdadeira btiwlhn, é uquelu do 
desenvolvimento." 

Os dados são trngicumcnte simpiCs, c ele explicita: 

i'' Hoje, 100 milhões de hubituntes de llgadir u Bugdú. 
No ano ÚOO, 200 milhões. 11 llrgélia, por exemplo, com 
unw taxa de crescimento de 3,4% uo ano, de suu populuçflo, o 
que quer dizer, dohrarl1 u suu populnçUo cm vinte nnos, Este 
pais despende um terço da sua renda de petróleo simplesmen· 
te pura alimcnlnr cstn supernbundtantc populnçUo. O produto 
nucinnul (1rahc, é um dos mais frucos do planeta- diz ele-
250 tlôl:1res, o que cstú, cm connito com u última pulnvru de 
Sarki>, que dú 450, j{r com efeito da primeira entrada de 65 
milhões de dóhfres, Por três razões csscnciuis sofrem os 
ilrnhcs •. porque têm terras úridus, c nu maioria desertas, climu 

muito !<lecn c homens, cm gcn1l, rcsip.amdns c fttlodi~l;t~ dimltt..· 
da hostilidade dn natureza. Cirnças ao J'lelrólco, o povo :'1rah,· 
possui uma chance histlSrica, um tesouro fahulo~o c !<!Cill 
precedentes n:a llistôriu. Todo o ouro do México c do Peru, 
do Sécúln XVI- diz ele-: lo choc que son afnu> a pr01oqui• 
dans Je monde de lo Rcnalssance - nfao foi nuda 
cnmp;arado com as reservas do petróleo. Todo o nurn do 
México, rcpitn, c do Peru, no Século XVI, foi nud:1 cnm o 
ing.rcssn de pctrndólun:s nu vidu :'mahc :1tual. 

E ele termina, também, por dizer que: - "ou os úruhcs 
tiram partido desses vinte c cinco ta nos, ou cstarno. como jú 
dissemos, suhmetidos a uma fatal dc"·isUn de scrcrn povos 
p:!UJ'I~rrimos a partir do prôximo milénio." 

Realizou-se, recentemente, cm Tóquio, o IX C'nn~rco;!<lo 
Mundial do Petróleo. Esttlvam presentes o Príncipe llcnh:irn, o 
J>rimcirn-Ministrn do Japilo, o Ministro de Estudo du UkSS, o 
Sccrct:'arin de Comércio dos Estados Unidos c o Presidente du 
lranian Oil Company. O Primeiro-Ministro do Japflo, revendo O!<! 
prohlcmas d:a indl1stria do pctrôlco daquele pnis declarou n:a oc:a~ii1o: 

"New substitue cncrgy sources shnuld nf cmme bc 
dcvclnpcd, us nrpidly IIS p1>ssiblc; but therc is nn dmrht ihut 
nil wilf continue to hc lcading cncrgy, supplics S~Hin:c~ fnr at 
teast mcxt quartcr ccntury." 

Ou seju, novas fnntcs de cnergitt, com certeza, vão ser dcscn
vulvidmi triO rapid<tmcnte quuntn possível. Mus, nrao hí1 dl1vidu de 
que o petróleo continuar:'! a ser o líder das fontes de energia. no mini
mo, pelos próximos 25 unos. 

Quem supuser que h:1vcndo dcmom nu descobcrttl de pctrólcp 
no Br:asil, dentro de dez ou quinze unos, ele ser{, peça de museu, nflo 
tem a menor noçiao d:a verdade, verdade que, em 1966, cru, por nós 
mesmos, verilicudn nos Estados Unidos du América do N(lr!C, na 
ocnsiiao cm que. visitando aquele País, fomos ;.ao TV A c lú tiv,cmos 
infurmuçõcs sohrc :1 energia gemi dos Estildos Unido~. Para nns~a 
imcnsu surprcs:~, sendo nquclc país o maior produtor de petrôh:o do 
mundo. u muior contrihuiçUo pana u fonte de todtl a energia por ele 
produzidu. pmvinha do cnrviao. Era, aindn, o curvfm, o líder da 
produçilo cnçrgéticu dos Estados Unidos, cm 1966. Nilo hir fonte de 
cncrgiu dl!sprczivcl. Dcsgruçudumcntc. cm nosso Pnis, até a forçu 
muscular é uindu, uma fonte de cncrgiu utilizadu. 

Verirtcumos, hCr dias, quando o Presidente da PETROBRÃS 
fu1.Íi1 uqui uma confcréncia, que o carvt1o vegctnl é, em nosso consu
mo, mais impnrtuntc que o c:arvi1o minem! c compreendemos qu:m
tos séculos. scntao séculns, tulvcz, pelo menos, quurtos de séculos, 
cstumns utrusudos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz esta rúpidu rcgrcssi10 ao 
problema histôrico do petróleo, até o presente, para vorincar o que 
ucontccc, hoje, no mundo . 

11 própria Frnnça tem um rendcz·vous nmrcudo pura o uno de 
19N5. 

Aqui estt1, Energic: lc rcndez-vous de J9R5, na revista L 'F.xprcss: 

.. Niio temos uma politica energética rígidu. Acabumos 
de mudar. Se as circunstfmcias se modilicarem, pois muito 
hcm. nós mudaremos de novo". 

SUo expressões do Ministro du lndUstriu Michc\ d'Ormmo. 
E cm que se constitui a mudnnça ntunl du política cncrgéticn du 

Frunçu'! DivcrsilictaçUo c economiu. 
Tem falado tuntus vezes em novas fontes de encrgiu, o M1ni!<!tro 

du lndl1striu da França, que cst:'1 st:ndo conhecido como Mono;ieur 
f:ncrt!ies Nuuvcllcs. Ele pretende que lodus as forma!<! ~ca:t!u 1 itJ'•Ida
mcnte cngujudus no processo de desenvolvimento, !1 '·bta tlc uma 
politica de produçno de petrôleo. l)e petróleo sim, n11" wmhém até 
de cncrgiu sulur, de energia nuclei1r, E chnnm a energia nuclear de 
puliativu pura u snluçUo mundial c muito cspcdulrncntc puru u 
l'ranccsu. 
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Ora, a França é um pais com perspectivas piores do que as do 
Brasil nesse campo. A não ser o problema da energia nuclear, que pc· 
lo seu próprio Ministro da indústria é considerado .um paliativo na 
solução, a França não tem, como nós, uma plataforma continental 
indiscutivelmente produtora de petróleo. A França luta para 
descobrir petróleo no Mar d' lraisc, que se supõe possa dar petróleo, 
porque o Mar do Norte o está produzindo. Ela nilo tem, como nós, a 
terceira reserva de xisto betuminoso do mundo. E, se se tratar de um 
desenvolvimento de uma tecnologia moderna, que seja 'capaz de 
captar do solo esta energia, é evidente que ela não tem a mesma 
posição que nÓs. · . · 

Pois é este país. que tem hoje um ii polftica altamente nexívcl 
para responder, a cada ano, às modificações das tendências das no· 
vas descobertas no campo da energia mundial. 

E o caso brasileiro? Nenhum produto é mais vital para a 
economia de um pais subdesenvolvido do que o petróleo, As fontes 
de energia chegam u determinar até a capacidade de um pais manter 
ou não u sua soberania e dentro dela, o direito de dirigir a sua Econo· 
mia. 

Fàla·se, portanto, na sangria das nossas divisas. Aqui nesta 
Casa, ouvimos colegas, nobres Pares, dizerem que era imperativo 
que nós tomássemos uma posição imediatà cm relação, por exemplo, 
uos contratos de risco, ou então ficaríamos - como alguém já me 
disse, não· em plenário, mas já me disse - enrolados na bandeira 
brasileira, morrendo de fome c de miséria. 

Discutir petróleo, Sr. Presidente, sabe V. Ex•- que foi um dos 
criadores da PETROBRÁS - sabemos todos nós, é uma matéria 
extrcm·umente difícil. Dificil, perigosa, viscosa e, às vezes, mal chci· 
rosa, porque - como ainda ontem ou anteontem salientava aqui o ! 
nobre Líder Roberto Saturnino - ou se têm posições prcconcei· 
tuosus ou então nada se sabe a respeito. · · 

l'i muito fácil fazer frases de extraordinária repercussão popu· 
lar. Por exemplo, dizer: há petróleo no Peru c não há no Amazonas 
ou no Acre. Ai a frase, sibilinamentc, se completa: foi um 
entendim~nto que os peruanos c os brasileiros tiveram com o 
Senhor. Deus fez a fronteira de maneira que a hevea· brasiliensls não 
passasse pura o Peru e o petróleo não passasse do Peru para o Brasil. 

Isto desmoraliza qualquer conferência que não seja feita a nível 
técnico. (; preciso lembrar u esses que vivem falando, inclusive, com 
total desconhecimento de causa, que, "se há petróleo nu Venezuela, 
também haverá no Brasil," que eles esquecem que a formação 
produtora de petróleo nu Venezuela é cretáceo, do lago Maracaibo, 
não há nada ao Sul do Orcnoco, enquanto nós temos paleozóico e 
pré-paleozóico na região brasileira. Mas esses mesmos nos destroem 
a partir de uma simples brincadeira. Brincadeira que levou Golda 
Meir a fazer, possivelmente, u sua primeira, única e última blasfê:mia, 
quando, referindo-se áo seu Moisí:s declarou: . 

"Por que esse Moisés andou tanto de um lado pura ou·. 
tro, foi capuz ati: de dividir us águas do Mar Vermelho pura 
passar u pé enxuto, com seu povo, e acabou parando no úni
co lugar que não tem' petróleo, em toda u área do Mí:dio 
Oriente?" · 

I! um equivoco pensar de modo u que temos que ter a coragem: 
dt: tomar decisões aqui, sem nos preocupar com os clichês 
prcconceituosos que fazem logo com que uma pessoa que fale a favor 
ou contra, seja automaticumentc considerada, ou um energúmcno, 
ou um putriota de funcariu, um nacionalista de supcrffcie, ou entào1 
um rcucionúrio que não admite, de maneira nenhuma, que o Brasil 
seja um Brnsil sobern~o e independente. 

Lemos nu ~mpn:nsu, se não me engano, ontem, uma referência 
muito cí1usticu u respeito do papel do Congresso brasileiro. 

Segundo este noticiarista, o Congresso nada tem trazido de útil, 
nem mesmo quulquer debate dos grandes 'temas nacionais, Talvez, 
cspicuçados mesmo por essa critica, não s6 devêssemos enviar u 
quem i: respons(•vel por esse tipo de critica, os Diários do Congresso 
que uqui mostrum como nós temos nos debruçado com honestidade 
de propósito, até suprupurtiduriumente, discutindo esses problemas 

como, também, deveríamos convidá-lo a freqUentar as sessões deste 
Senado c deste Congresso. 

Mas i: útil que'reccbumos a critica, porque, aqui mesmo, não de· 
vemos deixar que o tom desta discussão baixe ao nfvcl do sim· 
porque-sim, do não-porque-não. 

Hoje eu me rejubil~i uo ler um documento - tomo como um 
documento- que é a definição de contrato de risco, fornecida pelo 
Sr. Ministro da Fazenda do Brasil, e o seu comentário a respeito. A 
esse assunto chegarei, porque iniciei este discurso, exatamcnte, 
dizendo que contrario frontalmente o ponto de vista daqueles que 
dizem que o contrato de risco é: o remédio para resolver c solucionar 
a nossa emergência - jú não i: mais urgência - na questão da 
sangria das nossas divisas. (; o próprio Sr. Ministro da Fazenda 
quem diz que esta não .i: uma solução, o cóntrato de risco não

1 

significaria, de forma alguma;· uma solução a curto prazo. 

Diz S. Ex•: .. 
"O contrato de risco, pela sua natureza, assemelha-se 

bastante a qualquer contrato de prestação de serviço. 
A diferença maior conforme observou, reside na questão 

do pagamento que, no primeiro, é absolutamente aleatório, 
dependerá do êxito da empresa contratada de encontrar 
petróleo em áreas inexploradas pela PETROBRÁS. Esse 
pagamento poderia ser feito com o óleo encontrado ou com 
dinheiro. 

Fixo-me, particularmente, na solução com dinheiro, pagamento 
oom dinheiro. · 

"No caso de não ser encontrado petróleo a empresa. 
contratada não seria ressarcida, o que fatalmente ocorreria 
em se tratando de contrato de prestação de serviço." 

Ai está a grande diferença entre contrato de prestação de servi· 
ço, com prêmio ou sem prêmio, c contrato de risco. 

Sr. Presidente, estou lendo o noticiário de hoje, do Jornal de 
Brasfiia: 

Diz ainda S. Ex•, o Sr. Ministro da Fazenda: 

"Tambi:m o contrato de risco- segundo afirmo- não 
significaria de forma alguma participação de capital 
estrangeiro na PETROBRÁS. Não seria uma concessão. A 
empresa 11 ser contratada atuariu em áreas inexploradas pela 
PETROBRÁS, ficando sob sua constante fiscalização. Assim 
teria u empresa estrangeira de prestar contas de todas as suas 
utividudes à PETROBRÁS, com freq,Uência, através de 
circunstanciados relatórios."· · 

"Por outro ludo, segundo Simonsen,- e foi o ponto cm 
que comecei u citação - "o contrato de risco cm nada aju
daria, u curto prazo, a solucionar nossos atuais problemas de 
bnlnnço de pagamentos." 

Aqui está dito com todas us letras: em nada ajudaria, 11 curto 
prnzo. 

"Nilo é o milagre que ulgui:m espern que seja. O fato de 
se encontrnr petróleo, conforme frisou, em termos de solução 
puru o endividamento externo, agravado, ultimamente pela 
dependência que temos do produto, só pode ser considerado 
a prazo médio, variando este entre cinco c seis unos." 

Nenhumu definição me pareceu, até agora, mais completa. Estu 
desdobru aquela definição iniciul do Ministro Shigeaki Ueki, que 
ficou apenas nu diferença entre contratos de risco e contratos de 
serviço; mus o Ministro da Fazenda dú razão ll tese que temos 
suslt:ntudo aqui, sistcmuticumcntc:: o contruto de risco não vem em 
fuvor du soluçuo paru o ulfvio dos nossos pógamcntos e pura, 
conseqUentemente, diminuir esse deficit brutul, do bulunço de 
pugnmcntos: c, muis uindu, levuriu de S u 6 unos, diz ele, 
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Nesta Casa, Sr. Presidente c Srs. Senadores, já tive oportuni· 
dadc de mostrar um documento oficial da PETROBRÃS, cm que se 
caracteriza, exatamcntc, que todas as nações, todas - é uma lei 
empírica c, como tal, nilo pode ser revogada, não há decreto que u 
revogue - todos os paises que comcça~am a fazer perfurações de 
petróleo, qua~do . foram bem sucedidos, gastaram, na fase 
preliminar, de 4 u 6 unos, até chegarem à chamada pré-produção. 
'some-se, à pré-produção, até à ~limitação completa dos campos c 
até saber o que cada campo pode, na verdade, produzir, mais 2 ou 3 
anos, de maneira que,. em principio, temos, na melhor das hipóteses, 
6 a 7 anos, praticámente o número que o Sr, Ministro deu, ao falar 
sobre este assunto. . 

Como, então, se nós fôssemos pensar que a nossa solução seria
aliviar os dois bilhões - porque estamos cm sangria hemorrágica, a 
cada ano sofrendo esta sangria- como, então, poderíamos admitir 
que,com a simples introdução do contrato de risco esta sangria seria 
tumponada; seria estancada? Não hã a menor correlação entre a fra· 
se inicialmente levantada pelos defensores do contrato de risco com 
este fim c às conseqUências, que são completamente despropositadas. 

Temos aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para mostrar o 
mesmo exemplo cm todo o mundo, paiscs que estão pesquisando no 
mar, cm bacias subaquáticas: Gana: desde I 968, com as companhias 
multinacionais, c até hoje nada; Daomé, desde 1962, até hoje, nada. 
Mas, se fosse a PETROBRÃS, ela era acusada imediatamente de não 
ter capacidade para retirar o petróleo do fundo da terra. A Nigéria, 
que começa a produzir, levou de 1960 a I 965 até chegar à fase de pré· 
produçüo. Guiné Equatorial, de I 964 a I 970 cm branco, apenas i ri· 
vestindo,'. c gastando sem obter nada; o Gabão, de 1958 a 1966. 
Estou falando, como V. Ex•s estão percebendo, dos paiscs que se cn· 
centram na Costa Ocidental da África e que têm algumas sirnilitudes 
com os problemas da costa brasileira, no mesmo mar Atlântico. O 
Brasil está há sete anos no mar. Muita gente supõe que começamos 
no ano passado, em Garoupa. Hã sete anos este Pais tem tentado 
obter petróleo do fundo do mar. E afinal descobriu. Descobriu na re· 
gião da costa do Estado do Rio, descobriu cm todo o saliente 
Nordestino; e tem fortes indicias na foz do Rio Amazonas. 

De modo que nós diziamos, quando desenvolvemos a nossa 
tese, que a única forma de impedir que os contratos de risco tenham 
de g;1star 6 a 8 anos, ou 4 a 6 na melhor das hipcítcses, até virem cm 
nooso socorro, seria exatamentc eles começarem a perfurar onde se 
poderiam queimar essas etapas. E onde seria isto? Apenas onde nós · 
jú sabemos que há petróleo. Então, fiz uma frase que nüo pretendeu 
ser de espirita, ao contrário, é dramática: Não existe um contrato de 
risco, existe é um contrato de certeza, dentro do risco do contrato, 
Mas, imediatamente recebemos, aqui, objurgatórias. Aqui c Já fora. 
Houve quem nos chama.sse até de caviloso, porque estávamos dcfcn· 
dendo ~sse tipo de idéia, de pensamento. Nilo seria a pr_imcira vez. 
Merci: de Deus, nunca recebemos neste plenário, de nenhum dos 
nossos companheiros, qualquer tratamento que nilo fosse. cscrupulo· 
s:1mentc compativel com aquele que o Regimento recomenda. De 
nossa parte temos a certeza que temos dado o mesmo tratamento, cm 
reciprocidade. 

Hú dias ouvimos aqui, na Liderança eventual do partido da 
Oposição, ó nobre Senador Roberto Saturnino declarar que este era 
um assunto cm que u Oposição e o Governo poderiam entender-se, 
quem sube jil estivessem ate maduros o suficiente para um novo 
entendimento, como foi o entendimento de Oposição e Governo, do 
que resultou 11 cri11çiio du PETROBRÃS, com monopólio estatal do 
petróleo. Esse monopólio, diz o Governo, ou diz um membro do 
Governo, que é o Ministro da Fazenda, não será tocado, 

E 11 partir do momento em que companhias queiram correr 
riscos. sobretudo nu úrea continental brasileira, e possam aceitar esse 
pagamento cm dólares, é fora de dúvida que só o recusariamos se 
fôssemos xenófobos, só se padeci:ssemos daquilo afirmado por 
Alberto Torres, numa ironia fina: "i\ origem do patriotismo estil no 
ódio trihal". Só se nos nliússemos u ess11 corrente é que poderfamos 
ser cuntrúrios. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi muito oportuno que este 
Senado, como a outra Casa do Congresso, tivessem debatido este 
problema. Ainda hoje respondi a um qucstionãrio do grande jornal 
O Eotado de S. Paulo que perguntava a mim, como a outras pessoas, 
se tendo o Ministro Shigcaki Ucki já declarado que o contrato de 
risco está fora de cogitação, se tem cabimento a discussão. "Tem, 
respondi eu- sem sombra de dúvida. Tem, pois esta é uma caixa de. 
ressonãncia nacional". E nós estamos aqui não apenas amarrados, a 
ter de discutir aquilo que ainda não foi decidido. Mesmo o que foi 
decidido podemos discutir, porque é da nossa tendência, é da própria 
essência da prática democrática. 

O meu ponto de vista, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está 
mantido c hoje com um grande aliado, porque cm nenhum 
momento, nem eu nem algumas vozes da Oposição dissemos que 
éramos contrários a que se descobrissem novas formas de, respeitado 
o monopólio do petróleo, trazer um aumento da produção de pctró· 
leo. . 

Só vejo três hipóteses, e por isso citei o Presidente dos Estados 
Unidos, o Presidente da Exxon e o Primeiro-Ministro do Japão; só 
vejo três hipóteses em relação a uma solução imediata desse 
problema, se não imediata pelo ao menos a curto prazo. Primeira, 
aumentando, por todas as formas passiveis, imagináveis c disponf· 
veis, a produção de energia, porque é curial que se aumentamos a 
produção nacional, diminuímos a importação daquilo que 
consumimos. Segunda, economia do desperdício. 

Vi:-se aqui o conselho do Presidente de uma das maiores 
companhias do mundo- basta dizer que esta companhia, a Exxon, 
só ela, citada aqui, no livro d~ Sarkis, tem mais do seu património do 
que a renda anual de petróleo que todos os países árabes recebem. 
Enquanto os paises arãbes ti:m 65 bilhões de dólares de renda, a 
Exxon tem 80 bilhões de dólares de seu património. 

Pois é o Presidente desta companhia que diz: "B preciso eco· 
nomizar com a coragem de impedir toda e qualquer forma de 
desperdício de energia". 

Agora, o ilustre Arcebispo de Aracaju, que vem de Persépolis, 
ouviu de ninguém menos que o Xainxá da Pérsia esta frase: "O 
petróleo i: urna fonte tão nobre que haverá um dia em que ele não 
será mais queimado!" 

Não sei se com isso o Irã diminuiria, também, o seu orçamento, 
mas, i: possível que o petróleo se transformasse, cm vez de ser apenas 
fonte de fornecimento de energia, para outros tipos de processa
mento; o petróleo, como jú sabemos hoj~. i: d~ alta aplicação na 
agricultura, através da petroquímica dos fertilizantes, 

i\ economia, pois, ó a segunda forma. 
E a terceira forma ó a combinação das anteriores, após 

conseguirmos aumentar produção de energia' c conseguirmos 
diminuir o consumo exagerado, o consumo que todos nós vemos que 
se faz impunemente neste Pais. 

Não sei, mas digo em confiança, me garantem que nos Estados 
Unidos da Ami:rica, um País rico, a velocidade dos carros está 
limitada a 60 milhas por hora, ou seja, 96 quilómetros. Enquanto 
isso, os nossos arremedos de Fittipaldi cruz~m.as ruas das cidades, já 
niio digo nem as estradas, a 120, u 130 c a 140, quando é um principio 
conhecido, que acima de 100 km por hora o desperdicio de gasolina é 
fatal, apesar de a velocidade ser crescente. Não tomamos umn 
providência quanto a isso,aindu; acho que urge tomar. 

Aqui ouvimos vozes, do Governo como da Oposição, e .. algumas 
até encantaram o coração dos nordestinos quando viram a 
perspectiva de somar, u partir da mandioca, o úlcool que dai fosse 
derivado para uma produção que pudesse ser misturada ii gasolina 
no consumo do cnrro cOmum, O que é que isso requcririu? 
Possivelmente uma pequena modificação da planta; uma pequena 
modilicuçào, jil não digo nem du planta, talvez até uma pequena 
modilicuçào de uma subúrcu da filbrica pura adequuçílo desse ou 
daquele tipo da nuturez11 do motor. 

Mus, tulvcz, interesses poderosos impcçum que: isso uconteça 
por enquanto. 
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É preciso pensar que o illcool anidro que pode derivar da cana
de-açúcar, tan1bém é outra rente admirável de recursos. E aqui já 
ouvimos nesse sentido quer a palavra do Senador Teolônio Vilela, 
quer n palavra do Senador Roberto Saturnino, como outros, com os 
qLmi!\cfltumosdt:ucordo, .. 

Oru, temos o xisto pura pesquisar. Temos, como disse, a terceira 
grundc.rcscrva do mundo. E a partir dai é interessante para nós, por. 
!'<imdoml que pareça, que o preço do petróleo ainda 'esteja alto, 
!'Or<JUC IHI medida cm que o preço do petróleo ror menor do que 8 
dólares por barril, a pesquisa de xisto se torna antieeonômica. Este é 
o momento e1n que lemos oport~nidade de desenvolver uma tecnolo
gia própria ou uma Lransrerência tecnológica para trazer o óleo do 
xhto pum nós, que já está nas cogitações da PETROBRÁS. 

O Sr, Petrônio Portella (ARENA ~ Piaui) - Permite V. Ex• 
um aparte'! 

' O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Par') - Ouço 
com muita honra o meu nobre Líder. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí) - Sr. Senador 
J:1rb:1s l'ussurinho. Todas essas alternativas estão sendo estudadas 
pc:lo Governo, que dentro em pouco anunciará as decisões à Nação, 
!'Orquc considera de suma importãpeia utilizar todos os mecanismos 
disponiy~is, inclusive os da PETROBRÁS, visando a dar soluçilo ao 
l'roblcma. No caso cumpre resguardar o monopólio do petróleo, o 
'lUc não deve excluir a mobilização da Empresa para que mais possa 
l'roduzir. Esta é a posição exala do Governo, que só visa ao atendi
mento do interesse nacional. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Fico 
muito honrado com o aparte de V. Ex•, meu nobre Líder; c mais do 
que honrado, fico rejubilado, porque V, Ex•, que é a voz do Governo 
por excelência nesta Casa, traz. ao nosso conhecimento que essas 
medidasj:l estão em curso, não mais de estudas, mas cm curso de exe
cução. Isso pura nós é extremamente importante. Creio que a Nação 
está amadurecida para saber que o sacrif'icio que ela tem que pagar, í: 
muito pequeno: o de não andar só a 120, 140 quilómetros por hora 
nas estradas, ou nns ruas. 1: pequeno sacriJ'icio talvez, até de razer 
com que a produção ile determinados tipos de automóveis seja descs- · 
ti mulada. 

A palavra de V. Ex• me dá uma grande alegria, Estou certo de 
que as medidas tomadas pelo Governo, nesse sentido, terão respaldo 
popular, porque compreendemos que não somos nenhum Kuwait, 
nenhuma Arábia Saudita, c Lemos que combinar uções de economia 
de fontes de recursos energéticos com medidas visando ao aumento 
'd<i!'rodução local e da produção interior. 

O Sr, Franco Montoro (MDB- Sio Paulo)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Ouço 
com prnzer o nobre Lider du Oposição, 

O Sr. Franco Montoro (MDD- São Paulo)- V, Ex• declarou 
hi1 pouco que o Congresso tem sabido discutir os problemas de inte
resse nacionnl acima das divisões partidárias. Parece que hoje V. Ex• 
consegue. mais uma vcl, dar uo Congresso e à Nuçüo a dcmons
trnção de que isso é possível. O discurso de V. Ex•, que mereceu o 
apoio incondicional da Liderança da Maioria, merece, também, o 
nosso 11poio incondicional e entusiástico, V, Ex• demonstrou, num 
ponto central, que é nquele que se debute neste momento, com argu
mentos poderosos' de ordem técnica e com argumento de autoridade, 
citando a próprio Ministro du Fazenda, que esta ameaça dos contra-', 
tos de risco não representa, de nenhuma ni~neirn, a soluçiio para os 
nossos problemns; as soluções hão de ser outras. Com isso V. Ex•, 
com unutoridade que tem, inclusive u de tersido um dos di retores du 
PETROBRÁS, vem Lram à Cnsa um depoimento du maior signifi
Ctlçllo. O urgumcnto que se ouve n cudu m'omento, c que nos h:vuriu u 
uma sílilçtlo de qunse desespero, é que pnrn sulvnr nossn balança de 

pngumcntos seriamos obrigados, como única solução, a optar pelo 
contrato de risco. V. Ex• demonstra que o contrato de risco nu o serve 
pnra isso. Pode ntender u outros objctivos, Congratulo-me com 
V. Ex•, com o Congresso e o Brasil, pela mugnifica·aula que V. Ex• 

· acnba de nos dar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará)- Muito obrigado, 
nobr~ Líder Franco Montoro, Mas, só pura não perder a oportuni
dade, quero ruzer um reparo a V.Ex• Nilo rui Diretor da 
PETROBRÃS, não cheguei lá; rui, sim, Superintendente da Ama
zónia. 

O Sr. Franco Montoro (MDD-' São Paulo)- 1: uma das Dire.-' 
torias da PETROBRÁS. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA·- Pará)- Se 
V, Ex• me permite, direi que é a mais fascinante, inclusive, no nosso 
tempo, vivíamos sob a impressão, a Lodo instante, de estar montados 
sobre a maior província petrolífera do mundo. Não•só a lenda, que 
dizia que havia mais petróleo debaixo do Rio Amazonas do que água 
dele correndo pela planície, mas as próprias Sísmica c a Gravimelria 
davam esta impressão, devido ao terrivel diabásico que nos criou 
armadilhas brutais. Então, roram os três mais fascinantes anos da 
minha vida, porque basta que aquela Bacia Amazónica testada seja 
produtora cm 2% da sua superf'icie, para que nós consigamos Ler a 
auto-sufici"ncia do Brasil garantida e ainda petróleo para o ruturo. 

Ouço o nobre Líder Petrônio Portella. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Piauí) - Fui, inclusive, 
citado pelo nobre Líder da Minoria. Quero deixar bem clara a minha 
posição, cxatamenlc quando apoiei sua tese. V. Ex• deixou expresso 
que o problema emergcncial não haveria de ter solução através do 
contrato de se~yiço, porque o contrato de risco nada mais é do que 
isso', variando apenas o relativo à prestação ou à contraprcstaçiio do ' 
Bra~il. Devo esclarecer, uma vez mais, que o Governo não cogita, em 
nenhuma hipótese, de atingir o monopólio estatal do petróleo, por 
sinal, n~rma constitucional, que todos acatamos e respeitamos; mas, 
o Governo envidará todos os esforços no interesse da economia 
nacional acionando a PETROBRÁS para que raça contratos, dili
gencie, providencie, a fim de resolver o problema de emergência, 
bem como os de solução a médio c longo prazos. Evidente que, ao 
ludo desses problemas cspecir.cos du PETROBRÁS, há outros -
como já roram aqui abordados por V. Ex•, que serão objelo dÓ I 
providências complementares daquele órgão estatal. o que importa 
asseverar, uma vez mais, t: que todos estamos unidos cm defesa do 
monopólio estatal, que é o meio que elegemos de deresa do interesse 
nacioniÍI. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Acolho 
o aparte de V. Ex•, que roi muito importante para o entendimento 
globbal deste pronunciamento, 

Ouço o nobre Líder Virgílio Távora. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Nobre Senador 
Jurbas Passurinho, estou inscrito pura um aparte. 

O Sr. Vlrgnlo Tá>ora (ARENA - Cear') - Eminente Senador 
Jurbas Passurinho, vamos nos rejubilar pela peça que, hoje, V. Ex• 
cslil produ>.indo. Com mais eloquência, com 'mais dado• vem 
repetindo aquilo que há muito procuramos, talvez, em lerr~os de 
linguaB«11 de engenheiro, transmitir u esta Casa. O leque de alternuti
vns que o ,Governo tem, partindo daquilo que consiperumos básico 
<lo respeito do monopólio eslutul do petróleo para resolver a carência 
que,, no momento, lemos desta fonte de energia, se abre desta forma: 
o aprovcitumento do xisto betuminoso; o aprovcil'umenlo do álcool; 
seja como curburenle, seju como matéria qulmica básica à formuçilo 
do etileno e da! todos os seus derivados; a gascir.caçuo dos carvões 
pobres de Santu Catarina e do Rio Grande do Sul, como ontem 
uindu tivemos ocusià'\ de dizer:. o ucionamcnlo da PETROBRÁS, 
dentro do respeito uo monopólio eslatul, pura que, realmente, 



consigamos sair, u curto, longo c médio prazo, desta situação cm que 
' se encontra, hoje, o fornecimento dessa energia tão necessária c tão 

b(tsica pura o nosso desenvolvimento. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Muito 
obrigado a V. Ex• Esclarecedor o seu aparte, que complementa o 
4uc foi dado pelo nosso nobre Lfdcr. Porque, realmente, é uma politi
ca global c, dentro de uma política global, há várias soluções: uma 
para médio prazo, outras para longo e outras, quiçâ, para o 
problema cmcrgcncial. 

Ouço o nobre Senu'dor Teotónio Vilela, 

O Sr. Teotônlo VIlela (ARENA - Alqsoas)- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, seria entrar na faixa da ociosidade elogiar o 
discurso de V, Ex• Prenro entrar na faixa da escassez (riso), na 
cscassct. do petróleo, Pela exposição de V. Ex•, quer se entre cm 
contrulo de risco - coisa em que ninguém mais se arrisca a ralar, 
creio cu, depois de sua exposição :- quer se dinamize a 
'PETROBRÁS, estaremos diante do grave impasse da solução a cur
to pra1.0, não direi imediata, de qualquer modo, a curto prazo, csta
rcmos'cntrando numa crise violenta, porque, em menos de oito anos, 
não poderíamos pensar na média do consumo que o Pais exige, 
quunto mais na'auto-suficiência. Permiti-me, na semana passada, tra· 
tardo problema álcool c entrei nesta seara, porque conheço, por tra· 
to dircto do problema, um pouco do assunto. E me permiti, também, 
ji• há algum tempo, há alguns meses, talvez já há um ano, tocar este 
assunto na área governamental. Lembro-me de que, quanáõ·a Banca
da Alagoana foi cumprimentar Sua Exclência o Senhor Presidente da 
República, por ocasião da sua investidura no alto Cargo, Sua 
lixccli:ncia saudou-nos desta forma: "Espero que os tabuleiros 
alugoanos produzam muita cana para açúcar e para o álcool, que é a 
grande fonte ond~ iremos buscar os recursos para o combustrvel". 
De Iii. para tá já se passou algum tempo. Retornei à área ministerial, 
cobrando um programa uicooleiro pura o Brasil, Enfim, cansei. Subi 
ii tribuna c reclamei. Creio que o brasileiro não está dando muito va· 
lar ao álcool, porque o álcool E: nosso, este é que, realmente, é posso, 
podemos produzi-lo a qualquer instante, e como os Estados Unidos 
c u Rússia c outros países desenvolvidos não estão produzindo e não 
o estilo produzindo porque não podem produzi-lo, não nos anima· 
mos n entrar nesta seara. A insegurança do Governo, a respeito, dá· 
me uma perplexidade tristonha. O álcool, hoje, produzido a dois 
cruzt:iro_s ou dois cruzeiros c vinte, portanto, muito abaixo do preço 
da gasolina é suncicntc pura que a iniciativa privada inunde o merca
dn nucio~al, desde que o Governo faç~ aquelas .três pequeninas 
coisas que solicitei desta tribuna: a garantia do preço, a garantiu de 
absorção do produto c a linha de nnanciumento para a agricultura e 
a indústria. Para escândalo nosso, nobre Senador Jarbas Passarinho, 
ji1 possuímos, hoje, no País uma capacidade técnica instalada que é 
sulicicntc pura produção de dois bilhões e quinhentos milhões de li
tros, o que podcrímnos obter dentro de um uno, Não vejo, porém, ne
nhum sinal di: movimcnlaçüo, Afinal de contas, por que discutimos o 
pctrólco'l Porque o petróleo é indispensável il nossa vida, ao nosso 
dcscnvolvimcnto, Mas, se há um substituto para o petróleo, por que 
nlm se procuru o petróleo c continuamos a discutir a escassez do 
pctrólco'l A minha intervenção, nobre colega, prende-se a juntar a 
minha pulavra ía puluvra de V. Ex.•, a lim de que o Governo, o mais 
breve possível, tome essa decisão, que antes cru tüo simples, mus que, 
ugoru, ucho <.JUC é heróica- u de produzir úlcool. 

O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará)- Acolho 
u aparte de V. Ex'. cmboru não scjn essa uma !1rcu cm que prc:· 
cisamcntc esteja inl'ormudo. Ouvimos ainda hú pouco, o L!der do 
Gnvcrno c o Vicc-Lídcr, Virgllio Távora, darem informações prc
cis:~s sobre as providêncins do Governo, como tumbém' prescncin· 
mus, aqui, o Presidente da PETROBRÃS ser sabatinado durante 
umu conl'cri:ncia.' Nenhum desses aspectos ncou fora du cogitaçüo 
u1 uni do Governo. Não apcmls cogituçUo pura t:spcculuçõcs, mus 
~.:ogitaçi'io ohjt:tivu ... 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui)- Permite V, Ex• 
um aparte'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- ... como 
a <1ucstào do xisto e a questão do ãlcool. Até porque se discutiria 
qual seria a possível proporção, entre 20 ou até 25%, de âlcool 
misturado a gasolina. 

Ouço o nobre Líder Pctrônio Portella. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaul)- Devo dizer, mais 
uma vez, que o assunto álcool está sendo estudado e constitui uma 
das alternativas. A crise existe c tem componentes, inclusive, interna
cionais. O Governo, ao dar solução, tem que contemplar todos os 
aspectos do problema; vê-lo - como disse V. Ex• - em termos 
globais. E nele se ·inclui, cxatamente, o âlcool, a respeito do qual, 
recentemente, tratei com o Chefe do Governo. Há, até, prazos dados 
por Sua Excelência aos órgãos competentes para que as 
providõncius, estas c outras, sejam apresentadas de forma conclusi
va. De maneira que estou a esclarecer que, mais do que sinais de 
movimentação, há trabalhos em curso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -Pará)- Muito 
obrigado. · 

Sr. Presidente, vejo que V. Ex• me adverte de que o meu tempo 
está concluído, mas peço permissão para conceder um aparte ... 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - Paraíba) - Pela ordem, Sr. 
Presidente. Diante da importância do assunto e da brilhante 
exposição do Senador Jarbas Passarinho, na forma do Regimento 
proponho que o tempo de S. Ex• seja prorrogado, para permitir nüo 
só a conclusão da sua palestra mas, também, possibilitar a 
participação dos Srs, Senadores no debate, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - V, Ex• pediu na 
forma do Regimento, a prorrogação, Pediria que citasse qual o 
urtigo do Regimento, porque o Regimento nüo a permite. 

Temos ainda oito oradores inscritos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Sr. Pre
sidente, cu me rendo às circunstáncias, peço apenas a V, Ex• licença 
para que cu possa conceder o aparte ao Senador Benedito Ferreira, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - V, Ex• pode ter· 
minar o seu discurso. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí) - Sr. Presidente, 
não sei se, nesta semana, a Liderança jã fez uso da faculdade que lhe 
concede o Regimento, de transferir a palavra ao companheiro para, 
cm nome dela; falar: c no caso há coincidénciu de ser também o V ice
Líder intérprete nel do Governo, tratando do assunto de real im· 
portimcia para esta Casa e para o País. Razão pela qual, se tal for 
possívcf, peço que dcnra os 20 minutos da Liderança a S. Ex•, o 
Senador Jarbus Passarinho, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Liderança já 
usou. a prorrogativu, mas vou lhe dar os lO minutos de que S. Ex• 
necessita puru terminur o discurso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Sr. Pre
sill!!ntc, purticulurmcnte, sintl,)·me constrangido, porque, certa feita, 
jil chamei utençüo para o fato de que esta praxe violenta o Regimen
to, Mas, V. Ex• me dú generosamente esta oportunidade, agradeço o 
t.clo do meu nobre Líder c ouço o aparte do n0brc Senador Benedito 
Fl!rreiru. 

Mas, gostaria de dizer que u parte nnal do meu pronunciamento 
deve ser feita cxutumcntc dentro daquilo que foi reclamado pelo 
Senador Teotónio Vilelu, Quul seria, no meu cntedcr, u providência a 
tomar para o futo cmergcncial. Estll muito clurumente tomado que o 
contruto de risco, enquanto contruto de risco real, nt1o sendo em 
umu plnturormu por exemplo, mus cm (m:us incxplorudus, como diz 
o Ministro du Fnzcm.lu, pode-se ulirmnr como umu medidn uncilur, 
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secundária, que produzirá efeitos daqui a cinco unos, A nossa 
preocupação é, tumbi:m, com o momento emergencial. 

Ouço o aparte do nobre Senador Benedito Ferreira, c peço ape· 
nas que todos sejam breves, • 

O Sr. José Samey (ARENA- Maranhio)- Peço a V, Ex• que 
me inscreva para os apartes. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Agradeço u 
V, Ex• Eu, embora prolixo, tentarei ser sucinto, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Não, 
Ex• Não houve esse intuito, Eu estou dizendo para que todos se· 
jumos breves, porque a maior prolixidade, aqui, i: minha. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA :.. Goiás) - Conheço a 
delicadeza de V. Ex•, mas procurei, justamente, tentar ser breve, c 
vou tentar. Não é solução para a emergência, sustenta e prova 
cabalmente V. Ex• Mas, sabe V, Ex• que somos quase que da mes· 
ma regi~o, da mesma área. Uma região onde o povo, mais que 
angustiado, nos leva, ati: lllUilas vezes, a nos indagar por que aquela 
gente ainda se sente brasileira e com compromissos para com o 
Brasil, tal o esquecimento, as dir.culdades tal a falta de assistí:ncia 
or.cial, como a que temos dado às regiões privilegiadas desse Pais, 
porque não lemos recursos para lhes dar. E é nesta angústia, nesta 
preocupação que nós nos indagamos: de que vale estarmos pisando 
sobre a riqueza, com esse subsolo supostamente rico, farto, com a 
nossa gente sofrida morrendo na miséria? Hã que se indagar então: 
se não i: solução emergencial, mas sim solução a médio e a longo 
prazo, ela deve ser examinada com toda isenção, sobretudo com as 
vistas e o pensamento voltados para a miséria da nossa gente 
interiorana. Não vi, até aqui, honestamente, os riscos citados por 
S. Ex•, o Sr. Senador Franco Montoro, nos chamados contratos de 
riscos da prospecção, porque, se eles são feitos para serem 
executados em áreas onde não foi o petróleo constatado, e serão 
ressarcidos ou resgatados com dólares ou ati: mesmo com parte em 
óleo, se assim for o caso ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Ai seria 
minha única objeção, onde diria que há risco, Se V, Ex• me der o 
prazer de me ouvir, depois defenderei o meu ponto de vista, 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Perfeitamente. 
Com muita honra para mim. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -:- Pará) - Se 
fossem pequenos os riscos; no caso, que Stjam pagos em óleo, 
Apenas isso, Mas, concordo com o ponto de vista do Sr. Ministro da 
Fazenda de que essa é: uma solução auxiliar. Ele mesmo, claramente, 
já declarou que não resolve o problema da balança de pagamentos, 

O Sr, Benedito Ferreira (ARENA- Goiás)- Correto, V, Ex• 
deixou isso estreme de dúvida. Mas, o que me deixou preocupado i: 
esta chamada ameaça no contrato de risco, porque não a vejo, a não 
ser que esteja reulmentc embotado. E:: o caso do urânio. Temos uma 
solução, ai, para indenizar a prospecção do urânio,, inclusive com 
pri:mio instituído pura aqueles que o localizarem. Agora, pura o 
petróleo, que tumbi:m i: uma fonte de energia cada vez mais precio<a, 
u soluçiio imediatista seria esta do álcool que, parece-me, vui resol
ver, pelo menos a mais curto prazo. Mas, de outro lado, não vejo 
risco. Não vejo risco nenhum em celebrar esses contratos, desde que 
sejam resgatados cm dólures ou, se possível, e Deus permita que seja, 
em cruzeiro, no caso do fortalecimento du nossa moedu, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Desde 
que sejum contrutos de risco, ' 

O Sr •. Ben••cUto Ferreira (ARENA - Golú) - Contratos de 
riscO e não co.ntrut!)s de certtrlLt',.Jógico, Mui to obrigudo a V, Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- Pa;â)- Ouço o 
nobre Senador pelo MuruphUo. 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio) - Senador Jarbas 
Passarinho, em primeiro lugar, niio quero fugir àquilo que a Casa 
toda fez, clogiur, mais uma vez, o brilhantismo de V, Ex• ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Par') - Nilo o 
litça V. Ex• constrangido, porque é a praxe. , 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhio)- ... e a propriedade 
com que V, Ex• aborda o tema do petróleo, Jamais o faria constrangi· 
do. V. Ex• me conhece e sabe que, nem para ser gentil eu o faria com 
constrangimento. Mas estou no dever de apartcar V. Ex• porque 
tratei do assunto, nesta Casa, c se cheguei a tratar do assunto de 
contratos de risco foi por convite de V. Ex•, meu eminente amigo c 
brilhante companheiro. Acho que o que devemos ter é consciência
e parece-me que o Pais está tendo - de que a crise de energia chegou 
ao Brasil de forma dramática. Ela, hoje, pode truncar, por alguns 
anos, o nosso processo de desenvolvimento. Não podemos muis , 
viver no mundo encantado da propaganda, a dizer que, nada do que 
ocorre lá fora, no mundo, pode afetar o Brasil. A curto prazo temos 
problemas, mas as nossas ·perspectivas a longo prazo são 
extremamente otimistas. Temos um subsolo totalmente inexplora
do; temos também uma privilegiada posição para explorar a energia 
solar; temos consideráveis reservas de minerais fisscis. Temos, 
também, a possibilidade do aproveitamento do álcool. E:: bom 
lembrar que, cm 1947, o Conselho Nacional do Petróleo aprovou 
uma Resolução, mandando adicionar 15% de álcool à gasolina. 

Eu queria precisar a parte do discurso onde V, Ex• diz que o 
petróleo ainda vai ser uma matí:ria·prima fundamental nci setor da 
energia c o nosso problema a resolver é apressar a produção, Tive a 
oportunidade de dizer que os contratos de riscos, nos termos amplos 
propostos, sem limitações, atingem o monopólio estatal do petróleo. 
A I'ETROilRÃS, nesse caso, leria de sub·rogar, parcialmente, a 
exclusividade da concessão que possui para exploração do petróleo 
do Pais. V, Ex• teve oportunidade de, magistralmente, fazer uma 
diferença entre contrato de risco c de serviço. Sem essa conceituação, 
o assunto seria confundido, parecendo apenas uma mudança de 
nomes- Contrato de Risco ou Contratos de Serviço - significando 
a mesma coisa, Nos Contratos de Risco a vantagem é que não se 
paga, quando não houve sucesso; c nos Contratos de Serviços: paga, 
mesmo com insucessos, mas cóm, u vantagem de reter o monopólio 
da exploração, V, Ex• disse que na plataforma já lemos nossas 
regiões testadas, temos petróleo. E ai fazemos Contratos de Serviço 

·. com companhias estrangeiras, A minha proposta foi de ampliar esse 
sctor, dando incentivos, prémios de produtividade, para o Brasil 
participur do mercado internaciomil cm melhores.condições e utrati· 
vos ponderáveis pura disputar os recursos volumosos de que 
necessitamos para pesquisa c exploração, Multiplicaríamos esses 
Contratos de Serviço,· dando uma cláusula de atração em busca de 
r.nanciamcntos maiores das companhias que operam nesse setor, 
truzCndo n:cursos onde eles existissem, sem preconceitos. 

Tal prêmio, qualquer que fosse, daria para nós uma molhar 
condição de concorrer no mercado exterior na disputa de investimen
tos e equipamentos. Acho que ninguém, neste País, recusaria, como 
uqui nesta Cusu ninguém recusou, e recebemos mesmo o apoio do 
Senador Roberto S:tturnino, do Senador Franco Montoro, iniciar 
um grande movimento para fazer-se alguma coisa no setor de petró· 
leo que é um ponto de sangria dramática em nossa balan,;a de 
pagamentos. V, Ex• também, com muita propriedade, teve 
oportunidade de esclarecer que este problem'ú niio é isolado; ele está 
dentro dos contextos nacional c internacional. E:: preciso saber-se que 
o problemu-muis sério, hoje, no mundo. passou u ser o du segurunçu 
cconômicu. Esse problema passou à frente dos outros, Por quê? 
Porque'" grandes poti:ncias- e devemos repetir- podem centro· 
lur us urmumentos. pod~:m negocinr o equilíbrio do terror ntômico, 
mus niio podem evitar o descontrole da economia mundiul, que jlt 
hoje prejudica os pulses pequenos, . cm desenvolvimento ou 
subdesenvolvidos. O Brasil é: um dos mais atingidos porque estamos 
na demurrugcm. Tentando sair da classe dos subdesenvolvidos para 
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ingressar na classe dos desenvolvidos. E é neste momento que essa 
crise atinge o Pais. Dai porque, para combatê-la, necessitamos da 
união de todos os brasileiros de qualquer Partido, de todas as classes, 
porque é hora de salvar o processo de desenvolvimento brasileiro; é 
hora de não deixarmos que ele mergulhe naquilo que hoje já se 
chama de estagnação com a inflação. Porque, ai nilo faremos máis 

·elogio ao nosso crescimento, mas elogio ao caos, arrastando institui· 
ções, trazendo a pobreza, criando desemprego, enfim, aquilo que 
ninguém quer: Muito obrigado n V. Ex• 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - Pali) - Agrn· 
deço u V. Ex• Foi cm sua homenagem, justamente, que cu aqui me 
referi ao problema da reciclagem, que pretendo rcatircular ao fim 
deste discurso, quando V. Ex• trouxe testemunho pessoal. 

Relativamente uo contrato de risco, a fórmula que V. Ex• 
propôs- e eu lastimava aqui, há dias, que V. Ex• cstivess~ ausente 
do Plenário - parece·me ser exatamente um contrato de rtsco pago 
em dinheiro. Por isso, acho que estamos à busca de uma solução 
comum. Truta-se de contrato de risco pago cm dinheiro, o que cu 
chamei de ··estacanovismo" c V. Ex• sugeriria como uma recompen
sa pelo aumento de produtividndc, ou o que nós c~am~rfamos, corri· 
do o risco, certo, o petróleo no mar, numa área amda mexplorada, a 
PETROBRÃS se beneficiaria disso a partir do momen'o cm que 
incorporasse uma nova jazida produtiva, e tinha condiçõe~ de pagar 
por essa descoberta um lucro razoável para a companhia que ho~vcs· 
se descoberto. Tudo, absolutamente dentro da dirctriz nacional. 
Não haveria, como disse o nobre Líder Petrônio Portella, a menor 
perspectiva sequer de arranhar o monopólio do petróleo. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- Paraiba)- V. Ex• permite-me 
um aparte'? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- Pad)- Ouço o 
nobre Senador pela Paralba. Peço apenas que tenhamos a 
oportunidade de não constranger o Sr. Presidente a acender a luz 
vermelha, mais uma vez, para mim. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - Paraiba) - Nobre Senador 
Jurbas Passarinho, V.· Ex• praticamente esgota os argumentos cm 
relação à· política nacional do petróleo, quando diz muito bem que 
não representam solução os contratos de riscos, porquanto não resol· 
vem a questão do balanço de pagamentos a curto prazo, além de suas 
inconveniências de natureza polftica. E, também, sob o P.onto de vis· 
tti econômico, quando diz serem um caminho altamente duvidoso. 
Não tem' sentido, como bem V, Ex• salientou, entregar 
áreas promissoras, já conhecidas, descobertas pela PETROBRÃS, 
·ao capital estrangeiro. A solução, nobre Senador, cstt\ nas nossas 
mãos nas mãos dos brasileiros. Temos que partir, como V. Ex• 
predi;se, para a racionalização do consumo; não significa racionar o· 
consumo, mas, realizarmos uma politica de economia que pode redu· 
li r até 25% no consumo, como está sendo recomendado aos pafses da. 
OCDE. Deve haver multiplicação dos esforços da PETRORRÃS, 
através da preparação dos recursos humanos, de que somos ainda 
carentes, como, também, da aquisição de tecnologia mais avançada, 
· it disposição de quem queira pagar por ela c da aquisição de equipa· 
mcntos à altura das necessidades, pois há ofertas neste campo. A 
PETROBRÁS pode se equipar para um redobrado esforço c para 
isso não deverão faltar recursos; não só duplicar, mas triplicar, 
quadruplicar as sondas, as perfurações, os números de metros de po· 
ços. r; ainda Ó desenvolvimento de novas fontes de cncrgi~ não 
convencional, a exemplo do t\lcool·motor. Temos é que multtpltcar 
c0usideruvelmente as pesquisas c para isso não deverão faltar meios, 
inclusive, se for o cuso, a importação de recursos humanos. O grande 
Noblema reside cxutamcntc no deficit do balanço de pagamentos; 
esse é que é o gargalo. A curto prazo não há outro caminho, a não 
ser pela dinamização do nosso comércio exterior, da expansão das 
exportnções e do contingenciamento das importações. Outro ponto 
que 'também considero de maior importüncia c que contribui 

poderosamente para o deficit do balançp de pagamentos silo os cnor· 
mes gastos com a importação de máquinas, c equipamentos. Neste 
sentido, devemos intensificar, no Pais, a indústria de bens de produ· 
ção, de ft\bricas, Através da expansão acentuada do comércio cxtc· 
rior, pela multiplicaçilo ·de esforços da PETROBRÂS. c de uma 
politica de racionalização do consumo, tenho certeza de que 
resolveremos este problema a curto prazo.) Não será por meio dos 
contratos· de risco que solucionaremos o problema, pelo menos por 
três ou quatro unos. Parabenizo V. Ex• pela magnifica exposição c 
pela oportunidade que nos deu de debater esta ,questão a nlvcl tão 
elevado como está sendo feito, 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - Pari) - Muito 
obrigado, Senador Milton Cabral. Ouço, como último apartcantc, o 
Senador Itamar Franco, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas' Gerais)- Muito ?briga· 
do, Senador Jarbas Passarinho. Não debaterei com V. Ex• o problc· 
ma dos contratos de risco, nem com pagamento em óleo, nem em 
dinheiro, porquanto a Bancada do MDB resolveu, ontem, não 
discutir m·ais o assunto, a não ser que surja fato novo. Apenas quero 
me filiar à linha do Senador Tcotônio Vilela, quando, ao abordar o 
problema do álcool, S. Ex• ressaltou a insegurança do Governo. 
Lembraria o problema do xisto, que se tem agora, como alternativa,· 
na palavra do próprio Líder do Govcrno.·Alternativa, c~mo? Se a 
primeira usina comercial estará em funcionamento em 1981 ou 1982? 
Que alterQativa é esta se só agora o Pais procura descobrir, quando 
há uma usina experimental desde 1955, a usina de Trcmcmbé? Que 
foi feito com esta usina? Desde 1950, praticamente procura-se xisto 
neste País; e só agora se fula nesta alternativa? Agora que se fala na 
alternativa do xisto betuminoso, será em função do preço do óleo 
cru. ou realmente o Pais esqueceu de pesquisar o xisto e aprofundar 
suas pesquisas'? O receio que tenho, Senador Jarbas Passarinho, é 
que aconteça com o xisto betuminoso o que tem acontecido com ou· 
tras áreas do Governo já que desde 1950 falamos que temos xisto e 
esse xisto nunca aparece. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- Par')- Senador 
Itamar Franco, sei que as intervenções de V. Ex• são sempre precedi· 
das de um cuidadoso estudo que V. Ex• faz sobre tudo que opina. 
Mas creio que, com relação ao problema do xisto, V. Ex• precisará 
de uma informação complementar. Realmente, V. Ex• mesmo jâ ad· 
mitiu a razão pela qual não se evoluiu com rapidez c sobre isso cu já 
me havia referido há momentos. Não havia grande interesse de ir 
além do protótipo industrial, a partir do momento cm. que podia mos 
comprar petróleo a dois dólares o barril, uma vez que o xisto, na 
melhor tecnologia até então disponlvcl, só nos permitia a produção 
acima de oito dólares o barril. O Engenheiro Hilnor Taulois Can· 
guçu de Mesquita, que é um dos homens mais brilhantes que cu 
·conheço, fez cursos na Universidade de. Strasburgo, exatamentc 
sobre tecnologia de petróleo a partir do xisto, isso cm 1958. E desde 
lá nós vimos, no Brasil, tentando soluções que fossem cconômicas. 
Mas até aqui não conseguimos uma solução que permitisse uma 
produção de petróleo originário do xisto betuminoso, do folhclho 
betuminoso, que pudesse competir com o preço mundial de petróleo. 

Os próprios Estados Unidos, que também têm reserva eKaurlvel 
em dez unos, só agora se voltam também para a busca desesperada 
de uma solução pelo xisto, porque os ilrabcs não avisaram a ninguém 
que iam fazer uma mudança na sua politica. 

Ainda hã pouco, lendo uma declaração do Presidente da 
EXXON, mostrei que eles tinham imaginado que até 1980 não 
haveria modificação na politica mundial de petróleo, e foram 
surpreendidos. r; natural que a PETROBRÁS também tenha sido, 
em puric. Mus nunca deixou de estudar o problema do 'xisto, no li· 
mite que devia estudar, até o limite do protótipo industrial. 

O Sr. Itamar Franco (MDR- Minas Gerais)- Senador Jarbas 
Passarinho, eu nilo disse que ela deixou. Apenas lembrei que, cm fun· 
çilo da crise do petróleo, o Brasil se dedicou ao problema do xisto 
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bctummoso. V. Ex• está com o tempo quase que esgotado, mas eu 
perguntaria também o que se pretende fazer com a BRASPETRO, 
que, V. Ex• já lembrou muito bem, está no exterior. Essa 
BRASI'ETRO nuo poderia vir para o Brasil? Quais silo os pcrspecti· 
vas cm relação à BRASPETRO? Jâ perguntei aqui. Evidentemente, 
niio quero atrapalhar o final do discurso de V, Ex• ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pad)- Absolu· 
lamente, V. Ex• nüo atrapalha jamais, sabe disso. 

O Sr. Itamar Franco (MDD - Minas Gerais) - M ui\o obriga· 
do a V. Ex• Apenas gostaria de lembrar, mais uma vez, o seriedade 
com que deve ser encarado o problema 'do xisto betuminoso, neste 
Pais. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Quanto 
à BRASPETRO, cu me arriscaria o lhe dar uma informação, que·n. 
caria subordinada à opinião que tem sobre isso o Lfder Virgrtio 
Túvoru: encarregado desse assunto, 

A BRASPETRO, nobre Senador Itamar Franco, utilizou 
equipamentos convencionais de perfuração continental. Nesse caso 
estava certa. Nós estávamos sem pontos de perfuração no 
continc:ntc, porque ns nossas pesquisas não tinham sido bem sucedi
das. 

Esse é um dos graves equívocos que fazem com que muita 
injustiça seja praticada para com a PETRODRÁS. Há dias se fez 
uma aqui, por exemplo, neste plenário, lendo e assumindo a 
conseqUéncia de com ele concordar, um artigo do Mestre Eugênio 
Gudin, quando se fazia uma comparação entre a perfuração 
mexicana, que é do continente, e a perruraçiio brasileira, que é 
perl'uraçilo de lâmina subaquática; 

Não se podem comparar quantidades heterogéneas. (;a mesma 
coisa que cu comparar produtividade na Amazônia com produtivi· 
dade na Bahia. Na Bahiu eu perfuro 70 metros por dia sem ter o 
problema de diabásio. Nu Amazônia eu tenho diabásio a cada metro 
qac perfuro. De .maneira, evidentemente, que não posso comparar 
quantidades desiguais. 

Aí está por que, na BRASPETRO, suponho, a política foi 
absolutamente correta: apanhou equipamentos ociosos c lançou no 
exterior, onde tinha possibilidade de descobrir petróleo, o que, aliás, 
cst<~Vll no relatório do famoso Sr. Walthcr Link -o que~ curioso, 
porque as sondas Caldwell, por exemplo, eram sondas que custavam 
2 milhões de dólares, Paradas, representavam uma depreciação de 
vi~rios milhares de dófures por dia. Por qui: manter essas sondas 
p:1radas, se nós podíamos ter concessão nos pafses que usavam esses 
principias'! 

O Sr. Itamar Franco (MDD - Minas Gerais) - Não me refiro 
aos equipamentos da llRASPETRO, mas aos recursos que ela tem, 
oriundos do exterior. Onde estilo sendo aplicados? Não poderiam ser 
uplicudos aqui'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Dou 
ir!tcira razão a V. Ex• se agora u BRASPETRO estiver perfurando 
no mar. Então, como precisamos de equipamento para perfurar no 
mar, acredito que ela não deve ter esse projeto lá fora. 

Ouvi V. Ex• Por derradeiro, ouvirei o nobre Vice-Lfder Ro· 
hcrto S•1turnino. 

O ir. Roberto Saturnlno (MDD- Rlo de Janeiro)- Senador 
Jurbus Pus:mrinho, o discurso de V, E~• é, realmente, o coroamento 
de todos esses lh:butcs que se travaram nesta Casa, em torno deste as~ 
~unto momentoso. Direi mesmo que o discurso de V. Ex• é um 
vOidad.<.iro n1urco nu história, pelo menos deste perfodo legislativo, 
tal u ,.m~ de ~onhccimentos, de argumentos, aliados à sua inteli· 
gên,iit, 4uc tudws reconhecem, nesta Casa; 

O SR. JAJI'IAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Muito 
ubripdo. · 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDD- Rio de Janeiro)- Acho que 
V. Ex• rcuimeutc esgotou o assunto. E o meu aparte é: para levantar u 
cspcrunca de que, exaurido esse assunto, (armada cm definitivo u 
opiuiiiu da Casa, que representa u Nuçilo, a respeito desse problema, 
p·ossamos nos voltar para outro, que considero mais grave que o do 
petróleo - o problema da tecnologia e du produção de equipa· 
mcntos neste Pufs. A crise du energia é um fato. Mas a crise da 
energia ganhou essa notoriedade porque atingiu os pafses também 
industrializados, os pafses ricos. Mas os pafses pobres, os sub
desenvolvidos, os pulses cm desenvolvimento sempre sofreram de 
uma crisu ~rúnica que é crise da tecnologia. A barreira do desenvolvi· 
menta é a barreira do domfnio das tecnologias avançadas de produ
~iio. Esta í: uma barreira que temos que sobrepujar~ ê para superar 
cssus burrcirus que temos que convocar os esforços da Nação, a 
crintividudc. u inteligência de t~dos nós1 para ver a que soluções 
podemos chegar, pura equacionar esse problema que estrangula 
nosso desenvolvimento. Afirmo e sustento este ponto de vista. 
Mesmo l(UC nmunhà possamos ser auto-suficientes em matéria de 
petróleo, o nosso desenvolvimento não estará garantido se não 
vencermos a barreira da tecnologia. Vamos ser estrangulados pela 
importtu;iio de equipamentos, se não os conseguirmos fabricar aqui. 
mesmo. Era este o sentido do aparte, cumprimentando V. Ex• por ter 
csgotndo o assunto, csclurecendo-o de uma vez por todas e firmando 
uma opinião, 4Unse unânime dos Senadores a~ ui presentes. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Muito 
obrigado, nobre ~ena dor Roberto Saturnino, pelas palavras de V. 
Ex• Acho que o coroamento do meu discurso foi o seu aparte. Ele i: 
tiUC vem, rculrm.:ntc, mostrar como essa uniiio de pontos de vista é 
passivei. Acredito que são ruros.uqueles que admitem possa haver 
solução com a quebra do monopólio do petróleo e na medida cm que 
esse contrato de risco pago· em dólar não arranha sequer o 
monopólio. como medida uncilar, para daqui a cinco ou seis anos, 
isso mostra até, da parte do Ministro da Fazenda, ultrulsmo. Não vai 
ujudá~lo u menos que ele seja Ministro, ainda, daqui a seis anos, mas 
é de se supor que não seja. Nem todo mundo fica Ministro du 
Fut.endu oito unos, 

A purtir daí, gosturiu de concluir o meu discurso, agradecendo a 
imensa bcnevoléncia do Presidente da Casa. Volto a dois pontos, 
conforme pr'bmeti, na articulação do meu discurso: o primeiro é 
rchrtivamcnte ao chamado surplus de petrodólar, contra o que se 
queixa violentamente Nicolas Sarkis. Ele diz que na verdade não 
existe superavit de petróleo para o Mundo Árabe, 

O Mundo Árabe tem tantos problemas, de fome, de saúde, de 
doenças de massa, portanto, de falta de educação, de analfabetismo, 
que é um absurdo admitir-se que eles podem entesourar esse dinheiro 
c tomar apenas o ramoso produto nacional bruto como indicador de 
riqueza de seu Pais. Está ai o Kuwait, com três mil c tantos dólares 
por pessoa; no entanto nós sabemos que ainda ê um pais rico, com 
um segmento mfnirno de pessoas abastadas e uma imensa população 
paupérrima: poderiam os ati: dizer miserável. 

Dar ê que Nicolas Sarkis sustenta que haverá ainda para alguns 
pulses a possibilidade de excedente de petrodólures, e se queixa 
daquela reciclagem u que se referiu aqui o nobre Senador José 
Sarncy, quando disse que isso era uma hipoteca sobre o dinheiro 
úruhc. Agora vou ler, traduzindo - "que como todo outro 
investidor, os pulses úrubes estilo no direito de exigir garantias e 
contrupnrtidas, untes de se engajarem em empréstimos u longo prazo 
u países industriais". 

Dai é que imaginei uma solução para emergência; assim como 
l'alumos nu introdução imediata do álcool, o que nos daria de 
pronto, no mfnimo, 20% de redução de consumo de petróleo, com 
pequenas nltcruçiles - uo que estou inrormudo - dos modelos de 
motor, podcrfumos pensar, também, numa forma de captar esse 
excedente de petrodólurcs, que o próprio Sarkis reconhece que existe. 

Oru, se eles estilo ruzcndo - como disse o próprio escritor -
nada menos que mera cscritu contábil nos pufses industrializados c 
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ricos, nós podiumos chegar u eles c admitir que a garantia é dada 
pela própria existência do petróleo brasileiro nu plataforma, da qual 
mais ninguém tem dúvida. e. saber quanto scrâ, resta mensurar, resta 
delimitar, mas a garantia de existência é fora de qualquer dúvida, E 
com esta garantiu, seria bom se pudéssemos trazer o pctrodólar pura 
o Brusil, através de um processo de empréstimo que traduzisse, não o 
empréstimo de risco, o capital de risco, um empréstimo normal com 
uma carência de quatro a cinco anos. Aqui me associo à idéia do Sr. 
Senador José Surney, com o pagamento de juros sobre este valor, 
mais altos nu medida cm 'que o petróleo fosse encontrado na 
plataforma. 

Então, com a economia que nós tivéssemos, com um consumo 
menor, teríamos alta capacidade de remunerar bem este capital, 
melhor do que ele está sendo remunerado nas praças da Europa c 
dos Estàdos Unidos, De maneira que ar cstâ uma perspectiva, que 
me parece perfeitamente viãvel, para o ltamarati c para o Governo 
brasileiro atuurem no sentido de obterem mais meios para o dcscn· 
volvimcnto da platafo.rmn, com o que concordaria inteiramente. 

A única objeção, meu caro Senador Benedito Ferreira, que faria 
aq problema do pagamento em óleo é, precisamente, l'sto. Porque 
das duas, uma: ou nós já cstariamos na auto-suficiência, ou não 
estaríamos. Ora, se vamos fazer um contrato de risco para pagar em 
óleo, e ainda não temos ·a suficiência, nós vamos pagar o óleo, do 
qual precisamos, c recomprar pelos preços internacionais. e. um 
negócio da China para quem nos vende c um péssimo negócio para 
nós, que compraríamos. ScgJndo: se nósjâ temos auto-suficiência
jü mostrei aqui -todos os pulses do mundo estão fazendo uma poli· 
tica de redução da sua produção, para poder fazer render mais 
tempo a durabilidade das suas jazidas. A Venezuela está reduzindo 
300.000 mil barris por dia nas suas exportações, para poder render 
mais, justamente quando ela fala, c acaba de falar c executar a 
nacionalização dessas jazidas. 

Em conseqüência, acredito que o pagamento em óleo é um risco 
desnecessário, e que poderíamos trazer capitais para serem introdu· 
zidos neste País, no interesse da PETROBRÁS, por ela manejados, 
localizados onde lhe conviesse, para aumentar a sua produção na 
área que nos permitisse chegar à almejada auto-suficiência, e em 
seguida resolver esses problemas cm que, infelizmente, nós nos 
atrasamos, como o problema do aço. AI, a regra de três ·simples c 
di reta, é precisa, Eu posso dizer que tenho "x" toneladas de minérios 
para .. y'' quilos de aço. Portanto, se cu aumentar o minério na 
aciária, se tiver mais aciúrias, eu terei mais aço produzido. E como 
nós somos os maiores detentores de jazidas de minério de ·ferro do 
mundo, não posso entender como nós cochilamos nesse campo c 
chegamos a pagar mais importação de aço do que a do próprio 'pctró· 
leo. Chegamos a gastar oitocentos milhões de dólares com petróleo c 
um bilhão e duzentos com aço, 

Esta era a oportunidade final, que gostaria de ter, para caracteri· . 
<ar a razão pela qual cu li passagens deste livro, que ê um livro sér.io, 
truz todos os pontos de vista respaldados em indicações corretas e 
que merecem fé. 

Srs, Senadores, ao encerrar esta intervenção de hoje, eu me 
rejubilo por pertencer a esta Casa, por verificar que, aqui, nós nos 
colocamos, cm face dos problemas nacionais, acima das divergências 
de ordem. pessoal, grupal ou partidãria. E é com este sentimento de 
profundo orgulho, que desço desta Tribuna. (Multo bem! Multo 
bem! Palmas prolongadas. O orador é •l•amente cumprimentado.) 

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Tem a palavra, 
como Lrdcr, o nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo. Como LI· 
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem re•lsilo do orador.)- Sr. Prc· 
sidentc, Srs. Senadores: 

Desejo razer uma comunicação, relativa a um problema rocaliza. 

do ~a Comissão de Economia c que acaba de ter solução parcial, cm 
dccJSilo de um órgão de financiamento aos munic!pios brasileiros. 

A Comissão de Economia constituiu subcomissão, objctivando 
a r,xaçiio de normas que assegurem aos munic!pios brasileiros finan· 
ciumentos em Bancos oficiais ou cm Caixas Económicas, cm condi· 
çõcs pelo mcn?s iguais às concedidas às empresas privadas c públicas. 

Atualmentc, nos financiamentos da Caixa Económica os muni· 
c!pios pagam juros de i2% ao ano c corrcçi\o monctári~ integral. 
Com_o esta correçiio no ano passado, roi da ordem de 35%, somada 
esta Importância aos juros, totaliza uma taxa de 47%, a ser paga pelo 
~~nicípio no primeiro ano do empréstimo. Essa desigualdade é 
IOJUSta c contrária ao interesse nacional, porque o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô!"ico empresta a empresas particulares, 
quando se trata de empréstimo de alto interesse nacional, a juros de 3 
a 5% e com corrcção monetária limitada a 20%. 

Para examinar esse problema, que diária ou semanalmente 
chega à Comissão de Economia, esta constituiu uma subcomissão 
integrada pelo seu Presidente, Senador Milton Cabral, pelo Senado; 
Jnrbas Passarinho e por nós. 

Essa subco~i~são iniciou seu trabalho e acaba de ter um primei· 
ro res_ult~do poSitivo, que me apresso a comunicar à Casa: a Caixa 
Ec.on.omlcn Estadual de Silo Paulo, a entidade que concedia esses cm· 
prcst1mos àquelas pre~e~turas, acába de reduzir essa taxa de 12 para 
lO%~ d.cu a .essa dec1~ao carátcr retroativo, abrangendo, assim, os 
emprcstlmOSJâ concedidos às prefeituras do Estado. 

Saudamos esta solução da Caixa Económica, mas continuare· 
mos a lutar pela redução dos juros a uma taxa equivalente àquela 
que o ONDE concede às empresas privadas que recebem seus 
financiamentos c faremos o mesmo quanto à corrcção monctãria, 
para que seja limitada àquele índice de 20% cobrado pelo Banco rc· 
ferido. 

Não se compreende que o Município brasileiro receba cm· 
p;i:s~imo cm condições menos favoráveis que as empresas. O municí· 
p1o c a base de nossa vida pública. A defesa de sua autonomia e de 
seu progresso constitui dever de todos os brasileiros. Os serviços e 
obras m~nicipais devem ler rigorosa prioridade, principalmente para 
a correçao dos desvios do desenvolvimento nacional, que têm forta· 
tecido os grandes centros e abandonado as comunidades do interior. 

Sem municípios desenvolvidos, não há nação desenvolvida. Ou 
descentralizamos o desenvolvimento, dando apoio e cooperação aos 
governos locais, ou transformamos o Pais num gigante com pés de 
barro. 

Era o ~ue Unhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muilobem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, 

O Sr. Roberto Satumino (MDB- Rio de Janeiro)- Desisto da 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ·(Wilson Gonçal>es) - S. Ex• desiste da 
palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rlo de Janeiro. Pronuncia o 
llt'gulnte dlscuno,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Acaba de assumir a presidência da Associação Brasileira de lm· 
prensa o jornalista Prudente de Moracs Neto, 

Nome de projeçilo nucional, este era, sem dúvida, o Supremo 
dirigente indicado, nesta hora, para a.mais consplcua instituição da 
Imprensa Brasileira. 

Ao ludo de Barbosa Lima Sobrinho, Presidente do Conselho 
Administrativo da Casa, o segundo posto cm importância na hicrar· 
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quia da direçüo, Prudente forma com ele uma dupla admirável na 
cúpula du ABI, representativa, por certo, do que há de mais aho no 
jornalismo brasileiro. 

O Sr. Lulz Viana (ARENA-Bahla) - V. Ex•, quando julgar 
oportuno, poderia me conceder um pequeno aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Com 
prazer, durei, ugoru, o aparte 11 V. Ex• 

O Sr. Luiz VIana (ARENA-Bahla) - Não poderia ser, real· 
mente, mais feliz a escolha dos jornalistas brasileiros, elegendo Pru
dente de Mornos Neto, que todos admiramos, inclusive, quando ele 
escreve, tiio brilhantemente e tão patrioticamente, com o velho pseu- · 
dônimo de Pedro Duntas. Hú algumas décadas que Prudente de 
Morucs Neto ilumina o jornalismo brasileiro; ilumina, niio somente 
pela sua capacidade mas, também, pela sua figu~a humana, pelas ai· 
tas virtudes cfvicas de que é dotado c que, muttas vezes, ou quase 
sempre, esconde sob umà grande modéstia .. Ma~, realmente, o 
jornalismo brasileiro, através de toda a sua h1Stóna, . mas ?o que 
centenária, terá contado com poucas figuras com a altitude mtclcc
tual c moral de Prudente de Moracs Neto. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro) - Muito 
obrigado, Sr. Senador Luiz Viana Filho. V.' Ex• destacou, oportuna
mente, o aho valor intelectual de Prudente Moraes Neto. 

Pretendia cu fazê-lo, no decorrer deste râpido improviso, para 
demonstrar que não se trata somente de alguém que se dedicou a um 
subgénero da literatura, que é, certamente, o jornalismo, mas trata· 
se de um humanista, no sentido moderno da expressão; de alguém 
que acompanhou aquele grande movimento de renovação estética, 
na primeira metade da década de 20. Foi o fundador da revista Esté
tica, como V. lix• certamente se recorda, ao lado daquele grande revi
sor de nossa história, pesquisador de nossas raízes nacionais, que é 
Sérgio Buarque de Hollanda. 

Prudente de Moracs exibe, sem dúvida, uma vasta cultura, 
desde os seus anos de mocidade, quando era um dos jovens mais 
brilhantes de sua geração. 

Lembro-me de que, na redação da Manhi, de Mãrio 
Rodrigues, certo dia, avisteio-o pela primeira vez. Era um moço algo 
tímido, nlho do Deputado c jurista Prudente de Moracs Filh'ci, que 
vinha colaborar em nosso jornal. Já nessa época, mal saído da adolcs
ciência, participava cu da redução desse diário, um dos de maior cir· 
culação no Rio de Janeiro; depois fui seu redator-secretário, durante 
~lguns unqs. 

Prudente de Moraes vinha concorrer, na coluna, com nomes 
aureolados da literatura nacional, que colaboravam na folha. Entre 
esses nomes, cintilavam os de Medeiros de Albuquerque, Agripino 
Gricco, Antônio Torres, Monteiro Lobato, c outros desse nível. Pru· 
dente chamava a atenção, nessa companhia de grandes intelectuais, 
justamente pelo estilo moderno, límpido, fluente, sóbrio c, ao mesmo 
tempo, elegante, o qual traía uma cultura c uma erudição que, não 
revelando precoce maturidade, não forcejava por exibir-se. Foi ass.im 
que Prudente fez as suas primeiras armas na imprensa' diária da 
metrópole. . 

Vim encontrá-lo, de novo, bem mais tarde, na redução do 
Diário Carioca, cm 1945, quando para lá o atraímos, Vinha o atual 
!'residente da· ABI para a folha pelas mãos de José Eduardo dc' 
Macedo Soures, o incomparllvcl jornalista, mestre dos mestres no 
seu tempo, 

O Sr. Lulz Viana (ARENA - Bahla) - A brilhante época do 
Diário Carioca, com José Eduardo de Macedo Soares, .. -

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Sem 
dúvida. · 

O Sr. Luiz Viana (ARENA-Bahla)- ... que, realmente, se to r· 
nou incsquccfvel na História do jornalismo brasileiro, quando Mace· 
do reuniu uma equipe de jovens jornalistas- dos quais V. Ex• fazia 
parte, cu bem me lembro - mas uma equipe dejornalistas das mais 
brilhantes com que já contaram as folhas diárias do nosso Pais .. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB-Rio de Janeiro)- Rcalmcn· 
te, mas o curioso era que Macedo Soares chamara Prudente de 
Moracs, neto, para o Diirlo Carioca, a fim de que'elc se incumbis'c 
da co'Juna nobre do turfe, que é, até hoje, o seu hobby, como sabem 
todos, qlie dele se acercaram. 

Prudente de Moraes, durante bastante tempo, frcq.Ucntou'as co· 
Junas das páginas turfisticas, mas, desde logo, apercebemo-nos de 
que cstllvamos desperdiçando recursos de um talento brilhantrssimo, 
deixando-o apenas confinado naquela scção, que, para os aficiona· 
dos, evidentemente, é muito importante- tudo num jornal é muito 
'importante,;_ mas niio para o mundo politico. Assim, fazia-se prcci· 
so que ele viesse Rara a ârca da política, onde desde logo se conver· 
teu n~m dos grandes articulistas da folha, posição que não tardou 
em ocupar. 

A oportunidade surgiu quando instalada a Constituinte. Então, 
Prudente de Moraes foi solicitado a assinar uma rubrica sobre os 
trabalhos diários da Assembléia, coluna que se intitulava Da 
Bancada da Imprensa. · 

Carlos Lacerda, que havia saldo da nossa folha para .colaborar 
no Correio da Manhi, lá, também, instituíra uma coluna com este 
título, mas, ádvcrtido- se não me engano por Pompeu de Sousa -
cavalheirescamente desistiu da rubrica e transformou-a em Tribuna 
de Imprensa. 

Prudente de Moracs pontificou durantcmuitos anos da Bancada 
da Imprensa e, a tal altura se elevou o seu comentârio que ouvi, certa 
vez, de Raul Fernandes, que Prudente estava se saindo tão bom 
constitucionalista como seu pai, Prudente de Moraes Filho. Real· 
mente, ele se firmou como tal; basta que se consultem os Anais desta 
c da outra Casa, para verificar que numerosos parlamentares se 
socorriam de seus comentârios para firmar autoridade cm opiniões 
que, por sua vez, emitiam da tribuna. 

. A verdade, Sr. Presidente, é que o talento literário e jornalístico 
de Prudente de Moraes, neto, corria parelhas com outras qualidades 
que o transformavam num extraordinãrio exemplar humano. 

Um grande exemplar humano. Julgo, mesmo, que o que hú de 
maior nesse homem é precisamente a sua qualidade moral, o teor éti· 
co de sua humanidade. Soube exercitar bem, ao longo 'da vida, aque· 
la profissão universal de ser homem, o mais duro c difícil dos méilers. 
Recordo-me de episódios que á discrição manda calar, pois sei que 
haveriam de ferir a sua modéstia, o seu recato, se para aqui os 
trouxesse nesta hora. Mas são episódios ligados, sobretudo, à sua· 
crença inabaJHcl·nos direitos da pessoa humana. Esse, o traço mar· 
cante da sua formação política, se podemos falar de formação políti· 
ca a respeito de alguém que, no mãximo, cm política, foi Presidente 
da minguada scção carioca do Partido Republicano c isto por 
insistência de Artur Bernardes, não porque ele desejasse fazer uma 
carreira partidária. O que o fizera aceitar fora o dever de participar 
da vida pública, de contribuir, com o exemplo, para essa partici· 
pação. 

Prudente de Moraes, no seu discurso de posse, teve oportu· 
nidadc de salientar a perfeita solidariedade dos direitos humanos. 
Nilo ficou apenas na defesa da liberdade de imprensa, do direito de 
informar c ser informado, do direito de opinar e de expressar sua opi· 
niilo publicamente. Pelo contrário, mostrou que eram indissocillvcis 
os direitos do homem c que de nada ndianturia o resguardo de 
quulqucr um deles se esquecêssemos os outros. · 

Nüo quero alongar-me, evidentemente, na tribuna uo registrar 
um acQntecimcnto, embora o considere· muito importante, nilo 
apenas para o jornalismo, mus partt a vida pública nacional. 

Quero lembrar, entretanto, que atrafdo, por Júlio de Mesquita 
Filho, para O Estado de S. Paulo, a IIm de assumir a dircçüo da suu 
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sucursal no Rio de Janeiro, Prudente de Moraes desde entilo vem mi· 
litundo na imprensa através de luminosos artigos que ele firma 
assiduamente cm O Estado de S. Paulo. Pois bem, esses discursos, 
uma vez reunidos, se assim o .consentisse a mod~stia do autor, 
haveriam de representar ensaios magnfficos, porque a vocação maior 
de Prudente de Moraes era, sem dúvida, a de cnsafsta. 

Aliás, como advogado, ele nunca deixou de ser o filósofo do Di· 
rei to, o agudo analista das grandes teses jurfdicas. 

De modo que se acha à frente da Associação Brasileira de lm· 
prensa uma das figuras exponenciais da intelectualidade brasileira e 
uma ligura marcante do nosso jornalismo, alguém que, pelo seu ta·. 
lento, sua conduta, sua convicção c seu passado, precisava ser ele
vado a essa posição, por certo a mais eminente da imprensa do Pafs. 

O Estado de S. Paulo, cm que Prudente colabora com seu pscu· 
dônimo literário e jornalístico- Pedro Dan tas, dedicou um de seus 
editoriais, de 3 do corrente mês, sob o titulo: "Na ABI a Prova do 
Acerto", ao novo Presidente da ABI. O fecho destas breves palavras 
bem pode ser um trecho desse editorial: 

"A liberdade de imprensa, segundo Prudente de Moracs, 
neto, tem seu exercício prático na liberdade do jornalista, que 
é função da ABI defender. Está aí a amostra da liderança que 
acaba de se iirmar: a compreensão imediata c aguda do patri· 
mônio que cumpre prioritariamente preservar. 

A outra função da ABI - além de proporcionar ao jor· 
nalista um lugar de estudo, de leitura e de lazer- "mais deli· 
cada, difícil c penosa pelas circunstâncias aluais, é assegurar 
aos jornalistas as condições de liberdade no excrcicio da pro· 
iissão, Para isto, o jornalista deve contar com uma espécie pc 
inviolabilidade, que infelizmente não tem sido respeitada". 
Os que se desabituaram da prerrogativa da inviolabilidade do 
mandato parlamentar certamente estranharão como dcspro· 
positado esse requisito para o exercício da profissão de jor
nalista. Et pour cause: não têm como apreciar em outrem o 
que nem sentiram ter perdido para si. 

E entretanto hâ uma coerência rigorosa entre a pessoa, 
ou o profissional, no cxcrcicio da função de informar, c a pró· 
pria liberdade concreta de informação. Inútil c vil serâ a libcr· 
dade de imprensa sem o sujeito humano cm que se corporifi· 
ca. Se este é inibido, intimidado, coagido, tisica ou moral· 
mente, a liberdade de imprensa rica sem dono ou patro· 
cinador. A distribuição de liberdade ao grado do Poder é 
uma negação. 

A liberdade é tão inerente à pessoa do jornalista quanto 
sua responsabilidade: "Nosso objetivo" - continua Pru· 
dente' de Moracs, neto.,.. "é mostrar sempre que a liberdade. 
de imprensa não é irresponsâvel. O jornalista não pode ser 
impedido de opinar nem de informar c deve estar sujeito tão- · 
somente à lei que rege sua atividade proiissional, exercida· 
sem a divulgação de injúrias, difamações c notícias tcndcn· 
ciosas. Para estes casos, o jornalista é responsabilizado diante 
da lei, 

A inviolabilidade não é uma isenção ou privil~gio: nin· 
guém podcrlt ser mais severamente responsabilizado que 
aquele que é mais conscientemente livre. A cultura da irrcs· 
ponsabilidadc nasce, ao contrário, quando a imprensa é tra· 
tada como um menor, necessitado de tutela c código cspc· 
crtico." 

Muito obrigndo. (Multo bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pula· 
vra no nobre Senador Benjamim Farah, (Pausa,) 

O Sr. Bcnjomlm Forah (MDB- Rio de Jonelro)- Sr. Prcsidcn· 
te, desisto da palavra, 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçolves) - S. Ex• desiste da 
palavra, 

Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais. Para uma 
questio de ordem, sem revlsio do orador.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme n Casa sabe, compete ao Senado analisar as proposi
ções legislativas do Distrito Federal, aprovar a escolha do Governa
dor, o Orçamento do Distrito Federal, os pedidos de empréstimos, 
operações e acordos externos para a nossa Capital. 

Procurei, Sr. Presidente, dentro do Regimento Interno destaCa. 
sa, uma maneira de convocar S. Ex• o Sr. Governador do Distrito 
Federal, pura que aqui viesse expor alguns dados sobre a sua 
administração, os problemas que S. Ex• tem encontrado, quais os 
plancjamcntos, o que tem feito para evitar o crescimento desordena
do dn Capital Federal, sobretudo das cidades-satélites. 

Não encontrei, Sr. Presidente, dentro do nosso Regimento, a 
maneira de convocar o Sr. Governador, razão por que· consulto a 
Mesa Dirctora se poderia, através desta minha fala, jâ que não cn. 
contro amparo no Regimento Interno do Senado Federal, .mas 
considerando que esta é, praticamente, a Casa Lcy,islativa do Dis
trito Federal, convocar S. Ex• o Sr. Governador, para que aqui ve
nha expor alguns dados sobre a sua administração. 

Consulto a V. Ex• se bastaria, apenas, este meu pedido, com a 
aprovação do Plenário. 

Não sei se a Mesa Diretora, através da sapiência de V. Ex•, 
encontraria maneira de ser feita essa convocação, ou se bastaria apc· 
nas um convite deste Senador, na esperança de que S, Ex• possa acci· 
tar o convite, razão pela qual levanto essa questão de ordem perante 
V. Ex• 

Se não houver uma decisão, em função do Regimento, trans· 
formo, então em pedido, para que S. Ex• venha falar ao Senado Fe
deral sobre a sua administração. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nobre Senador 
Itamar Franco, a questão de ordem levantada por V. Ex• assume, 
realmente, aspectos de certa relevância, cm face, exatamcntc, da cir
cunstância que apontou - pela Constituição vigente, o Senado é 
quase que a Câmara exclusiva para o Distrito Federal. 

Realmente, trata-se de uma inovação cm nossa Carta Cons· 
titucional, mas sem a complementação de outras providências que 
pudessem cçalocnr n inicintivn em consonância com os demais disposi
tivos da Constituição. 

Como sabem V. Ex• c o douto Plenário, a Constituição Federal 
previ':, expressamente, a hipótese de convocação de Minisiro de Es
tado ou faculta a esses solicitar a oportunidade de comparecer à 
Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. A medida tem tama· 
nha importância de ordem politica c administrativa que a lei que 
regula os crimes de responsabilidade considera um ilfcito penal o não 
atendimento, no caso de convocação, do Ministro de Estado. 

Por estas considerações, parece-nos, salvo melhor juizo, que o 
comparecimento previsto na Constituição, principalmente quando 
tem carúter obrigatório c impõe sanções quando não cumprido, 
não pode ser estendido, por analogia, a outras autoridades que, 
cvidcntchlcntc, levantariam a questão constitucional de que não hn· 
via lei que lhes obrigasse aquele comparecimento. 

Evidentemente, seria, talvez, tcmcrârio se esta Casa adotassc 
uma solução que redundasse na exigência do comparecimento de 
uma autoridade c esta deixasse de o fazer, sem que incidisse numa pe· 
nulidade legal. Seria um risco- jâ que tanto se falou cm risco, ·hoje à 
tarde - que o Senado Federal assumiria ao fazer convocação dessa 
nnturczn. 

Quanto ao comparecimento, hã precedentes, na Casa, de con· 
vites realizados por Comissões, O ex-Governador do Distrito Fc· 
dera), Coronel Hélio Pratos da Silveira, esteve na Comissão do,Distri· 
to Federal do Senado Federal e também cm uma Comissão Per.: 



-214-

mancnte da Câmara dos Deputados, Mas não hâ precedentes quanto 
ao comparecimento espontâneo em Plenário, 

Tanto Constituição como o Regimento Interno do Senado 
provêm, em capitulas especlncos, a hipótese apenas de compareci
mento de Ministros de Estado que, evidentemente, nüo podem ser co
locados no nlvcl político da mesma natureza, embora um possa ter 
mais importância que o outro, porque se trata do Chefe de um Poder 
do Distrito Federal, enquanto os Ministros são auxiliares do Senhor 
Presidente da República, , 

Nüo há, por exemplo, na Constituição ou no Regimento. Inter
no, nenhum dispositivo que permita ao c;ongresso Nacional - Câ
mara dos Deputados ou Senado Federal - convocar, compul
soriamente, o Presidente da República, 

Ai estaria, realmente, a aplicação ou um dos reflexos do prin
cipio da independência dos Poderes, 

Embora o Governador do Distrito Federal possa ter equivalên
cia. a Ministro de Estado, possui natureza de investidura diferente, 
porque exerce a Chefia do Poder Executivo do Distrito Federal, o 
que não acontece com os Ministros de Estado, 

Na minha opinião pessoal, embora esteja falando cm nome da 
Presidência, entendo que não caberá ao Senado Federal, cm face da 
Constituição c do Regimento Interno, exercer o direito de con
vocação do Governador do Distrito Federal, c, conseqUentemente, o 
do seu comparecimento ao Plenârio, 

Quanto ao comparecimento às Comissões Permanentes, repito, 
jú hã precedentes, t; uma questão de convite da Comissão, e a 
aceitação da autoridade. 

Se V, Ex• desejar, pode encaminhar à Mesa uma indicação, que 
a Prcsidê:ncia·fará tramitar, no sentido de que a. Comissão de Cons
tituição c Justiça da Casa se pronuncie sobre o assunto, uma vez que 
fui assim, quase que alcançado de surpresa, para apreciação da tese, 

Sem desejar embargar. o objetivo que V, Ex• corri tanta su
perioridade. manifesta, abro esta oportunidade: uma indicação à 
Mesa, a respeito da qual se pronunciarA a Comissão de Constituição 
c Justiça c, posteriormente, o Plenãrio, 

Creio que abordei, pelo menos sumariamente, os aspectos prin
cipais da questão de ordem de V, Ex• 

V. Ex• tem a palavra, para continuar sua intervenção. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Sr. Pre
sidente, com a sua lúcida inteligência, c lhaneza de carâtcr, V. Ex• 
respondeu, muito bem, à nossa questão de ordem. 

Quando um Senador da Oposição levanta o desejo de que u 
Governador do Distrito Federal venha a esta Casa, não o faz apenas 
com aquele sentido oposicionista. Ele o faz visando conhecer bem de 
perto o que se passa no Distrito Federal. 

Sr, Presidente, defendo, nesta Casa, posição diferente de muitos 
Srs. Senadores, porque acho que o Senado Federal não tem a vo
cação para legislar. sobre o Distrito Federal. Adoto tese diferente, 
que não desejo, no momento, defender. 

Realmente V, Ex• disse muito bem: não encontrei nem na 
Constituição, nem no Regimento desta Casa, maneira de convocar 
S. Ex• o Sr. Governador do Distrito Federal. Acho uma falha, já 
que ao Senado cabe, praticamente, definir os rumos do Distrito Fe
deral. 

Aceito, com muito prazer, a resposta à questão de ordem. '/ou 
encaminhar à Mesa Dirctora uma indicação, para que, então, seja 
ouvida a nossa Comissão de Constituição e Justiça. 

Muito obrigado. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pu
lavra ao nobre Sr. Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul. Pro
mJOcla o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Numa das últimas sessões da primeira fase da presente sessão 
legislativa, nos derradeiros dias de junho, tive ocasião de ocupar a 

tribuna desta Casa c a atenção do Senado Federal, para falar acerca 
do que então era apenas uma ameaça: a importação de carne do 
Uruguai. Disse, então, que as considerações que passava a desenvol
ver tinham o objctivo dcprcvenir, tinham a finalidade de chamar a 
atenção das autoridades para o que podia acontecer no período cm 
que o Senado não estivesse reunido, que seria nomes de julho. 

Lembrava, Sr. Presidente, que no ano passado o Brasil fizera 
importação de carne do Uruguai, absolutamente desnecessária, com 
prcjulzo real para a produção nacional. Carne, inclusive, que foi mal 
recebida pela população consumidora c que terminou sendo vendi
da, a preço muito inferior ao custo, a determinada empresa indus
trial. Para que isto niio voltasse a ocorrer, Sr. Presidente, ocupei a 
tribuna, nu sessão extraordinária de sâbado, 28 de junho. 

De quando cm quando, uma que outra noticia era divulgada pc
los jornais, Sr. Presidente. E tal como ocorrera no ano passad~. isto 
mesmo cu salientei ao Senado, o Ministro da Agricultura desmentia 
a notícia; informava que o Governo não cogitava de fazer a importa
ção, Ultimamente, 'os jornais voltaram a noticiar que não estava 
excluída a hipótese de importação do Uruguai, c o Sr. Ministro da 
Agricultura desmentiu categoricamente que o Governo cuidasse de 
realizar a importação, 

Vou ler o que publicou o Correto do Povo, na sua edição de 25 
de setembro. Telegrama procedente de Belo Horizonte: 

"O Ministro Alysson Paulinelli disse hoje, nesta Capital, 
em resposta ao Presidente dos Frigorlficos Bordon, Sr. Geral
do Bordon, que não scrâ necessário em hipótese alpma. 
importar carne do Uruguai, porque os estoques reguladores 
cm poder da COBAL "siio ainda muito altos." 

Observou o Ministro que, para "o Sr. Bordon, é claro 
que seria conveniente importar carne do Uruguai, porque lá 
ole a obtém a 500 dólares a tonelada. Mas ele se engana 
quando diz que há alta de matéria-prima tanto para industria
lização quanto para consumo interno". 

E tece mais considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
O fato é que faz alguns dias o Ministro da Agricultura declaróu 

que, em hipótese alguma, a importação de carne seria feita. 
Pois bem, Sr. Presidente. O Jornal de Bras!lla, de hoje, estampa, 

na primeira página, noticia acerca da importação de carne uruguaia. 
O CorreJo do Povo, de ontem, dia 7, publica a mesma notícia, noticia 
que levou o Presidente do Instituto Sul-rio-grandcnsc de Carnes a 
pronunciar-se desta forma: 

- Causa estranheza a noticia de que frigoríficos 
multinacionais obtiveram permissão do governo para 
importar carne do Uruguai. Sobretudo, porque o próprio 
Ministro Aly1110n Paullnelll, da Apicultura, reeentemente 
declarou peremptoriamente que, sob qualquer hipótese, esta 
transaçlo se·veriOcarla. 
' Estas observações foram feitas, ontem à tarde, pelo 
Presidente do Instituto Sul-rio-grandcnsc de Carnes, Gregório 
Behcreguray, a propósito de not!cias de que os frigorlficos 
Bordon, Swift-Armour c Comabra fecharam negócio com 
Uruguai pura a i,mportação de 26 mil toneladas de carne para 
ser beneficiada e enlatada no regime de "draw-back", 
ficando acertada também, para janeiro, uma outra "ompra · 
de 14 mil toneladas, 

Bchercgaray lembrou que, há poucos dias, havia se 
manifestado contrário à possibilidade do Brasil importar 
carne do exterior, "cm consonância não só com as aspirações 
dos produtores, mus sobretudo com a pol!tica govcrnamcn
tul". 

O Presidente do IC frisou que se mostra contrârio à 
importação porque "mais de 200 mil reses deram volta às' 
invernadas dus portas desses frigor!ficos- os mesmos que, 
ugoru, alegam não existir matéria-prima pata se 
ubustccerem''. 
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Assim, Sr, Presidente, nesta altura, parece estamos 
diante de uma nova importação de carne do Uruguai, 
absolutamente desnccc:ssáriu c nociva aos interesses do 
~rodutores brasileiros. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Golb) - Permite V, E~• 
um u~urte'! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Mas o que é particularmente grave, Sr, Presidente, é que o Ministro 
diz uma coisa num .dia c faz outra noutro dia, E isso é ainda mais 
grave ~arque a palavra ministerial perde o credibilidade que tem de 
ter. Se o Ministro houvesse dito: "B passivei que venha o ocorrer o 
im~ortação; os motivos são tais' c quais ... " Muito bem, esses motivos 
seriam discutidos c analisados, O que me parece, Sr, Presidente, não 
a~cnas censurável, mas também altamente prejudicial ao Governo, é 
essa variação de orientação de um dia para outro. Quer dizer, o 
Governo diz: "Não haverá importação de carne cm hipótese algu
ma", Dito isso cm bom português, todo mundo entende. Mas 
ocorrendo o que está a acontecer, a despeito da limpidez da frase, do 
carátcr categórico da sentença, será licito a qualquer um tirar a 
conclusão: "O Governo disse que não ha~crã importação cm hipó· 
tese alguma; logo, haverá importação", 

Isto í: mau, isto é nocivo, isto é prejudicial ao que me parece ser 
fundamental: a credibilidade da palavra oficial. 

Ouço o aparte do nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA -Goiás)- Nobre Senador 
Paulo .Brossard, há fatores a quc,não hã credibilidade c não hã vcrná· 
cu lo, nem mesmo o mais llmpido trazido por V. E~• a esta Casa, 
que resista: os ecológicos, os meteorológicos. Hú deficiências de 
estatística e há erro de expectativas de consumo. Em Verdade, a 
COBA L estocou cento c sessenta mil toneladas de carne, mais que 
bastantes, dentro das cxpcctatiyas de consumo, para atender os 
grandes centros consumidores, com~ ocorreu nos anos anteriores. 
Tal volume de cstocagem, que autorizava realmente o Ministro a 
asseverar, categórica c enfaticamente, que não haveria necessidade 
de importaçiio, No entanto, ao que estamos assistindo? Ao fato de o 
Paraná c Siio Paulo terem sido assolados por uma· infeliz geada, que 
liquidou com o total de suas pastagens. Então, todos aqueles bois. 
cstoc~dos, previstos para o abate na cntrcssafra, não cstiio cm condi· 
ções· de desfrute. E permita que me alongue: talvez V, Ex• ignore, 
mas sou, quiça, o maior criador de bovinos de Goiâs, e industrial de 
carne tambl:m - dai por que procuro socorrer esta situação 
aparentemente alarmante, trazida hoje por V. Ex•, onde periga a 
credibilidade da palavra de um Ministro de Estado. Em verdade, o 
que vem ocorrendo? Há três anos a carne não sobe no.Brasil. De lâ 
pani câ; houve reajustes salariais, c, fclizmcittc, a maioria da nossa 
população passou a comer carne que anteriormente não podia 
consumir, pelo menos nas quantidades de ultimamente. Essa difcren· 
cu de preço que o Uruguai oferece ao mercado internacional, 
desgraçadamente é problema para ser resolvido através de gerações, 
gerações que vão ter de enfrentar esse desafio, tal a bai~a produti· 
vidade de nosso rebanho, Se nosso desfrute chega ao absurdo de 
pouco mais de I /3. do atual obtido pelos uruguaios, é evidente que, 
cm vendendo a carne pela metade do prêço porque veQdcmos, estão 
sendo muito mais bem remunerados do que nossos produtores. 
Permita-me concluir. Estou sendo realmente longo, mas sei que V. 
Ex• quer esclarecer o assunto, niio quer ser injusto. E se V, Ex• quer, 
realmente, fazer justiça no Ministro Alysson Paulinclli, permita que 
ele tenha sido surpreendido, como foi de fato, pelo incremento do 
consumo e pela ausência do boi, que morre na cntrcssafra. Este ano, 
os bois que eram guardados para serem abatidos na cntrcssafra, 
como ocorrer todos os anos, estilo murchos nas pastagens c 
impossibilitados de serem abntidos. Essa, talvez, a explicação que 
ccrceiu V, Ex• 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Agrndcço no apnrtc de V, Ex•, Senador Benedito Ferreira, do Estado 

de Goiás, mas sou constrangido a dizer que o nobre Colega não foi 
feliz nu explicação dada, Porque o fato das geadas que atingiram o 
Estudo do Paraná c Suo Paulo niio ocorreu agora, depois da declara· 
çi1o do Ministro da Agricultura, O fato é anterior, c a declaração, 
peremptória, do Ministro da Agricultura é dos últimos dias de 
setembro, tenho o Correio do Povo de 25 de setembro. O Ministro, 
portanto, niio foi surpreendido por nenhum fato superveniente que 
pode, realmente, fazer com que qualquer autoridadé tenha de tomar 
providência que, antes, entendia dcsncccssãria, Não houve fato 
algum superveniente,, 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Daria a V, Ex• 
um, posterior, se me permitisse. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
... a justificar a mudança do Ministro da Agricultura, que foi catcgóri· 
co, que foi taxativo, que foi explicito, dizendo que, cm hipótese algu· 
ma, haveria importação, c que 

",, ~ara "o Sr. Bordon, é claro que seria conveniente 
importar carne dó Uruguai ... " 

Agora, Sr. Presidente, vejo declarações do Diictor do Frigorlfi· 
co Bordon que, conforme o noticiârio - juntamente com Swift, 
Armou r e Comabra - vai fazer ·a importação da carne uruguaia, 
carne essa que não se· destina ao consumo interno; portanto, não se 
trata de necessidade de àbastcccr o mercado interno. E tem màis, a 
primeira noticia veio de Montevidéu, divulgada pela AIISOCiated 
Press, e, assim, publicada pela Folha da Manhi, de Portá Alegre: 

"Autoridades dá Uruguai confirmaram que estão sendo 
mantidas negociações para exportação de carne para o 
Brasil." • 

A informação é da AIISOCiated Preu num despacho de Monte· 
vidéu. O telegrama acrescenta: 

"Um informe procedente de Brasflia assinala que as 
autoridades brasileiras haviam autorizado alguns frigorlficos 
a importar vinte c seis mil toneladas de carne do Uruguai, a 
fim llc apr,oveitar as condições especiais de preço. 

A 'informação de importação de cârnc uruguaia, num 
total de quarenta mil toneladas, foi revelada no fim da 
semana passada pela imprensa de Porto Alegre. 

O Brasil se constituiu, no ano passado, no principal com· 
prador do produto, com mais de 60 milhões de dólares, que 
contribufram para amenizar parte da profunda crise cm que 
se encontra a pecuária do Uruguai, Informações posteriores, 
entretanto, indicaram que ~ste ano o Brasil não compraria 
carne, por razões de pol!tica interna que obedeceriam a pres
sões que fazem os prod~torcs brasileiros. 

Ha poucos dias, o Ministro uruguaio da Agricultura c 
Pesca, Julio Aznarcs, afirmou que o Brasil era o mercado 
natural para as exportações de carne do seu Pars. Disse, 
tambi:m, estar otimista cm voltar a exportar o produto para o 
mercado brasileiro, 

Para o Uruguai, o assunto é de extrema importância, cm 
função das medidas restritivas adotadas 'pelo Mercado 
Comum Europeu, nos últimos meses." 

Leio, Sr. Presidente, o que publicou a Folha da ManhA, na sua 
ediçi1o de seis deste mês de outubro~ c lembro ao Senado que, no ano 
passado, a importação da carne. uruguaia foi feita dcçlaradamcntc 
c cu tive ocasião de mostrar ao Senado- para ajudar o Uruguai, 

Assim, falar, agora, cm geada, para legitimar a importação, é 
absolutamente inaceitável. até porque, Sr. Presidente, a despeito de 
rara o ~rodutor não ter havido aumento de preços, a verdade é que 
~ara o consumidor o aumento do preço du.cnrnc se tem verificado. E 
i: lamentdvel que a capacidade aquisitiva do consumidor brasileiro 
seja tilo pequena c que a carne entre com parcela tão modesta nu 
alimentação do brasileiro. Nilo fora assim c o mercado interno brn•i· 
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lciro poderia consumir toda a produção nacional de carnes c ainda 
poderia importar carne "para ajudar o Ur~guai". Mas a verdade é 
que o consumo de carnes no Brasil é muito baixo, c é muito baixe 
porque u capacidade de consumo do povo brasileiro é baixa. 

O Sr. Lázaro Bar~za (MDB - Golb) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Ouço o aparte do nobre Senador por Goiás, Sr. Lázaro Barboza. 

O Sr. Lízaro Barboza (MDB- Gol4s)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, V. Ex•, com muita felicidade, aborda, nc~tc fim de tarde, o 
que podcrlamos, indiscutivelmente, chamar de mais um dos para· 
doxos da politica brasileira. 

Os jornais de hoje noticiaram que o Presidente Gcisel, até I hora 
c 30 minutos da manhã, esteve reunido com seus Assessores mais 
diretos, pura analisar os meios de enfrentar a crise económica no 
País. E esta noite, Senador Paulo Brossard, o telefone de minha rcsi· 
dência niio parou. Até altas horas da madrugada, recebi nada menos 
de seis telefonemas de Goiás, de fazendeiros aflitos, porque têm cs· 
toque de gado cm suas pastagens c não puderam vendê-lo, c agora,. 
receberam u notícia, dada altas horas da noite, pela televisão, de que 
o Governo importaria, do Uruguai, vinte c cinco mil toneladas de 
carne. Somente cm Goiás- c creio que, neste particular, o eminente 
·senador Benedito Ferreira, meu colega de representação, concor· 
dará comigo, porque não são dados pessoais, arregimentados por 
mim, e sim pelo Governo do Estado - somente cm Goiâs hã cerca 
de cento e cinqUenta mil cabeças de gado que não puderam ser abati· 
das. Um dos fazendeiros que nos telefonaram pela madrugada 
chegou a diz~r. inclusive, que tinha vendido, na semana passada, 
para um frigorífico de Catalão, duzentas reses para abate, c, depois 

·de efetivadu a trunsaçào, foi cientificado de que o seu gado não pode· 
ria ser. abatido, porque hú proibição do abate, cxatamcntc no mo· 
mcnto ·em que a balança comercial de pagamentos do Brasil está 
debilitada, fato público c n~tório, que ninguém mais desconhece 
neste País. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Ninguém é capaz de negá-lo. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiis)- Ninguém é .capaz de 
negá-lo, nem o Líder do Governo nesta Casa. Importa-se, do Uru· 
guai, carne equivalente, mesmo ao prcço·dc quinhentos dólares por 
tonelada, a doze milhões c quinhentos mil dólares. Silo cerca de 
cento e poucos mil bois gordos, para atingir tonelagem de carne. 
Mas não é so, V. Ex• sabe que no começo deste ano, cm plena safra 
rizícola de Goiás, o Governo importava arroz da Itália. Os jornais de 
hoje anunciam, estú aqui o Comlo Brazlllense, com uma declaração 
do Delegado da COBAL, afirmando que a situação do arroz, cm Bra· 
sília, será contornada com a chegada de arroz italiano. Virá {11ais 
papa da Itália pura u cozinha do Brasil, Quando da primeira 're
messa. não chegou u encontrar consumidores no mercado int'Cfrló 
deste País, E V. Ex• m.esmo denunciou, um dia desses, aqui, a 
compra de arroz do Uruguai. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- 1: 
Ycrdndt, 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Go .. s) - O Líder do Governo 
negou, rocentemcnte, que o Governo pretendesse importar batatas 
uu cebolas. Mas ouvimos, nu palavra do eminente Senador Paulo 
Guerra, que no momento não está presente, que o Govi:rno impor· 
tou 'recentemente cebolas, quando havia negado antes. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- 1: 
exulo, Vou examinar essa importação. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Golb)- Nobre Senador Paulo 
Brossurd, V. Ex•. nesta turde, tem o inteiro aplauso deste modesto 
Senador du Oposição de Goiás à sua fala muito oportuna. Também 

pretendia abordar este assunto, mas V. Ex• tem autoridade suficiente 
para cnfocá·lo, com muita felicidade, c o faz também cm nome do 
meu Estudo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Agradeço o aparte do nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- Go"•l- V. Ex• me con· 
cede, Senador Paulo Brossard? 

Õ SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Peço licença pura informar ao Senado que o motivo da importação 
não é atender às necessidades do mercado interno, absolutamente 
não. Nem isto sequer é alegado. Muito ao contrário. As quarenta mil 
toneladas, vinte seis mil agora c catorze mais tarde, dcstinar-sc-ão ao 
"beneficiamento e enlatamento". O próprio Dirctor do Frigorífico 
Bordon declarou que a carne uruguaia não se destina ao consumo c 
sim pura fins industriais, segundo informa. 1: o Comlo.do Povo que 
também informa que as câmaras dos frigorlficos estão cheias, c inú· 
meros veículos diariamente transportam carne para a Capital do Es
tado c outros lugares. 

De modo, Sr. Presidente, como disse o Ministro d'a Agricultura, 
cm fins de setembro, a importação pode ser interessante para os 
industriais. Naquele momento cm que S. Ex• declarava que, em· 
hipótese alauma, seria feita importação de carne do Uruguai. 

O'Sr. Benedito Femlra (ARENA- Golb)- Nobre Senador 
Paulo Brossard, o motivo superveniente foi a estiagem. A nossa re
gião, a região do Araguaia, Norte de Goiás ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Nilo. Perdão, mas não. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- Golb)- Ou V. Ex• me 
concede o aparte ou não esclareceremos o assunto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Se V. Ex• vai sustentar que a estiagem foi motivo superveniente, nas 
declarações ministeriais de 25 de setembro, positivamcriic não posso 
aceitar. 

O Sr. Benedito Ferrelri(ARENA- Golb)- Se V. Ex• diverge 
do aparte, quero saber se concorda cm que eu· profira o aparte. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Se for para sustentar isto, lnmcntn, mas seu aparte é absolutamente 
improcedente. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Golb)- Quer dizer que V. 
Ex• me nega o aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- O 
seu aparte, a sua dcclaraçã~ é da mais absoluta improcedência. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Golb) - Sr. Presidente, 
peço que V, Ex• me considere inscrito, para, numa explicação pcs· 
soai, falar logo cm seguida ao Senador Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
informa que rc~tam apenas 15 minutos para o encerramento da ses
silo c não pode saber se, durante este tempo, o nobre Senado' Paulo 
Brossard continuará ocupando a tribuna, porque o tempo está à 
disposição de S. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Terei muita honra cm ouvir o aparte do nobre Senador Benedito 
Ferreira. Desde logo quero deixar claro que, se S. Ex• insistir que a 
geada foi causa superveniente, a justificar, a motivar a mudança da 
atitude govcrnamcntul, peço mil perdões, mas não posso aceitar. 

A gcuda, quando ocorreu? Em que mês ocorreu a geada? 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- Goiás)- Excelência, não 
peço que concorde com o meu aparte. Simplesmente pedi-lhe que 
dissesse se me concedia o aparte ou não. Se V. Ex• concorda com os 
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meus argumentos ou nilo, é outro problema. E V. Ex• tcrâ oportuni· 
dudc, no curso da sua fala, de contradizê-lo, Minha colocação é esta: 
v. Ex• permite que cu desenvolva o meu aparte ou nilo? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Terei muita honra em ouvir o seu aparte. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Senador Paulo 
Brossnrd, aludi que os bois estocados para estiagem, para a 
cntrcssafra, sofreram as conseqUências da geada que destruiu, em 
algumas regiões, até mesmo a rafz do capim, e esse f~lo foi ainda 
agravado pela longa estiagem, que afetou até a Amazônia Legal, no 
meu Estado. Nn minha região, onde chove normalmente a partir do 
dia 15 de agosto, até hoje não choveu, Os bois que seriam destinados 
il industrialização, capazes de atender à demanda das indústrias com 
o compromisso de exportação, com cartas de crédito c que 
necessitavam da matéria-prima ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Exportação para onde? V. Ex• pode dizer·me? 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- Goib)- Temos, nos Esta· 
dos Unidos, um dos grandes compradores da nossa carne enlatada. 
Não sei, honestamente não lhe posso asseverar se a totalidade dessa 
importação dcstinar-sc-6 a atender compromissos internacionais de 
carne enlatada. Posso asseverar a V. Ex• ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Permita-me, 'para que nilo fique muito distante a resposta da sua 
assertiva. Mas V, Ex• não sabe que o Brasil tem tido nos últimos dois 
anos dificuldades enormes cm colocar no mercado externo a sua 
carne ... 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Porque ela tem 
preço proibitivo, Excelência. Não temos preço competitivo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- ... 
exatamentc pela rctração? 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GolAs) - Exatamcntc 
porque não temos preço competitivo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) -
Como dizer, agora,•quc não sabe se o Brasil necessitaria de importar, 
para poder manter os compromissos, ... 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Para a carne 
enlatada, Excelência. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)- ... 
quando é sabido que o Brasil tem tido dinculdades, exatamcnte, em 
exportar a quantidade de carne exportável. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás)- Porque a nossa 
carne - sabe V. Ex• que /: do Rio Grande do Sul - ela custa a me· 
tadc do preço do outro lado da fronteira. Sabe V. Ex• que/: muito co· 
mum, lamentavelmente, o dcscaminho de·boi Uruguai-Rio Grande 
do Sul, em virtude. da grandc,diferença de preço. Logo, o mal nosso, 
como eu disse, ê um desafio para as gerações. A nossa carne é da 
melhor qualidade, a carne zcbufna. Em verdade, o merendo europeu 
dd·lhe preferência, por ser uma carne magra, mas ela tornou-se tão 
cura, dada a nossa baixa produtividade, que não temos condições de 
competir com o Uruguai e com a Argentina. Esta /: a dolorosa rcali· 
dado nacionnl, que o verbo não modifica. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul)
Pcrmitn V. Ex• que eu observe, desde logo: tanto o problema não/: 
este que, se fosse, o Uruguai exportaria dirctamcntc a sua carne para 
os pnfscs que V, Ex• diz que compram a carne. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- Goiás)- V, Ex• sabe que 
hâ o problema de intcrclimbio comercial, hâ o problema de 
equilfbrio de balanças. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Especialmente o Uruguai, que tem na carne um dos seus produtos 
principais, quando, no caso do Brasil. a carne entra com uma parcela 
pouco expressiva. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Go"s) - Gostaria de 
esclarecer a V. Ex• c ao Senador Lâzaro Barboza que o que hã, cm 
verdade, é o seguinte: não sei quantos milhares de bovinos, cm virtu· 
de das minhas limitações financeiras, cu daria conta de comprar 
desses aflitos fazendeiros que me telefonaram. Creio que, com a 
colaboração de qualquer outro industrial de Goiâs, compraria to· 
dos os bois que me fossem oferecidos cm condições de abate. Não 
é verdade, não está havendo excesso de bois para o abate, porque os 
bois emagreceram. E esta proibição até protege, de certa forma, o 
próprio pecuarista, porque o boi perde duas, três arrobas neste 
período longo de estiagem que estamos atravessando. A proibição 
visa, de um lado, forçar o consumidor a adquirir carne congelada, 
realmente não muito aceita por ele, habituado que está a comer a 
carne fresca; de outro lado, o Governo preserva, cm termos 
econõmicos, cm termos de desenvolvimento brasileiro, a economia 
nacional, impedindo o abate nesta fase do ano, quando realmente o 
boi está com deficiência de 20% no seu peso normal, aguardando as 
chuvas que devem vir- se Deus quiser- pelos próximos dias. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) -
Sr. Presidente, vou continuar, repetindo as palavras proferidas por 
mim, nesta Casa, na tarde do dia 2S de julho: 

"Tenho ouvido, c voltei a ouvir nesta tarde, declarações 
segundo as quais o Brasil não pretende- c não só não prc· 
tende como até não tem condições- renovar as importações 
de carne do Uruguai, tal como ocorreu no ano passado. 
Registro essas declarações, c se as comento é para observar e 
sublinhar que exalam ente o mesmo aconteceu cm 1974, quan· 
do também a importação foi feita. De modo que o sentido de 
minha lntervençilo é de advertênclá." 

Isto dizia cu, ncsta.Casa, na sessão de 2S de julho. Depois disso 
continuei a ouvir- c ainda, na última semana de setembro, o Minis· 
tro da Agricultura voltava a declarar que em hipótese alauma a 
importação seria feita, pois ela seria vantajosa apenas para os 
industriais. Agora, já se sabe que a importação será feita; c se sabe, 
:m primeiro lugar, por notfcias originárias em Montevidéu, 

Sr. Presidente, não é preciso dizer à G:asa que, se realmente tivcs· 
;e havid~ uma mudança cm virtude de fato superveniente, cu não iria 
criticar o Ministro por praticar um ato que antes declarara não havc· 
ria de fazê-lo. 

Mas não tendo ocorrido absolutamente nada entre a última 
semana de setembro c os dias de outubro, até agora decorridos, pare· 
ce-me altamente censurável a posição do Ministro. Volto a insistir. 
porque não é e~ta a primeira vez que isso ocorre. No ano.passado foi 
rigorosamente igual. Assim acontecendo quando, cm torno de um 
assunto, um alto membro da Administração Federal disser uma 
coisa de forma clara e positiva, a opinião pública pode legitimamente 
duvidar da palavra governamental. Isto não é: bom, isto é condenA· 
vel! 

Sr. Presidente, de modo que aqui estou para formular um protcs· 
to em nome do interesse da economia do meu Estado- c niio só do 
meu Estado- pela nova importação a ser feita de carne uruguaia. 

Há um ano, no Rio Grande do Sul, foi este um assunto larga· 
mente debatido. Eu mesmo tive ocasiilo de fazê-lo na condição, 
àquele tempo, de candidato ao Senado. De maneira que me sinto no 
dever de ugora, na condição de Senador pelo Rio Grande do Sul, 
reiterar as crfticus feitas pelos homens que trabalham a terra e produ· 
zem no campo esse extraordinário alimento, O Senador cstâ sendo 
fiel à linguagem do candidato. 

Sr. Presidente, nilo é upenas essn importuçi\o de ali~ento que 
surpreende e gera as crfticus mais lcgftimas. 
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Hil instantes, o nobre Senador Lázaro Barbozu lembrava a 
inrportaçuo de arroz da llúlia, feita reccntcmcnlc. Ullimamcnlc, o 
Brusiluindu importou arroz do Uruguai. 

Sr. Presidente, o Brasil também importou leite cm pó. 

"O Governo brasileiro comprou quatro mil toneladas de 
leite em pó, no valor de 2,4 milhões de dólares (CrS 20,4 
milhões), para atender às necessidades dos programas oficiais 
de alimentaçuo (entre os quais o de merenda escolar) e, 
eventualmente, suplementar o abastecimento iillerno, 
anunciou ontem o Presidente da COBAL, Mário Vilela. O 
produto foi adquirido no Canadá (lri:s mil toneladas) c nn 
Argentina, e a parte correspondente a este Pais deverá ser 
desembarcada no Rio segunda-feira." 

Leio notícia estampada nos jornais do dià 27 do mês passado. 
Sr. Presidente, me dirigi à Federaçuo da Agricultura do Rio 

Grande do Sul, pedindo uma manifestação daquela entidade, c a 
reli posta é esta: 

"Comunico V. Ex• informação oficial disponivel indica 
Rio Grande do Sul nuo necessita vg presente safra vg impor
tar leile em pó suplementar abastecimento pt Está exportan
do excedentes para outros estados federação e! inclusive 
atendendo contrato de fornecimento esse produto INAN pl 
Atenciosas saudações pl AlamirGonçalvcs," 

Sr. Presidente, se o Brasil, com a imensidão territorial que tem, 
precisa de importar leite em pó, então o nosso futuro é de causar 
apreensões, pois se, com todo o território que tem, o Brasil não i: 
capuz de produzir leite suficiente para alimentação deste povo e vai 
importá-lo do Canadá e du Argentina este ano, como importou da 
Holanda e da Nova Zelándia no ano passado, é altamente 
comprometedor pura esta Nação. 

Alguma coisa tem de estar errada na politica, porque é 
inconcebível que o Brasil importe leite em pó. Em outras palavras, 
que niio produza o leite suficiente pura alimentar o seu povo. 

Sr. Presidente, não i: só o leite que o Governo está importando 
agora; ele também importa a cebola. 

"As 1.020 toneladas de cebola (e não 500 toneladas, 
cori1o foi anunciado oficialmente pela CACEX) importadas 
da Espanha por quatro firmas particulares foram compradas 
pela COBA L, a preço de custo, com o objetivo de tvitar a sua 
colocaçiio no mercado e conseqUente depressão do preço da 
cebolu nucional." 

Leio noticias estampadas nos jornais, também de 27 de setem
bro. 

Sr. Presidente, há Municípios do Rio Grande do Sul q'u~ produ: 
zem grande quantidade de cebola: Mostardas, São José do Norte, 
São Lourenço do Sul c Cangussu. Nesses M unicipios, por deficiência 
de transporte, por dificuldades de comercialização; apodrecem 
toncludus de cebo lu. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçAhes. Faz SJ)ar o cam· 
palnha.)- A Presidénciu solicita a V, Ex• conclua o seu discurso, 
porque está encerrudo o periodo du sessilo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)
Serei obediente à sun advertência, Sr. Presidente. 

Toneladas de cebolas apodrecem no Rio Grande do Sul, 
prejudicundo uma lona pobre, de agricultores pobres, se é que há 
agricultores ricos neste Pais. Aqueles são pequenos agricultores, de 
escassa re.nda. E o llrasil, muis uma vez, importa ccboln dn Espanha, 
desutcndendo o pequeno produtor nacional. 

Tumbén1 isto cnusou c causa ml1gou nuturul entre os agriculto· 
res du minhu terra, Sr. Presidente. Esta a ruzilo por que ocupei a 
lribuua, nesta turde, sem outro objetivo senão o de protestar, uma 
vet. que, ao que se sube, as importações já estão consumadus. Nada 

nwis me restu fuzer senão formular este protesto. (Multo beml 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O·SR. NELSON CARNEIRO (MDB- Rio de Janeiro. Pronun· 
ela o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Uma das iniciativas mais acertadas do atual Governo, c que 
apoiamos com entusiasmo, foi a que resultou na aprovação da lei 
que criou o Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Há muitos 'anos a idéia se tornara rcivindicaçi\o das classes 
trabalhadoras, encontrando amplo apoio no Congresso Nacional, 
onde diversas iniciativas nesse sentido surgiram, mas não puderam se 
tornar em realidade devido à oposição do Executivo. 

Com o Ministério da Previdência e Assistência Social, tornou-se 
possível ao Governo dar maior atenção aos problemas do setor 
social. E o Ministro Luis Gonzaga do Nascimento c Silva tem se mos
trado à altura da importante tarefa que lhe foi entregue, dando um 
sentido renovador ao INPS e mesmo ampliando a assistência social 
ao povo. Este um setor governamental que, sem dúvida, vem 
funcionando de forma satisfatória. 

No entanto, por mais que se faça nesse terreno, sempre teremos 
mais a avançar. I'; com o objetivo de colaborar com o Ministro Nas
, cimento e Silva que ora ocupamos esta tribuna. 

Recentemente, realizou-se em São Paulo a 5• Assembléia do 
Conselho Mundial pura o Bem-Estar dos Cegos. Foi um encontro 
extremamente produtivo, rico de sugestões para o Governo. Infe
lizmente, os cegos e aqueles que lutam com problemas graves de 
visão continuam esquecidos. Necessário é ampará-los, dando 
ouvidos às sugestões do Conselho Brasileiro pura o Bem-Estar dos 
Cegos, visando torná-las realidades. 

Na reunião mundial agora realizada em São Paulo, foi aprova
da uma Resolução que me parece poderia ser objeto de atenção por 
parte do Ministério da Previdência e Assistência Social, pois seu aten
dimento i: não apenas uma questão de justiça social, como fácil. 

Conforme bem acentua a Resoluçiio, tanto a pessoa cega como 
aquela que não o é têm-igual direito no trabalho, indispensável à pro
visão de sua própria manutenção. No entanto, os cegos c aqueles que 
têm graves problemns de visào enfrentam uma realidade por demais 
dura e injusta. Dificilmente conseguem o trabalho indispensável à 
sobrevivência condigna, 

Ora, é dever do Estudo socorrer a todos os necessitados. Os ce
gos que nilo encontram como prover sua própria manutenção, fazem 
jus ao amparo governamental, o que lhes poderia ser concedido na 
forma de uma' pensão ou subvençi\o financeira. Igualmente, o 
deficiente visual que precise de recursos para tratamento especializa
do, já em idade avançada, deve ser objelo da atenção do Estado. 

Creio, Sr. Presidente, que em ambos os casos cabe ao INPS 
proporcionar-lhes pensão condigna, provendo os cegos desem
pregados e os deficientes de visão já ·envelhecidos, de recursos 
indispensâveis à sua munutençi\o. De certa forma, merecem mesmo 
prioridade nesse atendimento, que deve ser imediato. Acredito, 
como disse, nu justiçu du reivindicuçüo e, também, na possibilidade 
de seu utendimento imediuto. E é por isso que uqui deixo meu apelo 
no Ministro du Assistênciu Social, Nascimento e Silva, no sentido de 
estudur o problema, a fim de a ele dar solução positiva, de tul forma 
utendendo u velhn uspiraçilo de pessoas que tudo merecem du coleti
vidnde! 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais 
havendo que tratur, vou encerrar u sessão, 

Antes, convoco os Srs. Senadores para umu sessilo cxtruordinf1· 
rin u reulizur-sc hoje, às 18 horus c 30 minutos, com u seguinte 

'·· 
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ORDEM DO DIA 
-!-,-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 
1975 (apresentado pela ComissãÓ de Constituição c Justiça como 
conclusão de seu Parecer n• 361, de 1975), que suspende a execução 
dos artigos I• e 4•, parágrafo único, da Lei n• 9.589, de 30 de dezcm· 
bro de 1966, modificados pela Lei n• 9,996, de 20 de dezembro de 
1967, do Estado de Siio Paulo, declarados inconstitucionais por de· 
cisão do Supremo Tribunal Federal. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 66, de 
1975 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça como 
conclusão de seu Parecer n• 421, de 1975), que suspende a execução 
do art. 2•da Lei n• 614, de 1964, do Municfpio de Americana, Estado 
de São Paulo, declarado inconstitucional por decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
sessão. 

( Levanra•sea sessão às /8 horas e30 minutos.) 



159• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8\l Legislatura,· 
em 8 de outubro de 1975 

(Extraordinária) 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 35 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Guiomard- Evandro 

Carreira- José Esteves- Cattcle Pinheiro- Jarbas Passarinho
Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Faus
to Castelo-Branco- Helvfdio Nunes- Petrônio Portclla- Mauro 
Benevidcs ·- Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Age
nor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domfcio Gondim
Milton Cabral- Ruy Carneiro- Paulo Guerra- Arnon de Mello 
- Teotónio Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias- Luiz Viana - Ruy Santos- Eurico Rezende- João Cal
moo - Amaral Peixoto- Roberto Saturnino - Benjamim Farah 
- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Ita
mar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montara - Orestes 
Quí:rcia- Orlando Zancaner- Benedito Ferreira- Lãzaro Barbo
za - Osirc; Teixeira - ltalfvio Coelho - Mendes Canalc - Sal
danha Dcrzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Evclásio Vieira -
Otair Bcckcr- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto,)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo núm~ro re
gimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. !•-Secretário, 

e lido o seguinte 

Aviso n• 319- SUPRA/75 
Em H de outubro de 1975, 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Dinarte Mariz 
M.D. Primeiro-Secretário do Senado Federal 
Brasflia- DF. 

Em 8 de outubro de 1975. 

Excelenlfssimo SenhM Primeiro-Secretário: 

Tenho a honra de stituir a Vossa Excelência, para os devidos 
fins, os autógritfos do Projeto de Lei do Senado n• 105/73, que 
"denomina Senador Filinto MUller a BR-163, que liga Silo Miguel 
D'Oeste h fronteira do Suriname", visto que o Exeelenlfssimo 
Senhor Presidente dn República niio se manifestou sobre o mesmo, 
no prazo estabelecido no parágrafo 2• do artigo 59 da Constituiçuo 
Federal. 

Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência pro
testos de elevada estima c consideração. - Golbery do Couto e Silva, 
Ministro Chefe do Gabinete Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com referência ao 
Expediente que acaba de ser lido, u Presidência comunica ao Plenú-

rio que já determinou ·as providí:ncias necessárias à promulgação da 
Lei, nos termos do§ 5• do art. 59 da Constituição, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa proje
to de lei que será lido peloSr. 1•-Secretáiio. 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 177, DE 1975 

"Dá nova redação aos artigos 687, 691 e 700 da Lei n• 
5.925, de l•de outubro de 1973 (Código de Processo Civil)" 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os artigos 687, 692 c 700 da Lei n• 5.925, de 1973, Có
digo de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redução: 

Art. 687. "0 edital será afixado no átrio do Forum e publica
do, cm resumo, duas vezes em jornal de ampla circulação local, 
devendo a primeira publicação anteceder pelo menos 15 dias a data 
marcada para a hasta pública, e a segunda sair num dos últimos três 
dias a ela anteriores. 

§ I• Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o 
juiz poderá, ouvidas as partes, modificar a forma de publicidade pela 
imprensa, determinar avisos em emissora local ou tomar oútras pro
vidências tendentes à mais ampla publicidade da alienação. 

§ 2• Os editais de praça serão divulgados pela imprensa pre
ferencialmente na secção ou local reservado à publicidade de negó
cios imobiliários. 

§ 3• O devedo~ será intimado por mandado do dia e hora da 
realização da praça ou leilão". 

Art. 692, "Serlo suspensa a arremataçuo, logo que o produto 
da alienação dos bens bastar para o pagamento do credor. Nilo será 
aceito lanço que, em segunda praça ou lciliio, ofereça preço vil, que 
não baste para a satisraçào de parte razoável do crédito", 

Art. 700, "Poderá o juiz, ouvidas as partes e sem prejuízo da 
expediçuo dos editais, atribuir a corretor de imóveis inscrito na 
entidade oficial de classe, a intermediaçuo na alienação do imóvel 
penhorado. Quem estiver interessado em arrematar o imóvel sem o 
pagamento imediato da totalidade do preço, poderá, ati: cinco dias 
antes da realizaçuo da praça, fazer por escrito o seu lanço, niío infe
rior à avaliação, propondo pelo menos 40% h vista e o restante a 
prazo, garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. 

§ )Y A proposta indicará o prazo, a modalidade e as condições 
de pagamento do saldo. 

§ 2' Se as partes concordarem com a proposta, o juiz a homo
logará, mandando suspender a praça, e correndo a comissão do cor
retor de conta do proponente. 

.. 
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9 3• Depositada, no prazo que o juiz fixar, a parcela inicial, será 
expedida u carta de arrematação (arl, 703), contendo os termos da 
proposta c a decisão do juiz, servindo a carta de tftulo para a inseri· 
çiio hipotecária. 

Não depositada a parcela inicial, o juiz imporá ao proponente, 
em ravor do exeqUente, multa igual a vinte por cento (20%) sobre a 
proposta, valendo a decisão como título executivo", 

Art. 2• Esta lei entra cm vi.gor nu data de sua publicação, 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

1. O urt. 687 tem esta redução: 
"O edital será afixado no átrio do cdificio doForumc publicado, 

em resumo, uma (I) vez no órgão oficial do Estado, c duas (2) cm 
jornal local diário, se houver, 

· § 1• Entre a primeira publicação e a praça ou leilão mediará o 
prazo de dez (lO) dias, se os bens rorem de valor igual ou inrcrior a 
duzentas (200) vezes o salário mínimo em vigor na sede do juízo à 

data da avaliação c o de vinte (20) dias se de maior valor. 
§ 2~ A segunda publicação sairá nà dia da alienação judicial; se 

nesse dia não circular jornal, no dia imediatamente anterior. 
§ 3• O devedor será intimado por mandado do dia c hora da 

realização da praça ou leilão. 

A redaçio proposta é a sesulnte: 

Art. 687. "0 edital será afixado no átrio do Forum e publica· 
do, em resumo, duas vezes cm jornal de ampla circulação local, 
devendo a primeira publicação anteceder pelo menos IS dias a data 
marcada pàra a hasta pública, c a segunda sair num dos últimos três 
dias u ela anteriores. 

§ 1• Atendendo ao valor dos bens e às condições da comarca, o 
juiz poderá, ouvidas as,partes, modificar a rorma de publicidade pela 
imprensa, determinar avisos cm emissora local ou tomar outras pro· 
vidências tendentes à mais ampla publicidade da alienação. 

§ 2• Os editais de praça serão divulgados pela imprensa pre· 
rerencialmentc na secção ou local reservados à publicidade de ncgó· 
cios imobiliários. 

§ 3• O devedor será intimado por mandado do dia e hora da 
realização da praça ou leilão", 

A sistemática de publicidade do novo CPC impõe despesas 
como a desnecessária pubJiéaçã\) de editais, sem qualquer eficácia pu· 
blicitúriu, no órgão oficial. Restringe a publicação pela imprensa ao 
jornal local diário, vetando assim a publicação no jornal interiorano 
bi-semanário ou a publicação no jornal, amplamente lido, da 
comarca vizinha. Impõe editais para bens de valor mínimo, 
consumindo só com os editais o preço do bem. Deixa de confiar ao 
magistrado o ordenar a melhor rorma de publicidade, atendendo às 
condições de cada comarca. 

A proposta atende as condições de uma adequada publicidade e, 
inlcusive, em seu caput simplifica os aluais§§ I' e 2• do art. 687, que 
prevêem prazos variáveis em runção do salário mínimo, acarretando 
rreqUentes equívocos e anulações de hastas públicas. 

2. O art. 692 é este: 
"Será suspensa u urrematnçilo, logo que o produto da alienação 

dos bens bastar para o pagamento do credor." 

Esta a redaçilo proposta: 

Art. 692 "Será suspensa a arrematação, logo que o produto da 
alienação dos bens bastur pura o pagamento do credor. Nilo será 
aceito lanço que, em segunda pruçu ou lcililo, orcreça preço vil, que 
nuo baste pura u satisruçilo de parte razodvel do cródito". 

Evita-se u venda de bem por preço irrisório, que por vezes nilo 
cobre sequer as custus. O devedor é "espoliado", o credor nuda rece
be c só hâbil "licitante" é que sai ganhando o bem em condições 
excepcionais. 

3, Dispõe o art. 700: 
"Quem estiver interessado cm arrematar imóvel sem o pagamcn· 

to imediato da totalidade do preço poderá, até cinco (5) dias antes 
da realização da praça, razcr por escrito o.Janço, propondo, pelo m·c· 
nos 50% (cinqUenta por cento) à vista c o restante a prazo, garantido 
por hipoteca. 

§ 1• - A proposta indicarâ o prazo, a modalidade e as 
condições de pagamento do saldo, 

§ 2• ..:. Se as partes concordarem com a proposta, o juiz a 
homologará, mandando suspender a praça. 

A proposta é neste sentido: 

Art. 700 "Poder.â o juiz, ouvidas as partes e sem prejuízo da 
expedição dos editais, atribuir a corretor de imóveis inscrito na cnti· 
dadc oficial de classe, a intermediação na alienação do imóvel 
penhorado. Quem estiver interessado em arrematar o imóvel sem o 
pagamento imediato da totalidade do preço, podcrâ, até cinco dias 
antes da realização da praça, razcr por escrito o seu lanço, não inrc
rior à avaliação, propondo pelo menos 40% à vista c o restante a pra· 
zo, garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. 

§ f o A proposta indicará o prazo, a modalidade e as condições 
de pagamento do saldo. 

§ 2• Se as partes concordarem com a proposta, o juiz a homo lo· 
gará, mandando suspender a praça, c correndo a comissão do cor· 
rctor de conta do proponente. 

§ 3• Depositada, no prazo que o juiz fixar, a parcela inicial, se· 
rã expedida a carta de arrematação (art. 703), contendo os termos da 
proposta e a decisão do juiz, ~crvindo a carta de título para a inseri· 
Ção 'hipotecária. Não depositada a parcela inicial, o juiz imporâ ao 
proponente, cm ravor do exeqUente, multa igual. a vinte por cento 
(20%) sobre a proposta, valendo a decisão como título executivo", 

A utilização de "institutos autorizados cm lei" jâ era permitida 
no CPC de 1939 (art. 973). Tal 'permissão, porém, não teve 
receptividade prática. Propomos agora a racultativa intervenção dos 
corretores matriculados no CRECJ, cuja rorma prâtica de publicida· 
de, fichário de clientela, corpo de agentes de vendas etc., poderão 
permitir o êxito nu alienação de imóveis por preços superiores à 
avaliação. A intervenção do corretor será conjugada à hasta pública, 
impedindo demora no andamento da execução. 

A propósito, peço vénia para reproduzir trecho do artigo do Sr. 
Athos Gusmão .Carneiro, Juiz do Tribunal de Alçada do Rio Grande 
do Sul e proressor de Direito Processual Civil da UFRGS. O brilhan· 
te processualista e augusto Magistrado raz observações que justifi· 
cam a proposta orerecida à apreciação do Senado. Note-se, outros· 
sim, que o alvitre consignado no .projeto jâ mereceu o apoio do 
Simpósio de Magistrados organizado pela Associação dos Magistra· 
dos Brasileiros, em colaboração com a Universidade Estadual da 
Guanabara, cm agosto de 1974, no Rio. Por serem caros e ineficn· 
zcs, a OAB- RS já se pronunciou pela abolição de editais no Diário 
Oficial, como rorma de publicidade das alienações cm hasta pública. 

3. Da Praça e do Lellio no Novo CódiKo de Processo Civil 

"O npvo Código de Processo Civil introduziu conceito de praca 
e de leiliio direrente do adotado no C.P.C. de 1939, e tal diversidade ê 
necessãrio ressaltar, pois em muitas comarcas do Estado os mugis· 
trudos continuam seguindo u jâ revogada sistemática em matéria de 
alienação de bens em hasta pública. 

Pela legislação pretérita, alienavam-se cm praça os bens pcnho· 
rudos, móveis ou imóveis, por preço nilà inrcrior ao valor da avalia· 
çilo; não aparecendo licitante, realizava-se então o lci!Uo, quando os 
bens poderiam ser objeto de orertu inrerior à avaliação, sendo esta u 
direrençu substunciul entro as duas modalidades de ato executório 
(F. Murques,lnst., vol. V, n. 1.214). 

Atuulmente o vulor do lanço é irrelevante no distinguir a pruçu 
do leililo; tanto os bens podem ser nlienndos em prnçu p~r preço 
ubnixo do justo vulor(emborujumuis por preço ínfimo ou irrisório!), 
como cm leilão por preço superior ao du uvuliução. 
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Pelo C.P.C. vigente são alienados cm praça os bens imóveis (urt. 
697); os demais bens penhorados serão alienados cm leilão (urt. 701 ). 

Realiza-se a praça no átrio do edifício do Forum, pelo porteiro 
dos auditórios ou quem suas vezes fizer; a praça admite u adjudica
çf•o pelo· credor (urt. 714), nu ausência de lançador. 

Realiza-se o leilüo no local onde estiverem os bens, ou no lugar 
pelo juiz designado (art. 686, § 2•), sendo os editais publicados e o 
leilão realizado por leiloeiro. público, livremente escolhido pelo 
credor (arts. 705,706), Onde não houver leiloeiro onciul, u solução 
serú o'credor indicar pessoa a quem o juiz nomeará pura funcionar 
ad hoc como leiloeiro. O leilão não admite adjudicação; se o credor 
tiver interesse pelo bem, deverá concorrer com seu lanÇo, no 
momento oportuno. 

Temos, portanto, a 11• c a 2• praça para u hasta pública dos imó
veis: o I• e o 2•1eilão para os bens móveis. Um só edital é expedido, 
já com a designação, para a eventual 2• pruçu ou 2• leilão, de data 
"entre os lO c os 20 dias seguintes" à I• praça ou ao l•leilão. 

O novo C.P.C. claudicou gravemente quanto à publicidade da 
hastu pública, impondo sempre uma dcsnec~ssária c onerosa publi
caçüo do edital, uma vez, no D16rio Oficial. Esta formalidnde poderá 
,rcrl'citamcntc ser, de futuro, suprimida. 

De outra parte, impõe ·a C.P.C. a publicação duas vezes "cm 
jornal local diário, se houver". E se não houver jornal editado diaria
mciÚe na comarca, a publicidade(?) será apenas a do D.O. e da afixa
çuo, também praticamente inoperante, no átrio do Forum? O bem 
será alienado, pois, quase sigilosamente, para gáudio apenas dos fre
qUentadores "profissionais" de leilões? E o caso de comarcas perifé
ricas às grandes cidades, onde o jornal da metrópole goza da mais 
ampla circulação? 

A solução, quero crcr,,será interpretar o art. 687 do C.P.C. con
siderando a referência a "jornal local" como jornal com circulação 
local, e nua como jornal "editado" no local. Annal importa é onde o 
jornal circula, não onde o jornal é impresso. E por que restringir u 
publicação ao jornal .. diário", se, v.g,, um jornal semanário, como 
comum no interior do Estado, for de ampla leitura nu comarca? De 
qualquer forma, u lei nuo proíbe a publicação cm jornal não diário, e 
caberá ao juiz, a bem da efctiva publicidade dn hasta pública, deter
minar tal forma de divulgação. Nos casos de bens de médio ou rc
. dulido valor, seria conveniente, de lese ferenda, ouvidas as partes, 
determinar o juiz a substituição da publicidade em jornal pela publi
cidade cm noticiário da r.ádio emissora, ou por outra forma de divul
gação adequada às circunstâncias du causa c do lugar 

Lembraria, ainda, ser lamentável que o novo C.P.C. não 
houvesse permitido u facuhutivn substituição du praça pela venda 
por intc~médio de corretor de imóveis, sob as' condições que o juiz 
cstuhclcccssc, ouvidus as partes. 

I nevação louvável (visa diminuir o risco de urrematnçõcs u 
baixo preço) é a constnnte do art. 687, § 3•: "O devedor será intimado 
por mondado do dia e hora·da realização da praça ou JeÚiio". A inti
mação ê pessoal, e deve ser feito mesmo em sendo o executndo revel 
ou residente noutra· comarca; neste último caso, cxpcdir-sc-â 
precntória. Nilo cabe se o executado estiver em lugnr .incerto. A 
preterição desta formalidade irá acarretar u unulubilidnde du hasta 
pública. 

O C.P.C. de 1973 determina que o nulo de uirematução somente 
seja lavrado 24 horas depois de reuliznda· u pruçn ou o leilão (urt. 
6Y.1)."Ncstc interregno é facultado uo credor requerer n udjudicnção, 
"se lmda a praça scmlunçudor", ou poderá ser exercido pelo côngu
gc. nupar~ntc do d!'vedor, o direito à remição (urts. 714 c 788), Pare
ce nnuto l~tcnnvenicntc assim postergar u documentação formal de 
ato c~~cut1vo de tal' importlinciu, confiando-o durante 24 horas à 
~ncmnrm dos 1ntcrc.~sados, E se no dia imediato dissentirem os 
mtcrcssudus lJUlllllo uo vulor do muior lanço? E se o arrematante não 
comparecer, no diu seguinte'! 

Prudente serú, pois, luvrur nu ocasião um termo que documente 
o ocorrido, c exigir de logo o juiz uo arrematante o depósito do sinal 

de 20%, conversível em multa (argumento do art. 695). Mas somente 
depois de assinudó o auto a arrematação será "perfeita, acabada c 
irretratável" (urt, 694); logo, o arrematante dispõe de 24 horas pura 
arrepender-se (!). Melhor seria u imediata lavraturu do auto, pos
tergundo-sc 24 ou 48 horas a expedição da carta de arrematação. 

Alguns mugistrudos ainda não atentaram (como se verincu pcln 
leitura dos editais que assinam) cm certas formalidades inufustúvcis, 
c de cuja inobservânci~ pode resultar a nulidade da hasta pública, 
por violação literal da lei. Assim; de um prazo de I O u 20 dias entre u 
I' cu 2• praça ou leilão; assim, o resguardo de um intervalo de pelo 
menos 10 dias entre a I• publicação c u hasta pública, se os bens 
forcni de valor igual ou menor de 200 salários mínimos, c de· pelo 
menos 20 dias se de valor superior (art. 687, § 1•): assim, a 2• publi
cação cumpre seja efctuuda no dia da hasta pública (art. 687, § 2•): · 
assim a intimação pessoal do devedor, mesmo se revel ou residente 
cm outra comarca, intimação dispensável apenas se o executado 
estiver em lugar incerto, jú que deverá ser realizada por .mandado · 
(art. 687, § 3•). 

A alienação na 2• praça ou no 2• leilão jamais será permitida por 
preço vil. 

A expressão "a quem mais der", constante do item VI do art. 
6X6, merece adequado atendimento. 

A nnalidade do processo de execução é a satisfação do "direito 
do credor" (art. 616). Será incompreensível um ato executório que 
retire ao devedor a propriedade do bem (bem que é a garantia do 
credor - art. 391 ), sem ao mesmo tempo servir ao pagamento inte
gral ou parcial do crédito do ~xçq~cnte, m'as apenas para gáudio do 
arrematante a preço irrisório! O processo é instrumento de realiza
ção do direito material, não um conjunto de formalidades sacramen
tais. O C.P.C. (art. 659, § 2•) é expresso em que não se fará a penhora 
"quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados 
será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", 
Se o bem de pequeno valor não deve sequer ser penhorado, porque 
infrutífero para os nns da execução, como alienar um bem de maior 
valor por quantia vil, que não cubra senão as despesas processuais? 
ou que satisfaça apenas parecia irrelevante do' crédito? Seria 
conceber o processo como um fim cm si mesmo, alheio ao connito de 
interesses para cuja composição existe. 

Se determinado bem não alcança senão um lanço por preço vil, 
o juiz terá tal lanço como despido de seriedade e não o receberá. Ou
vidas, então, as partes, poderá quiçá ser caso de repetir a avaliação 
(art. 683); ou de providenciar novo hasta pública, com melhor publi
cidnde; ou de submeter o imóvel ao regime de usufruto pelo credor 
(art. 716); ou de levantar a própria penhora, nos tcrll)OS do art. 659, § 
2•. 

O novo C.P.C., ao relacionar os bens absolutnmente impenhorá
vcis, omitiu alguns itens previstos no antigo C.P.C. Assim, v.g., os 
"objetos de uso .doméstico", de valor de venda ínfimo em relação ao• 
de aquisiçuo. Mus, nu práttcu, tais bens·continuam impcnhoráveis, 
unte a regra do vigente urt. 659, § 2•. 

O novo Código tam.bém não prevê a impenhorabilidade do 
indispensâvcl pura a cumu c o vestuârio do executado ou de sua famí
lia, 'bem como os utensflios de cozinha". Esta omissão é lamentt\vel, 
tu19t:z mesmo indesculpável, pelos abusos que poderá propiciar. Mas 
o juiz deverá considcrnr que n impcnhorubilidude das "provisões de 
alimento c de combustível" (urt. 649; ii), acarreta u dos utensflios 
pura o prepnro dos alimentos e a das pertenças para u utilização dos 
combustíveis. De outra parte, muntidu'a impcnhorabilidude em geral 
dos vencimentos e salários (urt. 649, IV), c resgunrdndu, nssim, a sn
tisfnçi\o das neccssidndes primárias do devedor, também se tornam 
impenhorfivcis os bens adquiridos com u remuncruçi\o do trabnlho e 
vinculados 11 satisfação de tais necessidades priml.rius, de alimentar
se, vestir-se, repousar. Inconcebível, ulifis, que o legislndor de 73 
houvera querido permitir a penhoru da cama do devedor, do seu 
·paneleiro, dus suus vestes, de seu fogi\o, O que não obsta à 
pcnhorabilidadc da capa de peles, de móveis de luxo, de pertenças de 
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adorno, dos utcnsrlios domésticos vinculados à comodidade do 
usuário." 

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1975. Paulo Brossard. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Mag•lhies Pinto) - O Projeto lido ser li 
publicado c remetido às comissões competentes. (Pausa.) 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
59, de 1975 (Apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça como conclusão de seu Parecer n• 361, de 1975), que 
suspende a execução dos artigos t• e 4•, parllgrafo único, da 
Li:i n• 9.589, de 30 de dclcmbro de 1966, modificados pela 
Lei n• 9.996; de 20 de dezembro de 1967, do Estado de São 
Paulo, declarados inconstitucionais por decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

Em discussão o projeto. 
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 senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à Comissão de Redação. 

e o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1975 

Suspende a execvçio dos artigos I• e 4•, par,prafo único, 
da Lei n• 9.589, de 30 de dezembro de 1966, modificados pela 
Lei n• 9.996, de 20 de dezembro de 1967, do Estado de São 
Paulo, declarados Inconstitucionais por decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. e suspensa a execução dos arts i' c 4•, parâgrafo 
ú.nico, da Lei n• 9.589, de 30 de dezembro de 1966, modificados pela 
Lei n• 9.996, de 20.de dezembro de·l967, do Estado de São Paulo 
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Fedcrat,.publicado no Dl4rlo da Justiça de 17 de junho de 
1974. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plnto)-ltem 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 
66, de 1975 (Aprcscillado pela Comissão de Constituição ~ 
Justiça como conclusão de seu Parecer n• 421, de 1975), que 
suspende a execução do art. 2• da Lei n• 614, de 1964, do 
Municlpio de Americana, Estudo de Silo Paulo, declarado 
inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou 

encerrar n discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redução. 

e o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66, DE 1975 

Suspende a execução do art. 2• da Lei n• 614, de 1964, do 
Município de Americana, Estado de Sio Paulo, declarado 
Inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo I• e suspensa a execução do art. 2• da Lei n• 614, de 
1964, do Municlpio de Americana, Estado de São Paulo, declarado 
inconstitucional por decisão definitiva do s'uprcmo Tribunal 
Federal, public~da no Dhlrlo da Justiça de 18 de abril de 1975. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm· vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Lembro aos Srs: 
Scnad<>rcs que o Congresso Nacional cstâ convocado para uma ses
são a realizar-se hoje, às 19 horas, no plcnãrio da Câmara dos Depu
tados, destinada à apreciação das Propostas de Emenda à 
Constituição n•s 20 c 29 de 1975. 

Nada mais havendo a iratar, vou encerrar a sessão. 
Designo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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Votação, em turno único, do Requerimento n•.441, de 1975,.do 
Sr. Senador Otair Beckcr, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo publicado no jornal "A Tribuna da Serra" 
de São Bento do Sul.:.._ Santa Catarina, sob o titulo "102 anos de São 
Bento do Sul", 
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Votação, em turno único, do Requerimento n• 444, de 1975, do 
Sr. Senador Magalhães Pinto, sol;citando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do estudo sobre Arthur Bernardes, feito pelo 
Acadêmico Abgar Renauh, c publicado no "Jornal do Brasil" de 09 
de agosto de 1975. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
30, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que inclui 
a utilização de agentes químicos (dcsfolhantcs) na destruição das 
norcstas, entre os crimes' definidos na Lei de Segurança Nacional, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 141, 142 c 143, de 1975, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc; 
-de Aarlcultura, favorâvcl; c 
-de Segurança Nacional, favorãvcl, 
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Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
105, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que institui 
o Código de Menores, tendo 

PARECER, sob n• 449, de 1975, da Comissão de Rcdação, 
ol'c:rcccndo u redução do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estll encerrada a 
sessão. 

( L,el'allla·se a sessão ds /8 horas e 50 minutos.) 



160• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8~ Legislatura, 
em 9 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham·sc presentes os Srs. Senadores: 

Evandro. Carreira - Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho -
A,lexandrc Costa- Henrique de La Rocquc- José Sarncy- Hclvl· 
dia Nunes - Mauro Bcncvidcs - Virgflio Tâvora - Wilson 
Gonçalves- Agcnor Maria- Jcssé Freire- Domlcio Gondim -: 
Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz Caval
cante- Teotônio Vilela- Ruy Santos- Eurico Rczcndc- João 
Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Benjamim 
Farah- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Magalhães Pinto
Orestes Quércia :.._ Lázaro Barboza - Osircs Teixeira --Mendes 
Canal c- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Otair Bccker - Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - As listas de 
presença acusam o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I•-Sccrctário vai proceder à leitura do Expediente. 

ll lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 
N• 190/75 (n' 305/75, na origem) de 8 do corrente, referente ao 

Projeto de Lei da Câmara n• 62/75 (n• 881-B/75, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Federal de 
I• Instância crédito especial de Cr$ 2.080.000,00 (dois milhões e 
oitenta mil cruzeiros). 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.247, de 8 de outubro de 
1975). 

N• 191/75 (n' 306/75, na origem) de 8 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei do Senado n• 109/73 (n• 2.056/74, na Câmara dos 
Deputados), que acrescenta parãgrafo ao art. 16 da ·Lei n• 1.060, de 
5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.248, de 8 d~ outubro de 
1975). 

N• 192/75 (n' 307/75, na origem) de 8 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 66/75 (n• 756-D/75, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o Magistêrio du Aeronâutica c dâ outras 
providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.249, de 8 de outubro de 
1975). 

N• 193/75 (n• 308/75, na origem) de 8 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Climara n• 65/75 (n• 757-B/75, na Casa de 
origem), que dispõe sobre os vencimentos ou salários básicos do 
pessoal docente e coadjuvante ~o Magistério da Aeronáutica. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 6.250, de 8 de outubro de 
1975). 

PARECERES 
PARECERES N'l 467 E 468, DE 1!175 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1!175, (n• 
:U.B, de 1!175, na Cimara dos Deputados) que aproYa o texto 
do Acordo ae Cooperaçilo Econômlca e Tknlcallnaado ntre 
o Governo da República Federativa do Brull e o Goyemo da 
Ar,bla Saudita, em. Jeddah, a :Z de abril de 1!175. 

PARECER N•467, DE 1!175 
Da Comlssio de Relações Exterlora 

Relator: Senador Mauro Benevldes 

A Mensagem Presidencial n•l88, de 1975, encaminhada ao Con
gresso Nacional, para os fins previstos no artigo 44, inciso I, da Cons
tituição Federal, submcie à nossa apreciação o texto do Acordo de 
Cooperação Econõmica e Técnica, firmado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Arábia Saudita, em 
Jeddah, a 2 de abril de 1975. 

A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual S. Ex• esclarece: 

"Esse instrumento tem por hnalidadc promover a coope
ração entre os dois países nos campos cconõmico c técnico 
dentro de um espírito de mútua compreensão. Comprome
tem-se as Partes Contratantes a tomarem todas as medidas 
neccssãrias para a cooperação em vários campos econômicos 
de acordo com uma estratégia combinada de complemcn
tariedade entre os dois países, particularmente no desenvolvi
mento e utilizuçilo de recursos, desenvolvimento de indústrias 
agrícola e pesqueira, desenvolvimento de indústrias ma
nufatureiras e desenvolvimento dos transportes aéreos c 
marítimos mediante o estabelecimento de companhias con
juntas c mistas," 

Na parte preambular do acordo em pauta, os Estados Con
tratantes reconhecem o interesse comum em promover c encorajar o 
desenvolvimento econõmico c os benefícios decorrentes de uma es
treita cooperação económica entre os dois povos. 

Os fins colimados pelo ato internacional sob exame serão alcan
çados quer com o "estabelecimento de empreendimentos c com
panhias conjuntas e ou mistas cm todos os campos, através dos se' 
tores públicos c privados dos dois pa!scs" quer com "o investimento 
de capital de cada Parte no território de outra". (artigos III c IV). 

ll prevista a constituição de uma Comissão Mista, integrada por 
representantes dos dois Estados, a lim de facilitar a aplicaçilo dos 
projetas de coopcraçuo c intercâmbio. 
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O ato internacional em pauta constitui uma sólida base para a 

efetivu aproximação entre as economias do Brusil e da Arábia Saudi· 
tn. Convém lembrar que a idéia de aumentar o nosso intercâmbio 
com o referido Pais árabe é da maior importância pois, atualmente, · 
ulém de ser o principal produtor de petróleo do mundo, é o maior 
fornecedor desse produto ao Brasil. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Acordo, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da outra Casa do 
Congresso Nacional. 

Sula das Comissões, em I• de outubro de 1975. - Daniel• 
Krieger, Presidente.- Mauro Benevldes, Relator,- Paulo Brossard 
- Gllvan Rocha - Saldanha Derzl - Mendes Canale - Helvídlo 
Nunes- Nelson Carneiro- José Llndoso- João Calmon, 

PARECER N• 468, DE 1975 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Ruy Santos 

RELATÓRIO 

Oriundo da Câmara dos Deputados, i: submetido ao Senado o 
Projeto de Decreto Legislativo que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Económica e Técnica, firmado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Arábia Saudita, em 
Jcddah, a 2 de abril de 1975, na outra Casa elaborado, com parecer 
r.ivorável de todas as Comissões Técnicas, a que foi submetido. 

No Senado, obteve parecer favorável da Comissão de Relações 
Exteriores, sendo Relator o nobre Senador Mauro Benevides, que as· 
sim concluiu: 

"0 ato internacional em pauta constitui uma sólida base para a 
efetiva aproximação entre as economias do Brasil e da Arábia Saudt· 
ta. Convém lembrar que a idéia de aumentar o nosso intercâmbio 
com o referido Puis.árabe é da maior importância, pois, atualmcnte, 
além de ser o principal produtor de petróleo do mundo, é o maior 
fornecedor desse pro~uto ao Brasil." 

2. Na Exposição de Motivos ao Senhor Presidente da Repúbli· 
cu, diz o Ministro das Relações Exteriores: 

"Esse instrumento tem por finalidade promover a cooperação 
entre os dois Países nos campos econõmico e técnico, dentro de um 
espirita de mútua compreensão. Comprometem·se as Partes Con· 
tratantes a tomarem todas medidas necessárias para a cooperação 
em vários campos económicos, de acordo com uma estratégip 
combinada de complementariedade entre os dois Países, particular· 
mente no desenvolvimento e utilização de recursos, desenvolvimentc 
de indústrias agrícolas c pesqueiras, desenvolvimento de indústrias 
manufaturciras e desenvolvimento dos transportes aéreos e maríti· 
mos mcdiunte o estabelecimento de companhias conjuntas e mistas. 

Comprometem-se também as Partes ContrJtantes a promover a 
coopcruçüo econômica e té:cnica entre as pessous físicas c jurídicas' 
dos dois Pulses, ussim como a estimular os investimentos de capital 
<.h: caúu Purtc no tcrritórip du outra," 

PARECER 

3. Merece aprovação também do Senado, nos termos do Doere· 
to Legislativo que lhe é submetido, o texto do Acordo firmudo entre 
o Brasil c a Arábia Suudita, que prevê ainda a criação de uma Com is· 
suo Mistu e Grupos de Trabalhos integrados por representantes dos 
dois puíscs. A Comissão Mista criada pelo urt. VI do Acordo reunir· 
sc·tl, ultcrnudumcntc, no Brasil c nu Arúbiu Saudita "uma vez por 
uno, ou periodicamente quundo for considerado necessário rculiznr 
Cl>nsultus c ajustes sobre projeto de desenvolvimento e sobre o 
procedimento requerido puru impluntur c dur continuidade ao 
presente Acordo", 

·Como destacu u Exposiçilo de Motivos do Senhor Ministro das 
Rcluçõcs Exteriores, interino, "o presente instrumento constitui umu 
s<)lidu busc puni u buscu de umu positivu uproximuçào entre as 
cconomius do Bmsil e du Arltbiu Sauditu, que é o principal País 

exportudor de petróleo do mundo c o maior fornecedor do produto 
ao Brasil". 

Nosso parecer, desse modo, é pela aprovação do Acordo firma· 
do entre u República Federativo do Brasil c o Governo da Arábio 
Suuditu, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo elaborado! 
pela Ctimara dos Dcputudos. 

Sulvo melhor juízo. 
Saladas Comissões, em 8 de outubro de 1975- Milton Cabral 

Presidente - Ruy Santos, Relator - Paulo Guerr• - Helvídl~ 
Nunes- Jessé Freire- Roberto Saturnlno- Orestes Quércla. 

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

A Presidência convoca sessão extraordinária do Senado a reali· 
zur-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos 
Projetes de Resolução n•s 47 e 58, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, deter· 
minou o urquivumcnto do Projeto de Lei da Cümafa n9 189, de 1974. 
(nó H76-B/72. nu Cusu de origem), que dispõe sobre a readaptação, 
do trabalhador vitimado por acidente do trabalho e dã outras 
providências, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, 
du Comissão a que foi distribuldo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

lô lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 450, DE 1975 

Senhor Presidente, 

Nos termos Regimentais, requeiro a retirada do Projeto de Lei 
do Senado n• 159, de 1975, de minha autoria, 

Sul a das Sessões, 9 de outubro de 1975- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
279, 2c, do Regimento Interno. 

Há oradores inscritos. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. UENJAMIM FARAH (MUU- Rio de Janeiro, l'ronun· 
ela o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Ocupo esta tribuna, pura fazer um registro. 
O Clube dos Subtenentcs c Sargentos do Exército completou 25 

anos de fundação. 
Foi fundado pelo Sargento Rubello, uma inteligéncia rara, cul· 

turn admirável, que cru um verdadeiro arquivo da Legislação Mi· 
litar. Rabello, com a sua capacidade de liderança, prestígio, amor às 
instituições, cru o homem talhado para grandes cometimentos. 

O Clube em tela; a princípio, funcionou nos pavilhões antigos 
de São Cristóvão. Aos poucos, foi-se expandindo. Mudou-se, 
posteriormente, pura o Rocha, onde foi adquirido um terreno, 
depois outro, enfim diversos, vale dizer, umn ârca enorme, com 
muitos prédios, oferecendo conforto e assistência à coletividade. 

Em síntl:se, diria: 
Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, fundado em 14 

de Setembro de 1950. 
I o Presidente: Manocl du Cunha Henrique Rubcllo- Fundador 
Pntrono: Gen. Cunrobcrt Pereira da Costu 
Presidentes que dcstacar111n: Rabcllo, Antonio Puivu Mcllo, 

Cu rios Machudo Correu c Joiio C iro Vogt. 
Diretorcs: Geraldo Pinheiro da Costa Matos, utuul 2• Yice·Pre· 

sidcnte, Di reter desde 1955. José dos Santos Rodrigues, lsuac Rafael 
Azulay, Álvaro Barbosa Júnior, Fernando Costu, Confercncistu Tito 
Guimuri~~o:s, Tobius Luiz Silveira lsunc c Elov Toscano. 
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Setor ,Habitacional: O Clube dos Subtcnentes e Sargentos do 
Exército realizou, através de sua Carteira, um convênio com a Caixa 
Económica, pura u construção de 420 unidades nu Rua Gonzugu 
Bastos, conjunto com 5 prédios de lO andares. 

Criou uma Cooperativa que, em convênio com o BNH, cons
truiu ..: entregou u seus Associados, num )9 plano, 1.029 unidades 
cm 14 prédios em vúrios bairros, e, num segundo plano, já entregou 
168 unidades, estando em fase final de construçiio mais 7 prédios, 
num total de 644 unidades na Rua Araújo Leitiio, no Lins. 

Criou a Cooperativa em Niterói, estando programada a cons
truçiio de 240 unidades. 

Setor Educacional: Mantém um Colégio Marechal Lott, cm 
Guadalupe, além de convênios com vúrias Faculdades para atendi
mento a seus sócios e dependentes. Tem na sede, vários cursos em 
funcionamento, inclusive da Língua Portuguesa, além de cursos 
livres. 

Sctor de Saúde: Possui, na Sede, atendimento dentário, em 3 
gabinetes funcionando 12 horas por dia. Clínica médica, pediátricu, 
Ginecologia, Ortopedia, todo esse atendimento é gratuito. 

Tem uma sede em Brasília, onde funciona seu Departamento 
Regional, moderníssimo Gabinete Odontológico. 

Sua sede hoje, no Rio, ocupa uma área dos antigos lotes 23, 25, 
27, 29 e 31 da Rua Henrique Dias, no Rocha, já tendo adquirido 3 
outros lotes dentro desta quadra, para dar prosseguimento a seu pla
no de expansiio para realizar um parque aquático, já tendo construi
do um ginásio, em estrutura metálica, com 42m por 27,50m, onde se 
praticam esportes e os colégios das imediações fazem sua educação fi. 
sica. 

Sua sede social, feita com todo requinte e bom gosto, é, hoje, 
palco de reuniões dos Lions de Lins, do Jacaré e de vários outros que 
têm realizado suas reuniões festivas em convênio com o CSSE. 

Faz parte de seu património uma área de 56,000m', em Maricá, 
pura construçiio de uma colónia de férias; 32.000 m', em Realengo, 
onde está desenvolvendo um projeto de construção de 800 apar
tamentos. 

O Clube dos Subtcnentes e Sargentos do Exército, por sua 
atuação nas festividudes da Semana do EXército, cm exaltação a 
Caxias, recebeu, do então Ministro Lira Tavares, a condecoração da 
Medalha do Pacificador. 

Trilhando sempre o caminho da disciplina e da ordem, contou, 
através dos seus 25 anos, com o apoio de todas as autoridades consti
tuídas, recebendo-as, cm sua sede, por ocasião de: suas festas maiores. 

Possui também um Consórcio de automóveis, com mais de mil 
consorciados, já tendo entregue mais de 500 automóveis. 

No atendimento à comunidade, dentro de suas possibilidades, 
vem promovendo ou permitindo sejam promovidos, em sua sede, fes .. 
tas de caridade c outras de carútcr filantrópico. 

Muitos Presidentes dessa entidade deixurum a marca da sua 
capacidade de trabalho, espírito associativo e fibra de liderança e 
realização, como ainda hl1 pouco citei. L'm, sobre todos avulta, Cyro 
Vogt, que marcou u suu <tdministrnçUo com empreendimentos nolll· 
veis. 

Pela boa vontade de servir, filosor.a que foi ali implantada pelo 
fundador- Henrique Rabcllo- de saud~sa memória, o Clube dos 
Subtcncnlcs c Sargentos do Exército í: uma organização que, pelo 
seu passado, pch1 sua estruturo, pelo que tem feito cm vários selares, 
como Uflsistência, cducuçr1o, purtc sociul, civismo, nUa só é u segunda 
casa do Sargento c Subtenente, como também é digno de menção 
honrosa, porque evidencia o que pode fazer essa honruda clusse em 
favor da colctividadc, c, por igual, tnnto dignifica o próprio Exército, 
onde us autoridades têm sabido compreender c ajudar essa cxtruordi· 
nt1ria orgunizuçiio. 

Por tudo isso, uqui ficum os meus louvores e congratuluçõcs u 
todos que deram um pouco do seu esforço, pura que o CSSEx che
gasse ao desenvolvimento c prestígio que desfruta, no ensejo do seu 
25''nnivcrsilrio de fundação. (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a pu· 
lavra no nobre Senador Virg!lio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará. Pronuncia o se· 
gulntc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como tivemos que nos afustar;por dias, do convívio do Senado, 
hoje cube-nos cumprir promessa feita ao eminente Senador Evandro 
Carreira, do Estado do Amazonas. 

S. Ex•. niio faz muito tempo, trouxe vasta e comprometedora
a seu ver- documentação quanto à ução da dircção da Companhia 
dc.Aços Especiais ltubira, mais conhecida como ACESITA. 

· ··nentro dus normus que nós traçamos, enviamos toda u 
documentnção no Sr. Ministro de Assuntos pura a Casa Civil, solici· 
tando que as informações fossem dadas de maneira que elucidassem 
cabalmente a S. Ex• os vários tópicos que nesta Casa foram 
percutidos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentro do princípio que sempre 
adotamos, que niio pode haver ou não deve haver condenação sem 
que a mais ampla defesa seja facultada à pessoa objeto da 
increpação, í: com prazer que hoje trazemos estes dois volumes à 
consideração do Plenário do Senado. O primCiro em que, resu
midamente, se procuram estabelecer as diferentes respostas aos itens 
aqui apresentados. O segundo, que embasa a documentação 
comprobatória de tal. 

Sr. Presidente, o controle acionista dessa Companhia pertence, 
sabido que í: de todos, ao Banco do Brasil. Entiio, foi por intermédio 
da Presidência desse estabelecimento de crédito que recebemos a 
documentaçiio a que aludimos. . , 

Permitimo-nos ler o primeiro dos documentos, datado de 1•·10· 
75, portanto, up to date: 

Belo Horizonte, I de outubro de 1975. 
Exmo. Sr. 
Dr. Ângelo Calmon de Sá 
DD. Presidente do Banco do Brasil S.A. 

Senhor Presidente, 

Atendendo solicitação de V. Ex• apresento as infor
mações relativas às acusações feitas à Diretoria da ACESITA 
de negociar a venda do controle acionário da empresa e du 
prática de irregularidades diversas. 

Paru apresentar essas informações, obscrvou·se n 
seqUência das acusações, qual seja,: . 

I. Negociação do Controle Acionário da ACESITA. 
2. Assembléia que aprovou o Aumento de Capital. 
J. Mundato du Diretorin. 
4. Favorecimento a firmas. 
Em anexo, siio apresentados detalhes e documentos 

relativos üs informações prestadas. 
Resumidamente esclareço a V. Ex• que: 
I .. Aigumus acusações foram feitas gratuitamente sem 

nenhum upoio cm qualquer dudo rcul uprcsenlado pelo uutor. 
2. Outrus acusações são feitas utilizundo editais ou 

comentários de jornais - como u Tribuna da Imprensa -
como provu. 

3. Finalmente, ucusações em que o autor anexou cópia 
de documentos, a muioriu com os originais pertencentes uos 
arquivos da ACESITA. 

Adianto a V. Ex• que todos os documentos aprescn
tndos nu t1cusuçtao, como cópin de utus de usscmbléius, cópias 
de contratos, xerox de um telex, etc., são legítimos. Ni\o cru 
de nosso conhecimento u citada correspondência entre u Dis· 
tribuidora de Títulos c Valores "CATAS ALTAS" com sua 
congêncrc "GEO", pois a i\CESITA nunc11 realizou apli· 
cuçõcs financeiras com aquclu orguni:r.açUo. 

Do exame dus ucusuçõcs, sustcntudus por pretensas 
provas, concluimos que os dados contidos nos documentos 
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foram interpretados distorcidamentc, de modo a apoiarem a 
tese do autor das acusações. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Ex• protestos 
.de con:;idcruçiio c apreço. 

Atenciosamente -Amaro Guatlmoslm" 

Este, o oficio enviado pela Companhia ACESITA ao Banco do 
Brasil e por esta entidade de crédito feito chegar, junto com o resumo 
que passarei a abordar, à Casa Civil da Presidência da República. 

I. Negociação do controle acionãrio da ACESITA 
"Trabalho no sentido de privatizar a ACESITA, 

passando seu controle a grupos estrangeiros e a um grupo na· 
cional". 

1.1 - "Cantatas com fortes grupos estrangeiros: 
ARMCO STEEL, CHASE MANHATfAN e DRESDNER 
BANK". 

Explicação: 

Não existem. nem existiram jamais, quaisquer cantatas 
com as empresas supracitadas feitos pela atual Diretoria, 
com o objetivo de negociar ações da ACESITA. Cantatas 
com u ARMCO STEEL existem de fato: desde 29·4·71, e 
estão relacionados exclusivamente a Assistência Técnica que 
foi contratada com aquela organização. 

Os cantatas com o CHASE e o DRESDNER BANK 
foram de caráter financeiro, e serão explicados no item 1.6. 

Outra acusação: 
1.2 - Compra de parte das ações do Banco do Brasil 

pela MBR. 
Quanto a esta acusação não são apresentadas sequer pre· 

tensas provas. 
Trata-se de mera a gratuita acusação. Nada temos a 

esclarecer. 
Observamos somente que a M BR, para comprar açõcs 

de propriedade do. Banco do Brasil é necessârio que este as 
venda e o ato de venda não é algo que possa ser decidido p,or 
outrem, a não.ser pelo próprio Banco do Brasil, mais exata· 
mente, pela sua Assembléia. 

Outra acusação: 
1.3- "l'uru isto (aquisição da ACESITA por fortes gru· 

pos cstrungciros c um grupo nacional) manteve cantatas 
pcssouis com estas entidades c enviou à Europa ... " . 

Nem o Presidente nem qualquer Diretor da ACESITA 
realizou contuto com qualquer entidade nacional ou estran· 
gdru com o objctivo de negociar ações da ACESITA. A afir· 
muçrto não foi ucompanhadu, nem poderia ser, de qualquer 
elemento de prova. 

1.4- " ... e enviou à Europa, o seu sobrinho, o Diretor 
Financeiro Luuro Pereira Orsini". 

Nr.o é verdadeira a afirmação nem foram apresentados 
documentos como pretensas evidências de que o Diretor 
Financeiro é sobrinho do Presidente. C;, portanto, afirmação 
lcviunu c irrc:sponsúvc:l. 

O Senador que lé a informação diria: afirmação 
cquívocu. 

O Di reter Financeiro, de fato, empreendeu viagem uo ex· 
tcrior cm novembro de 74, com pleno conhecimento do 
Banco do Brusil S/ A, tendo tido cobertura de suas agências 
de Londres, Paris e Tóquio, com o objetivo explicito de piei· 
tear créditos paru o projeto de expunsilo du ACESITA junto 
u diversos orgunismos financeiros dos pulses tradicionuis pro· 
Uutorcs de equipamentos siderúrgicos, tais como: 

- Eximbank- EE.UU. 
- Export Crcdit Guuruntce Dept. (Reino Unido) 
- Banque Fruncuisc pour Lc Commcrce Exterieur -

llunquc de Puris ct Puys Bus { Frunçu) 

- Kreditanstalt FUr Wiederanfbau {KFW) 
-Ministério das Finanças (Alemanha) 
- Óstcrrcischiche Kontrollbank (Áustria) 
- Eximbank- Japão ' 
O Di reter Financeiro se fez acompanhar de dois assisten· 

tes diretos, bem como de representante da área de Projetes e 
Expansão da Empresa. 

Todos os pleitos realizados foram coroados de pleno 
êxito, tendo a empresa obtido linhas de crédito no valor total 
de USS 170 milhões em condições plenamente satisfatórias. 
O projeto de expansão da ACESITA teve excelente acolhida 
por parte de todos os organismos estatais contactados, espe· 
cinlmentejunto ao Eximbank dos Estados Unidos. 

Algumas das linhas de crédito obtidas foram divulgadas 
pela imprensa como mostra o anexo 1.4. 

Carta dirigida ao Banco do Brasil em 27·12-74, dá conta 
dos resultados da viagem (Anexo 1.4). 

1.5 - "0 Diretor Financeiro é homem de absoluta 
confiança do Presidente." 

Afirmação correta, aplicando-se a todos os demais mem· 
bras da Diretoria. 

1.6 - " ... o telex do citado Diretor ao Sr. Presidente 
dando coma do seu sucesso na abotdagem ao DRESDNER 
'lANK para compra das ações da ACESITA, ~<isando ao seu 
controle. Trata·.IC de uma valiosa prova material..." ' 

Na realidade, foram contactados, além do Dresdner 
Bank e do Chase Manhattan, vârios outros bancos particula· 
rcs, conforme evidcÓciam os documentos constantes do 
anexo 1.6. 

Os financiamentos concedidos pelo Eximbank 
EE.UU.- exigem a parceria de um banco privado, devida· 
mente credenciado por esta entidade, motivo pelo qual foram 
contactados, nos EE.UU.: 

The Chase Manhattan 
Bank of America 
Pittsburgh National 
First National City Bank 

Na Alemanha, foi contactado o Dresdner Bank, como 
eventual parceiro nos financiamentos concedidos pela entida· 
de estatal KFW. O crédito concedido pela KFW foi sufi. 
ciente paru cobrir as nc:cessiLiaU.:s Ua empresa, com relação à 
~quisição de equipamentos de origem alemã, dispensando-se 
a participação do Dresdner nos financiamentos. 

Representante deste banco alemão: efetivamente, 
indagou do Diretor Financeiro da ACESITA do interesse· 
desta cm eventual participação de capitais alemães na 
ACESITA- ii semelhança (cilada por este r~presentnnte),da 
participação de capitais estrangeiros em grandes empreendi· 
mentes no Brasil, inclusive estatais, nas áreas de siderurgia e 
mineração. 
'· lnfornmu o Diretor da ACESITA desc~nhecer qualquer 

"pensamento fuvorávei a este respeito por parte do acionista 
majoritl1rio da empresa (Banco do Brasil S/ A)" de cessr.o de 
uçõcs du mesmu, Esta informação está contida .no telex 
enviado ao Presidente du ACESITA cm 04-12· 74 e apresenta· 
do como "provu mutcriul" pela imprensa, 

Resumindo: 

-a indagação foi da iniciativa do elemento de 
Dresdncr Bunk: 

-a rcspostu do Dirctor dfl ACESITA foi pronta: infor· 
mou desconhecer pensamento favorúvcl u esse respeitO de' 
Uanco do llmsil. 

-é deturpada c intencionalmente maliciosa a interpreta 
çào dada ilquclc telex. ' 
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1.7- "0 propósito de trnnsferência do controle acionã
rio da ACESITA estít claramente definido nos seguintes do-
cumcntos'': 

a) Curta do Dr. Amaro Lanari Guatimosim ao Minis
tro Golbery do Couto e Silva. 

Efetivnmente a aludida carta foi escrita. Sobre este item 
temos a fazer os seguintes comentários: 

I') Os termos da carta traduziam o pensamento do Pre
sidente da ACESITA sobre: 

u. a subordinação da empresa à SJDERBRÃS, as 
implicações de uma subordinação imediata no .seu plano de 
expansão e as dificuldades em ser cfetivadn tal medida, face 
il Lei das S/ As c a posição do Governo em apoio no direito 
dus minorias ucion{lrins: 

h. a nuturcza da ACESJTA como sendo de empresa 
privuda c a coerência entre a filosofiu do 11 PND e a manuten· 
t;ito do utuul status quo. 

2•) Sobre us interpretações c conclusões que o autor da 
acusação faz dessa carta, nada nos cabe dizer. 

. 3•) Obviamente qualquer transação que contrariasse o 
interesse nacional não seria proposto justamente ao Sr. 
Ministro Chefe ~a Casa Civil da Presidi':ncia dn República. 

b) Entrevista do Sr. Amaro Lannri Guatimosim ao Jor
nal O Globo cm 11-11-74. 

A aludida entrevista jamais foi concedida àquele jornal. 
A nota do jornal, na verdade, reporta-se e traduz itens da car
ta dirigida ao Ministro Golbery do Couto e Silva. 

c) Editorial de l·li:Jio Fernandes na Tribuna da lmpren· 
sa, dc26-0I-75. 

O jornalista Hélio Fernandes, efetivamente, publicou 
editoriais na Tribuna da Imprensa sobre a ACESITA. 

Nada temos a esclarecer sobre esses editoriais. Consi
deramos esdrúxulo tomar o editorial (ou os editoriais) como 
documentos que "claramente definem o propósito de trans
ferência do controle acionário da ACESITA". 

1.8 - "A associação com grupos estrangeiros foi adre
dcmente esquecida na carta ao General Golbery do Couto e 
Silva, mas a ACESITA já i: sócià"tla Sumitomo no projeto 
Forjas Accsitu S/A (40% Sumitomo, 60% ACESITA) e 
porque não Drcsdner Bank ou Armco Stecl, na própria 
ACESITA". 

A associação da ACESITA com a Sumitomo para a 
constituição da Forjas Acesita S/ r\ foi feita com o conhe
cimento e aprovação de órgãos do Governo, bem como do 
Banco do Brasil S/ A. Testemunho disso é que o projeto da 
Forjas r\cesita foi aprovado pelo CDI, em Resolução n• 
41(37 de 19-08-74, como de interesse Nacional, fazendo jus 
aos decorrentes incentivos fiscais. 

Esclarecemos que a participação da Sumitomo, de 40%, 
t: coerente com a política do Governo, c seguida por esta 
Di reteria, de cm casos de joinr venturcs, o controle acioní1rio 
pertencer u capitais brusilciros. 

r\ participação dos japoneses na forjas r\cesita, não de
ve causar, pois, espécie, nem é o caso de ser a vacada como 
prova de um propósito de passar o controle ucionltrio da 
ACESITA u grupos estrangeiros. Idênticas conclusões às con
tidas nu acusuçUo, poderiam ser tirudus com outras orguni· 
zuçõcs cm que, upesur da presença de cupitnis cstrungeiros, o 
comando acioní1rio é indubituvclmcntc nucionul, como é o 
cttso dn USIMINAS, onde n Nippon Steel, tem 17% de par· 
ticlpaçi'io ucionúrlu. 

1.9- "Pura evitur u transferência à SJDERBRÁS en· 
quanto se procura vender n ACESITA a grupos estrangeiros 
montou o Sr. Amuro Lunuri G untimosim o seguinte esquema: 

I. Um aumento de capitnl, por honificnçào de 25% c 
subscrição de 75%, os qllnis pugos 50% cm 1975 c 25% ~.:m 

1976. Durante esse prazo de subscrição ele acredita que a 
empresa ficarú nas milos do Banco do Brasil, tempo sufi
ciente para se concretizarem os entendimentos com os grupos 
estrangeiros interessados na compra da Cia. De posse então 
de uma proposta concreta muito superior à da SIDERBRÃS, 
ele tem confessado que seria fâcil realizar-se o negócio, de 
acordo com promessas de esferas superiores. 

Comentários: 
a) A decisão de efetuar o citado aumento de capital 

antecede a lei que criou a SIDERBRÁS e, jã constava sua 
· previsão no Projeto de Expansão apresentado ao 

., CONSJDER e aprovado por aquele Conselho em 25-06-74, 
atravi:s da Resolução 24/74. · 

b) O prazo de integralizaçilo visou facilitar o acionista e 
foi estabelecido de conformidade com as necessidades de re
cursos previstas nos cronogrnmns financeiros da expansão. 

c) A eventual vinculaçiio d'a ACESITA à SIDERBRÃS 
em nada i: obstado pelo prazo estabelecido para a integrali
zaçào- c não prazo de "subscrição" como diz a acusação
do capital subscrito . 

OBS.: Os detalhes sobre a Assembléia que deliberou so
bre o aumento de capital serilo trutados no item 2. 

d) Desconhecemos qualquer interesse de esferas supe
riores em promover a venda da ACESITA ... 

e) r\ melhor e mais completa resposta a essa acusação, 
bem como a todo o conteúdo do documento em pauta é a 
nota que o Banco do Brasil publicou em 19 de abril do cor
rente, nu qual afirma categoricamente não cogitar de transfe
rir o controle acionário da r\CESITA para empresários na
cionais ou estrangeiros. 

Trunscrevtmos n seguir, na íntegra, a aludida nota do 
Banco do Brusil. 

"0 Banco do Brasil S/ A, em face de notícias divulgadas 
u respeito da Cia. Aços Especiais ltabira (ACESITA), da 
qual é acionista majoritário, vem prestar os seguintes esclare· 
cimentos: 

1. Não cogita o Banco do Brasil de transferir o con
trole acionúrio da ACESITA para empresãrios nacionais ou 
I!Sl'rungciros. Os únicos estudos que se processam, ainda em 
fase inicial neste Banco, dizem respeito à aquisição desse con
trole pela Siderurgia Brasileira S/ r\ (SI DER BRÁS). Do capi
tal da ACESITA de Cr$ 336 milhões, CrS 290,8 milhões silo 
representados por ações com direito a voto, dos quais o Ban
co do Brasil possui 63%, participação esta que se encontra 
inalterada hú mais de 3 (três) anos, c que será mantida, con
forme aprovação da Diretoria desta Instituição, após o 
aumento de capital aprovado pela Assembléia daquela 
empresa, realizada em Belo J:lorizonte em 08-04-75 .. 

2. No Plano de Expansão da ACESITA- já em plena 
execução - está prevista a elevação do capital da empresa, 
conforme ficou destacado na exposição sobre o assunto apre
sentada ao Conselho Fiscal c no próprio parecer do mesmo 
Conselho, aprovado por unanimidade na mencionada 
Assembléia. 

O referido Plano de Expansão, cuja execução estú inte
gralmente garantida pelo Banco do Brasil, faz parte do 
programa gernl do Governo para o sctor e foi aprovado pelo 
órgl10 compctcutc do Ministério da Indústria e do Comércio, 
na forma da Resolução n• 24/74, de 25-06-74. do 
CONSIDER. 

Brasiliu, (DF), I fi de abril de 1975. 
a) Banco do Brasil S/ r\- Diretoria", 

2. Assembléia de Utllnento de Capital de 8-4-1975, se
gundo ponto das ncusuçõcs. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- V, E.'' d(t li
CI:nçu puru um upartc'! 
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O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Com 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - V. Ex• mais 
uma vez presta à Casa e à Naçilo esclarecimentos sobre política go· 
vernamcntul. O Senador Evundro Carreira, por motivo de força 
maior. aqui não se encontra, 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA - Ceará) - O que 
muito lamentamos, dada u cordialidade existente entre S. Ex• e nós. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - S. Ex•, real
mente, foi quem levantou o problema da ACESITA. S. Ex• teve o 
cuidado e a gentileza para com o representante de Minas Gerais, de 
comunicar, u abordagem que havia feito, sobre u Aços· Especiais ita
biru- ACESITA. Hoje V. Ex• t~Jz esses esclarecimentos. E: preciso 
dizer, Senador Virgílio Távora, que havia realmente, em Minas 
Gerais, o temor de que a ACESIT A fosse entregue uo empresariado 
cstrnngciro porque, como diz V. Ext, contraria os interesses. na
cionais, Com esses esclarecimentos e a nota do Banco do Brasil, 
Minas Gerais se rejubila, c estamos certos de que a ACESITA conti
nuará sob o controle do Banco do Brasil e, futuramente quem sabe, 
sob o comando da SI DER BRÁS. De qualquer forma, está resguar
dado o interesse nucional e o interesse das Minas Gerais. Os nossos 
cumrrímcntos u V. Ex• 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente 
Senador, V. Ext, mais do que ninguém, sabe do pesar que temos, 
por não estar aqui presente o nobre Senador Evandro Carreira. 

Se fazemos este pronunciamento nu uusê:ncíu de S. Ex• é -
como dissemos no início desta oração- pela imperiosa necessidade 
que temos de nos ausentar, em breve, e não desejávamos ficar em 
fultu com S. Ex•, díunte da promessa feita, de trazer os esclareci
mentos c submetê-los ao seu <lho alvcdrio. Obviamente, S. Ex• exa
mínurú os documentos que estão servindo de bu;e a esta defesa. Com 
grande prazer entrego-os u V. Ex• pura que os faça chegar às mãos 
do nobre Senador Evundro Carreira que, depois, naturalmente, se 
não convencido, voltará àqueles pontos em que u defesa está falha. 
De acordo? 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- De acordo, Ex• 
E~tnmos certos de que o Senador Evandro Carreira hú de examinar, 
cuidudosamcntc, os documentos c por certo falará sobre o assunto. 

PRIMEIRA ACUSAÇÃO CONTRA A ASSEMBL~IA· 
GERAL: ' 

2.1 - "Ao fazer o editul anunc~Jndo o aumento de 
100% do capital da empresa, deliberadamente, a Dlretoria não 
definiu os percentuais de subscrição • bonificação". 

lnicinlmente, esclarecemos que a Dir~toria dcliniu <?S 
pcrcentuuis de subscrição e de bonificação no aumento de 
cnpitnl, cm sua reunião de 6-3-75, bem como os submeteu à 
uprcciuçüo do Conselho Fiscal. 

A Diretoríu deixou de divulgá-los no edital de convo· 
cuçüo dn Asscmbli:iu, por considerar isto desnecessário e 
dcsnconsclhúvel pelos motivos que se seguem. 

l\l) A serem divulgudos os percentuuis, isto dcveriu ser 
feito através do edital de convocação dn Assembli:ia. A niio di
vulgaÇão ocorreu cm virtude da Interpretação de nossos advo
gados no urtigo 88, § 3•, da Lei n• 2.627/40 com a rcdaçilo 
dada pela Lei n• 5.589/70: 

"Tratundo-se de numento de capital, o nnúncio ou cditnl 
de convocuçiio dcver(t indicar o montante e sumários curnc
tcristicus do uumento proposto". 

Ora, o cdítnl foi feito indícnndo·sc o montnntc c as sunui
•·ius curnctt.lrístlcas, ou seju, .. medhmle lncurporau;ilo de rescr· 
vus e subscrlçiio de ações". 

Após solícittlçào feita pdn Comissilo Nncionnl dus Boi· 
sas de Valores - qunndo prontnmcnle fornecemos a\s Bolsus, 

c:omo se verá, os percentuais - e tendo em vista publicações 
feitas por jornais que viam naquele procedimento um ato que 
estimulava a especulação no mercado de ações, procuramos 
esclarecer melhor o assunto do ponto de vista jurídico, 
porquanto o procedimento tivera uma orientação estritamen
te legal. 

Desse esclarecimento resultou que diferentes autores 
não chegam a conclusões definitivas c o próprio Banco Cen· 
trai não se arriscou u definir a matéria contida naquele 
diSpositivo, elucidondo o termo .. Sumárias". Desse modo, 
conclui-se que a não indicação dos percentuais de subscrição 
e de bonificação, niio contrariava dispositivo legal e que o edi
tal, nu forma como foi feito, estava perfeitamente correto. 

2•) A Dírctoriu considerou que a divulgação dos per
centuais st:ria um cerceamento à manifestação da 
Assembléia. Se se divulga o valor do aumento de capital, co
mo vuí ser feito c quais os percentuais a serem bonificados e 
quais os que serão subscritos, à Assembli:ia nada muís cabe 
fazer senão dizer um .. sim" ou .. não". 

Concluindo: a não divulgação dos percentuais foi 
decisão determinada por uma manifestação de respeito à so· 
bcrunía da Assembléia e por considerá-lu legalmente 
desnecessária. 

2.2 - .. Através de assessores e porta-vozes, deixaram 
veicular notícias nos principais jornais de que o aumento seria 
de 40% de subscrição c 60% de bonificação". 

Resposta: 
Podemos assegurar, com plena convicção, desconhecer 

haver algum de nossos funcíonilríos, graduados ou não, infor
mado a qualquer jornal sobre os percentuais de bonificação e 
de subscrição, mormente porque esses dados eram do 
conhecimento exclusivo da Díretoríu. 

Toduviu, impossível ê à empresa impedir que jornais 
puhlíquem notícias a seu respeito. Quando da realização de 
aumentos de capital, sfto frt:qllcntes as especulações de qual o 
seu valor c <fual a sua forma. À época, cm virtude da Resolu
c.;tlo de IH-6-74 do CDE. mais natural cru uma empresa como 
a ACESITA estar cm foco. 

Assim, quando da publicação do aludido edital de 
convocação pura o aumento de capital da ACESITA, um 
jornal de Belo Horizonte divulgou os percentuais como sen
do 60% de bonificação e 40% de subscrição. Ora, este mesmo 
jornal, no mesmo local dizia ser o capital da ACESITA de 
GrS 33 mílhiies (!) que seria aumentado para Cr$ 672 
milhões, e também informava o leitor que os dividendos a se
rem distribuídos seriam de 12% - quando a proposta da 
Diretoria c que foi efetívamente aprovada pela Assembléia, 
não correspondia u este percentual. Nu mesma coluna deste 
jornal, formulnva·sc hipótese sobre o percentual de dividen
dos ii ser distribuído pela Cíu Siderúrgica Belgo M ineíra, 
hipótese essa não confirmada pela Assembléia daquela 
empresu. 

Todos esses fatos ilustram especulações feitas nu mesma 
coluna cm que foram divulgados hipotéticos percentuais da 
ACESITA. 

Purcce-nos.que cssus publicações são ocorrências nutu
ruis c nfio permitem u pessoas ufeitus nos problemas de meren
do de capitnis tirur conclusões no sentido que isso teriu sido 
prcparndo purn "munipulnr ucionistus minoritúrios". 

2.J - "Premidos pela dccisi'io lirmc du Bolsu, revela· 
rum u verdade: 25% de bonilicaçüo e 75% de subscrição". 

Sobre esta acusação temos .a dizer que o edital de con
vocação roí publicado do dia 14·3·75 (scxta·feiru). Às 18 ho
ras c 27 minutos do mesmo dia a Comissão Nucionul de Bol
sas de Valores solicitou tl empn:sa que divulgasse o:; percen
tuais. Às 9 horus c 55 minutos do dia 17-3-75 (scgunda-l'ciru), 
portanto com um rrazo de I hora c 55 minutos úteis, <I 
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informação dos percentuais foi prestada às Bolsas do Rio, 
São Pnulo e Minas-Espirita Santo. (Ver anexo 2.3). 

Julgamos que a não indicação dos percentuais no edital 
jamais provocaria qualquer especulação nus Bolsas. Se 
porventura tal especulação tivesse sido iniciada, foi ela 
prontamente sanada com o atendimento da solicitação da 
C.N.B.Vs. 

2.4 - "O advogado da Bolsa de Valores de Minas Ge
rais, Dr. Antônio Calábria, protestou contra a atitude da 
Diretoria e alertou que a mesma havia transgredido a Lei das 
Sf As". 

Durante a aludida Assembléia, o representante da Bolsa 
de Valores, de fato, manifestou-se sobre o edital de convoca
ção. Todavia, sua intervenção foi de apelo ao invés de protes
to, conforme se vê pelo trecho da ata, transcrito: 

" ... pediu a palavra o acionista Antônio Calábria, repre
sentante da Bolsa de Valores de Minas Gerais, fazendo um 
apelo à Diretoria da Companhia no sentido de que os futuros 
editais de convocação fossem mais minuciosos, de modo a 
que fosse melhor atendida a prescrição do Artigo 88 - § 3• 
do Decreto-lei n' 2.627, de 26-9-40, a fim de se evitar possí
veis cspct:ulaçõcs niiS Bolsas de Valores.·· 

O apelo do representante da Bolsa, recoloca o problema 
da interpretação do texto legal do termo "sumárias", soli
citando ele que o edital fosse "mais minucioso". 

3.1 -"Manter-se na Presidência da Companhia a qual-
yuer custo neste período." · 

' Esta Presidência, e a Diretoria, encontram-se à frente da 
Sociedade por deliberação de sua AGE de 12-10-72, que lhe 
outorgou um mandato de 4 anos. Daquela i:poca ati: a presen
te dma tivemos as seguintes Assembléias: 

27-04-73- AGO 
27-04-73- AGE 
10-04-74-AGE 
10-04-74-AGO 
OM-04-75- AGO c AGE 

e cm 29 de setembro findo, 2 AGEs; em nenhuma delas seu 
nmnduto foi questionado. 

Sobre o assunto temos a esclarecer o seguinte: 
I•) O prazo de vigência do mandato da Diretoria foi 

efetivamente objeto de exame por parte de 2 Serviços Jurídi
cos do próprio Banco do Brasil. 

a) Sctor de Firmas de Belo Horizonte, que em parecer 
da Assessoria Jurídica Regional de 05-09-74, concluiu que o 
mand<1to d<1 Dirctori<l da ACESITA findaria somente cm 
22-1076, 

b) Agência Centro do Rio de Janeiro que, em 09-10-74, 
comunicava o parecer do seu órgão jurídico no sentido de 
que o mandato findara em abril de 74. Discutido este parecer 
entre os "dvog<1dos d" ACESITA, e os daquela Agência do 
Banco do Brasil,'quando conheceram o parecer da Assessoria 
Jurídica do Banco do Brasil de Belo Horizonte, ficaram aque
les do Rio de reexuminar a questão; de fato, niio reafirma
ram u dúvida, mesmo após a Assembléia de 08-04-75. (Anex•> 
n• 3.1) 

2•) Nenhumu entidade, notudamcnte as instituições 
linancciras nacionuis ou estrangeiras, que sUo extremamente 
cuidadosas no exame da legitimidade da representação da 
empresa, questionou a vigênci<l do mandato da atunl Di reta
riu. i1 L:.xcc~;tao das ngéncias do Banco do Brasil rctrociludus. 

.1<'J A Dirctoria d<1 ACESITA situou-se nu questão 
atmv~s Uc umu intcprctm;Uo cstritumcntc legal, upr~:scntudu' 
rclus sl!us •u.Jvugmios c ~1uc concluiu ser o munduto du Di reta
riu tlc 4 unos" contar~~~ AGE que u elegeu em 12-10-72, em 
succss[\ll a uma Dircturinl!Uc renunciara colctivumcntc, 

Os urgumentos apresentados na acus9ç~Q e que 
concluem ter ocorrido em 12-10-72 "u'11 'me!~ '• r•mqncjn
mento de dirctorcs" silo refutados nQ parecer dos n~vogados 
da empresa, que dilo outra interpretação 'heéorr~in a 'dis
positivos legais e estatutários não cqnsidera<jQS pelo autor da 
acusação. (Anexo~· 3.1.1) , ' ': · !:i 

4•) Após a questão do mandato ter sido prpvocada por 
um jornal e, atendendo solicitaçiio do Bancq qp ~rasil, a 
Diretoria prestou a seu acionista majqritário ·a~ informações 
requeridas, isto em 22-04-75 ( Anexo 3.1.2) · 

3. MANDATO DA DIRETORIA 
MANDATO DA DIRETORIA. 

3.2- "O First National City Bank exigiu dQs Diretores 
um documento extru em que eles declaram solidariamente 
estarem em pleno gozo do mandato". · ' 

Não se trata de exigência relacionada com qualquer dú
vida sobre a vigência do mandato da Diretoria, e ~im requisi
to normalmente solicitado como "con'dição precedente" 
pelas Instituições Financeiras, em operações internacionais, 
como se pode constatar em contratos com outras instituições, 
cópias dos quais se acham anexas (Anexo n• 3.2). · 

4. FAVORECIMENTO A FIRMAS 

EXTRAMIL 

4.1 -"Trata-se de urna empresa de propriedade do Sr. 
Cássio Lanari Guatimosim, irmão do Presidente da 
ACESITA ... Difícil de entender ê o tratamento especial dado 
il EXTRA MIL. Obteve esta concessão sem concorrência ... " 

I•) O primeiro contrato com a EXTRA MIL foi firmado 
cm 04-07-72 pelo então Presidente da ACESITA, Dr. Wilkie 
Moreira Barbosa. 

A exploração daquela jazida, foi considerada de interes
·sc da empresa pela administração anterior e a atual Diretoria 
tarnbi:m assim considera. (Anexo n• 4.1 ). 

A bem da verdade, informamos que o Sr. Cássio Lanari 
Guatimosim não é proprietário da EXTRAMIL, sendo 
indiretnmente um de seus sócios. 

A EXTRA MI L i: uma empresa de mineração controlada 
pelos Grupos CONVAÇO e CEESA, cada um com 50%. Na 
CONVAÇO o Sr. Cássio Lanari Guutimosim - deti:m 50% 
do capital. • 

4.2 - "Difícil de entender i: o tratamento especial dado à 
EXTRAMIL. Seu capital de giro i: financiado pela ACESITA." 
(eoncili<~çüo dn conta 20.21.33.0 I) 

As cópias de fichus do razão apresentadas silo autênticas. Nus 
atividudcs normuis de umu empresa é constante haver: 

I. Financiamentos de fornecedores, indicados nu conta de exi
gível a Curto Prazo. 

2. Finnnciumentos utruvés di.! contas a receber, indicadas nu 
conl!l Realizável a Curto Prazo. 

A empresa EXTRA MIL ê urna das empreiteiras com as qu 1is a 
/\CESITA mur1tém cl>ntu corrente. 

A elementar análise do documento apresentado, cópia do rur.ão, 
mostru ns seguintes posições: 

Emjunho/74 u ACESITA devrJ CrS 87.037,55 à EXTRA MIL. 
Enti10 a EXTRA MI L financiavu o giro da ACESITA . 
Em dczcmhrof74 a EXTRAMIL devia CrS 112.835,87 à 

M.'ESITA. 
Entüo a ACESITillinanciavn o giro du EXTRA MIL. 
Os balanceies da ACESITA dejunho/74 cjunho/75 e o balunco 

de dct.cmbrof74 indicam u seguinte posiçuo: 
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1. ~U!EAl! 

1,1 ~ L':r.t'~\.'UL 

1,2 ~ ouTnos 

1,1 A I:KTIW1U. 

2.~ A ouTnoa 

.1~Tllltl/1~ 

"' 
122.163.'17 1oo,bo 

n.ou o,o1 
Hlo6Uo!U U,~l 

P~lQ t;oTO ;~ç11'\& •• •11r~• .. ~-u q1.1o oo doul<:o •rrooantlodDI o:o v.,r• 

dulroo, tn!WlD otdo, 11ntt11t~nto, 1ntorptllh<lol<l" , .. notN 1'\oillato· 

loll"">llt!l 1niiiOIJUõldl 011 [>Ot pau~ pouco ltoiU 1 oh~oOII~AtÇI t>d• 

~~c~~ cont~~"h• 

4.3- "Única empreiteira que não presta fiança". 
Quanto à acusação de que a EXTRAMJL "ê a única 

concessionária ou empreiteira da ACESJTA que não presta 
fiança" temos a inrormar que não é prática normal da em· 
presa exigir fiança nos contratos de empreitciras. 

FLORESTAMINAS 

4.4- "Apesar de a ACESITA ter criado a Floresta 
Accsita S/ A para cuidar do maior reflorestamento do mundo 
a ser implantado no pobre Vale do Jequitinhonha, todos os 
serviços desta área são executados pela FLORESTAMINAS; 
onde um dos Di retores é o Sr. Fernando Lanari Guatimosim, 
irmiio do Presidente da ACESITA." 

Esclarecimentos: 
I •J A Florestal Acesita S/ A está reflorestando este ano 

I 5.270 h a no Vale do Jequitinhonha ( ltamarandiba), 
2•) Destes, 7.000 ha roram empreitados para im· 

plantação integral sob a responsabilidade de 3 empresas; 
8,270 hu são da administração dircta da Florestal Acesita 
SjA. 

3•) A FLORESTAMINAS tem contratado o refloresta· 
menta de 3.000 ha. Sendo que uma segunda empresa respon
de por 3.000 ha c uma terceira por 900 h a. 

4•) A contratação das empreiteirus roi reita segundo as 
normas de concorrência da Florestul Acc:sita. Da con
corrência de reflorestamento integral, junto com as 3 Aanha
dorns, \0 empresas participaram, todas inscritas no IBDF, 
Os contratos com as empresas ganhadoras roram pactuados 
no mesmo nível de: preço, 

5•') Existem, atualmente, 12 empresas que prestam ser
viços it Florestal Acesitu em ltamarandiba, conrorme. do
cumentos ;mexo nP4,4. 

4.5- "O Tesoureiro du Florestal Aeesita S/ A, cn· 
carregado de pagar e tldianiar recursos ú 
FLORESTAMINAS, Sr, Marcelo S:tntiugo, ó primo em pri
meiro sruu dos Srs. Fernando c Amaro Lanuri Guatimosim". 

Esc\nrccimcntos: 
I'') Pagamentos a cmprdteiras somente são feitos após 

os serviços serem rc:lliomdos, o que é atestado pelo Gen:ntc 
Rcgíonul que supervisiona os serviços. 

2'') A responsabilidade pela autorizuçào dos pu· 
gamcnlos é do Chefe do Dcpurtumcnto Fínuncdro - a 
quem :1 Tcsournrin cstá subordin:1dn - c do Gerente Geral 
ou do Dirclor de Desenvolvimento. 

Jl') O <Ju:!'c du Tcsoururia foi admitido nos quadros, 
obst:rvundo-sc as rotinas de rccrultuncnto c sc\cçt'10 de 
pcssonl. 

41') lncidcntulmcntc, o referido tcsourdro é ucionista 
fundttdllr du ACES\TA. 

Ver dctulht.:s c documentos cm anexo. (Anexo 4.5). 

CATAS ALTAS 

4.6 - "Um quase monopólio de aplicações financeiras 
era rcito em papéis da Fuigon c Audi pela ACESITA, 
beneficiando u Catas Altas de propriedade do Sr. Vitória La· 
nari, primo do Presidente da ACESITA". 

Os titulas de emissão de Audi e Faigon - rc· 
presentando apenas 25% das aplicações, roram adquiridos às 
distribuidoras GEO c GIROS/A por recomendação do Che· 
rc da Divisüo de Tesouraria e aprovaçiio do Dirctor 
Financeiro. 

A interveniência da '1Catas Altas", se houve alguma, não 
cru do conhecimento deste último, muito menos de qualquer 
outro membro da Diretoria. 

As aplicações financeiras em 73, foram conduzidas 
diretamcnte pelo Dirctor Financeiro da empresa, assessorado 
pelo Chefe da Divisão de Tesouraria, especialista em mer
cado de Capitais, Carlos Antônio Ribeiro, elemento já des
ligado da Empresa, em junho/75, a bem do serviço. A de
cisão pelo tipo de aplicação roi reita pela Diretoria, tendo 
sido delegada ii Diretoria Financeira a 'execução das opera
ções. 

Os documentos reproduzidos, supostamente de emissão 
de "Catas Altas" não constam dos arquivos da empresa e 
deles tomou-se conhecimento apenas através das acusações. 

Não temos evidência da sua legitimidade. 
Os documentos de emissão da GIRO e G EO silo \egiti· 

mos c conferem com os originais dos nossos arquivos. A 
pretensa operação triangular, se realizada, não afetou o 
resultado da negociação financeira (o que se pode inferir dos 
documentos juntados à acusação). 

Os detalhes operacionais das aplicações da empresa 
eram confiados uo já mencionado Tesoureiro, Carlos Antô· 
nio Ribeiro, e, na qualidade de responsável pessoal c direto 
pelas mesmas, era a única pessoa na Emprc:su capaz de saber 
se teria havido alguma triangulação ou nào. 

Permitimo-nos passar a S, Ex•, o Sr. Senador Evandro 
Carreira, a documentaçào búsica, conrorme havíamos prometido. 

Esperamos, como uma contribuição valiosa de S. Ex•, o estudo 
da mesma porque a insttuçrto recebida do Governo é para que sejam 
feitas luz t: verdade sobre esse caso. c:m todos os sc:us aspectos. E o 
simples rato de, cmtiio pouco tempo, a Presidência da República ter 
consc:guido todn e:.~sa documcntuç4o e mandado uprc:sentú·la ü consi .. 
deraÇrto do Plen(orio jú é a prova mais evidente desta determinação 
prcsidcnciul. 

Emm estes. Sr. Presidente e Srs. Senadores. os esclurccimti:ntos 
que a Muioriu. por nosso intcrmí:dio, uch:wa de seu dever prestar il 
c~IS:\ c uu eminente Senudor Evandro Carreira. (Muito bem!) 

O Sr, Itamar Franco (MDD-Minas Gerais)- E que a Minoria 
agradece. 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR, MILTON CABRAL (ARENA- Paraíba- Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Scn.:u.lorcs: 

A \'orçjt ue tr:tb:tlho no Brnsi\ se aproxima de quarenta milhões 
tlc pessuus. Evidcntenlcntc:, empregar o muior número de: pessoas 
niio Llepcndc exclusivamente do crescimento natural do processo 
Cl • .'onllmi~r.:o. li nct..:cssúrio que lmju organização c conhecimento do 
mcrcudll de trabalho: ~ ncccssí1rio que huju prcpurnção du mào·de
obra: é ne~.:essúrio '-lUC hnju. enlim. unHI política de emprego pura 
gurantir u nu:llwr aproveitamento dos nossos recursos humanos. 

Emhllra pnrl!l.,.'a incrfvcl, durante muitos unos, não conhecia o 
1hlSSl.l Puis nenhuma políticu dclinidu que cuidussc desse problema. 
nem mesmn nus prim~.:iros unos da Revolução, Só reccntcmenh:. com 
u criaçih1 du novo Ministério do Trabulho c n formuluçl1o do li 
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Plano Nacional de Desenvolvimento, i: que surgiu a preocupaçilo 
por unu1 cfctiva política nacional de emprego. 

Pura utender a esses objetivos -como muito bem diz o II PN D 
- a políticu social, articulada pelo Governo, nilo deve constituir 
umu simples conseqUência da política econômica, mas ter um 
objctivo próprio. Isto estú dito na púgina 63. E as bases da estratégia 
social concebidas repousam na execução da seguinte linha de açilo: 
conjugaçilo da política de emprego com a politica de salúrios, 
visando a consolidar um sistema nacional de emprego com o desen· 
volvimento de formas er.cientes de seguro contra o desemprego. 

Vou apenas r.xur·me neste primeiro item da anunciada linha de 
açilo, pois existem outros itens il frente - e o objetivo deste pro· 
nunciamento consiste apenas em ressaltar o que se está fazendo em 
termos de política de emprego. 

O meu Partido, a Aliança Renovadora Nacional, no dia 21 de 
setembro último, aprovou seu programa de açilo, e estã ali, na pá· 
gina 20, um capítulo especír.co sobre essa Política, que 

''dcveri1 orientar-se no sentido de oferecer garantia de empre· 
go u toda população economicamente ativa c, como dccor· 
rcncia, a institucionalização do seguro contra desemprego .. 

!'ara tanto, é essencial que se obtenha, pelo desenvolvi
mento das atívidadcs produtivas, expansão continuada das 
oportunidades de emprego em ritmo superior ao crescimento 
da força de trabalho, propiciando a elevação dos níveis de re· 
mancração do trabalhador - sobretudo para as camadas 
sociais de baixa renda -redução do subemprego e o desloca· 
mcnto da forca de trabalho para níveis mais altos de 
produtividade." 

E, m~ais adiante, insiste o Programa, 

", , . a Aliança Renovadora Nacional propugnurá tumbóm 
pela melhoria no funcionamento do mercado de trabalho, 
através da criação de rede de agencias de colocação para 
ntcnder, gratuitamente, à população menos qualir.cada em 
busca de emprego, aluando em 'estrita ligação com os organis· 
mos de treinamento de mão·de-obru e da orientação das 
migrações," 

Verir.ca-se, assim, que há ·uma especial atenção neste campo, a 
exemplo de como procedem nações mais adiantadas, mais umudure· 
cidus. O Brasil, realmente, somente agora começa a dur importância 
u orgnnizaçilo plunejuda da sua mão-de-obra, numa real política de 
valoriwção dos seus recursos humanos. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Ceará)- Permite V. Ex• um 
upurtc'! 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - Parafba) - Pois não, 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - Ceará) - Senador Milton 
Cabral, ucrcdito que esses órgãos uos quais V. Ex• se refere, neste 
instnnte, constem da estrutura administrativa do Pafs. No Ministério 
do Trabull10, existem as Delegacias Regionais que, por sua vez, ti:m 
o sc1or cspcciuliludo para u colocaçuo das pessoas desempregadas. 
No que tnngc à quulir.cução de mão-de-obra, encontramos também 
no •imbito dos Ministérios do Trabalho c du Educação e Cultura, os 
progrmnus do DNMO, do PIPMO, alí:m daquelas entidades pri· 
vudus que aluam nu faixu du quulir.cuçiio du miio·de-obru. Temos o 
Scrvi<;o Social da Indústria, o Serviço Nacio.nal de Aprendizagem 
Industrial, o Serviço Nacional de Aprendizuger, Comercial, orga. 
nismos 'I"" vem funcionando como conseqUi:nciu de plunificaçilo de 
outras administraçtlcs. Mas o fato é que, upesur desse trabalho, u 
<>Udu de desemprego se a1npliu no Pafs. Pura que 'V, Ex• tenha umu 
idéiu. llo rncu Estudo, somente nu úrcu du gr~nde FortulclU, mais de 
~cnto c vinte mil pcssous cncontrum-sc dcscmprcgudus, segundo de-

c/uruçiio do Secretl~rio. de Plunejamcnto, divulgada há poucos dias. 
Portanto, hú necessidade de que esses órgãos governamentais fun· 
cioncm cm condições de supe;ar essa crise que, realmenle, preocupa 
a todos nós, responsi1vcis pela coisu pública brasileira. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - Parafba) - Nobre 
Senador Mauro Benevides, o aparte de V, Ex• apresenta dois as· 
pectos distintos. 

Primeiro, o de que não há nenhuma novidade, porque esses ins· 
trumentos já existiam na estrutura do Ministério do Trabalho. 

Segundo, o problema de um número avultado de descm· 
pregados, é outra questão, embora lhe seja correlacionada. 

Quero dizer a V. Ex• que sempre houve, neste Pais, pelo menos 
nos últimos 15 anos, várias instituições tratando dessas questões que 
afetam diretamente os interesses dos trabalhadores, A iniciativa pri· 
vada, por exemplo, através do SENAC e do SENA!, desde muitos 
anos promove a formação pror.ssional .dos trabalhadores. As 
agências or.ciais de colocação de emprego, por exemplo, existiam -
creio umus vinte- uma em cada Capital. As Delegacias do Minis· 
tério do Trabalho sempre deram assistência aos trabalhadores c aos 
seus sindicatos. A despeito de tudo, não havia, entretanto, uma poli· 
tica organizada, c, cube salientar, programas apenas arranhavam o 
problema, eram absolutamente superficiais. Agora, não. Agora, há 
um trabalho em profundidade, coordenado e der.nido em torno de 
uma verdadeira política de emprego, que está praticamente nas· 
cendo. E, mais adiante, mostrarei a V. Ex• a medida ontem decrc· 
tada pelo Presidente Ernesto Geisel. 

Com relação ao problema do desemprego, a que V, Ex• se re· 
fere, no Ceará, permita-me adicionar, não é somente no seu Estado, 
mas cm toda a região nordestina. Nilo é somente o alto lndice de de· 
semprego, porque muito mais grave do que o desemprego é o subem· 
prego que abrange provavelmente quase 25% da massa trabalhadora 
daquela região. Este constituí, de fato, um dos mais graves pro· 
blcmas deste Pais. Não ó possível deixar de considerar, quando se 
pretende realizar uma autêntica politica de desenvolvimento social, 
as questões relativas ao desemprego c ao subemprego. Motivado por 
esta preocupação, comento, nesta tarde, a nova organ!zaçào que se 
está criando no Ministério do Trabalho, não só para pesquisar e 
conhecer esses aspectos, mas também, e sobretudo, encontrar sola· 
çõcs exeqUíveis e práticas. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentro destas breves con· 
sidcrações, acho válido, e mesmo importante, exaltarmos o decreto 
assinado ontem pelo Presidente Ernesto Geisel, criando um novo ins
trumento que objctiva exatamente articular esses esforços. Truta-se 
da criação do Serviço do Sistema Nacional do Emprego, subordi· 
nado à administração do Ministério do Trabalho. O objetivo desse 
Sistema, conforme explicita o art, J• do referido decreto do Exe· 
cutivo, ê orguniznr um sistema de informações e pesquisas sobre o 
mercado de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalidade da polí
tica de emprego a nível local, regional e nacional. 

Objctiva, ainda, implantar serviços e agi:ncias de colocação em 
todo o Pais, necessi~rios à orgnnização do mercado de trabalho; iden
lir.car o trabalhador, por meio da Carteira de Trabalho c Previ
dilncia Social, como participante da comunidade brasileira de tra
balho; propiciar informaçuo e orientação ao trabalhador quanto à es· 
colha de seu emprego; prestar informações ao mercado consumidor 
de mÜO·dc·Obra sobre U disponibilidade de recursos humanos; fornc• 
ccr subsídios uo sistema educacional c ao sistema de formação de 
miio-de-obra, pura u eluboraçilo de. suas programações; c, final· 
mente, cstubclccer condições pura u adequação entre a demanda do 
mercado de trabalho, c a forçu de trabalho, em todos os níveis de cu
pucituçào. 

Estu iniciativa surgiu de estudo e proposta do Ministério do,Tra
balho. competente e udmiruvclmente dirigido pelo Deputado Arnal· 
do Pricto. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que, com u colaboração do nosso 
Partido c o cnipcnho decidido do Senhor Presidente du República 
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cm, efctivumcntc, realizar o desenvolvimento social neste Pais, uma 
boa politica de emprego, certumente, produzirá resultados notáveis, 
que dentro em breve far-se-la sentir em todos os quatro cantos do Ter
ritório Nucionul. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) -Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - Paraíba) - Com 
muito prazer, nobre Senador Itamar Franco, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) - Ouvimos V. 
Ex• com a máxima atenção, sobretudo q.Jando se referiu à força de 
trubalho, ou labor force, como querem alguns, exatamente aquela 
força acima de 14 anos apta para o trabalho. O que se observa, Sena· 
dor Milton Cabral, é que não temos estatísticas que determinem essa 
força de trabalho no País, dessas pessoas que, acima de 14 anos, se 
encontram cm condições de trabalho. V. Ex•, hoje, faz a saudação a 
esse decreto que organiza o sistema de fornação de milo-de-obru 
sobre o mercado de trabalho. Esperamos que realmente, através des
se decreto, dessa nova organização que se quer dar, não só possamos 
conhecer qual o mercado de trabalho, mas, principalmente, qual a 
força real de trabalho deste País. Os nossos parabéns a V, Ex• pela 
sua fala nesta tarde. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- Paraiba)- Em respos
ta, digo a V. Ex• que é exatamcnte para esse tipo de indagação, e de 
outrns da mesma relevância, que está surgindo a nova organizaçilo. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de agora em diante há 
neste País uma política de emprego que deverá atender verdadeira
mente às necessidades do desenvolvimento económico, sobretudo 
preparar a mão-de-obra, orientá-la c' conduzi-la para as oportunida
des de emprego, segundo a carência em cad~ setor profissional. E tal 
política, quando se torna realidade, não poderia deixar de ser aqui 
exaltnda. ~o que faço nesta oportunidade. . 

Proponho e estou certo de que sou acompanhado por todos os 
Membros desta Casa do Congresso Nacion~l, aplausos ao Sr. Minis
tro do Trabalho e a Sua Exceléncia o Se~)lor Presidente da Repú· 
blicn. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.) 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Altevir Leal- Jos~ Guiomard- José Este· 

ves- Fausto Castelo-Branco- Petrônio rortella- Dinarte Mariz 
- Arnon de Mello- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Heitor 
Dias - Luiz Viana - Danton Jobim - Gustavo Capanema -
Franco Montara - Orlando Zancaner ...,. Benedito Ferreira -
ltalívio Coelho- Saldanha Derzi- Accioly Filho- Lenoir Vargas 
-Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item I 

ORDEM DO DIA 

Votução, cm turno único, do Requerimento n9 441, de 
1975, do Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, 
nos Anuis do Senudo Federal, do urtigo publicado no Jornal 
A Tribuna da Serra de São Bento do Sul- Santa Catarina, 
sob o título "102 Anos de São Bento do Sul". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o uprovum, qucirum permuneccr scntu

dos. (Puusa.) 
Aprovado. 
Seró feita a trnnscriçi\o solicitada. 

ARTIGO I'UBLICADO NO JORNAL A TRIBUNA 
DA SERRA DE St10 BENTO DO SUl.- SANTA CATA
RINA, SOB O TITULO "102 tiNOS DE SÃO BENTO DO 
SUL", QUII SEI PUBLICA NOS TERMOS DO 
11/IQUI:'RIMt'NTO N• 441, DE 197S, DE AUTORIA DO 
SR. SJ:.'NtiDOR OTtiiR BECKER 

JOZ Anos de São Bento do Sul 

Depois de sentirem o cheiro da terra, de explorarem suas matas 
e de perceberem-lhe sua beleza agreste, os pioneiros certamente 
sentcnciarum, qual Pera Vaz Caminha redivivo: "A terra é boa!". E 
tanto isto é verdade que a Direção da Colônia Dona Francisca, 
sediada em Joinvillc, no comunicar ao Governo Imperial o transpor
te das primeiras famílias de imigrantes para a recém-fundada 
Colônia Agrícola São Bento, ressaltou: "As terras cm São Bento são 
excelentes e os novos colonos estão muito satisfeitos com a 
distribuição dos lotes naquela localidade". 

· De l{a pura' cá, muitos unos correram na fieira do tempo com o 
determinismo e a inOexibilidade dos que sabem prever pura prover e 
manter. Siao Bento do Sul completa terça-feira, dia 23, cento e dois 
·ttnos t.lc existência, quando as gerações de hoje evocaf.ão a~ lições do 
passado, os exemplos de civismo, de coragem, de renúncia e de 
sacrifícios dos primeiros colonizadores que aqui forjaram a grandeza 
c o progresso de uma nova civilização, lntimorutos pela sua têmpera 
férrea. pelo seu caráter moldado na cultura de uma raça de homens 
afeitos ias grandes lutas pela vida, os pioneiros da fundação de São 
Bento do Sul transpuseram todos os obstáculos opostos pela adversi
dade do destino e aqui ergueram o pedestal do monumento que hoje 
glorilica e dignifica o seu trabalho fecundo e generoso. 

Quando se comemora esse histórico evento, todas as honras e 
n:vcrêncitts merecem os nossos ancestrais, os colonizadores e os 
próprios ideali(.adores da fundação da cidade. 

História 

Atraídas pela propaganda da Sociedade Colonizadora de 
Hamburgo, 70 famílias austro-bávaras (do Boehmerwald), pomera
nas, bo~micas do Norte e teuto-polonesas chegavam ao Norte 
catarincnse em setembro de 1873. 

Enfrentaram o sertão bravio, com índios c animais ferozes, 
ubrindo estradas carroçáveis na região que lhes fora c.leslinac.lu. 
Loc;llizaram-se à margem de um arroio e ali lançaram os alicerces du 
Colônia Agrícola São Bento. · . 

Em 1875 chegavam novos imigrantes europeus e, posteriormen
te, :alguns brasileiros e suas famílias também empregaram esforços 
nu abertura e mucadamizução da estrada "Dona Francisca", segun
do caminho de penetração no sertiio brasileiro. 

Em que pesem os obstáculos, o núcleo colonial se foi 
desenvolvendq, sendo elevado à categoria de Vila em 21 de maio de 
I XXJ c de Cidade em 31 de março de 1938·. Em janeiro de 1884 a Lei 
n'' 1.030 criava o Município de Suo Bento. 

Dinâmica, Mas Tradicional 

Hoje, us suus i_ndústrius desampunum nus suas chaminés us ban
deiras de tumaça, gritando bem alto o nosso poderio econômico, 
falendo com que Siao Bento do Sul se destaque mais e mais no con
senso dos municípios progressistas do Estado. Nas suas escolas 
primárias, que ascondem a 34 c nos Ginásios, Escola Normal e de 
Secretariado, Escola de Comércio, Colégio Estadual, Curso Científi
co e Escola de Música, estiio mutriculudos mais de 5.000 alunos. 

Siio Bento do Sul tem uma populaçilo estimada cm 22.000 
habituntes. Nossa indústria, alicerçada indestrutivelmente pela pre
sença de urgani1.ttções de grande porte, comporta tumbém um sem 
número de uutrus, menores, nuas iguulmente produtivas c firmes, 
garantindo trubulho u cerca de 6.800 pessoas de ambos os sexos, O 
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ramo preponderante é o movclciro, com setenta fábricas, Todo o 
pais, e também o mercado externo, conhecem os móveis em estilo 
colonial c outtos de Silo Bento do Sul, que adquiriram fama c posi
ção de invejável preferência pelos consumidores, dadas a sua beleza c 
excelente qualidade. Outras i'ndústrins que, com as produt(lras de 
móveis, fazem de São Bento do Sul um dos 12 maiores contribuintes 
do Estado c o segundo município contribuinte per c1plt1 de Santa 
Catarina, são do ramo têxtil; pentes, escovas c pincéis: artcfatos de 
madeira, produtos alimcntfcios, cerâmica, metalurgia c relógios, 
entre outrus, 

São Bento do Sul possui cerca de 2.500 vefculos, dos quais 2.000 
são uutomóveis, Existem no município mais de 2.000 propriedades 
rurais. Quatro agências bancárias e uma agência da Caixa Econômi
ca Federal servem à economia da região. A cidade conta com um 
Grupo de Teatro Amador e uma Escola para excepcionais, Museu 
Municipal, Biblioteca Municipal, Biblioteca da Soe, Literária "São 
Bento", É sede de Comarca. No setor assistencial, SBS possui servi
ços médicos, odontológicos c farmacêuticos dos mais completos, 
Além de excelente Hospital e Maternidade, temos um Posto de 
Saúde cm pleno funcionamento, prestando magníficos serviços à 
populuçi1o. O INPS, instalado em amplo c moderno prédio, possui 
também seu serviço ambulatorial no atendimento de segurados. 
Tumbém o SESI mantém serviços de assistência c educacional, 
gratuitamente, além dos de recreação, O SENAI possui agência de 
Treinamento na cidade, devendo instalar brevemente moderno Cen
tro de Treinamento para formação e aperfeiçoamento de mão-de
obra especializada. Rotary e Lions estão presentes cm SBS. O são
bcntense ê chegado à atividade social c recreativa. Por isso o 
Município tem diversas sociedades, tais como: Clube de Tiro, Caça e 
Pesca "23 de Setembro", Soe, Ginástica c Desportiva São Bento, 
Soe. Desportiva Bandeirantes, Soe, Desportiva Guarany, Sociedade 
de Cantores "25 de Julho", Associação Atlética Banco do Brasil, 
Assoe. Atlética Fiação São Bento, além de inúmeros clubes de boião 
e futebol. Tem ainda a Banda Trem I, muito afamada, com suas tra
dicionais retretas, a Orquestra Juvenil e a Banda Mirim da Escola de 
Música, a Associação Coral de São Bento, os corais das Igrejas 
Católica e Evangé:lica, e muitos conjuntos musicais (Os Sonatas, 
King's Jalz, etc.). 

Na parte comercial, Silo Bento do Sul se expande 
satisfatoriamente. Já são numerosos os novos estabelecimentos 
instalados recentemente na cidade, atraldos seus responsáveis, 
certamente, pela crescente expansão das atividadcs comerciais do 
lugar. Imponentes prédios surgindo cm vários pontos da cidade, são 
eloqUentes atestados da confiança que agora merecem os investimen
tos no setor imobiliário, livres os investidores da preocupação do 
fracasso, do receio de não ver correspondido o esforço, pela im
portância do empreendimento, da realização, São Bento do Sul, pelo 
seu povo, já está sabendo corresponder a esses esforços, compreen
dendo-os c dando-lhes o seu apoio necessário, 

Entre as atruções turísticas da cidade, a Colina dos Três Tem
plos, onde se localiza a Igreja Matriz do Purfssimo Coração de Ma
ria, ergue-se sobranceira sobre os teltiados c a paisagem. O Parque 
Nutural "23 de Setembro':, onde se localiza a Estação de Tratamento 
de Água, í: um bonito lugar para passeios, Rio Vermelho, com sua 
utruentc queda UYiguu, cncnntu o visitante, Represas e rios enfeitam 
a p;lisagem. A própria paisagem de pinheiros seculares é uma 
utruçiio turística. As casas, que uindn guardam o sabor de umu 
mquiteturu germUnicu, os hotéis com comidas típicas, fazem de São 
Bento du Sul o ambiente ideal para o turismo. 

t 02 anos estão presentes na paisagem de São Bento do S~l, Os 
hurraem de madeira foram cedendo lugar a ca~as de alv~na,rm. As 
picadas foram se lrtlnsformando em estradas de mlenso transitO, e a 
BR-2KO (antiga "Dona Francisca") é agora uma realidade que ser
ve ao municlpio. Se, hoje, mais de 130 indústrias levam a capacidade 
li1bril deste municlpio para todo o Brasil, deveu-se ludo ao .. bclo 
anseio dos pioneiros que aqui lançaram os alicerces desta colmem de 
trul~allw que honru c engrandece Santa Catarina, honra e 
cngrundccc o Urasil. 

O SR, PRESIDENTE (Masalhies Pinto) -Item l: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 444, de 
t97~. do Sr, Senador Magalhães Pinto, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do Estudo sobre 
Arthur Bernardes, feito pelo Acadêmico Abgar Rcnault, c pu
blicado no Jornal do Brasil de 9 de agosto de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sen lados. (Pausa.) , • , . 
. . Está aprovado o requerimento. Será feita a transcnçao sohcl

tadâ.' 

ESTUDO SOBRE ARTHUR BERNARDES, FEITO 
PELO ACAD~MJCO ABGAR RENAU/..T, E PUBUCADO 
NO JORNAL DO BRASIL DE 9 DE AGOSTO DE 1975, 
QUE SE PUBLICti NOS TERMOS DO REQUERIMEN
TO N3 444, DE 1975, DE AUTORIA DO SR. SENADOR 
MAGAÚIÀI:.'S PINTO 

ARTHUR BERNARDES 

Para ele a politica era a ute do lmpoulvel 

A bgar Renau/t 

Esse que, há um século, vinha à luz no pequeno Distrito dc.Viço
sa de Santa Rita, fundado em torno da ermida de Santa R1ta de 
Cássia, com o nome de Santa Rita do T.urvo, chegava com propor-
ções pura ser grande. , • 

A paisagem política do Brasil trouxe as suas d1mcnsocs 
intelectuais e morais, engrandecendo-a e imprimindo-lhe os seus !!a
ços pessoais, fundos e incisivos, c as suas raras formas c cxprcssocs 
de grandeza. 

Não apenas o seu Estado natal- a sua casa Minas, como gosta
va de charmar-lhe - senão também o Brasil se enriqueceu com seu 
pensamento e sua ação, que nunca perderam. a altitu.dc ?o scnt.ido 
público, ao fio dos longos anos de toda uma v1da por mtc1ro dedica
da à politica c à administração. 

Os homens que deparam cm seu caminho a sua vocação - c 
encontrá-la e reconhecê-la é muito menos comum do que geralmente 
se imagina; ela facilmente se confunde com as nossas habilidades c 
aptidões- os que a deparam c a seguem, criam um grupo de valores 
morais que se transforma em núcleo da r.csistência à sua dcg~adação 
e uma linha oposta ao amesquinhamento ou deformação do Ideal
único sentido capaz. de infundir futuro c grandeza aos atos h~manos 
que diio nascimento aos corpos sociais ou lhes consohdàm a 
existência e lhes propiciam a duração, 

A passagem do tempo criou distância histórica para um 
julgamento. Esse julgamento coincide com os conceitos mais altos 
dos que mais de perto o conheceram c com. ele convi.veram ~o.n~amen
le, é serve de corrigir as apressadas opimõcs de c~rcunstancm~ que 
tüo facilmente se forma!n acerca dos homens públicos, em especial os 
homens de Estado. 

Na descorugom, . nu falta de profundidade intelectual, na 
desnudez moral da vida pública do Brasil de então, a figura de 
Arthur da Silva Bernardes assomava com os atributos essenciais de 
um símbolo. Quo símbolo encerrava a sua vida? Que segredo tornou 
possível a esse homem sóbrio e grave manter a sua autoridade pú
blica, através de trinta anos de ausência do Poder, com a mesma 
estatura, o mesmo tônus, a mesma intensidade vital? Por que não per
deu nunca a sua palavra a severa tonalidade da sabedoria, conselho, 
advertência e orientação, que a caracterizava? - Duas virtudes 
cruciais exprimiram u sua personalidade c, a nosso ver, aclaram c 
explicam melhor que tudo a sua força sem contraste, que vi_veu e do
minou enquanto lhe ardeu u chama alta c nobre do dcstmo: - o 
sentido público da sua existência c a fidelidade ao que elegera como 
seu ideal, 
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Pela primeiru dessas virtudes, ausentou-se de tudo quanto rossc 
restrito ou privado · c consagrou-se f110ral, intelectual, Flsico, 
totalmente ao coletivo, ao geral, no Estado, como instrumento de 
criaçüo lurgu c circular e, com a cegueira providencial dos verda· 
doiras homens públicos, jamais enxergou a mesquinharia das 
truficüncius de qualquer interesse que servisse ao seu mundo 
individual. Tudo nele roi elevado c grande; porque tinha as suas 
dimensões, e essas dimensões eram públicas, c prorundamcntc 
nacionais. Esta a sua primeira lição herdada ao Brasil: não pode hu· 
ver, niio hú realmente grandeza onde o sentido das cousas e dos 
interesses públicos se contamina e esvai em miúdas e ralas cogitações 
de nalUre:ta doméstica, ou seja, particular. 

l'elu segunda duquelas virtudes- a fidelidade ao i.:k:al ~nunca 
se desviou t\rthur Bernardes da sensibilidade do seu caminho, de 
uma linha pu.ru e inOexivel, que apontava mais no sentido da !atura 
do que no sentido do horizonte; queremos dizer- buscava a direção. 
é:tica untes de buscar a direçiio do que está próximo ou é 
imediatamente utilitllrio. 

Nele, o politico não excluía u convivência contfnua ·tom o 
homen1 que tinha uma austera bússola moral. Cuidamos que para 
'\rthur Bernardes a politica não era, como se diz vulgarmente, com 
um travo de 11 Prfndpe de Machiavelli, a arte do passivei. Esse 
pensamento haveria de uiigurar-sc a ele amoral, pois nada mais ~ do 
que uma válvula de escapamento para o oportuno excluir, no exame 
e solução dos problemas da vida pública, notadamente na ãrca politi· 
cu, de tudo quanto seja residuo ou empcço de indole ética. Demais 
disso, u deriniçào .í; inepta: nada define, visto como, não apenas a 
política, mas tu dei quanto i: próprio do homem é: contigente e está 
limitado pdo p~ssivel. Ao revés, a politica é muito mais a arte do 
impossível ou do inesperado do que a arte do passivei. Apraz-nos 
imaginar que Arthur Bernardes corrigiria tal definição desta manei· 
ru: a politica pode ser a arte do possível decente, do passivei que não 
se along40 da esreru da. moral. 

A conjunção dessas duas rorças é que fazia arder-lhe na ligura 
de homem público.umu constelação de valores que compunham. rara 
l'ersonulidudc nos quadros da vida politica brasileira de todos os 
tempos, personalidade que, ;'.conhecendo a convocação do destino, 
dcliben1damenie ubun·donou tudo: mais que não respondesse à voz 
interior: e, nu encruzilhada das hesitações que a vida possivelmente 
lhe antepôs, elegeu o caminho, o seu caminho, o caminho que era, pa· 
ru el~. o único, por ser a vida da sua vocação, o rumo do seu destino. 
o's atalhos, as veredas, os trilhos, as curvas, os divcrticulos, tudo, 
enfim. que não l';vasse retamentc ao r oco de atraçi\o vislumbrado ain· 
da no com0ço da grande escalada, tudo quanto pu.dcsse desviar· lhe o 
pusso- e sabemos como a vida é mestra de seduções c desvios- rói 
posto de lado com a decisão r ria c calculadá do~ que sabem aquilo pa
ra que vi:m. Sentiu lúcida e prorundamcnte que "tudo o que nilo é 
destino (: Frivolidade". E ele roi, por cxceli:ncia, o untipoda do 
t'rivulu. O homo ludens não encontrou nele nenhuma expressão. Esse 
vinco da sua personalidade, que lhe roi, a nosso ver, csscn:ciaÍ, tão 
essencial como um traço lisico, não foi ainda apontado; segundo pos 
parece, por nenhum daqueles que lhe têm estudado a figura dentro 
da área cm que inicou e concluiu a sua ação pública. 

e evidente que o intelecto tinha de ser importante substância na 
composição dessa personalidade. Nela, portm, ao contràrio do que 
ucontccc comumcnte, o intelecto, que era, por nascença, de elevado 
nivele mais so elevou graças aos elementos adquiridos no estudo e na 
nmlituçno, nuo Foi mais poderoso do que o cardtcr. Equivaliam-se c 
vierum propiciar, desde cedo, u cxistcncia de infranglvcl equillbrio 
entre u morul c o intclectunl, imprimindo a fados os atas de Arthur 
BcrnurUcs, dos menores aos mais importantes, c a todas as suas mn· 
nil'cstnçlies de sontimcnto, da alegria à tristeza, da tranqUilidade à. 
cólern, certa modidn justa que nilo ia jamais além da linha de: 
dcmnrcnçuo impostu pelu suu vontndc. O equilibrio poderia ser 
dclicndo, mus não se ulteruva. Eis ui mais dois traços rundomcntais 
du sun rcrsonulidude- u medida c a contenção. 

Essa constelação de virtudes ele a pós cm uso exclusivamente PU· 
ru uma extensa, intensa e infutigdvcl ação pública, c é provável que 
tenhu sido esse esForço continuo que lhe comunicasse até o último 
instante ·esse vigor, tão rciamcnte chamado agcrasia pela ciência 
médica, vigor que não envelhece nem mesmo sob os cabelos brancos. 

Parece-nos dificil distinguir o administrador e o polftico; um 
cxis~ia por causa do outro, um existia para o outro, c completavam
se pura criar, pela conjunção de elementos dispares na sua natureza, 
um só instrumento de ação cm busca do bem geral. 

(; admissivol que o ~eu poder de criação política se tenha, a 
muitos olhos, afigurado mais colorido, cm razão de sua maior rique
za de aspectos e de episódios geradores de comoção, que cm geral 
atingem a área da politica; não roi, porém, mais rortc, nem mais 
importante, riem mais rrutuoso do que o seu poder de criação como 
administrador; e uso essa palavra com o alcance mais amplo que se 
p,odc comunicar-lhe. Um exemplo consiste na ação nacionalista de 
Arthur Bernardes, que roi política no sentido de haver visado um lc· 
vante da consciência nacional cm dercsa das nossas riquezas natu
ral;; não foi apenas politica, todavia; por via rcncxa, também admi
nistrativa ' abriu caminho novo na adminiSiração brasil.cira c, po• 
intermé:díu desta, cmt<>da a nossa vida social. E quem diz social cstã; 
necessariamente, a dizer cconõmica e financeira, Essa ac;ào naciona .. 
lista era política até o ponto cm que implicava uma vigorosa atitude 
cm face de problemas 'do. Brasil, que encontrava a sua r arma de cxpri· 
mi r-se na pregação c no debate e não dependeu do cxcrclcio de posto 
administrativo para cumprir-se. 

Convém assinalar traço vivaz do nacionalismo de Arthur 
Bernardes: não era nonhuma aversão ao estrangeiro; era amor ar
dente ao que é nacional e indomável disposição para a. sua defesa. 
Esta notável Universidade, orgulho do nosso Pais, que lhe nasceu 
das mãos por volta do ano de 1920 como Escola de Agricultura, ai 
está pura provar a nossa alirmação. Confiou-lhe a organização, insta· 
lação c direção a um ospocialista norte-americano. Arthur Bernardes 
não era nucionaleiro. Disse-lhe uma vez que, tendo lido a notícia de 
haver jorrado petróleo em Nova Olinda, logo imaginei o júbilo que o 
possuíra; disse-me: "Obrigado"; e teve os olhos úmidos de alegre 
emoção patriótica. 

A sua fortitudc do ânimo, a sua franqueza direta, clara c crua, a 
sua autoridade inOcxivel, quer no Governo, quer rara dele, a sua 
longa c funda experiência da causa pública c, acima de tudo, a sua 
honradez, intocável ainda para os adversários mais injustos c cruéis, 
J'oram armas constantemcnto usadas contra o desaparecimento de 
um Brasil devorado pela incompetência c pela imoralidade admi· 
nistrativu, tragudo·polo vórticc'didnOação, devastado pelo gasto do 
supí:rlluo e do suntuário, c~rcomido pelo desprezo do que é pro· 
fundo e essencial pura a fundação das grandes Nações, de um Brasil 
que se decompunha, dia-a-dia, de cima para baixo c de baixo para 
cima, sem força de aglutinação capaz, na esfera administrativa, de 
dominar e despodir a ineficácia que cnrraquccc c desagrega. A sua 
voz, que se ergueu, tantas vezes, na Cãmára Federal, para clamar 
contra u dilapidução do nosso ruturo, comovia, demovia c triunfava. 

A sua presença viril c a sua bravura indobrável a todos impu· 
nham a sua convicção de que o Estado c, conseqUentemente, os seus 
conteúdos nilo se situam nitzchcanamcntc alêm do bem e do mal, 
como pensam muitos, esquecidos de que essa doutrina perigosa niio' 
·pode, como assevera Karl Mannhcim, ser monopolizada pelo Es· 
tudo, pois muitos grupos sociais também a reivindicam c rrcqOentc• 
mente dela se apropriam. 

O seu passado cu sua experiência de administrador, iniciada na 
sua curti Minas, como Secretário das Finanças do Governo Bucno 
Brundào, asseguraram ií Nuçilo, quando Arthur Bernardes lhe assu· 
miu u. presidência, dois atributos capitais .do homem de Estado 
compclê~ciu c honradez. 
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Foi-lhe o poder um continuado excrcfcio de ascese, 
I~ de Woodrow Wilson, o grande Presidente dos Estados 

Unidos, esteafor.ismo: "A função é u medida do homem". 
O politico foi, a nosso ver, tão grande como o administrador. E 

o fundamento dessa afirmativa não o identificamos como virtuosi
dade no proceder entre os homens e com os homens, que cm muitos 
pulilicos é uma forma enganosa de prestidigitação, Aliás, a razão por 
que Arthur Bernardes foi grande politico não 6 tão simples c clara: é, 
antes, complexa, apresenta-se sob u forma de unidade c slntcsc, exige 
unilli•e crflica c não é de fácil formulação. 

Os elementos, em maior proporção, na síntese que o exprimia 
!"oram, u nosso ver, os enumerados a seguir. O conhecimento dos ho
mens, diJS suas qualidades e das suas fraquezas tinha de ser- c, de 
J"uto, roi - o primeiro elemento que tornou possível a Arthur Bcr
nHrdes realizar-se como grande político. De feito, a politica tem por 
matériu-prinm cssenciul esse conjunto incerto, variávt:l, evusivo e difí· 
c ii que é o ser humano. Como poderia o oleiro modelar o barro sem 
conh~:ccr-lht: a consistênciu, u plusticidade, a força de aglutinação ou 
a tcndênciu U dcsugrcgaçilo'! Niio será n política, antes de tudo,, uma 
arte Ut: congrcgur'! Ora, Arthur Bernardes sabia sempre com que 
nlutériu-rrlnw lidava, sentia-se rapidamente, decompunha-lhe os ele
mentos c licavu logo senhor dos pontos susceptíveis de fendas. Não 
se enganava. c os homens inúmeros com que lidava, conheceu-os inti
rnamcnte. Mas, o conhecer os homens e seus pontos quebradiços não 
é hliStllnte rnrn assinar-lhes tarefas cm conformidade com o seu 
tc:mpcri.llncnto e u sua capucidade numa área tortuosa como a da 
p<llitica; i:, por igual, imprescindível convocá-los, reuni-los, ,amnl
gurnit·los puru as uções de conjunto, que exigem rrcqUcntemcntc 
rnnss:t de manobra una c fírrne. ' 

Outro· elemento, talvez não avaliado com justiça entre os que 
prcst>tm ultos serviços ao politico, é a imaginação, havida sumaria
tncntc por faculdade de sonho e devaneio, quando se trata, em ver· 
uaue, de valiosa força criadora. 

• Ílll imaginação, realmente, que, em meio ás dificuldades, às tra
puças, ü cscuridno, à st~rprcsa c à desordem, consegue acender u lâm
pm.la, ilurninur o caos e sugerir a única solução, à~ vezes. A vida polí
ticu é um jogo urbitrúrio de combinações e, no momento cm que se 
c."i.:~urcm as possibilidades de combinações novas, surge o perigo da 
incompreensão. da clivagem nas rochas mais duras. da desagre
gllçiio, da desordem c das soluções que desbordam dos quadros 
nmmuis onde se desenrolam os atas políticos e a vida das institui· 
çõcs. Então, tudo t.:orr~: o risco de perder-se, se a imuginnção não se 
acende ou dc:sruicce c deixa de rasgar, com a sua espada de luz, a ela· 
reira que atrui, conduz c leva a salvo. 

Arthur Bernardes era um imaginoso. Não há grande político 
sc:m imaginação c lembra-me, uintla hoje, que, na última vez em que 
com cl~: conversei, precisamente três dias antes du sua morte, relutou
rnctudo quanlo imaginav:J como solução polrtica para Minas. Tive a 
itnprcssiio de que ouviu a descrição de fatos acontecidos e nilo que 
viriam u uconteccr, tul a força criadora de que a imaginação é 
dotada, c disse-lhe: "uma das suus armas polrticas mais poderosa é a 
~ua inmginitÇUo que admite, inclui, prevê, combina e arma o futuro". 
1:itou cm mim o olhar pcnctrunte e disse-me em voz discreta, como 
s~: 11 rw l!stivéssemos sós:--: .. yocê é ·O primeiro que rnc diz isso", A, 
m iuhu ollS"rvaçào tinha fundamento e agraduvu-lhe. 

Carw.:tcristicu íguahnente impressivo dessa ligura extraordinúriu 
l'oi a sua capacidade de cotmmdo. Arthur Bernardes foi, acima de 
tudo, aquolc que, assim na administração como na polrtica, subia 
C1>nwndar, aquele u quem nUa eru possívi!l deixar de obedecer. Tinha 
u Uom de· or<.h:nar. Nenhuma puluvra ulém das estritumente neces
sítrias, ncnhurnu palavra que nUa fosse unlvocu: nenhum circunl6-
lluiu: tu tio claro, dirct0 c clicuz, qucr l'ulasse por cscrito, quer orul
mcntc. A s~m puhtvra de t.:omundo tinha por arqu(:tipo isto de 
Kt..u.:stlcr: "Só com laconismo é possível udrninistrur'\ urorismo que 
pmlc, sem ·prcjult.o Uc suu udcquuçi\o,. ser alterado pura: "Só com 
lu~.:unismu é possível conuuu.lnr", Como chefe, subiu, u um Só tempo, 
s~.:r LIUru c tul~.:ntme, transigente c itwbalúvel, consoante o que se 

uchusse em jogo: tolerunte cm tudo quanto era acessório, duro c inl1e
xívcl em mutériu de princípios, isto é, em tudo quanto estavu ligado à 
honrudez, iluusteridade, no bem público. 

A tormentosa cumpanhu eleitoral de 1921 u 1922 e as ,dificulda
des civis c militares de todo o seu período govcrnamentul consugru
ram-lhe u bruvum pessoal e o ânimo cfvico, 

A suu presença era a presença moral do chefe, O porte varonil, o 
olhar de comundo, o gesto raro e medido, a voz puusada e profunda, 
tudo sugeriu o comandante. Bem pudera ter dito, como Bonaparte: 
"R:~rus vezes dcscmbanhci a minha espada. Venci as batalhas com os 
olhos:·. O sentido da afirmação do corso é que a sua presença in11ufn 
e\11 SCUS' comandados e O SCU oJhur dominava O quadro bélico, C 
crum, assim, muis importantes do que a sun cspadu e o seu uso. Por 
outms pulavras: é o curáter, acima de tudo. que cria o chefe. Seu esse 
uparclhamento moml se alia, como em Arthur Bernardes, o aparelha
mento intelcctuul, temos o grande chefe, que inl1ui, decide, fuz, 
constrói, pucilicu, forma dedicações definitivas, numa palavra -
cumundo. 

Quer administrando, quer dirigindo a il(la política, Arthur 
Bernurrles foi principalmente o chefe, a suu vida foi, sobretudo, a 
cxrrcssõo visível c contínua do seu estilo de chefe, do seu claro estilo 
dt: chere- cxuto, límpido, incisivo e irresistivel. 

Rematava u harmoniosa composição profundo sentimento 
religioso cutólico, apostólico romano. 

Ele é hoje uma tradição que durará e deverá ser sempre objeto, 
de culto civico, pois a tradição não implica parada e estagnação ou, 
puru ciwr o famoso aJ'orismo de Chesterton: Traditlon does not mean 
the living dead, but the dead alive. 

O túmulo que >e fechou a 23 de março de 1955 para a vidu abriu
se para u imortulidade, pois u própria morte - e só a morte -
imortulizu aqueles que viveram sempre ulém da hora que passa, em 
!'uso horúrio diferente do qui: é válido para a mesquinhez do indivi
<luul c do quotidiano apenas, e clu própria inscreveu cm seu vazio n 
justo epitáfio. Este que, hú 100 anos, nascia iio pequeno Distrito de 
Vih1 de San tu Rita do Turvo, veio para ser grande, foi grande, e não 
será esquecido, porque viveu pura d•as categorias que durani - a 
suu terra e o seu povo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Item 3: 

Discus,;tlo, cm scgundü lul'llu, do Projeto de Lei do 
Senado n• 30, de 1974, de autoria do Sr. Senudor Vasconcelos 
Torres, que inclui a utilização de agentes qufmicos (desfo
Jhuntes) nu destruição das norestas entre os crimes definidos 
na Lei de Segurança Nacionul, tendo 

PARECERES, sob nos 141, 142 e 143, de 1975, das 
Comissões: 

-de Constltulçilo o Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Agricultura, fuvorável; e 
-de Segurança Nacional, J'avorúvel. 

Em discussuo o projeto. (Pausa,) 
Niio hnvcndo quem queirn discuti-lo, declaro-u cnccrrudu, 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. JY-Sccrcti~rio. 

~lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NY451, DE 1975 

Requeiro, nos termos do urt. 315, ln fine, seju submetido u votos 
o l'rojeto de Lei do Senndo no 30, de I n4, de nutoriu do Senhor Se
nador · Yllsconcclos Torres, que inclui u utiliznçilo de ugcntcs 
qulmicos (dcsfolhuntcs) nu dcstruiçilo das 11orcstus, entre os crimes 
delinidos nn Lei de Scgurunça Nucionul. 

Sulu das Sessões, cm 9 de outubro de 1975.- Ruy Santos. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em conseqUência 

da aprovação do requerimento, passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, 

B o seguinte o projeto Jejeitudo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1974 

Inclui a utilização de agentes químicos (desrolhantes) na 
destruição das norestds, entre os crimes definidos na Lei de Se
gurança Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I• O caput do artigo 28 do Decreto-lei n• 898, de 29 de se· 
tembro de 1969, passa a ter a seguinte redução: 

·:Devastar, suquear, assaltar, roubar, seqUestrar, incen
diar, destruir florestas usando agentes químicos desrolhantcs, 
depredar ou praticar atentado pessoal, ato de massacre, 
sabotagem ou terrorismo.'' 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:. 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 105, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carnei· 
ro, que institui o Código de Menores, tendo 

PARECER, sob n• 449, de 1975, da Comissão de Redu' 
cão, orerccendo a redução do vencido. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Peco a pala· 
vm, Sr, Presidente, para discutir a matéria. 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra, pu· 
ra discutir a matéria, o nobre Sena"dor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - Rio de Janeiro. Para 
discutir a matéria. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o projeto 
que tive a honra de encaminhar ao exume do Senado Federal c mcrc• 
ceu substitutivo de uma Comissão Especial, está sucitando em todo o 

. País o mais largo interesse. 
Incorporo a esta breve intervencilo colaborações recebidns da 

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, assinadas pelo 
Procurador-Geral da Justiça Antônio Ricardo de Medeiros, que raz 
algumas sugestões cm torno do projeto e do substitutivo, c também 
fundamentado parecer da ·Fundação Pnulista de Promoção Social dó 
Menor. 

Sr, Presidente, no dia 21 do corrente, realiza-se, cm Manaus, um 
Encontro de Juízes de Menores; o grande tema desse Encontro é 
exatumentc o Código de Menores que o Senado cstÍI·debatendo. Por 
isso, seriu de: utilidude- creio- aguardássemos o pronunCiamento 
dos Juí1.cs de Menores de todo o Pais, pnru que a proposição do 
Senado possn ir à Ci1mara dos Deputados jn enriquecida com a con· 
tribuiçilo desses Juízes que se dcdicnm a til o grave problema social. 

Sr. Presidente, deixo estas contribuições como parte intcgrnnte 
da minha pequena intervencilo, que, assim, constarão dos 
documentos que scrilo levudos ao exnme du Cflmuru dos Dcputudos 
no momento oportuno. Desta forma, a outrn Cnsn do Congresso 
poderil meditar sobre as sugestões, não só da Procurndorin·Gcr:•l do 
Rio Grunde do Sul, da Fundaçiio Pnulista de Promoção Social do 
Menor, e também nquilo que ror aprovado pelo Encontro de Juízes 
de Menores. 

E rum cstus, Sr. Presidente, us considcruçàcs que queria formu
lar, pedindo a V. E.x•, pela importtincin dessas contribuições, que 
clus ligura:iscm comO pnr!c integrante da minha intervenção. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NELSON 
CtiRNEIRO EM SEU DISCURSO: 

or. 247/75 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Nelson Carneiro. 
Senado Federal 
Brasília-DF 

Excelentíssimo Senhor: 

t) • r: " ,..., ... , l. ?·lr· 

Porto Alegre, 2~ rle «lembro de 1975 . 

Honra-me encaminhar a Vossa Excelência as sugestões em ane· 
xo, orerccidas ao substitutivo do "Código de Menores". 

Sendo o que se apresenta no momento, apresento a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada consideraçilo c apreço, - Antônio 
Ricardo de Medeiros, Procurador-Geral da Justiça. 

CÓDIGO DE MENORES 

Sugestio 

Art. 9• O juiz de menores da Capital dos Estudos c das Comur· 
cus onde houver curso privativo, dcverú ter formação especializada. 

Justlncatlva 

A emendu c.xplicita que a rormacão especializada somente se exi· 
gc do Jui1. de Menores du Capital ou do ocupante de cargo privativo, 
:1 nm de não cmburucur" lcgislução local sobre " denominação que 
pOrvcnturu t

1

1tribuir u seus órgãos, de quem não se exigirá~ fora dos 
dois cusos previMos, tt formução cspeciulizudu, 

Sugestilo 

Art. 10. ' .. ' ... ' .... '' .. ' ... '' .. ' .. ' .............. " ... . 
PurÍigral'~l l111ico. Contru os 11tos udmínistrutivos referidos 

ncstc artigo, cahc n:curso Uisciplinudo no urt. 73. 
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JusdOcatlva 
Simples alteração de rcdação. 

Sucestio 
Art. 13 ........................... , ..... , , , ...... , .... , , 

d) processare julgar açào de alimentos. 

JustiOcatlva 
Alteração de redaçiio, que se impõe porque a competência é 

para processar e julgar. 

Sugestio 
Art. 15. Ao Ministério Público compete fiscalizar a fiel apli· 

caçào desta lei, podendo requerer qualquer das medidas nela 
previstas. 

Parágrafo único, O Ministério Público intervirá em todos os 
atosjudiciais, para os quais será sempre intimado pessoalmente, 

Just!Ocatln 
O Ministério Público deve intervir cm todos os atos judiciais, 

regulados no Código, assim como pode requerer qualquer das medt
das nele previstas. Convém, pqis, que essa dupla modalidade de 
atuação seja expressamente referida, além da necessidade de inti· 
mação pessoal. 

Sucestio 
Art. 16. O Curador de Menores da Capital dos Estados e das 

Comarcas onde houver cargo privativo deverá ter formação espccia· 
lizada, 

JustiOcativa 
A mesma do art. 9• 

Sucestilo 
Art. 17. Suprimir. 

JustiOcatln 
Com a redação proposta ao art. 15, decorre a supressão deste, 

Sucestio 
Art. 18. O representante do Ministério Público deverá 

fiscalizar a execução das medidas judiciais e os estabelecimentos 
destinados à assistência, internação e proteção e lares substitutos, 

JustiOcatlva · 
A emenda quer que .o Ministério Público tenha não apenas a 

possibilidade de fiscalizar o cumprimento da lei, mas o dever de 
realizá-la. 

Sucestio 
Art. 25. Excluir: ... "através de petição fundamentada e 

instruída ... " 

JustiOcatha 
A demonstração da conveniência ou necessidade da cumulação, 

modificação ou substituição das medidas, pode depender de uma 
instrução sumária. Assim como está redigido o artigo, a Nnva deve 
ser prcconstituida, o que é exigência descabida, 

Sue estio 
Art. 43. Acrescentar: " ... ou quando houver manifesta conve-

niência para o menor". 

JustiOcatlva 
A guarda não é situação equiparável ao pátrio poder ou tutela, 

para que só ocorra sua perda nos mesmos casos. Dai a proposta, que 
procura resguardar passivei interesse do menor. 

· Sucestilo 

Art. 46, Acrescentar§ 5•: "Da decisão final do juiz caberá ore
curso disciplinado no art. 73", 

JustiOcatlva 

A natureza da medida impõe a possibilidade da .interposiçilo de 
recurso da decisu'o final de primeira instância, num ou noutro 
sentido, 

Sugestio 

Art. 59, O ·menor de dezoito anos dependerá de autorização 
dos pais ou responsável para viajar, desacompanhado deles, para 
fora da Comarca onde reside. 

Parágrafo único. A nutoridade judiciária poderá, ouvido o 
Ministério PúbUco, suprir o consentimento. 

JustiOcatlva 

O projeto consagra indevida interferência do Estado no exer
cício do pátrio poder ou da tutela. 

Basta, para a segurança do menor, que o deslocamento se reali· 
ze com o consentimento dos pais ou do responsável. A autoridade 
judiciária não estará em melhores condições para avaliar de sua con· 
vcniência, nem sua autorização garantirá sobre a regularidade da 
viagem, ausência de fraude ou abuso, A exigência do projeto, assim 
como está, se apresenta como mera e inútil formalidade. 

Sucestio 

Art. 60. Suprimir. 
JustiOcatlva 

Decorre da redução proposta ao art. 59. 
Convém observar a contrariedade lógica existente no art. 60: é 

dispensável a autorização judicial "quando o pedido de autorização 
for subscrito por ambos os genitores ou pelo seu representante legal" 
(inc. 11). Ora, se a autorização judicial é dispensável, por que pedi-la? 

Sue estio 

Art. 67. No caput excluir: "sob pena de nulidade". 
No inciso IV: 
O estudo do caso, se passivei, por equipe interdi~ciplinar. 

JustiOcatlva 

A sanção de nulidade do processo por desatendimento a qual· 
quer das formalidades ali enumeradas é exagero que fatalmente le· 
vará à inútil renovação de atos e procrastinação de decisões urgentes. 

Dai a sugestão proposta, de eKclusão da cominação, que revéla 
inadequado apego ao formalismo, incompativel com a natureza do 
procedimento. 

No inciso IV • 
O estudo do caso, por equipe interdisciplinar, somente poderâ 

ser realizado onde existir pessoal habilitado, o que não é comum no 
interior do Pais. Dai a ressalva proposta, 

Su1estlo 

Art. 76. ... os pais do dever de prestar alimentos, 

Justlncatlva 
Alteração de redação, 

Suaestio 
Art. 82. .. , .......... , , .. , .. : . , , .. , . , .. , ........ , .. , .. , 
Parágrafo único. Além da pena de multa, poderá ser de

terminada a suspensão da exibição ou do cspetllculo, no caso de 
inobscrvãncia da classificação fixada pelo Serviço de Censura. 

JustiOcatlva 

Alteração de redação. 

Sugestão 
Art. • ','''.' ••••••• ,, • ' •••• '.'' •••• o.' •• ''' o.'.' ••••• '' 

(nas Disposições Finais) 
Para o efeito do disposto nos arts. 9 e 16, a Justiça Estadual e o 

Ministério Público dos Estados deverão promover, no prazo de um 
ano após a vigência desta lei, cursos de aperfeiçoamento ou espe· 
cialização, 

JustiOcatlva 

A emenda visa tornar efetiva a exigência de formação especiali·' 
zada, além de fixar o conceito de especialização, 
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Fundaçiio Paulista de Promoção Social do Menor. 

A Sua Excelência o Senador Nelson Carneiro 
Senado Federal 
Of. n• GP-711/75 Silo Paulo, 4 de agosto de 1975. 

Senhor Senador: 
Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para enca

minhar o incluso Substitutivo ao Projeto de Código de Menores que 
irá à apreciação d.a Comissão Especial do Senado Federal. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de 
meu apreço c distinta consideração. - Joio Benedito de Aze•edo 
!VIaruues. Presidente. 

J~t({icatlva . 
I -O chamado "problema do menor" assume, no Brasil, carac

teristica marcantcmente social. Confirmam-na os inúmeros levanta· 
mcntos, estudos c pesquisas sócio-econômicos a que têm procedido 
os órgãos incumbidos de tratar a matéria no âmbito do Poder Exe· 

•cutivo, seja o da União, seja o dos Estados. Basta compulsar recentes 
dàdos censitários veiculados pela Secretaria de Assistência Social do 
Ministério da Previdência c Assistência Social, pela Fundação IBGE 
c pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, para verificar-se 
que 53% da população brasileira é composta de pessoas de O a 18 
anos de idade (cerca de 57 milhões), c que 60% da população econo
micamente ati v a (I /3 da população geral, ou seja, 36 milhões) aufere 
até CrS 200,00 de rendimentos mensais. e evidente que essa majori
tária parcela de brasileiros está submetida a um processo sócio
econômico de m.arginalização, resultante de sua precária parti
cipação dos bens disponiveis na comunidade nacional. 

2- Tal conjuntura, que é reconhecida pelo'll Plano Nacional 
de Desenvolvimento (o primeiro documento oficial brasileiro que in· 
troduz expressa preocupação pura com o desenvolvimento social, 
equiparando-o ao econômico), atinge, dramaticamente, o contin· 
gente mais frágil da população, que é o dqs crianças c adolescentes. 
A maioria das famílias brasileiras carece de recursos para responder 
às necessidades básicas ao pleno desenvolvimento c à normalidade 
da maturação biopsicológica do menor. Essas necessidades, segundo 
a Qeclarução dos Direitos da Criança, são saúde, educação, pro
fissionalização, recreação e segurança social. Logo, é passivei inferir· 
se que o processo que marginaliza ·o menor brasileiro, a par da prcdo· 
mináncia de sua índole sócio-cconômica, apresenta dimensões na
cionais c ocorre em massa. Daí o grande clamor que vem despertan
do, cm toda parte, a exigir soluções urgentes das autoridades rcspon-
' . SaVeiS. d 'd d Dentro desse contexto o menor cvc ser cansa era o como 

vitima de umn sociedade de: consumo, desumana e muitas vezes cruel 
e como tal deve ser tratado c não punido, preparado profissionalmen
te e não marcado pelo rótulo fácil de infrator, pois foi a própria socie
dade que infringiu as regras minímas que dcvcria.m ser. oferecidas ao 
ser humano quundo nasce, não podendo, dcpo1s, aglf com verda
deiro rigor penal contr~ um menor, na maioria das vezes subproduto 
de uma situação social anômala. Se o menor é vítima, deverá sempre 
receber medidas inspiradas na pedagogia corretiva, as quais estilo 
consubstanciadas no Titulo III. 

J- Essa premissa irrecusável - a de que o problema do 
menor, no Brusil, i: fenômeno social, nacional c de massa- é tam
bém 11tcst11d11 pelos termos com que o Governo Federal tem cnfrcn
tlldo 11 qucsti1o. A Lei n• 4.513, de I• de dezembro de 1964, definiu a 
l'olític11 Nucion11l do Bcm-Estar do Menor, ditou-lhe as dirctrízes 
fundamentais e criou o órgão central que a deve implantar. Isto slgni· 
lica o reconhecimento de que o problema do menor deve ser enten
dido e equ11cion11do no bojo da politica nacional global para o sctor 
soci11l, u p11rtir d11s linhas mestras que lhe foram legalmente lixadas, 
atendendo à re11lidade sócio-econõmica brasileira. 

Em conseqUéncia, o legislador, ao tratar de matéria permeada 
de tão vastos e difusos aspectos da vida nacional, deve dispor-se à au
dilcill- desde que conscienciosa- de instituir principias, medidas c 
instrumentos c11p11zcs de, por um lado, assegurar a base jurídica da 
,protcçüo c dn ussistênciu uo menor c, por outro, de usscntur normas 

que viubilizem, em escala abrangente, a implantação da Politica Na
cional do Bcm-Estar do Menor. Em outras palavras: trata-se de 
compor, dentro da melhor técnica legislativa, o relacionamento intc
~rado que deve existir entre as funções judicantcs c as ações das entí· 
dades administrativas encarregadas da execução dessa politica, alme
jando reintegrar o menor à vida social útil c produtiva, bem ~ssim 
prevenir o processo que o marginaliza. Nesse empreendimento, c prc· 
ciso não perder de vista as diversidades regionais que singularizam 
nosso Pais, nem as recomendações advindas das contribuições 
técnico-científicas que aos. moldes de solução tem trazido magis
trados •. psicólogos, sociólogos, médicos, pedagogos, assistentes so
ciais. reliAíosos, entidades públicas c privadas dedicadas ao menor. 

4- A magniiudc dD• dados a serem manipulados, a relevância 
do assunto, a prccxisténcia de numerosos antcprojetos e de emendas 
propostas ao projeto do eminente Senador Nelson Carneiro, além da 
exiqUidadc. do tempo concedido para ultimar a tarefa, indicaram a 
necessidade, de convocar um grupo de trabalho para executá-la. 
Assim,' participaram dos estudos que culminaram no texto ora 
submetido ao exame do Senado, os Srs. Arnaldo Malhciros, Djalma 
Negreiros Penteado, Haroldo Ferreira, Jcssé Torres Pereira Júnior, 
José Carlos Dias, José Robcrto·Leal de Carvalho c Professor Manuel 
Pereira do Vale, além de consultas feitas a juizes, membros do Minis· 
tério Público e Técnicos ligados à problemática do menor. 

Os estudos a que se dedicou esse grupo concluiriam, cm face das 
premissas essenciais que vimos de esboçar, pela conveniência de re
digir-se um substitutivo ao Projeto Nelson C~rnciro. Substitutivo 
que, com técnica legislativa adequada, consolidasse, de um lado, os 
vários c aproveitáveis aqteprojetos c projetas anteriormente ofereci-

.. dos, c, de outro, conjugasse suas disposições com a reforma por que 
ora passa a legislação cível c penal codificada, quer substantiva, quer 
adjctiva. · 

O substitutivo, em nenhum momento, se olvidou da imensa 
contribuição emprestada pelo Decreto n• 17.493-A, de 12 de outu
bro de 1927, conhecido como Código Mcllo Matos, c que já naquela 
época tinha uma filosofia de amparo e proteção, necessitando, entre-. 
tanto, de adaptações face às profundas transformações sócio-cul
turais por que passou o País. 

5 - O substitutivo está dividido cm dois livros. O primeiro, 
parte geral, é de ordem substantiva; o segundo, parte especial, de 
natureza predominantemente adjctiva; aquele com nove c este com 
dois títulos, subdivididos cm capítulos, scções c subscções. 

O Título I do Livro I (Parte Geral), dispondo, preliminarmente, 
sobre a destinação da lei, consagra a Declaração dos Direitos da 
Criança. a que subordina a incidência da lei ao dcsatcndimento das 
necessidades básicas do menor. Estas decorrem dos dez princípios da 
Declaração, que podem ser sintetizados cm saúde, educação, 
profissionalização, recreação c segurança social. Grave carência cm 
qualquer desses aspectos na vida de uma criança pode determinar 
seu envolvimento no processo de marginalização. E a instalação 
dcss11s c11rénci11s é conseqUiincía da desagregação familiar. e evidente 
que todas essas necessidades básicas dependem, fundamentalmente, 
do 11mor e compreensão que inspirou todo o projeto e que deve 
orientar todo c qualquer trabalho técnico. 

Níio se transcrevem ln totum os princípios da Declaração -
como propuseram alguns antcprojctos- por duas razões: 

I') o valor das declarações de direitos está precisamente em se· 
rem declarações c ni\o normns, isto é, estilo acima destas e estas de· 
vem conl'ormnr-se i1quelas, pois as declarações enunciam principias 
gerais, 11plicáveis universalmente, como se fossem a base axiológica 
do ordenamento jurídico; o presente texto, agasalha a súmula da 
Declaração dos Direitos da Criança, os pontos cardeais capazes de 
idcntilicar o estudo de desassistência em que se encontre o menor, de 
modo 11justilic11r 11 11doçilo de medid11s de amparo c protcção 

2•) 11 Dccluru<;uo dos Direitos da Criança, rctilicada pelo Brasil, 
incorporou-se 110 direito interno, estando, pois, abrangida pela Lei 
n• 4.513/64, u qu11l, em seu urtigo 6•, fixa como diretrizcs da Politica 
N11cion11l do Bem-Estar do Menor os "principias constantes de 
documentos intern11cionnis a que o Brasil tenha aderido e que rcs-
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gumdcm l)s direitos do menor c da família"; essa a posição adequada 
da Dcclaraçiio- dirctri• da Política Nacional de Bcm-Estar do Me
nor, c nf1o unua norma ··cm branco'\ cm uma legislação cspecificn. 

O art, I' do texto ora proposto prev~ sua incidência tumbém 
sobre o menor que revde conduta untl-social, entendendo-se por 
conduta mJti-social a que inclua a prática de ato legulmcnte definido 
como crime ou cont,ruvcnçüo. Evitn·sc, assim, como de rc~to, cm to· 
do o projeto, o uso de expressões que possam ofender ou estigma
tizar, tu is como: menor infrator, menor delinqUente, menor trans· 
grcssor. A cxccçito feita aos crimes previstos no Código Penal Militar 
ressulva os casos de crimes contra a segurança nacional. 

O art. I', I, define, por conseguinte, o campo de abrangência 
deste Código, ou seja: o .. menor carente" c o "menor de conduta 
~mti-soeial". 

O parítgrufo único do art. I• destaca, aindu, que as disposições 
da lei so estendem a todo menor de 18 anos, quanto a medidas de vigi
lilncia. Vale ditcr: medidas de assistência, proteção e vigilância 
destinam-se a menores carentes c de conduta anti-social; medidas de 
vigilunciu alcançam qualquer menor, ainda que sob o pátrio poder. 

o arl. 3• consagra duas regras de hú muito reclamadas por todas 
"' autoridades ligadas ao problema, e que já podem ser encontradas 
em ulgumas prescrições estaduais, ora na forma de lei, ora como sim· 
pies provimento: a gratuidadc c o sigilo de todo ato judicial, adminis-
trativo ou policial concernente a menor. · 

6 - O Titulo II é estrutural. Dispondo sobre a aplicação dos 
preceitos do novo Código, o urt. 4• define, a rigor, o cerne de sua 
filosofia, com o cmbusamcnto sócio-pedagógico recomendado pelas 
mais rc:centt:s constatuções.técnico-cientilicas: e conrormc a realida
de sócio-económica ao País. A aplicação da lei, cm todos os âmbitos 
- judiciilriô c administrativo: nacional, estadual ou municipal -
dcv~ levarem conta: 

1 - as direlri•cs da Politica Nucionul do Bcm-Estar do Menor, 
que serão sempre definidas cm legislação própria (atualmentc, a Lei 
federal n•4.513, de 1-12-1964)- é u macrovisão do problema; 

11 - o contexto sócio-económico c cultural cm que se 
encontrem o mt:nor b sua rumilia- é a microvisão do problema; ' 

III- o estudo prí:vio de cada caso, que representa o assessora
monto técnico-cientifico necessário à fundamentação terapêutica d~ 
decisão judicial. , 

<.:orno se trata de maténa cuja natureza jurídica desdobra-se em 
várias ilreas do Dircíto- Civil, Penal, Processual e do Trabalho- 9 
art. l' re•snlvu que será subsidiariamcnte aplicada a legislação codi
licuda. Assim, notur-sc-â que o projeto, nos capítulos referentes rl 
institutos típicos do direito civil, como adoção, tutela e curalcla, 
remete-se às disposições do Código Civil, Daí a importância de frisar-· 
se, desde logo, que a· vigência do novo Código de Menores deve 
subordinar-sCit entrada cm vigor do novo Código Civil, ora também 
:m exame no Congresso Nacional. Nilo haveria razão de o Código 
:ie Menores disciplinar, minudenciosamcnlc, institutos que jú se 
encontram amplamente regulados no Código Civil. Ocorrência injus: 
tincável, pois que inútil c ociosa, duplicidade de preceitos. 

7-Os Títulos III, IV c V tratam da autoridade judiciária, do 
Ministério Público e do Advogado, Regra comum à autoridade judi
ciária e ao Ministério Público, inscrjta nos artigos 9• e 16, í: u que 
cnl'uti•a a necessidade de formação especializada para o exercício 
dessas funções. Retr~ta apelo unânime dos últimos encontros inter
nacionais rcalit.udos sobre a formação dos que aluam nas diversas 
áreas de atendimento a menores, tal a especificidade do problema, a 
exigir l'ormaçilo cspeciali•ada daqueles que o tratam, em todos os 
níveis. 

Ubservc-se a c~utcla do projeto cm indicar que a autoridade 
judiciária referida pela lei é o Jui• de Menores, c que o representante 
do Ministêrio Público ê o Curador de Menores, salvo disposição cm 
contrítrio da legisluçilo local. Isto porque u Constituição vigente re
serva nos Estados a competência paru editar as respectivas leis de 
L>rgunizw;üo judicii1riu. Ademais, u realidade judiciária nacional turn
hém ressente-s~: das disparidudcs regionais, de que resulta o fato de, 
~.:m inúmcrus comarcus, não existir Juizudo de Menores, e, pois, o 
iuit. Uc lllCnlHes csocrílico. 

, 8 - O Titulo VI distingue das utividades judiciárias us utivi
dadcs das entidades administrativas que devem executar as mc.didas 
de assistência c protcção determinadas judicialmente, E subordina 
tal execução, bem como o correspondente plancjamento, ~s dirc
trizcs da politica nacional do bcm-estar do menor, o que dó 
consistência c uniformidade ao tratamento que se pretende assegurar 
ao problema. 

9- O Título VIl disciplina as medidas de assistência c proteção 
aplicáveis tanto aos menores quanto aos pais ou responsável.. 
Sublinhe-se o alvo primacial dessas medidas: a integração sócio-
familiar do menor (urtigo 23), · 

As medidas, alinhadas pelo artigo 24, não constituem 
propriamente novidade, porém, vêm sistematizar soluções que as au
toridades judiciárias silo, por vezes, forçadas n determinar, sem 
adequado respaldo legal. , 

Inovação do maior alcance, c que vem acentuar o caráter emi
nentemente protelar c sócio-terapêutico das disposições do novo tex
to, é a que se apresenta no artigo 25, que autoriza a cumulação, modi
ficação ou substituição dessas medidas, sempre que os pais ou 
responsável, as fundaçõ~s ou serviços de menores, ou o Ministério 
Público demonstrem a necessidade ou a convenií:ncia de cumulação, 
modificação ou substituição. Trata-se de permissivo que vem possibi
litar à autoridade judiciária rever a medida que venha a revelar-se 
incficut., para o nm de promover o, cfctivo bcm-estar do menor; c 
franquear às autoridades administrativas a possibilidade de pon
derar, perante a autoridade judiciária, quanto à impropriedade de 
medida por esta imposta. 

10- Outros pontos que reclamam esclarecimento, no Título 
VII, são os que concernem à colocação cm lar substituto c à inter
nação. 

Entre os primeiros, o texto que se ora propõe não reproduz o 
instituto da atual guarda com soldada, que aparece em certos untc
projctos com outras denominações, como "guarda com re
muneração". Concluiu-se que, a par das inúmeras inconveniências, 
suscitadas pelos técnicos da área (mormente pedagogos, psicólogos c 
assistentes sociais), a guarda com soldada desnatura, em última análi
se, de um lado, o espírito da colocação familiar, que visa a repor o 
menor cm um ambiente familiar, c, de outro, o próprio trabalho do 
menor, disciplinado por legislação especial c que se deve exercer co
mo complemento da vida familiar, c nilo dentro desta. 

Quanto à internação, é relevantíssimo frisar que somente po
derá ser determinada se for inviável ou malograi a aplicação das de
mais medidas (artigo 37). I'J o desmascaramento legal Jc um c4uívu
co que tem sido popularmente erigido a verdade absoluta: "A solu
ção do problema do menor é internar", A internação- comprovam
no a cxperii:ncia nacional e internacional -provoca no menor, por 
melhor que seja o estabelecimento: 

a) do ponto de vista psicopedugógico, insegurança, agressivi
dudc c frustrações: 

b) do ponto de vista administrativo, ónus insuportáveis pura 
construir c manter tais estabelecimentos: 

c) do ponto de vista da política nacional, um caminho inviável c 
inexeqUível pura responder às dimensões massificantes do problema. 

11- O Titulo VIII consolida a experiência· de portarias e provi
mentos dos prinçipais juit.ados de menores do pais quanto à inspeçilo 
de estabelecimentos dedicados a menores (artigos 45 e 46), às normas 
que disciplinam a presença, participação e freqUência de menores cm 
atividadcs e locais destinados a cspctúculos, jogos c diversões cm 
geral. (urtigas 47 c 55), bem como a circulaçilo de publicações 
impróprias pura menor (artigos 56 c 58) e a autorização para viajar 
(artigos 59 c 60). 

12 - O Titulo IX é inovador. Resulta da dirctriz fundamental 
do projeto no sentido de integrar, por vindo mesmo diploma legal, 
as funções judicantcs com as uçõcs administrativas de execução da 
politica do bem-estar do menor, 

Hít dois tipos de cn.tidudcs na rede nacional de assistência c pro
leçilo ao menor que dcnui dos artigos 20 c 21 do projeto. O primeiro 

:j 

:I 

'I 
I 
j 
ij 
'I 
I 
'i 
i 

I 
:i 
i 
! 



-241-

tipo é o das entidades criadas pelo poder público, que são us run· 
dações c serviços estaduais. O segundo tipo é o das entidades par
ticulares. Ambos subordinam-se às diretrizcs du polftica nacional do 
bcm-estar do menor, nos termos dos artigos 61 c 62. 

Digna de registro é a determinação do projeto com respeito à 
estrutura búsicu do atendimento a ser desenvolvido por essas cnti· 
dades. Devem dispor de dois centros: um, pura recepção, triagem c 
obscrvaçuo; outro, para permanência de menores. Naquele, o estudo 
do caso reito no prazo máximo de três meses, considerará todos os 
seus aspectos - social, médico c psicopedagógico, o que o habilita a 
propor encaminhamento da solução adequada, segundo as 
peculiaridades de cada menor, Nos centros de permanência, serão 
obrigatórias a escolarização c a profissionalização, o que cumpre 
requisito essencial à crctiva reintegração social do menor carente ou 
de conduta anti-social:. instrução c rormação profissional (carência 
amiudadamentc presente na populaçuo de menores cm processo de 
marginalização, no Pais), 

13 - O Livro-li (Parte Especial) contém títulos pertinentes ao 
procedimento judicial cem relação a menor e às inrraçõcs que se 
cometam contra a assistência, proteção e vigilância a menores. 

No Título I (procedimento judicial), hã a destacar os dois 
primeiros capítulos: a verificação da situação de menor carente (arti· 
gos 65 a 68), c a apuração de conduta anti-social (artigos 69 a 72). O 
primeiro procedimento destina-se aos menores carentes (artigo I '• I, 
"a"). Atente-se para a responsabilidade que se atribui à comunidade 
na proteção desse menor; o artigo 65 dispõe que qualquer pessoa 
poderá encaminhar à autoridadcjudiciâria o menor carente. Singula
riza esse procedimento o rato de conrcrir à autoridade judiciária o 
apoio de equipe interdisciplinar que estude o caso sob todos os seus 
ângulos, bem assim a assistência constante do Ministério Público c 
da autoridade administrativa incumbida de executar as medidas 
llplicadasjudicialmente, ou de acompanhar seus ereitos. 

O procedimento de apuração de conduta anti-social distingue 
trés situações. de acordo com a faixa ctâria: menor de dez anos, me
nor entre lO e 14 unos, menor entre 14 e 18 anos. O projeto cnrrcnta 
realisticamente a precaricdllde das instalações policiais, especialmen
te as das delegacias de menores (nem sempre existentes na estrutura 
das organizações policiais estaduais e muito menos na das muni
cipais). Assim, caso não possa ser cumprida a regra geral de apresen
tar-se o menor à autoridade judiciária imediatamente, o projeto 
admite que o menor aguarde a apresentação em dependência policial 
separada da destinada aos adultos, com imediata comunicação do 
rato à autoridade judiciária. ~ o limite da concessão que o projeto 
pode razer à realidade. Impossível seria rechar os olhos aos abusos 

~ que se cometem ainda, ao trancafiarem-se menores em celas comuns 
de adultos, por tempo não raro indeterminado. 

A cada passo do procedimento da apuração da conduta anti-so
cial, notar-so-á, igualmente, u 'Preocupação com a eleição da alterna· 
ti v a terapêutica adequada, por meio da audição de técnicos c a consi
deração de todos os elementos que envolvem a pessoa do menor, dcs· 
de o conhecimento de sua própria personalidade, até o meio ramiliar 
ou extru-rumilinr, e sua influência sobre os motivos e circunstâncias 
4uc o conduziram à açilo unti-sociul. 

No que concerne aos recursos, é importante sublinhar que ni\o 
subsiste uma só decisão de autoridade judiciária, seja interlocutória 
ou conclusiva, da qual não caiba recurso, sempre no crcito suspensi
vo a ser orerecido pelas partes interessadas, pelo Ministério Público 
ou pela nutoridade administrativa competente. Há uma cxceção 
quanto uo creito dos recursos, que i: u do recurso de decisão que de· 
cretu u perdn da guarda, que não tcrâ ereito suspensivo. A exccção vi· 
su u evitar que o menor seja envolvido cm uma disputa de lances el'ê· 
meros, uté ter suu "posse'' decidida. Assim, recurso contra decisão 
que decrete u perda dn guurdn terá creito meramente devolutivo. 

14- O Titulo li urro lu, coerentemente com as medidas prcconi· 
zudus nu parte substnntivu do projeto, as inrraçõcs que se cometam 
contra us medidas de assistência, protcç~o c vigilância u menores. As 
pennlidudes, pecunii~rius ou administrativas, não têm, é· óbvio, 

natureza criminul, mas u açilo típica pode dar ensejo a processo 
criminal, desde que corresponda u figura penal prevista no código pc' 
nul ou legislação extravagante especifica (lei de imprensa ou de sc
gurunçu nacional, por exemplo). 

IS - Com rereri:ncia ao trabalho de menor, o Código prercriu 
aceitar, intcgralmente,u legislação especial. Deve-se rrisar, contudo, 
que restou um problema que não roi passivei resolver nesta lei c que 
diz respeito ao serviço Militar. A CLT, cm seu artigo 472, c a Lei do 
Serviço Militar (urtigo 60 du Lei n• 4.375/64) asseguram o retorno 
do empregado menor com todas us vantagens ao cargo ou emprego 
respectivo, devendo, ainda, o empregador recolher o Fundo de 
Garantiu. Este Fundo acaba por prejudicar o menor que encontra 
dilieuldade em obter emprego, eis que as empresas não aceitam 
menores na raixa de idade entre os 16 c 18 anos. Por isso, sugerimos 
que o Poder Executivo envie mensagem regulamentando melhor a 
matéria, de rorma a impedir o desemprego nesta faixa etária. 

16 - Entre as disposições finais, cumpre realçar duas prcscri· 
ções: as dos artigos 103 e 104. 

A primeira determina que as multas impostas com base no códi· 
go de menores reverterão à entidade destinada à assistência e prole· 
ção ao menor, criada pelo poder público estadual, ou seja, as runda
ções estaduais de bcm-estar do menor. Uma das mais rreqUcntcs 
queixas dos órgãos administrativos estaduais, encerregados de cxe· 
cutar os programas de atenção a menores, é a parcimõnia das verbas 
que logram carrear para suas atividades, seja por intermédio de rc· 
cursos próprios, seja como resultado de dotações orçamentárias. 
Ora, sendo tais órgãos os responsáveis pela execução das medidas de 
toda sorte determinadas. pelas autoridades judiciárias, bem como por 
propo'rcionar a estas os pareceres e estudos de equipes interdiscipli· 
nares (exigidas pelo próprio projeto- urtigo 4•, III); i: curial que a 
eles- os órgãos administrativos- sejam destinadas as multas apli· 
cadas de acordo com o código. 

A segunda prescrição i: uma recomendação programática do 
mesmo teor da que se contém nos artigos 9• c 16, aludidos no item 7 
desta justificativa. ~ que, a exemplo da autoridade judiciária c do 
representante do Ministério Público, também a autoridade policial, c 
seus agentes encarregados de diligências c prática de atos rela· 
clonados com a execução do código de menores, deve possuir ror· 
mação especializada para desempenhar suas runçõcs, de maneira 
compatível com os altos objctivos sociais de toda legislação pcrti· 
ncrite ao menor. 

17 - Cabe, por último, analisar as emendas dos ilustres 
Senadores José Sarney e Franco Mnntorn. Embora o substitutivo 
não as tenha transcrito expressamente, valeu-se de seu espírito para: 
I) a criação de Título rerercntc ao Ministério Público (Livro I, 
Tít1;lo IV); 2) eliminar o uso das expressões cstigmatizantcs, tais 
como .. menor·exposto", umenor transviado'', ''menor abandonado'' 
c "verificação de estado de abandono", as quais roram substituídas, 
ao longo de todo texto, por .. menor carente", "menor de conduta 
anti-social", "da verificação da situação de menor carente" c .. da 
apuração de conduta anti·social". 

18. Ao encerrar, podemos afirmar que o mais grave desafio do 
mundo moderno i: a brutalização das estruturas por uma tecnologia 
despida de amor e respeito ao ser humano. Por isso todo o trabalho 
roi inspirado numa filosofia humanista, tendo sempre cm mente as 
ncccssi4adcs básicas do menor, ou seja: amor c compreensão, 
educuçilo, profissionulizução, segurança social c recreação. Pnru 

. suprir estas necessidades devemos esquecer os nossos interesses c 
lembrar cm primeiro lugar o que interessa no menor, dentro do con
texto de fnmllin c comunidade. r; claro que estes novos caminhos 
estão ligados a umu melhoria dn estrutura social, cconômica c 
politica. Somente com melhor renda, mais educação, saúde, pleno 
emprego, sulârios condignos, participação politica, enfim desenvolvi
mento, poderemos, cretivumcnte, diminuir u conduta unti-social, u 
carência c a marginalização. 

Mus essa í: umu luta de gerações c, enquanto ni\o atingirmos o 
pleno desenvolvimento, temos que aduptur u nossa estrutura jurldica 
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u umu melhor c muis cfetivu assistência, proteçi\o c vigilftnciu uo 
menor. Em síntese, este í: o espírito que domina todo o código. 

Silo Paulo, 4 de ugosto de 1975. - Joilo Bencdílu de Azevedo 
Marques. 
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CÓDIGO DE MENORES 

Ll"o I 
PARTE GERAL 

TITULO I 
Disposições Preliminares 

Artigo I• Este código dispõe sobre assistência, proteção c vigi· 
lftncia u menores: 

I- até dezoito anos de idade que: 
a) apresentem gruve curênciu de utendimcnto üs suus necessi~ 

dades básicas, em razão da ausência ou omissão de pais ou respon
sável: 

b) revelem conduta anti-social, através da prática de ato defi
nido como crime ou contravenção penal, excctuando-se os previstos 
no Código Penal Militar. 

11- entre dezoito e vinte e um unos de idade, nos casos ex
pressos nesta lei. 

Parágrafo único. As medidas de vigilância abrangerão todo 
menor até dezoito anos. 

Artigo 29 São necessidades básicas do menor, para os efeitos 
desta lei: 

a) saúde; 
b) cducaçiio; 
c) profissionalização; 
d) recreação; 
e) segurança social. 
Artigo 3• Os atas judiciais, policiais e administrativos que 

dizem respeito a menores são gratuitos e sigilosos, dependendo sua 
divulguçiio, ainda que por certidiio, de deferimento da autoridade ju
diciária competente . . 

~ I• A autoridade judicií~ria poderá determinar, a qualquer 
tempo, ouvido o Ministério Público, a incineração dos autos do pro· 
cesso cujo conteúdo, se divulgado, punhu cm risco o bcm-cstur 11sico, 
mcntul ou sociul do menor. 

§ 2Y A notícia que se publique a respeito de menor carente ou 
de conduta unti-sucial, não o podcr{t idcntilicur, vedando-se refc
rt!ncia u nome, apelido, filiuçào, purcntcsco e residência, sulvo no 
cuso de divulgação que vise a loc:tli1.açào de menor dcsnparccido. 

TITIJLO 11 
Da Aplicação da Lei 

Artigo 4• A aplicação desta lei levará cm conta: 
I- us ~il'ctrit.cs t.lu política nucionnl de bcm-estar do ménor, dc

linidus pclu legislação pcrtinemc: 
11 -o contexto sllcio-cconõmico c cultural cm que se encon

trem o menor c suu fmnilia: 
III- o estudo pri':vio de cada caso, reali1.ado por equipe de que 

pnrticipe pessoal técnico, sob u responsabilidade do órgão locul de 
execução da politica do bcm-estar do menor. 

Purttgrnl'o único. Na ausêncin de serviço cspcciulizudo, a auto
ridade judicií~riu podcrú requisitar, de pessoal habilitado, o estudo 
prévio n que se rcrcrc cstc urtigo. 

Artigo sv Nas comissões du presente lei, apli~.:ur-sc-Ct u lcgis
laçiio codificudn. 

TITULO III 
Do Ati v idade Judichirla 

Capl111/o I 
/)a .•I 11toridade Jlldiciâria 

Artigo 6Y A uuturidudc judiciítriu a que se refere estu lei scrft o 
Juiz de Menores, s.llvt• disposição cm contrí1rio da legislação locul. 

Artigo 7' À autoridade judiciilriu compctiril uplicur a lei e lis· 
culizur seu cumprirm:nto. 

Artigo MY A jurisdiçi\o Uc menores scril cxcrcidu, cm primciru 
instilnciu, pelo Jui1. de Menores e, em segunda, pelo órgão judici~rio 
indicado pela legislação lucul. 

I 
\ 

I 
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Artigo 9• O Juiz de Menores devcrâ ter formação espcciali
zadu pura o cxercfcio de suu runçilo. 

Artigo 10. A uutoridadcjudiciâria, al~m das medidas especiais 
previstas nesta lei, podcrâ, através de portaria ou provimento, deter· 
minar outras, de ordem geral, que se demonstrarem neccssârias ii 
assistência, proteçiio c vigih1nciu no menor, respondendo pelo abuso 
ou desvio de poder. 

Purúgrufo único. Contra os atas administrativos referidos nes
te artigo, o Ministério Público ou as partes interessadas poderão 
recorrer para o órgão judiciário de instância superior, no prazo de 
dez dias, observado o disposto no artigo 73. 

CAP!TU/.01/ 
Da Competência 

Artigo 11. A compctê~cia scrú determinada pelo domicílio dos 
pais ou responsável pelo menor. 

Parágrafo único. Em caso de conduta unti·social, serâ compe
tente a autoridade do lugar da ocorrência, observadas us regras sobre 
conexão c prevenção. 

Artigo 12. A autoridade do lugar cm que se encontre o menor 
será competente quando: 

I - inexistircm pais ou responsável, ou forem eles desconhe
cidos: 

11 - houver de ser aplicada uma das medidas previstas no 
urtigo 24, 1,11 e V. 

Artigo 13. Quando se tratar de menor carente ou de conduta 
anti-social, será competente o Juiz de Menores para Q fim de: 

a) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
b) conceder a emancipação, na forma do código civil, quando 

ausentes ou desconhecidos os pais ou rcsponsâvel: 
c) designar curador especial em casos de adoção, de apresen

tação de queixa ou de representação, c de outros procedimentos judi· 
ciuis ou extrajudiciais cm que haja interesse do menor: 

d) conhecer de ação de cobrança de alimentos. 

TITULO IV 
Do Ministério Público 

Artigo 14. As funções do Ministério Público serão exercidas 
pelo Cumdor de Menores, salvo disposição em contrArio da legis
lação local. 

Artigo 15. Ao Ministério Público compete fiscalizar a fiel apli· 
caçào desta lei. 

Artigo 16. O Curador de Menores deverA ter formação espe
cializada para exercer suas funções. 

Artigo 17. O Ministério Público scrâ intimado, pessoalmente, 
de qualquer despacho ou decisão proferida pela autoridade judi
ciAria nos procedimentos c processos regulados por esta lei. . 

Artigo 18. O representante do Ministério Público, no exercício 
de suas funções, terá livre acesso u todo o local onde se encontre 
menor, para o fim de fiscalizar o cumprimento desta lei, 

TITULO V 
Do Ad•ogado 

Artigo 19, Os pais ou responsâvel poderão intervir nos pro
cedimentos de que truta esta lei, através de advogado constitufdo 
com poderes especiais, o qual será intimado pessoalmente de todos 
os utos, 

Parágrafo único, Comprovada a miserabilidade dus pessoas 
mencionadas neste urtigo, poderão ser representadas por advogado 
nomeado pela autoridade judiciária, após indicação da Ordem dos 
Advogados do Brasil, salvo se houver órgão oficial de assistência 
judicil1riu. 

TITULO VI 
Da Atl•ldade Administra li•• 

Artigo 20. As medidas de assistência e proteção determinadas 
pela uutoridudc judiciúriu, no timbito desta lei, serão exccutudus pc-

las entidades criadus pelo poder público com u finalidade de atender 
aos menores n que se rerc::re o urtigo 19, I. 

Pm:'lgntftJ i1nh.:o. As cntidmlcs privadas dcdicudus à assis
t~nda c prntcç:lo no menor ~:omport1o o liistcmu comp\c::mc::ntur de 
c.\c,:uçútJ <.lcssas mcdidus. 

Artigo 21. As entidades criadas pelo poder público cus de na· 
turczu privada planejurão c executarão suas atividudcs de assistência 
e protcçiio ao menor, atendendo às dirctrizcs du politica nacional do 
bem-estar do menor. 

Parágrafo único. O trabalho de toda entidade dedicada à 
assistência c protcção ao menor carente ou de conduta anti-socínl vi
sará, priorituriumcnte, ao ajustamento ou à reintegração sócio
familiar deste. 

Artigo 22. As entidades mencionadas neste capítulo rorne· 
cerüo à autoridade judiciária, sempre que por esta solicitado, 
relatório de seus órgãos técnicos, nus fases de estudo, diagnóstico c 
tratamento do caso, podendo a autoridade determinar a realização 
de estudos complementares. 

TITULO VIl 
Das medidos de assistência e proteçiio 

CAPITULO/ 
Das Medida.r Aplicáveis ao Menor 

Artigo 23. Toda medida aplicável ao menor visará fundamcn· 
tal mente a suu intcgruçiio sócio-fumiliur. 

Artigo 24. São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade 
judiciária: 

I - entrega aos puis ou responsável, ou u pessoa idónea, me· 
diante termo de responsabilidade; 

li -colocação cm lu r substituto; 
III - imposição do regime de liberdade ussistidu: 
IV- colocação cm casa de scmiliberdudc: 
V - internação cm estabelecimento cducucionul, ocupacional, 

psicopcdagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro udequudo. 
Artigo 25. As medidas poderão ser, a qualquer tempo, e no 

que couber, cumuludus, modificadas ou substituídas umus pelas ou
tras, desde que os pais ou responsável pelo menor, a autoridade ad· 
ministrativu competente ou o Ministério Público demonstrem, 
através de petição fundamentada e instruída, a necessidade ou 
conveniência da cumulação, módificução ou substituição, 

Artigo 26. Paru a execução das medidas, previstas neste cupitu· 
lo, a autoridade judiciária poderá, ouvido o Ministério Público, 
determinar a apreensão do menor. 

SEÇÃOI 
Da Colocação em Lar Substituto 

Artigo 27. São formas de colocaçiio em lu r substituto: 
1- guarda; 
li-tutela: 
I 11 - udoçiio. 
Parúgrufo único. Salvo na hipótese do inciso III, os pais ou 

responsável poderiio requerer a restituição do menor, se 
demonstrarem uptidiio puru mantê-lo e educá-lo. 

Artigo 28. São requisitos para u concessão de qualquer das for· 
mas de colocação em lar substituto: 

I - qualificação completa do candidato n responsável e de seu 
cônjuge, se cusndo, com expressa anuência deste: 

II - indicação de eventual relução de parentesco do cundiduto 
ou de seu cônjuge com o menor, especificnndo se este tem, ou não, 
purentc vivo: 

III- comprovução du idoncidude do cundiduto u responsável: 
IV- quulificução complctu do menor c de seus puis, se conheci· 

dos: 
V- indicução do cartório onde foi inscrito o nuscimento do me· 

nor. 
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Parágrafo único, Se o registro do menor for desconhecido, a 
uutoridudc judiciária determinará a inscrição de seu nascimento, 
independentemente de custas c emolumentos, 

Artigo 29. Niio se deferirá colocação em lar substituto a 
pessoa que: 

1- revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a nature
za da medida: 

H- não ofereça umbicnte familiar adequado. 
Artigo 30. A colocação em lar substituto não admitirá trans

ferência do menor a terceiros ou sua internação cm estabelecimento 
de ossistência a menores, sem autoriznção judicial. 

SUBSEÇÃO I 
Da Guarda 

Artigo 31. A guarda obriga à prestação de assistência mate
rial, moral e educacional ao menor, sem gerar qualquer direito a 
quem for ela confiada salvo o de opor-se a terceiros, inclusive pais ou 
responsável. 

Parágrafo único. O responsável prestará compromisso ao 
assumir a guarda. 

SUBSEÇÃO 11. 
Da Tutela e da Adoção 

Artigo 32. A tutela e a adoção serão deferidas pela autoridade 
judiciária nos termos do Código Civil, após manifestação do Minis
tério Público. 

Par{agrafo único, A autoridade judiciária poderá editar 
normas de caráter administrativo, objctivando a celeridade do proce
dimento para a concessão da tutela c da adoção. 

Artigo 33. A adoçào do menor referido no artigo I•, 1, será 
preferencialmente plena. 

SEÇÃO 11 
Da Liberdade Assistida 

Artigo 34. Aplicar-so-á o regime de liberdade assistida em 
caso: 

I -de desajustamento familiar: 
li- 1.!111 LjUc se: rccunH:n~c um pcrim.Jo c.Jc transição para o "mc:io 

uhcrlo. 
Artigo 35. Ao determinar a imposição do regime de liberdade 

assistida, a autoridade judiciária fixará as regras de conduta do 
menor c designará pessoa capacitada ou serviço especializado para 
ucompunhar o caso. 

Parágrafo único. O serviço ou a pessoa apresentará relatórios 
periódicos à autoridade judiciária. 

SEÇÃO III 
Da Colocação em Casa de Semillbcrdade 

Artigo 36. A colocação em casa de semilibcrdadc, seju ou não 
profissionalizante, será determinada como forma de transição pura o 
meio uberto. 

SEÇÃO IV 
Da Internação 

Artigo 37. A internação somente será determinada se for in
viávd ou malograr a aplicaçilo das demais medidas. 

Artigo 38. O menor que apresente conduta anti-social será in
ternado cm estllbelccimento adequado até que, a qualquer tempo c 
mediante parecer técnico do órgão administrativo competente e 
ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciária declare a 
ccssnção da medida que deu motivo à internação. 

§ I• O menor sujcito à medida referida neste urtigo será reexa
minado periodicamente, com o int~:rvulo mf1ximo de seis meses, pura 
verificação da necessidade de manutenção da medida. 

§ 2• Nu falta de estabelecimento adequado, a intcrnuçilo po
dcrá ser feita, excepcionalmente, cm scçào de estabelecimento des
tintado a adultos, desde que isolada destes c com instalações upro-

priudas, de modo ·a garantir absoluta incomunicabilidade com, 
aqueles, 

§ 3• Se o menor completar dezoito unos sem quc tenha sido de· 
clarada a cessação da medida, passará à jurisdição do Juízo das Exe
cuções Criminais. 

§ 4• Na hipótesc do parágrafo anterior, o menor scr(a removido 
paru estabelecimento adequado, até que o Juizo das Execuções 
Criminais julgue extinto o motivo cm que se fundamentou a medida, 
.na forma estabelecida nu legislação penal. 

CAP!TULO 11 
Das Medidas ,rplicáa•eis aos Pai.< 011 Respon.<áa•t•l 

Artigo 39. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
I - udvcrtênciu: 
11 - obrigação de submeter o menor a tratamento cm clínica, 

centro de orientução infanta-juvenil, ou outro csíabclccimcnto espe
cializado determinado pela autoridade judici{aria, quando verificada 
u necCssidudc c houver rc.:cusa injustificável: 

III - perda ou suspcnsiio do pátrio poder: 
IV- dcstituiçiio da tutela: 
V - perda da guarda. 

SEÇÃOI 
Da Obrigação de Submeter o Menor a Tratamento 

Artigo 40. Os pais ou responsável firmarão termo de compro
misso, no qual u autoridutte judiciária fixará o tratamento a ser 
ministrudo ao menor. 

Paríagrafo único. A autoridade verificará, periodicamente, o 
cumprimento das obrigações previstas no termo. 

SEÇÃO 11 
Da Perda ou Suspensão do Pátrio Poder e 

da Destituição da Tutela 

Artigo 41. A perda ou u suspensão do pátrio poder cu dcstitui
çiio da tutela regem-se pelo Código Civil e o disposto nesta lei. 

Artigo 42. A autoridade judiciária poderá decretar a perda ou a 
suspensão do pátrio poder e u destituição da tutela dos pais ou res
pons{lvcl que: 

i - por ncgligclncia ou má conduta, desassistirem o menor 
quanto às suas necessidades básicas: 

11 -descumprirem, sem justa causa, as obrigações previstas no 
artigo 40, 

SEÇÃO III 
Da Perda da Guarda 

Artigo 43. A autoridade judiciária decretará u perda da guarda 
nos casos em que for cabível a perda ou u suspensão do pátrio poder 
ou a destituição da tutela. 

CAPITULO III 
Do Trabalho do Menor 

Artigo 44, A protcçi\o do trabalho do menor será regulada por 
legislação especial. 

TITULO' VIII 
Das Medidas de Viglhincia 

CAP{TULOI 
Disposições Gerais 

Artigo 45. Os cstubclccimcntos, públicos ou os privados, des
timados à ussisténcia c protcçilo a menor, poderão ser inspecionndos, 
n qualquer tempo, peln uutoridudcjudiciúrin ou udministrativu com
petente c pelo Ministério Público. 

Artigo 46. A uutoridadcjudiciâriu poderâ, de oficio ou por pro· 
vocuçilo duuntoridnde administrativa, ouvido o Minis1ério Público, 
ordcnaar o fcchumento provisório ou definitivo do estnbclccimcnto 
purticulnr que infringir normu de nssisti:ncin c protcçüo a menor, 
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§ I• O procedimento de vcrincaçuo de infruçào scrú instaurudo 
por parlaria, devendo a autoridudc judiciítriu inspecion,tr o estabclc· 
cimento. 

§ 29 A uutoridudcjudici{ariu podcr{t determinar, liminarmente, o 
afastamento provisório de dirigente do estabelecimento, designundo· 
lhe substituto. 

§ 3• Se u dccisüo nnal reconhecer u inidoneidude da instituição 
particular, ou de seus dirigentes, serú o estabelecimento fechado, sem 
prejuízo dus demais sanções legais cublveis. 

§ 4• Se o fechamento for recomendável por falta de condições 
técnicus ou materiais, a uutoridadc podcrú conceder prazo ia entidade 
pura supri-las. Se as condições nüo forem preenchidas no pruzo 
concedido, o estabelecimento serú fechado até que atenda us exi· 
géncius cstubclccidus, 

CAPITULO 11 

Da,,· Ca,\·as dt' Esp('tárulns, da,f Diw!rsões em 
Geral, do.< 1/otéis e Congéneres 

SEÇÃOI 
Dos Espetáculos Teatrais, Cinematográficos, 

Circenses,. Radiofónicos e de Televisão 

Artigo 47 f: proibido u menores de dez anos, quando desa· 
companhados dos pais ou rcsponsávc:l, a entrada cm salas de 
espctáculos teatrais, cinematográlicos, circenses c congêncres, bem 
como em qualquer dependência de estúdios cinemutogrâncos, de rá· 
dio ou televisüo. 

§ I• Nenhum menor de dez unos poderá permanecer em local 
referido neste artigo depois das vinte c duas horas. 

§ 2• Tratando-se de espctáculo instrutivo ou recreativo, a uutori· 
dude judiciária poderll altcmr os limites e as condições nxadas neste 
urtigo, 

Artigo 48 Nenhum menor de dezoito anos, sem prévia autoriza· 
çüo da autoridade judiciária, poderá participar de espetáculo público 
e seus ensaios. 

Artigo 49 A autoridade judiciária poderá ampliar, dadas as cir· 
cunstiincias, o limite de idade nxado pelo serviço de censura. 

Artigo 50 Serl• vedada a apresentação, em radio e televisão, de 
espeti1Culos proibidos pura menores de: 

I- dez unos, até üs vinte horas: 
li- catorze anos, até às vinte c duas horas; 
I! I ·- dezoito :mos, até 5:: vinte e três horas. 
Parágrafo único, Nenhum espetáculo será ápresentado sem 

aviso de sua clussificaçào, antes e durante sua transmissão. 

SEÇÃOII 
Das Casas de Jogo, dos Bailes Públicos e Hotéis 

Artigo 51 f; proibida a entrada de menor de dezoito anos cm 
casas de jogos de azar e de apostas. 

Artigo 52 f; proibida a entrada de menor de dezoito unos em 
boate, baile público e congénere, salvo quando, em face das cir· 
cunstüncias do caso ou das peculiaridades locais, a autoridade 
judiciária autorizá-ln. . 

Artigo 53 t: proibido a hospedagem de menor de dezoito anos, 
desacompanhado dos pais ou responsável, em hotel, pensão ou cstn· 
bclecimcnto consêncrc, sulvo quundo portudor de nutorizaciio de 
viagem, 

Pnrl1grafo único A autoridade judiciária poderá autorizar a hos· 
pedngcm em circunstúnciu especial. 

SEÇi\0 III 
De outros Locais de Jogos c Rccreaçio 

Artigo 54 t: proibida u entrada de menor de dezoito unos cm 
c.•aubelccimcnto que explore comcrcinlmcntc bilhur, "snooker" ou 
congêncrc. 

Artigo 55 Tendo cm vista us pcculiuridudes locais e os princf· 
pios dcstulei, 11 uutoridudcjudicillrill podcrl1 disciplinar: 

I - u cntmda c a pcr111anência de menor em estúdio, ginúsio c 
campo desportivo, cm cluhc c ussociucão recreativa ou desportiva:. 

11 - u cntrudu c u permanência de menor em salão de bilhar, 
"snookcr", boliche, bochu ou congénere, c cm boate de clube e de 
ussociuçiio rccrcntivu: 

III - u purticipaçuo c o comparecimento de menor em competi· 
ção desportiva: 

IV- u participaçiio de menor cm festividade pública. 
Parilgrafo único. Em qua1<1uer hipótese, é proibida: 
a) u pcrmanênci~1 de menor de dezoito unos, quando desacom~ 

panhado dos pais ou rcspons{!vcl, cm lugur rererido neste artigo, de~ 
pois das vinte c quatro horus: 

b) u admissão de menor de dezoito anos em sala de jogo. 

CAPITULO 1/1 

/Ja.1· Puhlicações Impróprias Para Menor 

Artigo 56 A autoridade judiciária poderú, de oficio ou por 
provocuçüo da autoridade administrativa, quvido o Ministério Públi· 
co, regular a forma de circulação de publicação que apresente textos 
ou ilustrnçõcs obscenos ou que induzam à violência. 

Parágruro único A noticia escrita relativa a impresso obsceno 
ou que induza ü violência, oferecida por qualquer cidadüo, será rece
bida pela autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público. 

Artigo 57 A autoridade judiciária poderá determinar a apre· 
ensüo das publicações a que se refere o artigo anterior, desde que 
descumprida a forma de circuluçüo imposta. 

* I• Após u apreensão, serüo intimados o editor, se conhecido, 
c os distribuidores, que terão três dias pura deduzir alegações. 

§ 2• A autoridade judiciária, assistida pelo Ministério Público, 
poderá consultar pessoa habilitada antes de proferir a decisüo, que 
manterú a interdiçüo ou liberarú u publicação. 

Artigo 5.8 Os anúncios ou cartazes que apresentem textos ou 
ilustruções obscenos ou que induzam à violência, e que se encontrem 
cm lugar a que menor tenhu acesso, poderüo ser apreendidos pela 
autoridade judiciúria nu forma prevista no artigo anterior. 

CAPITULO/V 
Da A urori:açào para Viajar 

Artigo 59 O menor de dezoito anos dependerá de autorizaçüo 
da autoridade judiciária para viajar, desacompanhado dos pais ou 
responsável, pura fora da comarca onde resida. 

. Purúgrufo único. A autorização é dispensável quando se tratar· 
de comarca contigua à da residência, se na mesma Unidade da Fe· 
deruçiío. 

Artigo 60 A autorização é indispensável quando se tratar de 
viugcm ao estrangeiro, salvo de: 

1- o menor estiver acompanhado de ambos os genitorcs: 
li -o pedido de autorização for subscrito por ambos os genito· 

res ou pelo seu representante legal. 
Parúgrufo único. A autoridade judicil~rin poderá, ouvido o 

Ministério Público, suprir o consentimento paterno ou materno. 

TITULOiX 
Das Entidades Executivas de Assistência 

e Protcçào ao Menor 

CAPITULO/ 
/)a.< Entidade.< Criada.< pelo Poder Público 

Artigo 61 As entidudes de assistência e proteção ao menor se· 
riiu crimlas pelo i'odcr l'úblico segundo as diretrizes du polftica 
nacional do bem-cstur do menor, e tcrilo centros especializados 
dcstinudos ii reccpçüo, triugem c 11 observaçilo e ii permanência de 
menores. 

§ I• O estudo do c11so do menor no centro de recepção, triugem 
c obscrvuçiio, considerurl1 os aspectos social, médico e 
psicopedugógico, c ser(• feito no prazo máximo de três meses. 
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* 2• A escolarização c a profissionalização do menor serão 
obrigntórias nos centros de permanência. 

CAPITULO 11 
Das Entidades Particulares 

Artigo 62 A entidade particular de assistência a menor somen
te podcrú funcionar depois de registrada no órgão estadual destina
do ii nssisti:ncia social, o qual comunicará o registro à autoridade 
judiciúriu c à Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor. 

Parúgrufo único Será negado registro à entidade que nilo se 
udcqunr às dirctrizcs da política nacional de bcm-estar do menor. 

Artigo 63 Toda instituição particular arquivará o registro dos 
menores que assistir ou acolher, no qual constarão data e circunstân
cia do atendimento, nome do menor e de seus pais ou responsável, se
xo, idade, ficha de controle de sua formação. reluçiio dos objetos 
pertencentes ao menor c demais dados que possibilitem sua idcntifi
caçiio. 

* I • Aplica-se o disposto neste artigo à instituiçiio de qualquer 
natureza que assista, acolha ou receba os menores referidos no artigo 

I'· I. 
§ 29 Toda instituição purlicular deverá promover a cscolari

zaciio c a profissionalização de seus assistidos, prererentcmcnte em 
cstubclecimentos abertos. 

Artigo 64. " vedado à instituição particular entregar menor 
sub judice a qualquer pcssou ou transferi-lo u outra entidade, sem au
torizuçiio judicial. 

Li•ro 11 
PARTE ESPECIAL 

TITULO I 
Do Procedimento Judicial com Relação a Menor 

CAPITULO I 
Da Verificação da Situação de M•nor Carente 

Artigo 65. Quulquer pcssou podcrú c as autoridades adminis
trutivas devcriio encaminhar à autoridade judiciária competente o 
menor que se encontrocarcnciado nos termos do urtigo 1•, I, letra a. 

Parúgrufo único. Relatado o fato ou aprescntudo o menor, a 
autoridadcjudiciúriu poderú colher, oralmente, os elementos que en
tender ncccssúrios e aplicar, de pluno, a medida adequada. 

Artigo 66. A autoridade judiciária instauralâ procedimento 
quando: 

I- não for possível ou conveniente o retorno do menor à 
guarda dos pais ou responsável; 

li- niio forem eficazes as medidas previamente aplicadas, ou 
delas discordarem os pais ou responsável. 

Artigo 67. Serão requisitos necessários ao procedimento, sob 
pena de nulidade: 

I- u audiência do menor, se souber expressar-se: 
11- a intimuçiio do pai ou responsável pura que ofereça razões 

cm dez dias, podendo arrolar testemunhas, exibir documentos e re
querer diligências: 

III- a realização de exames médico-legais c nomeaçüo de 
curador, cm se tratando de menor vítima de crime: 

IV- o estudo do caso, pot equipe interdisciplinar. 
Artigo 68. Cumpridas as diligencias, juntado o relatório does

tudo do caso e ouvido o Ministõrio Público, os autos serilo conclusos 
à autotidudcjudicií•ria, que decidirá cm cinco dias. 

* I• A decisiio que determinar a aplicação de medida prevista 
urtigo 24, poderá ser revista, a qualquer tempo, 11 requerimento 
pais ou responsável, do Ministério Público ou d11 autoridade 
'nistrativa incumbida de executá-lu ou de acompanhar seus 

:..n:ttos, 
* 2• Se houver controvérsia qu11nto ao direito à guarda do 

menor, o procedimento será ordinário, n11 forma prevista no Código 
de Processo Civil. 

CAPITULO 11 
Da Apuração de Conduta A lili-Social 

Artigo 69. O menor de dezoito e maior de quatorze anos, a que 
se atribua conduta anti-socinl, será, desde logo, encaminhudo pela auto
ridade policial à autoridade judiciária. 

§ I• Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade poli
cial responsável comunicará à autoridade judiciária o encaminhamento 
do menor u Delegacia de Menores ou a estabelecimento de assistência a 
menor, nõo podendo o prazo de apresentuçilc ultrapassar vinte c quatro 
horas. -* 2• Nu falta de delegacia especializada, o menor aguardará a 
upresentuçiio cm d•'Pendõnciu policial separada da destinada aos 
adultos. 

§ 3• A autoridade policial, para o fim de apurar delito que en
vulvu co-:.1utoriu de- menor, poder:'! solicitar à autoridade jUdiciária 
prazo nunca superior a cinco dias pura a realização de diligências e 
nprcsentuçiio do menor. Caso defira o pra7.o, a autoridade judiciária dc
tcrminur{t permanente prestação de assistência ao menor. 

§ 4• Ao apresentar o menor, a autoridade policial encaminhará 
rchttório sobre a investigação du ocorrência, bem como o produto e 
os·instrumcntos da açilo anti-social. 

·Artigo 70 O procedimento de upuraçiio de conduta anti-sociul 
do mc11or de dewito c maior de catorze unos compreenderá os se
guintes a tos: 

· I - recebidas c autuadas as peças de informação, a autoridade 
judicii1ria determinará a realização da audiência de apresentação do 
menor: 

li - na audii:nciu de apresentação, presentes o Ministério Pú
blico c o advogado, se houver, seriio ouvidos o menor, seus pais ou 
rcsponsúvcl, u vitima c testemunhas podendo a autoridade judiciária 
Uctcrminur a rctiruda do mc:nor do recinto; 

III - após a audiência, a autoridade judiciária poderá deter
minur u rcalizucilo de diligências, ouvindo técnicos; 

IV - a autoridade judiciária poderá, considerando u persona
lidade do menor, seus antecedentes e as condições em que se 
encontre, hem como os motivos c: as circunstâncias da açào proferir 
dc:cistao de plttnn, entregando-o aos pais ou responsável, ouvido o 
~inistério Púhlico: 

V- se ncar evidente que o fato i: grave, a autoridade judiciária 
lixaril pra1.o, nunca superior a trinta dias, pura diligências e para que 
t.ll!ljliÍJll! interdisciplinar apresente rclat~'Jrio Uo csludo d1> i:us'o: 

VI - dumnte os pru1.os a que se refere o inciso V, o menor 
lil:url1 cm obscrvuçfal, p~:rmanccendo ou não internado; 

VIl- salvo o pronunciamento cm audiéncia, o Ministério Pú
blico c o advogadll terão sempre o prazo de cinco dias pura se mu
nil'csl:lrcm sobre ll relatório cus diligências realizadas: 

VIII - a autoridade judiciária terá prazo de cinco dias pura 
proferir dccisõo fundamentada, cm seguida à manifestação do Minis
tério l'úblico c do advogado. 

Artigo 71 O menor de catorze unos será encaminhado, desde 
Iugo, por alicio à autoridndc judiciária, com relato circunstanciado 
<.h: suu conUulil. 

PurúgraJ'o único. Nu hipótese deste artigo, a autoridudejudiciú
ria pmlcri1. considerando a personalidade do ·menor, seus untecc
Ucntcs cus condições cm que se encontre, bem como os motivos e us 
circunsllmcias da w;Uo, proferir decisão de plano, entregando•l. aos 
pais uu rcsponsúvcl ouvido o Ministério Público. 

Artigo 72 Trutundo-sc de menor de dez unos, a autoridade 
judiciilriu podcril, ouvido o Ministério Público, dispensá-lo du 
uudi~nciu Uc uprcscntaçno, ou determinar que venha à sua presença 
para cntrcvistn, ou que seju ouvido e orientado por técnico, 

(',f PITU LO III 
Dos Recursos 

Artigo 7.1 llus decisões profcridus nos procedimentos de vcri
, J'il.!w.;ito d~t sitwu.;lin di! menor carente c de upuruçiio de condulu anti-
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!'oodal. •ts rmrtt:s intt:n:ssudus t: o Minlsté~io PUblico poderão rc
~.:urn:r. pam o l1rgàojudiciário de instünciu superior. no prazo de dez 
di:~s. cmltmlu da intinw..;rto, 

~ l" l> n.'~urs~,, n;'111 tcrú cl'cihl ~tt,rH.:n.;h·~,,, salvo quando se tratar 
de d~~.·hdl' que decrete <1 perda dclinith a .!.1 ~uard~t. 

~ 11• O Ministério l,íthlico e us purtes intcressudas terão o prazo 
de ~.:itlt:f.l di:~s rara ul'crccimento dt: razões e contra-razões. 

* Jl' t\ uutorit.iudc judidúria manterá ou reformará a decisão 
rt:corrida. cm Ucsp;.u..:llll fundumentndo, Se a mantiver, remeterá os 
m1tos ao úrg~l' judici(lrio de instância superior cm vinte e quatro 
hnr:ts: SI! u rcflHnHtr. us uutos serão remetidos à instância superior 
cm vinte c quatro lllmts, após requerimento do Ministério Público 
lHI de rurtc intcrcSSHt.iH, 1!111 cinCO dias, 

C.·f PfTULO IV 
/Ju l'mlu ,. elu Su.<pen.<iio elo Pá r rio Poda, da 
·l!esriruic<io ela T!trt'/a <'ela Perda da Guarda 

Artigo 74. A aç;,o de pcrdo ou a de suspensão do pátrio poder, 
nu cusu de menor referido no urtigo 19, I, terá procedimento ordi
nilriu. previsto no Código de Processo Civil, e poderá ser proposto 
pelo Ministério Público, por ascendente, cololerol ou onm do menor 
até o quurto grau. 

Artigo 75. A autoridade judiciária poderá, na audiência de 
instruçi1o c julgam~.:nto, determinar a sustação do processo, se o pai, 
a m~~.: ou o tutor comprometer-se a adotar medidas adequadas à 
prutt:~rto do tm:nor. 

Purilgral'o único .. A ~u;ào prosseguirá cm caso de inobservância 
das medidas impostas. 

Artigo 76. A perda ou a suspensão do pátrio poder não exone· 
mos pais do dever de sustentar os filhos; 

Artigo 77. A pcrdo da guarda será decretoda, após manifes· 
taçi1o do Ministério Público, cm procedimento sumaríssimo, previs
to no Clldigo dt: Processo Civil, ouvidos o menor, se souber cxpres
sm-sc.l~·rcsponsúvt:l c testemunhas. 

Pm(tgr<~l'o útliCl'. A autoridade judiciária, considerando a gra
,·idmlc do falo, podcri1 decretar a suspensão provisória da guarda li· 
minarméntc, cllnliando o menor à 01utoridadc administrativa compe
tente ou ;t pcssou idónc:a, mediante termo de responsabilidade, até 
dcl.!isàu final. 

TITULO 11 
Das lnfrações e seu Procedimento 

Capíwln I 
/Jt1s Jnfruçtie.\· Conwtidas Contra a Assistência, 

Proteçào L' Vigilância a Menores 

Artigo 7X. São inl'raçõcs contra a assistência, proteçào e vigi· 
lilncia a menores as condutas dennidos neste Capítulo. 

Artigo 79, Divulgar, lolal ou parcialmente, sem a autorização 
dcvid;.t, por 4UUI4uer meio de comunicação, nomes, atas e documen· 
tos de procedimento judiciul relativo a menor. 

Pcnu- multa de até cinqUenta salários mínimos da região. 
* li' Incorre n<l mesma penu quem exibe fotografia de menor 

c:m:nte, de ~.:ondutu :mti-social ou vitima de crime. ou qualquer ilus
lraçr,o 4uc lhe diga respeito ou se renru a fulos que lhe sejam impu· 
tudos, de l'ormu u permitir sua identificação, direta ou indiretamcnte. · 

~ ~~· Se o futo for pruticudo por órgão de imprensa ou emissora 
t.lc rúdio ou telcvisi\o, além da pena prevista neste urtigo, u auto
ridade judiciilria podcril determinar a opreensilo du publicoção ou u 
suspcnstíu du progrumuçilo da emissoru até por dois dias, bem como 
du puhlicaç:10 du periódico ali: por dois números. 

~ Jl' O disposto neste urtigo nào se uplicu à divulgação, exibi· 
t;lio ou ilustru~;Uo que vise u loculizuçào de menor desuparCcido du 
c:~s:t dos pu is uu responsúvel. 

Artigo Hll. Anunciar, por 4uulqucr meio de eomunicuçilo, pe· 
t;us tcutruis, lilmcs cincmutogrúficos ou quuisquer rcpre.~cntações ou 
cs.rctíwulus, sem indicur os limites de idude pnru o ingresso de menor. 

Pena- multa de uló um salário mínimo da rcgiilo, dobrada na 
reincidência. aplicável, sepurudumente, ao estabelecimento de diver
srw c ~lOS llrgi\os de divulgação OU publicidade. 

Artigo H I. Transmitir. alravi:s de rádio ou televisão, cspelâ· 
cu lo cm l'uix.u de horíuio diversa da autorizada ou sem aviso de sua 
dotssilic:u;ào, 

Pena - multa de del a cinqUenlo salários mínimos da região, 
aplicando-se o dobro no reincidência. 

Artigo H2. Exibir, no todo ou em parle, filme, cena, peça, 
traller ou congi:ncrc, bem como propogandu comercial de qualquer 
nalurct.a, cujo limite de proibição esteja acima do nxado para os nie· 
nort:s admitidos uo espc:táculo. 

Pc1H1- multa de meio o dois salários mínimos da rcgiilo. 
Pari•grofo único. A peno poderá ser cumulada com a suspen· 

''"'da exibição ou do espeláculo, no caso de inobservância da elas· 
silic:~~;t10 1ixad:1 pelo serviço de censura. 

Artigo HJ. Divulgar. atravi:s da fixação de anúncios ou car· 
tut:t:s, tc:dos ou ilustrações obscenos ou que induzam à vioiCncia, em 
lugur ~llJUe mcnt..?r tenhu acesso, 

Penu -mult:t de meio a dois salários mínimos da região. 
Artigo 84. Deixar o responsável do estabelecimento ou o empre

sário do espclilculo de observor o que dispõe esta lei sobre o acesso 
de menor a espetáculos e diversões, ou sobre sua permanência e par
ticipação nestes. 

Pena- multo de até cinqUenta salários mínimos da região: na 
reincidência, além da multa, o autoridade judiciária poderá deter· 
minar a ~uspensào do espetáculo. 

Artigo 85. Promover o participação do menor de dezoito anos 
em certame de beleza ou similar, sem autorização da autoridade 
judiciário. 

Peno - multu de um a vinte salilrios minimos da região, 
aplicando-se o dobro no reincidência. 

Artigo 86. Hospedor menor de dezoito anos, desacompanhado 
dos pois ou responsilvel, cm hotel, pensão ou congênerc, solvo se 
portador de outorização de viagem. 

Pena - multa de meio a dois salários mínimos da região, cm 
cada caso. 

Artigo 87. Expor ou vender o menor publicação cujo conteúdo 
seju obsceno ou induza à violência. 

Pena- multo de um a vinte salãrios mínimos da região, apli· 
cando-se o dobro na reincidência. 

Artigo RS. Transportar menor de dezoito anos, desaeompa· 
nhodo dos pais ou responsável e sem autorização escrito do outori· 
dadejudiciária, pura fora da Comorca onde resida. 

Pena - multa de um o três salários mínimos da região, se por 
via ,terrestre: de três a seis salários mínimos da região, se por via 
marilima ou aérea, aplicando-se o dobro na rcineidêncio, em 
qualquer caso. 

Artigo 89. Descumprir qualquer disposição do Título IX, 
Capítulo 11. Livro I. desta lei. 

Pena- mui tu de um o três salários mínimos da região. 

C ti PfTULO 1/ 
Da Aplicação das Penalidades 

Artigo 90. As normas do capítulo anterior serão aplicadas com 
observúneiu do disposto no Parte Geral do Código Penal. 

Artigo 91. As sanções previstas nesta lei niio lêm carâler penal. 
Artigo 92. Quando nilo expressamente cspecincoda, o pena 

mínima de mui lu serã de I /4 (um quarto) do salário mínimo da 
região. 

Artigo 93. Sendo primário o infralor poderã ser aplicada a pena 
de advertência. 

Artigo 94, Considera-se reincidente, pura o efeito desta lei, 
aquele que pratica o falo depois de condenado por dccisilo passada 
cm julgado, por qualquer infrnçào prevista no cupllulo anterior. 
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P:trí1grnro único. A reincidência prescreve cm dois unos, 
contudns do pugmncnto d;.1 multu ou do recebimento du udvcrtêncin. 

Artigo 95. A uplicaçUo das pcnulid;~dcs rrevistas ncsla lei não 
imrcdc a imrosiçilo de outrus sanções de nuturezu 'pcnul ou adminis
trutivu. 

C A PITU 1.0 III 
Do Prnce.I'.IO de Aplicação da.1· l'<'llal/dade.l' 

Artiso 96, As muiUIS estubclccidas nesta lei scrüo impostus pela 
nutoridude judiciúriu nos procedimentos previstos no Livro 11, 
Título I ou em processo especiul. 

l'aràgrufo único. A multu será imposta utravés de decisão fun· 
dwncntadu, intimando-seu seguir o infrator, para efeito de recurso. 

Artiso 97. Em caso de infrução cometidu utravés de truns· 
m issiio simultilneu de ri1dio ou televisão que utinju mais de uma 
comurcn scrf1 comrctcntc, para a nrlicuçilo du pcnalidude, a autori
dade judiciária do local de emissão. 

Artigo 98. o processo especial scru iniciado por porturia da 
uutoridadc judiciária, representaçilo do Ministério Público, ou auto 
de infração lavrado por funcionário competente c assinado por duas 
tcsh:munhus. * J• No processo especial, iniciado com auto de infração, 
poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e 
as circunstt1ncias du infração. 

* 2• Sempre que possível, à verificação da infração seguir·se-á 
u l:1vruturu do auto, certificando-se, em caso contrário, os motivos 
do retardamento. 

Artigo 99. O infrator terá prazo de dez dias para apresentação 
de defesa, contado da datn da intimação, que serl1 feita: 

I -pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado nu 
presença do infrator: 

I I- por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, 
que entrcgurá cópia do auto ao infrator ou a seu representante legal, 
luvrundo certidão; 

III -por via posl;tl, com :tvisn Je rcechimentu, se nilo for en
Ctlllll'i!dtl o infr:llor 11U seu rcprcsentnnte legal: 

IV- por. edital, com o prazo de trinta dias, se incerto ou não 
subido o paradeiro do infrator ou de seu representante legal. 

Artigo I 00. Os recursos das penalidades de que truta este Capi· 
tu lo regem-se pelo disposto no artigo 73. 

Par:ígrafo único, Os recursos das decisões que impuserem mui· 
til terão efeito suspensivo, 

Disposições Finais 

Artigo 101. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de 
men11r, n qu:llter:'i sem~rt.: direito it visita de seus pais ou responsíwcl 
e de advogado, independentemente de procuração. 

Artigo 102. O menor carente ou de conduta anti-sucial tcrú, 
sempre, direito à assistência religiosa. 

Artigo 103. As multas impostas com base nesta lei reverterão à 
entidade dcstinuda à assistência c proteção ao menor, criada pelo 
poder público estudual. 

Artigo 104. A uutoridade policial e seus agentes, encarregados 
de diligências e prática de atas relacionados com a execução desta lei, 
deveriio ter formuçiio especializadu. 

Artigo I 05. Esta lei entra em vigor ... 
Artigo 106. Revogam-se o Decreto n• 17.943-A, de 

12· ttl·l'i7~. u l.ei 11'' S.~.IX, de 10·4·1967, a Lei n' 5.439, de 22-5·196M, 
~dcm:1is dispusi~tlcs cm contrí1rio. 

O Sr, Frane~ Montoro (MDB- Silo Pa•lo)- Sr. Presidente, 
peço u puluvru. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palnvru 
ao nobre Senudor Frunco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDD - São Paulo. Para 
dlseulir a matéria, Sem re•lsão do orador)- Sr. Presidente, nu mes· 

ma linhu dus consideraç<ics que ucaha de fuler o nobre Scnudor Ncl· 
snn Carneiro, estamos reccbendl> sugestões sobre o novo Código de 
Menores, objcto do rrojeto de lei CJ11 discusNilo c votm;rlo neste 
momento. 

Trutn-sc, cm primeiro lugur, de umn sugcstilo c.Jn Funduçào 
J>uulistu de Promoçuo Social do Menor, entidade especiulizuda e que 

:i;1 H'L'nllil'll magnif11.:a c\pl'ri~nda soiHc a IIHtt.:·ria. Outrus sup.cstõcs 
nns chcgam,ligudus uo problcnm do menor. 

O pmw regimentlll paru tramitação dos Códigos é de 20 dius, 
prorrogi1vcis por muis 20 dias, c no múximo ror mais 20 dins. Eviden
te que cm 60 dias não é possível recolher num PJís de extensão con· 
tinentul como o Bmsil todos aqueles subsídios - como o Brasil -
de todus liUl.ls rcgiàcli. 

O nohre Senador Nelson Carneiro acaba de fazer referência ao 
Congresso dcJuíles de Menores de todo o Pais, u realizar-se em Ma· 
naus, no dia 21 do corrente, e o debate principal desse Encontro é o 
Projeto Nelson Carneiro, sobre o Código de Menores. 

Nestas condições, Sr. Presidente, parece-nos da maior 
conveniência o adiamento da discussão desta matéria, inclusive pura 
umu decisão relativa à sua trumitução. Talvez seja possível dar-se à 
matérin tramitação mais ampla, capaz de aproveitar as liugcstàes que 
nos estão chegando de vários pontos do Pais. 

Nclitc sentido, c:swmos cncamin'hando ;) Mcsu requerimento de 
adiamento da discussão do projeto de lei pelo prazo de trinta dias, 
paru que possa cobrir também a data do Encontro dos Juizes de 
Menores. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, re· 
querimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário. 

i':. lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•45Z, DE 1975 

Nos termos do urt. 310, letra "c" do Regimento Interno, requei· 
ro udiamcnto da discussão do Projeto de Lei do Senado n• I 05, .de 
1974, a fim de ser feita na sessiio de 8·1 1·75. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDE~TE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
lklihcra~;'lo \III Plcn:'1riu, ;1 mat~ria ligumrú llil Onlcm do Dia da scs
.-.:'ltl de X de lltlvemhro. (Pausa.) 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Hú ainda oradores inscritos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- São Paulo)- Sr. Presidente, 
pe~n a palavra cmno l.írler de Buncada. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao uolm Senador l'runco Montara, como Líder de Bancada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São PouJo, Como 
Lldcr, pronuncia o seeulnte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores: 

Entre us tarefas que cabem ao Congresso Nucionul, e partieulur· 
mente u Bancada da Oposição, inclui-se o ucompanhamento e 
unillisc criticu da execuçiio dos plunos de Governo. 

J>or assim entender, u Buncuda do Movimento Democrático 
Brasileiro, no Senado Federul, vem estudando a possibilidude de rcu· 
lizar, cm eurí1tcr permuncnte, uma avaliação .técnica sobre a exe
cução do l'lano Nucional de Desenvolvimento. 

O registro sistcmlttico dos resultados que vüo sendo atingidos na 
execuçiio dus utividades incluídas no Phino permitirá, nilo só uma 
perspcqtivu purciul dos acertos ou desacertos dos objetivos fixudos, 
mas ofereceri\o, tumhêm, u oportunidude de reujustá-los à dinúmica 
de nossu reulidade. 

Conscienie do interesse público dessu contribuição, u Buncada 
do Movimento J)cmocratico Brasileiro necessitu, paru a rculizuçào 
du turcJ'u u que se propõe, de dudos complementures que envolvem o 
detulhumcnto, uno u uno, dos quudros u seguir indicados, c que, no 
li J>Ni}, suo upresentudos upenus em relação uo finul do pcrlodo, ou 
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s~.:ja. JIJ79, niiu permitindo, assim, :1 unúlisc, avaliação c possível revi
sito, purulclamcntc it suu cxccuçito. 

Ncstc sentido, tornum-sc indispcnsúvcis informuçõcs detalha .. 
dw ... ano :t ano, sohre os seguintes itCns: 

a) Quadro I, Perspectivas du Economia Brusiloiru, não 
apenas p;mt I'J7Y, mas 76, 77, 7H c 79; 

b) Quadro 11, Indicadores Económico.« Sociais; 
c) Quadm 11 I, Indicadores Económicos c Sociais 

(Ordens de Magnitude); 
d) Quadro IV, Síntese do Programa de Investimentos; 
e) Quudro V, Orçumcnto Social; 
f) Qtutdro VI, Investimentos cm Infra-Estrutura 

Econômica: 
g) Quadro Vil, Investimentos cm Indústria c Agropc

cu{tria: 
h) Quadro VIII, Integração Nacional: Recursos pura o 

Nordeste, Amuzôniu c Ccntro-Ocste, 

Como pode concluir V. Ex•, nosso propósito é o de colocar cm 
exume c dcbatc pcrmancntc o Plano Nacional de Desenvolvimento, 
mt prcsuJH;fiu dc que scus objctivos c resultados possam ser aferidos, 

'aperfeiçoados c consolidados a partir dos dados parciais que forem 
sc.:ndo nh .. 'ltllÇitdos. Modilicar .. se .. ;i, com isso, a prática, que vem 
scndo :.tdotad:.t, dt: :múlisc restrita do Plano à época de sua trami .. 
t:.tl;fto lcgislativu. 

Rccunhcecmos as diõculdadcs que poderão surgir no dosdobru
mctllo anu:.tl dc alguns dados, priricipalmente aqueles não depcm .. 
Ucntcs d:.t :u;ito ~.:.xclusiv:.t do s~.:tor público. Entn.:tanto, entendemos 
que se houve possibilidade de projcl:i-los pura todo o período, hu
verú igualmente condições de: parcelamento anual, através de esti .. 
mutivus.uproximudus. 

·A Jim de tjUt.: o Movimento Democrútico Br~silciro, através de 
su:t B:nH.::.td~t no S~.:n:tdo, possa levar avante os objetivos menciona .. 
u,1s, soli~.:ito de V. Ex~.~ fuça chegar, através dessa Presidência, ao Sr. 
Ministro de. Estudo Chefe da Secretaria de Pluncjumento du Presi
Uênci:t dn Repúblicu u solicitação da Lidcrunça do Movimento De .. 
nwcrútico Brasileiro, no s~:ntido de .nos serem fornecidos aqueles 
1.hu.los. 

Encuminhumos 11 V. Ex• c.:sta'solicitação, certos de que com isso 
\!sl:.lmos prestando um serviçO à ·fiel execução dos planos traçados 
pelo Governo c d:tndo cumprimento à missão de lodo o Congresso 
Nucion:tl c. particul:trmente, du Bancada da Oposição. 

Em" que tínhamos u dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência oncu
minlwr(t o pedido de V .. Ex~ c, oportunamente, trará a resposta. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Siio Paulo)- Muito obrigado 
uV.b• 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u palavra 
uo nobre Scnudor Teotónio Vilela. 

O Sll. TEOTÓNIO VILELA (ARENA -.A L) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, os jornais de hoje anunciam u fula do Sr. 
Presidt:nlc da República sobre problemas oconõmicos du maior 
gravidado. 

Ontem, desta tribuna, o eminonlo Senador Jarbas Passarinho, 
Vicc-Lider do Governo, pronunciou um discurso do signilicuçiio 
profunda, analisando os contratos de risco, a importância do 
petróleo no mundo moderno, do onde destaquei o seguinte: 

I') Hit necessidade de fazer durar o petróleo o do se buscur um 
substituto p:tru ele. 

1Y) Nenhuma fonte de encrgiu é desprcz[vel. 
3•) I'; urgente u diversilicaçilo dus fontes de onergiu, 

4•) E importante o alivio com substiluiçi!o do polróloo por 
outro tipo de energia, u nm de que possamos obter aquilo que 
coloquei por ordem do sua exposição. 

S•) O equilíbrio no balanço de pagamentos. 

Destaco esses pontos do discurso do Senador Jarbus Pas
sarinho, porque os considero importantes para o. desenvolvimento de 
um discurso que não é outra coisa senão a continuação da tese, de 
uma progrumaçiio ou do uma politica para o álcool. 

Ainda ontem, um repórter de coluna econõmica de importante 
jornal me indagava se realmente tinha fundamento o que cu dissera, 
semana passada, tilo estarrecido estava ele diante dos números quo 
apresentei o, principaltnente, daquilo que ele chamava de "facilidade 
pura se produzir o álcool carburante, o álcool combustível, o álcool 
químico". . 

Nu vordado, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o problema é tão 
simples quo todos nos assustamos com ele. Estamos habituados ao 
mistério, à controvérsia, enfim, àquilo que ignoramos c, quando 
conhecemos do sobra uma matéria, õcumos abismados, achamos que 
ola não tom importância alguma na vida nacional. Mas isso é vicio 
contraído cm nossa formação, de viver atrás dos caminhos abertos 
por outros países ou por outrlj6 civilizações; Fazemos sempre o que 
os outros jã nzoram e com isso nos sentimos tranqUilos. A 
insegurança em torno das decisões é alarmante, chocante e, 
sobretudo, triste. 

Não hã por que temer os números que ofereci da tribuna. 
Qualquer empresário de álcool, qualquer químico industrial, qual
quer técnico no sotor - mas técnico de verdade, niio técnico de 
gubinoto - podor;i constatar, com a maior simplicidade, o que aqui 
apresentei. 

Sr. Presidente o Srs. Senadores, quando o Senador Jarbus 
Passarinho diz quo o contrato de risco nilo resolve, de imediato, 
nossa situação, está absolutamente certo, E tcmo5 de encontrar uma 
pronta soluçilo pura u perplexidade om quo nos encontramos. E, pior 
que u perplexidade, o impa~se, a caminhada negativa, Nilo enc?ntro 
o niio hã quem me aponte outro cuminhó senão o da produçuo do 
:ilcool. 

Dizer u oslu Nuçilo quo possuímos, a esta altura, capacidade 
técnica instalada para produzir 2 bilhões e 500 mil litros do álco?l e 
não o fazemos, nilo i: nenhuma fantasia - é só constatar, E dtzer 
quo, desde quo nxadas linhas do produção, poderemos, dentro de um 
ano. obter resultados positivos, ou seja, a produçilo de 2 bilhõc~ c 
SOO mil litros de álcool, também não é nenhuma heresia, musa pura 
vordudo. 

Dizer, Sr. Prosidonlo, quo o que vamos gastar no aumento do 
10%, cerca do 2 bilhões e 500 milhões de cruzeiros, é importância 
suõciente pura eomplomentarmos u estrutura alcooleira brasileira, 
pura a produção do IS%, que ora a primeira mela do Governo, 
tumbi:m não é nenhuma inverdade. 

Com esta importüneiu de 2 bilhões e SOO milhões poderemos 
instulur 50 unidades pura u cunu-de-uçúcur, ou 100 unidades pura 
umil(ICeOS, 

Por quo não se faz? 
Creio, Sr. Presidente, que o aparte que outro dia me dou o nobre 

Senador Franco Montara, sobro so nilo huveriu em torno do tudo 
isto alguma coisa que nilo estamos vendo, nem apalpando, mas que 
entruvu a murcha do Governo, a disposiçi!o do próprio Presidente du 
República, tem fundamento, No mou entender, jã existe uma onda 
divorsionistu pura que nüo so produza âlcool, o, ainda hú pouco, um 
Embaixador do Brasil, quo foi õguru do comando do Governo do 
eminente Presidente Cuslollo Branco, docluruva, u respeito da 
produção de álcool, que toda hora om quo hú uma crise ~urgem os 
m(lgicos - é que estamos vivendo, agora, u hor~ do dc~pertar dos 
mágicos. Quem gosta d•• for um pouco sabe que JÚ so encontra ~sse 
livro nus livrarias- cu próprio tive a sutisfaçi\o de o !or. O refendo 
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Embuixador, que é cspcciulistu cm blaguc c em latim, pois foi 
scminuristu, gostu, nu verdade, de subestimar os demais', ... t esse 
subestimur que vem crhmdo entraves ao desenvolvimento nucionul. 
A sugestiio que S. Ex• deu foi a de produzir uçúcar, vendê-lo c, com 
o dinheiro, comprar a gasolina. Masquem gurante o preço do uçúcar 
no mercado externo'! Sc:rú esse Embuixudor? 

O Sr. llcncdito Fcrrciru- Permite V. Ex• umu induguçiio? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muita satisfaçiio, 

O Sr. llcncdito Fcrrciru- Nobre Senador Teotónio Vilela, nua 
c.!, se niio me fulham os meus parcos conhecimentos, o álcool um 
subproduto do açúcar cristal? Essa é a primeira indaguçiio. A 
segunda: na época em que lidei com indústria de bebidas alcoólicas, 
comprava muito álcool das usinas. Jogavu-se, no Brasil, muito 
mcluço fora, porque a cupacidude do consumo do mercado interno 
nuncu foi bastante para absorver o álcool decorrente de todo o 
melaço. lndugo de V. Ex•, que ainda é empresário no setor, se nua 
ocorreria, atuulmente, esse terrível fenômeno, em face das nossas 
nccessidudes de álcool. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Atu'alizo o nobre Senador 
Benedito Ferreiru, c,om muita satísfaçiio, apenas lamentando que 
S. Ex• esteja um pouco atrasado em relação ao problema de 
tecnologia do álcool. 

Faz-se o álcool do meluço, que é um produto residual do açúcar: 
mus o álcool se faz, diretumente também, e principalmente, da cunu. 
E o OH:Iaço, hoje, não t: mais jogudo fora, Isso foi há algumas dê· 
cadus. Hoje, o melaço é um subproduto riquíssimo: serve niio so
mente. pura se produzir o álcool, como tumbém para alimento de 
animais, c várias outras aplicações. Entiio, quando esse nobre Em· 
b;lixudor se referiu ao problema do aumento da produção do a<iúcar 
não c:stava pensando cm que, assim, teria que se produzir o melaço e, 
conseqüentemente, mais álcool. Ni:o. S. Ex• queria fazer uma jo
gada, que, talvez, csteju dentro do seu pensamento e da sua filosofia, 
de evitar u produção de álcool. 

Mas, Sr. Presidente, vamos admitir u tese de se trocar açúcar 
por gusolina. Quem nos garante um preço lixo ou um preço mínimo 
no mercado internucional? Dentro de um uno, a tonelada de uçúcar 
chegou u custar 1,500 dólares e baixou a 280 dólares. Com o preço de 
2~0 dólares, de já está se avizinhando du faixa da gravosidade. Daí 
para baixo, sc:rá prejuízo exportar açúcar. E como se uventn hoje 
semelhante idí:ia, para innuenciar o Governo?, Por outro ludo, se 
tivóssemos que produzir muis açúcar para transformá-lo em 
gusolinu, teríamos de instalar mais fábricas, porque a capucidade 
instalada atualmcnte é suficiente apenas para o consumo nacional e 
os contratos que já possuímos com o exterior. Entuo, teríamos de 
criar mais indústria. Entre criar uma indústria de uçúcar c criar uma 
indústria de álcool, o custo é fantástico, Variu simplesmente entre 
300 milhões de cruzeiros e 50 mil cruzeiros. 

Vó-sc, portunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que h6 uma 
·preocupação. Outra pergunta sobre o álcool, que me foi feita: Como 
iria licar u comercialização c a distribuiçuo? Estú uí a outra ruzào 
paru não se fabricar álcool. E jú houve, cm algum tempo, argumen· 
tuçf1o, lt:vudu t:m contu por pessoas ingí:nuus, de boafé, de: que nfl(l 
cru interessante produzir (!Jcoot, porque, se ele entrasse com 15% nu 
composição da gusolinu, a PETROBRÁS iria ter um prejulzo de 15% 
nu suu comcrciulizaçüo. 

Imaginem o que dizer u Shell, a Atluntic, c us dcmuis com
;··nllias. Jmugincm quunws pessoas esturào falundo, por c:stus 
compunhius, ingcnuamc:ntc ou de propósito, cm termos mc:smo 
comerciais. puru cvitur um pragrumu ulcoolciro puru o Brusil. 

Trago aqui, simp.lesmente, uma amostragem do que seria u 
instalaciio da ugroindústriu do úlcool para este País. Vamos tomar, 
por exemplo, a cana-de·açúcar. Com isso nua quero dizer que nua se 
lilça álcool de mandioca -apenas trago alguns dudos, tomando por 
base a cana-de-uçúcar. Admitamos 15% de mistura nu gasolina, e 
niio os 25% hoje anunciados, Uma tonelada de cana de bou quali
dade gera 65 litros de úlcool, que valem cinqUenta e dois litros de 
gasolina, que provóm de duzentos e dezoito litros de petróleo, ou I ,5 
barril de óleo. 

Teriamos, então, fazendo a substituição: uma toncludu de cana, 
que~hoje está custando noventa e seis ou noventa c oito cruzeiros
não chega a cem cruzeiros -é equivalente a I ,5 barril de petróleo, 
que valem quinze dólares de alívio na balança comercial. Iríamos, 
assim, trocar uma tonelada de cana por quinze dólares. Sabendo-se 
que uma toneluda de cana vale, hoje - para conversarmos em 
termos redondos- cem cruzeiros, quanto iria ganhar o País? 

Pcrguntu-sc: e a industrializaçíio? Vou dar de barato que a 
industrialização valesse, também, cem cruzeiros, o que não valerá, de 
maneira alguma. O que teríamos de economia? Quinze por cento de 
mistura de álcool à gasolina vuo exigir um equivalente a 25 milhões 
de toneladas de canu. Com 25 milhões de toneladas de cana, iríamos 
dur ao Governo os 15% de q~e ele necessita para adicionar à 
gusnlina. Teríumos, com isso, nu melhor das hipóteses, mesmo admi
tindo que pura u produção da cana-de-aç~car tivéssemos de gastar 
dólurcs, porque importamos o fertilizante, de gastar algumas 
máquinas, que uinda hoje são importadas. Vamos admitir que no 
custo de uma tonelada de cana se computassem trés ou quatro 
dólares; ainda ficariam onze dólares. Dentro deste raciocínio, cerca 
de 600 milhões de dólares seriam economizados. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte~ 

OSR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nua há como divergir do raciocínio 
de V. Ex•, porque a cana seria produzida, efetivamente, no solo 
brasileiro, com mão-de-obra brusileira e, sem dúvida alguma, u 
sungriu de dólares seria evitada. Mas tenho receio de que o 
pronunciamento de V. Ex• poderá permitir uma distorcão, que irá 
contaminur u idéia oentrul dos objetivos de V. Ex• - que são os 
muis sadios possíveis. Sem nenhum propósito de divergir, mas, ao 
contrário, apenas paru colaborar, porque acho. a idéia mais do que 
válida, gostaria de lembrar a V, Ex• que os contrários poderuo 
argumentar que escapam, aos cálculos elaborados por V, Ex•- por 
certos feito$ com a pressa com que somos forçados a trabalhur, dada 
a exigüidade de tempo que nos sobru nesta Cusa, e este i: o ponto 
sobre o qual gostaria de chamar a atençiio, pura que não sirva de 
"munição" aos contrários- os derivados do petróleo. Sabe V, Ex• 
que esse barril c meio de petróleo, invocado por V, Ex• pura u 
paridade de custos, nua daria só essa gasolina; ele renderia também 
outros subprodutos, que, somados, teriam uma signiucuçiio bastante 
acentuuda, que viria contrapor uos cálculos de V. Ex• umu purcela 
realmente ponderável. Mas- e esse é o ponto a que quero chegar
ainda que, em realidade, esse álcool custasse efetivumente mais curo 
que o petróleo, que fosse o dobro, produzido aqui ele estaria gerando 
empregos, principalmente numa área onde temos excesso de míio-de
obm, u área rural, hoje trazida paru a urbunu, para viver como pária, 
porque marginalizada, sem qualificuçíio profissional. Com isso, 
dcscnvolver·sc-iu u ugroindústria, em condições de absorver e!isa 
mtio·de-obru que aqui c:t;t(l~scm emprego ou nu busc do subemprego, 
Sem dúvidu ulgumu, em· termos econômicos, nno hí1 como se 
discutir: que custe o úlcool o dobro do petróleo - e acredito que 
outros podcríio ulegur, até, que costurá o dobro - em termos de 
desenvolvimento nacional, quando estamos nesta diliculdudc que 
enfrentamos, não creio huju economistu, por mais inteligente, por 
muis vcrsudo que seju no chumudo _.economês'\ que possu 
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contrapor argumentos válidos à opinião de V, Ex• Muito obrigado a 
V, Ex• pela tolerância, 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Muito obrigado u V. Ext pela 
interferência, nobre Senador Benedito Ferreira. Gostaria, se 
possfvel, de explicar o seguinte: no petróleo - para o estudo da 
situação do Brasil, hoje - há que considerar três rumos impor
tanlfssimos: o combustfvcl lfquido, que se obtêm do álcool; u 
petroquímica, que o álcool também atende através do cleno; e a 
celulose, que se pode obter com o bagaço de cana, ao se processar a 
industrialização do álcool. 

Então, os três pontos capitais para o deflagrar de uma indústria 
brasileira, rigorosamente nacional, com capital também exclusiva
mente brasileiro, estão dentro do álcool. Não há por que recear. Nilo 
se trata aqui de problema de cálculo. 

Desejo informar a V, Ex•, Senador Benedito Ferreira, que aqui 
não estou somente com a teoria, mas também com a prática. 
Compreendo as preocupações de V, Ex• Agora, que o petróleo dá 
uma enormidade de subprodutos, o que não acontece com o álcool, i: 
evidente. Mas, para a nossa situação, com o que o álcool já fornece e 
aproveitados o combustfvcl líquido, o cteno para a petroquímica e o 
bagaço de cana para a celulose, se o Governo abrisse os olhos para 
isto e constatasse esses pequenos detalhes, meu Deus do céu, 
esturramos ricos com os detalhes, 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Pois não, nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Não quero tumultuar o seu pro
nunciamento, nem de longe, pois acho que V, Ex• necessitaria de 
todo o tempo e de mais ainda - e creio que a Mesa será 
complacente, dada a magnitude do problema que V, Ex• enfoca -
mas quero reportar-me novamente à quantidade fixada por V. Ex• 
Aquele barril e meio de petróleo daria, se V. Ex• buscar os valores 
intrínsecos daquilo que será derivado desse barril e meio, significati· 
vamente, um valor maior. Reporto-me à quantidade invocada por 
V. Ex• Não tenho dúvidas, também, dos conhecimentos técnicos de 
V. Ex•, no que diz respeito à cana-de-açúcar, .porque V. Ex• é um 
sofredor.nu matéria, mas me ocorre a preocupação. Dai a razão por 
que insisto com V. Ex•, para que não municicmos os adversários dt: 
sua tese, nesse pequeno detalhe. Esse barril c meio de petróleo, 
utilizado para produzir os 55 litros de gasolina, darão fatalmente, 
além dos 55 litros de gasolina, mais determinados produtos que, tra
zidos à colação, nos valores, significarão, sem dúvida, preço maior 
do que o encontrado por V, Ex• Era esta a observação que desejava 
fazer. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Muito obrigado u V, Ex• 
Devo ainda dizer ao nobre Senador que o álcool, a dois cruzeiros ou 
a dois cruzeiros c vinte centavos, estando hoje a gasolina a dois 
cruzeiros e cinqUenta centavos o litro, já comporta essa industrializa
ção. E como o de que precisamos- como acabei de dizer a V, Ex•
si\o esses trê:s pontos capitais, tendo isso, já nos daremos por sutisfei
tos. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o outro aspecto da valorização 
do álcool está nu ocupação do homem c da terra. Dentro desses 
mesmos cálculos, pura umn produção upenus de 15% de nossas 
necessidndes, purn produzir e processar 25 milhões de toneladas de 
cnnn por uno, seriam nccessdrios cerca de 100 mil trabalhadores, 
entre rurais motoristas c industriais. 

Ora, u ocupnçi\o de cem mil trubulhudorcs, sabendo nós que 
todo emprego direto nu ugroindústritl gera, automaticamente, no 

mínimo um emprego indireto, representaria duzentos mil 
trabalhndores, ou duzentos mil homens ocupados, E se 
considerarmos que uma famflia, pelo menos na nossa região, não (: 
inferior a cinco pessoas, um trabalhador, portanto, sustentando ele c 
mais quatro pessoas, teríamos uma população alimentada de um 
milhão de pessoas, com a produção de 15% do álcool de que se 
necessita inicialmente, Ou, cm outras palavras, 15% das nossas 
necessidades globais. 

Se adicionarmos a estes 15% os 85% restantes, que população, 
na verdade, seria ocupada neste Pais com a agroindústria do álcool? 
Mas isso me parece tão gritante que arrepia, Estamos muito 
preocupados com o arrepio da PETROBRÁS, com os contratos de 
risco. Ela não vai se arrepiar de mais nada, porque não tem mais 
pelo. Tampouco nós outros vamos nos arrepiar, porque se há um 
texto constitucional que garante o monopólio c existe uma lei do 
petróleo, já há quem diga que não é preciso nada disso pura os con
tratos de risco, mesmo porque, segundo estou sendo informado, a 
coisa já não vai mais se chamar de contrato de risco, mas de 
"contrato de serviço, com transferências de risco".~ um tabuleiro. 

O Sr. Franco Montoro- Os mágicos despertaram. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Gravem bem isto: "contrato de 
serviço, com transferência de risco". 

Não tenho nenhuma informação oficial, mas nós, como bons 
parlamentares, temos, também, um pouco de jornalistas, e o 
jornalista é o homem que mais sabe neste Pais, 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Teotõ~ilela? 

O SR. TEOTÚNIO VILELA - Pois não, Senador Luiz Ca
valcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante - Tenho para mim. meu distinto 
conterrâneo- distinto é pouco- meu querido conterrâneo ... 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Luiz Cavalcante - ... que o nome mais adequado para 
css~s contratos E: ••contrata de segurança". Contrato de risco d~ve ser 
nome que lhe dá a companhia estrangeira que vem pesquisar 
petróleo no Brasil, sujeita ao risco de somente receber a paga. se 
encontrar petróleo. Mas nós, aqui no Brasil, que só pagaremos se o 
petróleo for encontrado, não corremos risco algum, Por isso, volto a 
dizer: o nome para nós deve ser "contrato de segurança", Muito 
obrigado. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Nobre Senador e meu querido 
amigo Luiz Cavalcante, V. Ex• é um homem puro. Conheço V. Ex• 
de longa data. E uma das coisas que guardo, com muita sutisfuçüo 
pura minha vida, i: ter sido Vice-Governador de V. Ex• Sei das suas 
intenções, sei o que V. Ex• deseja. Mas, entre as intenções de V, Ex• 
e as de muitos há uma diferença muito grande, 

O que estou acabando de dizer desta tribuna, sou capaz de 
garantir que é o que vai sair hoje il noite. r; isso o que se chama 
contrato de serviço com transferência de risco, O que é nem eu nem 
V, Ex• nem ninguém sabe dizõ-lo, E, como é que isso vai se desen
volver c se processar, muito pior ainda. Nós estamos, ao que parece, 
na J'nixn dn subinformução, 

Nilo é minha preocupnção deter-me no petróleo. Concordo 
inteiramente com n exposição, brilhantemente feita pelo Senador· 
Jnrhns Pnssurinho, nu tnrde de ontem. Qualquer iniciativa sern de 
mí:dio para longo pruzo, e nós precisamos de soluções mais rápidas 
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para o impasse cconômico·finunceiro, que é comprometedor du 
civilização c do Governo. 

Nilo encontro outra salda e tenho perguntado dentro da área 
ministerial: "Por ravor, scri1 que vocês nilo têm outra solução e eu 
esteja aqui u ralar à-toa cm torno do álcool?" "Nilo. Nilo hú outra 
solução. A solução é o álcool."- "Mas, por que nilo se rubrica o 
illcool'!" - "Porque estamos estudando." - "E, por que vocês 
estudam tunto'!" (Risos.) 

Sr. Presidente e' Srs. Senadores, u cana-de-açúcar ê qualquer 
coisa de milagroso, porque nilo é só álcool combustivcl, nilo é só 
álcool químico. Os países chamados supercivilizados estilo em busca 
do álcool, pura u p~troquímica, já que não podem mais adquirir 
petróleo nas condições em que o vinham ruzendo c o álcool já se 
encontra u preço inrerior ao da gasolina. A celulose é também 
retirada do bagaço da cana. Quer dizer, com u cana podemos ruzer o 
uçúcur, que é um produto nobre: podemos produzir o álcool e ainda 
u celulose, que são, hoje, produtos nobres. Importamos papel c 
temos com que ruzer celulose para exportar. Tudo isso de um só 
filão: a cana. A cana que dá em tri:s quartos deste País. Em maior ou 
menor dose, dá cm toda região do Nordeste e do Norte, e em certa 
parte do Centro-Oeste dá em abundância, pura nilo ralar do Centro
Sul, que é u região que mais produz. 

Tenho cm mãos um estudo sohre celulose, reito por uma equipe 
paulista, da melhor categoria - u mesma com quem venho 
estudando o problema do álcool. 

Peço licença ao Senado pura ler alguns trechos das conclusões u 
que chegaram esses eminentes estudiosos, que geralmente não siio 
ouvidos, não s~o procurudos, 

O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muita satisruçiio. 

O Sr. Franco Montoro - Apenas pura rerorçar u inrormução 
qu<·V. Ex• est:í'trazendo. Tive em mãos um estudo de um dos mais 
ilustres engenheiros de São Paulo. que roi, inclusive, Presidente do 
Conselho de Trânsito, o Engenheiro Laura Siciliano. em que ele 
cstudu o problema do álcool e chega u conclusões rigorosamente 
iguais àquelas trazidas por V, Ex• Ele ruz, inclusive, rererêncius aos 
estudos que estão sendo realizados cm São Josó dos Campos, no 
Centro Técnico de Aeronáutica, onde essas pesquisas estiio sendo 
levadas a um plano até mais adiantado. que é o estudo de motores 
movidos e.,clusivumentc u álcool. V, E••. com o pronunciamento 
que reze com o de ugoru, truz magnifica contribuição à solução da 
utual problemática brasileira. V. Ex• não vem apenas contribuir 
pura resolver o problema do balanço de pagamentos, mus pura criar 
empregos e rortulccer o mercado interno. alóm de trazer um desenvol
vimento autêntico ao Pais, nu linha da independência c não da 
subordinação. 

O SR. TEOTÓNIO VII.ELt\ 
Senador Franco Montoro. 

Mui to obrigado u V. Ex•, 

Há outro detalhe, digamos, que considero importante: o 
dinheiro que mandamos para os ilrabes não volta: e o que aplicarmos 
aqui, aqui nca. Apenas sai de um bolso pura outro. Acho que há 
alguém interessado em que esse dinheiro não nque aqÜi- e que 
continuemos a poluir us cidades com a gasolina- coisa que o úlcool 
não raz. Hú alguém preocupado em continuar u ver placas da Shell 
ou Atlnntic cspalhudas por todo o Pais c não us da PETROBRÁS ou 
quulqucr outru siglu nacional. 

Esse ulguém não cst{l interessado cm rcrorcur o cupital 
brasileiro. 

t\ prova csti1 no próprio setor de açúcar, que é o mais amargu
' nu nossu cconomin: o sctor du cann pesu nu bulunçu nucionul c é 

, .. pitul rigorosamente brusilciro. Os homens du produçilo do sistema 

açucareiro vivem, cqmo ~e diz na gírid, "pendurados". Agoru 
mesmo, a surra de A lagoas e Pernambuco est6 ameaçada, porque o 
aúmento roi de tul ordem, de maio até hoje, que o parque açucareiro 
illagouno c pernambucano nilo tem condições de se movimentnr,rse 
não houver um aumento do preço do açúcar. Niio querem conceder 
o aumento do preço do açúcar alegando que vai agravar a inflação. 
Pergu'nto então: se se agrava a inflação com 1% ou 2% c se promove 
o aumento da produção nessa mesma percentagem, qual será o 
melhor: produzir ou deixar de produzir para obedecer à escala 
aritmética ipflacionária que está ocorrendo hoje no Brasil? Entüo, 
pára-se toda uma economia, toda uma região, pela dúvida, pela in
capacidade de dur-se uma decisão. Essa é que é a verdade. 

O Sr. Arnon de Mello - Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Ouço V. Ex• 

O Sr. Arnon de Mello - A propósito do que V. Ex• vem 
dizendo, tenho' alguns dados muito interessantes. Segundo eles, 
calcula-se um aumento do consumo de açúcar, este ano. em dez por 
cento, ou seja, mais 7% do que se vinha verificando. Sabe V. Ex• por 
quê? Porque o pobre está-se alimentando de açúcar. Enquanto o 

: quilo do caró custa vinte e três cruzeiros, o quilo do açúcar custa 
atunlmente dois cruzeiros. Assim, bebe-se caré mas come-se açúcar. 
Quando se bebe uma xícara de café, coloca-se na xicara o açúcar que 
se queira e paga-se o mesmo, mus se bebermos duas xícaras de caré 
pagamos duas vezes o seu pre<;o. O aumento do consumo do açúcar 
este ano, da ordem de dez por cento, corre por conta disso. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Mui to obrigado a V. Ex• pelo 
aparte, Senador Arnon de Mello. V. Ex• vem acrescer às minhas 
pu lavras um pouco da realidade das A lagoas e de Pernambuco. 

o Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Pois .não, nobre Senador Paulo 
Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra- V. Ex• abordou, com muita oportunida
de, o ruto de que niio se permite aumentar o preço do açúcar, mas 
lembrou V, Ex• que o preço de todos os insumos necessários à. sua 
produção têm sido aumentados constantemente, numa espiral 
influcionúriu tremenda. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - E é cxatamente em virtude 
desses aumentos, nobre Senador Paulo Guerra, que o parque 
açucareiro du Região Norte não pode agora movimentar-se. Incrivcl, 
aumentos que nilo estão nu chamada inllação uritmóticu: eles se 
l'nlem por conta própria. 

O Sr. Sulduuha l>crli - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Com muito prazer. 

O Sr. Saldanha Derzi- Nobre Senador Teotónio Vilela, acho 
que todos nós estamos de acordo com V. Ex• rJ preciso encontrar 
uma solução pura diminuir o dispéndio de divisas que estamos tendo 
com essa cxtraordinúria importução do petróleo, ugor.u muis 
ugrnvudu com o uumcnto de 10% no preço do barril. Mus u solução 
úlcool ntto é umu soluçiao imediutu, l: uma solução puru dois ou três 
unos, como também o contrato de risco é umu solução u médio 
prazo. /1 solução illcool é de apenas 15%- vumos adicionar upenus 
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15% à gasolina. Quer dizer, também niio resolve o nosso problema. 
Precisamos encontrar uma' soluçiio que realmente melhore nossa 
situação; que não seja na totalidade, de 100%, mas pelo menos de 
80%, que nos proporcione economia de divisas, com descobertas de 
petróleo cm território brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Obrigado. Só que não entendi 
bem, pura a argumentação que estou aqui desenvolvendo, o aparte 
de '!·· Ex• Acha V. Ex• que o álcool não resolve porque demanda 
trés.pnos, e acha que o petróleo resolve porque vai demorar sete ou 
oito. 

O·Sr. Saldanha Derzl-" V. Ex•, realmente, não entendeu. Digo 
que não há uma solução imediata. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Imediata, não há nenhuma. A 
não ser por passe de mágica, Agora, se chegamos a esta situação, não 
fomos nó~ os culpadus. Há um ano já podíamos estar plantando 
cana; hoje teríamos cana, se há um ano essa providência fosse 
tomada, pura uma produção de dois milhões c quinhentos mil litros. 

O Sr. Saldanha Derzl- Estou de acordo com V. Ex• 

O SR. TEOTóNIO VILELA - E ainda não é nada, mas já 
alimenta alguma coisa, já alivia alguma coisa, E se não partirmos 
para alguma coisa, ficare!" os eternamente nesta discussão estéril. 

O Sr. Saldanha Derzl - Estou de ~corda com V, Ex•, mas 
alerto-o de que a solução do álcool, que deve vir - todos estamos de 
acordo - deve ser imcdiQta: deve-se iniciar hoje ou ontem, se 
passivei. · 

O SR. TEOTONIÇI VILELA...:.. Ontem, ontem ... 

O Sr. Saldanha J)erzl- Ontem, se passivei, mas é uma solução 
de apenas 15% de economia. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Para começar. 

O Sr. Saldanha Derzl - \lntão temos de procurar, também, 
outras soluções ... 

O SR. TEOTóNIO VILELA- Todas ps soluções. 

O Sr, Saldanha Derzi- ... para os restantes 85%, Todas elas são 
válidas. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Perfeito. Concordo 
plenamente com V. Ex•: já devíamos ter começado ontem. 
Infelizmente, não começamos. E, hoje, estamos em dúvida se 
começaremos amanhã. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, referia-me às conclusões a 
que chegou um grupo de estudos, sobre o problema da celulose, e me 
permito ler apenas o seguinte: 

"O balanço de madeira necessária pura atender à 
indústria de ·celulose e papel aponta um deficit pura a 
consecução da meta proposta pelo Programa Nacional de 
Papel e Celulose, de exportar dois milhões de toneladas de 
celulose u curto prazo". Foi a pretensão do Governo. "Entre 
as alternativas para contornar este problema é sugerido pelo 
Plano Nacional o uso de norestas homogéneas destinadas a 
curviio siderúrgico c à industrialização do bagaço de cana-de· 
açúcar. Entre essas, a mais viàvel parece ser o 
aproveitamento do bagaço, devido à sua disponibilidade c ao 
tempo necessário pura instalação de um empreendimento 
dcstn nutureza,'' 

O que i: importante, Srs. Senadores, i: que, adiante, informa esse 
grupo de es1udo: 

"O Brasil, o maior fornecedor mundial de açúcar-de· 
cunu, dcverl1 uprescntur umu disponibilidade de bagaço 

próxima a 90 milhões de toneladas secas, no corrente uno 
Esse bagaço, se totalmente convertido em celulose, colocaria 
à disposição do Pufs o suficiente para abastecer o mercado 
interno c forneceria um excedente exportável capaz de 
render, a preços atuais, aproximadamente 500 milhões de 
dólares em divisas. Praticamente, 80% da meta a ser atingida 
em 1980, pelo Programa Nacional do Papel c Celulose." 

Pergunto, Sr. Presidente c Srs. Senadores: por qui: ainda não se 
planta cana para essa finalidade, álcool c papel? E pergunto: como é 
que vamos sair do impasse sem uma decisão pronta, imediata, _cm 
torno da gravidade económica cm que vivemos? 

Sei, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que o Sr. Presidente da 
República furá, hoje à noite, um pronunciamento à Nação. As 
informações obtidas a respeito desse pronunciamento, algumas são 
satisfatórias, ou melancólicas. E não direi outras; direi urna: o 
contrato de risco. . 

Não vejo como e nem por onde o Governo adotar o contrato de 
risco, seja que nome venha a ser dado a ele, sem ferir a Constituição ... 

O Sr.Jtamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA - ... c sem ferir a lcgislaçüo do 
petróleo, e sem ouvir, conseqUentemente, o Congresso Nacional. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador, não quero entrar no 
mérito do assunto levantado por V, Ex• cm relação ao problema do 
álcool, porquanto, no aparte que dei ontem, apoiei, ln totum, o seu 
pensamento, Mas, tenho a preocupação pela sua fala nesta tarde, 
apesar de os jornais estarem noticiando o assunto. Sr. Senador 
Teotónio Vilela, até agora não posso acreditar que o Governa 
anuncie, nesta noite, o contrato de risco, ou o contrato de serviço 
com risco, como diz V. Ex• Por que digo isto? Porque, há dois dias, 
aqui, nesta Casa, pela Liderança dO Governo, a Bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro ouviu que o Governo não 
cogitava desses contratos de risco. Não é passivei, Excelência, que o 
Governo anuncie, nesta noite, esses contratos de risco ou contratos 
de serviço com risco, conforme diz V. Ex•, e a Liderança da 
Maioria, nesta Casa, não se manifeste sobre esse caso, ou, pelo 
menos, a manifestação feita nu Câmara Alta à Nação seja diferente 
daquela que o Sr. Presidente da República deverá fazer, nesta noite. 
Seria por demais lamentável, Excelência, que o Governo anunciasse 
esta medida, quando o seu Lfdcr, nesta Casa, diz o contrário. Apenas 
esta a observação que queria fazer a V. Ex• no seu pronunciamento. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Muito obrigado, nobre 
Senador Itamar Franco. 

Infelizmente, nilo tenho sequer condições de analisar a 
observação feita por V. Ex• Isto seria o caso de lembrar a orientação 
que nos dá Ptudcnte de Moracs Neto: 

"A diferença entre a normalidade democrática e a 
excepcionalidade democrática está em que, na excepcionali
dade democrática, u lei é o poder; na normalidade 
democrâtica, o poder é a lei." 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - E, 'ao mesmo tempo, nesse 
mesmo tempo, nesse mesmo artigo, dizia aquele jornalista o seguinte: 

uQucm pode, pode" 

O Sr.Benedlto Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA- Com muita sutisfuçilo. 

O Sr. llcncdltn Ferreira - Eu, reiteradas vezes, participei cm 
discurso de V, Ex•, pura honra e glória minha, mas nilo posso lurtar
me 11 tentativa de uma análise, mesmo perfunctória, dentro das 
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minhas limitações, sobre u dcelaruçilo feita cm aparte do Senador 
Itamar Franco, uma vez que estamos vivendo uma época 
cKcepcionul: · 

O SR. TEOTONIO VILELA- Perfeitamente. 

O Sr. Benedito Ferreira - Em todos os instantes, fala·se, nesta 
Casa, de emergências, de fatos supcrvcnientes, a exemplo do que se 
imaginava ontem, como foi o caso do aumento do petróleo. E nilo é 
de estranhar que, tendo a maioria ·maciça nesta Casa do Congresso 
Nacional, como ocorre na Câmara dos Deputados, venha hoje o 
Presidente da República a propor uma Emenda Constitucional, cm 
virtude de fatos que, hll poucos dins, lhe eram desconhecidos, de 
gravidade, de uma situação subestimada. Ele, como responsável 
maior c Comandante maior do Partido Majoritário e das Bancadas 
majoritárias no Congresso Nacional, pode perfeitamente anunciar o 
propósito da adoçilo de medida- por que não?- até que se alterem 
as leis vigentes, inclusive a nossa Carta Magna. Daí, não é de ;;e cstra· 
nhar, repito, haja pronunciamentos aqui divergentes, c o próprio 
Presidente da República reformule seu ponto de vista, porque, em 
verdade, é o caso de se lembrar- tal como V, Ex• o fez, com certo 
espírito- o "quem pode, pode", de Prudente de Moraes. Lembra· 
riu, ainda, o nobre Senador Jarbas Passarinho, quando dizia que "o 
único bicho que não muda de rumo é a toupeira". 

O SR. TEOTONIO VILELA- Quem tem idéia fixa é doido! 

O Sr. Benedito Ferreira- Ou coisa igual. Logo, o Presidente da 
República, com a responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros, 
pode perfeitamente, dada uma contingência ou uma emergência, 
como a que estamos vivendo, do desequilíbrio do balanço de paga
mentos, sentir necessidade de reformular um ponto de vista, com 
uma palavra dada à sua Liderança nesta Casa. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Concordo plenamente com 
V, Ex• Nilo sei sé V. Ex• estava na Convenção da ARENA, quando 
fiz um pronunciamento e dizia que um dos erros da Revolução era o 
de nilo afirmar que era revolução. Pedia apenas que houvesse um 
disciplinamcnto, porque u própria excepcionalidade exige um disci· 
plinamento para as suas atitudes, evitando o atropelo de uma lei 
sobre outra. Nenhum poder, até hoje, conseguiu fazer isso, a não ser 
para criar confusão, porque o próprio arbítrio tem as suas 
limitações, dentro daquilo cm que ele próprio se limita. Aliás, é esta 
a grande teoria de Prudente de Moracs, a quem recorro, ainda a 
propósito do aparte de V, EK• O eminente jurista Prudente de 
Moracs, falando sério, nilo pilheriando, chegou a dizer que nilo hn· 
viu necessidade do Al-5. O Al-5 é de um poder polémico 
emuordinário e grandemente ocioso. Nilo havia necessidade do AI· 
S. Bastava uma lei inteiramente sul generls, inclusive dentro da 
sistemática legislativa. Uma lei, só com um urtigo: "A Revolução 
continua". Um purágrnfo: "Alguma objeçiio?" Encerrado o assunto. 

Nilo i: isto, porém, exut~mentc o que quer o eminente juristn 
Prudente de Morues, nem nós outros que somos de um Partido que 
apóia o Governo. Queremos que huju, dentro de um período de 
eKcepcionulidude, pelo menos uma normalidade ou uma respeita· 
bilidade às leis, que nós estamos com elas nus mãos pura viver. 

Se uigum motivo há puni que uma lei seja modificada, que, pelo 
menos, u Casa que é responsável por essa modificação, seja notifi· 
cudu; dela tenha conhecimento; debuta. Do contrário, não teremos, 
evidentemente, mnis o que fazer aqui. Absolutamente, nada mnis, se 
tudo passa a ser resolvido, conforme pronuncia o nobre Scnndor 
Benedito Ferreira. 

O Sr. Agenor Maria- Permite, nobre Senador Tcotônio Vilela? 

O SR. TEOTONIO VILELA- Com muita satisfnçüo. 

O Sr. Agenor Maria - O que V, Ex• procuru, com muito 
patriotismo e segurnnçu, é uma pollticn objctiva, que nós, nu 
re:tlidude, poderemos praticar no Brusi!. Es\11 provndo que o Brnsil 
tem u vocuçi'lo eminentemente ugrfcolu. No setor cunuviciro, somos 

os maiores produtores do mundo. Ora, somos os maiores produtores 
de caou-dc-açúcur do mundo c temos ainda espaços vazios, imensos, 
pura praticar a sua cultura. Com o desenvolvimento 'dessa política, 
que é viável, c que V. Ex• prega, vamos ter gasolina c papel; a cana· 
de-açúcar é álcool; álcool é gasolina; a cunu-dc-uçúeur é celulose; 
celulose é papel. Se nilo podemos importar o papel de que 
precisamos, se nilo podemos importar a gasolina de que precisamos, 
c, se com essa política, vamos apenas desenvolver uma cultura qtlejá 
possuímos, c somos nós os maiores produtores do mundo, V. Ex• 
tem toda a·razilo em falar sobre o mágico. O màgico foi aquele que 
introduziu outra política, que foi mais do que mágica, de empobrecer 
toda uma Federação, em benefício de um só Estado, em detrimento 
de todo um povo. V. Ex• não fala como mágico. V, Ex• fula como 
um brasileiro autêntico, patriota, que, nu realidade, quer encontrar, 
através destes princípios, os verdadeiros caminhos que tanto busca· 
mos. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre 
Senador Agcnor Maria. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso que tenho em milos 
mais elementos pura expor; mas confesso c proclamo: estou 
melancólico, estou sem élan. Toda esta Casa, hoje, encontra-se de 
fisionomia mudada. As notícias que correm pelos corredores e o que 
dizem os jornais nos deixam intranqUilos. E é preciso que o homem, 
mesmo o mais forte, tenha estado de espírito pura tratar das coisas 
sérias com tranqUilidade. 

Ãs vésperas do pronunciamento do Sr. Presidente da República, 
ou a poucas horas deste pronunciamento, COil) todo o respeito dirijo· 
me a S. Ex• no sentido de que considere o Senado da República, o 
Congresso Nacional, como uma instituição que está à disposição do 
serviço da Pátria ... 

O Sr. Itamar Franco- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA - ... que está à disposição do . 
desenvolvimento nacional c à disposição das normas traçadas pelo 
Governo para o desenvolvimento. E que não há, em nenhum de nós, 
qualquer intenção senão it de ajudar. O aparte do nobre Senador 
Itamar Franco deixa-me sem resposta; o aparte do nobre Senador 
Itamar Franco tem sentido. E é o alto sentido do seu aparte que me 
faz, sobretudo, encurtar o meu discurso. 

A verdade que não proclamamos é muito maior do que aquela 
que estamos sentindo. Estamos, talvez, como as corujas de Minerva, 
naquela famosa expressão, que voam no crepúsculo sem ver, apenas 
sentindo. 

Ainda assim, Sr. Presidente, atrevi·mc a subir a esta tribuna c 
abordar com serenidade os caminhos do desenvolvimento 
cconômico. 

Diz.se do Congresso, c outro dia tristemente li num jornal, que 
aqui nnda se produz. E uí estilo os Anais para comprovar o nosso 
trabalho. 

Apelou o Senhor Presidente da República para u imaginação 
criadora dos políticos da ARENA e do MDB. Todos nos pusemos a 
serviço do apelo de S. Ex• Eu próprio suí por este País a pregar a 
distensão política dentro das linhas traçadas pela Mensagem de 
S. EK• o Senhor Presidente Ernesto Gcisel ao Congresso Nacional, 
em primeiro de março. Nilo fugi uma linha, tomei u Mensagem como 
um catecismo, e quuse o decorei, cu que nUa sou de decorar. 

De repente, Sr. Presidente, senti, como us corujas, u necessidudc 
de me recolher. 

Apelou-se pura que entriiSsemos nu iireu econômica, que já cun
snvu de tanto se falar em Aí-5. Cheguei n citnr Prudente de Morues, e 
hoje volto à citá-lo - meu querido mestre que me perdoe. Cheguei u 
pensar cm alinhar-me ii teoria das antilcis, da untimntérin jurídica, 
pregadas por Prudente de Morucs, neto, c: encontrar uma soluçüo de 
sossego. Entro pura a ltrcn cconômicn depois de um uno de entendi· 
mentes com os Ministros do sctor cconõmico, c ni\o encontro 
rcssonitncia dentro do meu próprio Partido. 
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Tive apenas que agradecer a generosidade do Senador Franco 
Montoro, que me solicitara um exemplar do meu modesto pro· 
nunciamcnto, para debates dentro da área oposicionista. Claro que 
os problemas económicos não têm partido. No caso, são estes que 
devem ter consciência dos problemas económicos. Se algum partido 
não se apercebe desta gravidade, automaticamente está fora da 
realidade nacional. 

O Sr. E•andro Canelra- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA- Com muita satisfação. 

O Sr. Enndro Camlra - Nobre Senador Teotónio Vilela, 
venho prometendo a mim mesmo ser muito cauteloso quanto ao 
cncômio. Mas, ao ouvi-lo, não posso deixar de lembrar aquela 
passagem do grande luzciro poético da nossa Lingua que é Luis de 
Camões: "Aqueles que por obras valorosas se vão d'além da morte li· 
bcrtando". V. Ex•, com o seu comportamento nesta augusto Casa, 
denunciando fato grave, de que deve haver alguém ou alguma coisa 
interessada cm interromper, cm barrar o desenvolvimento brasileiro, 
porque sabendo que o Brasil tem uma vocação geopolítica para 

·chegar ao ãpicc no concerto das nações, V. Ex•, com esta denúncia, 
mais uma vez me obriga a este cncômio que raramente faço: V. Ex• é 
digno de ser ouvido, V, Ex• é digno de ser escutado, c aqueles que 
não o lêem, aqueles que não o escutam, aqueles que não meditam 
sobre o que V, Ex• diz, lamentavelmente não ficarão na História 
desta Pãtria. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Muito obrigado, nobre 
Senador. 

Sr. Presidente, sei que V, Ex• é rigoroso no cumprimento do 
Regimento, mas já tenho falado tanto cm excepcionalidade que mais 
uma fará com que conclua cm dois minutos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente hã dois desafios que 
atormentam o Brasil: a institucionalização po.lítica c a estruturação 
económica c que dependem apenas de uma tomada de consciência 
que obedeça à vocação democrática do povo brasileiro c à vocação 
económica de nossas vastas regiões de produção. Trata-se de um 
debruçar-se arrojado sobre as realidades que palpitam c equacioná· 
las dentro de um esforço de racionalização. Tão viciados estamos cm 
traçar a nossa imagem de acordo com os espelhos estrangeiros que, 
quando surge o imperativo de uma dccisilo interna, ficamos a olhar 
para os cantos, talvez cm busca de alguém que nos sopre, como 
quem "cola" nas provas estudantis, o ensinamento que não 
aprendemos cm tempo. A insegurança nos domina. E quanto mais 
restrito o âmbito do diálogo, mais se agrava a falta de arejamento 
das idéias em torno de uma decisão global imediata. 

O desafio económico cm face da crise do petróleo não espera 
pôr dúvidas acadêmicas ou periféricas. Exige que se vã às dirctrizcs 
básicas c por cios se trace o rumo do nosso destino. A hora de nossa 
independência económica está cm nossas mãos. Entra o Brasil cm 
sua fase decisiva de andar com os seus próprios recursos. Sabemos 
que a euforia de anos atrás tem o seu valor, foi c ê ainda salutar na 
medida em que injctou no sangue brasileiro a conscicntizaçilo de sua 
capacidade de trabalho. Nilo porque seja capaz de milagres - nada 
de milagres - mas porque é capaz de tornar-se independente ou 
porque tem a consciência disso. Essa constatação basta para a nova 
arrancada: a de enxergar no Pais todos os meios de habilitação ao 
seu ingresso no patamar dos grandes. O atual Governo ou faz uma 
nova história ou a simples continuidade administrativa jamais será 
suficiente para atender ao desafio gl'itante de uma nova era. Com 
isso nilo quero dizer que o Governo passado andou cm caminhos 
errados. Ele andou dentro do seu tempo c das perspectivas de entilo. 
O mundo anda hoje a uma vclocicjadc que não se mede. E cxata· 
mente por isto muda. Se o mundo mudou com a escassez do petróleo 

'ou com seu preço proibitivo, mude-se a estratégia dos parllmctros 
económicos, certos hábitos sociais, alguns ritos burocráticos, a 

política de riquezas baseada no regime capitalista brasileiro, que tem 
por meta o homem. Temos que viver a fase da inovação. Se a 
economia num pais cm desenvolvimento jamais podcrã ser 
estacionAria, muito menos o capitalismo que a impulsiona. E o 
impulso principal resulta essencialmente das novas mercadorias de 
consumo, de novos métodos de transporte c produção, de novas 
formas de organização agricola c industrial criadas pela imaginação 
empresarial. O desafio económico está na inovação evolucionAria de 
exploração de nossas riquezas. Entre estas, o álcool, que é produto 
nobre c tem hoje alta significação na era cm que vamos entrar. 
(Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado,) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- Tem a palavra o 
Sr. Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Goiás. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem re•isão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: · 

inquestionavelmente uma oração da maior profundidade, do 
maior interesse nacional, e haverá de causar grandes repercussões, a 
que acaba de ser feita pelo nobre representante das A lagoas, Senador 
Teotónio Vilela. 

S. Ex• é um apaixonado pela solução do álcool, e com a justeza 
dessa sua paixão, com a validade que ela cm si representa, S. Ex• a 
defende como posição primeira para a solução da crise do petróleo 
brasileiro, crise essa que,·.ainda na tarde de ontem, era analisada pelo 
nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O nobre representante do Parâ, -da mesma forma que o ilustre 
Senador Tcotônio Vilela- com a sua autoridade, com o brilhantis· 
mo que lhe é peculiar, não susprccndcu esta Casa, inas, por certo, a 
alegrou. Alegrou porque S. Ex•, que por algumas vezes se manifcs· 
tara cético em relação aos contratos de risco c outras tantas se re
velara de certa forma, contrário a essa posição governamental, após 
debruçar-se sobre o assunto, depois de dedicar-se ao estudo 
aprofundado do problema, relendo inclusive uma das grandes autori· 
dades mundiais no assonto - Nikolas Sarquis - S. Ex• concluiu 
tiUt: os contratos dt: riscos tambt:m constituem uma das alternativas, 
a médio c longo prazos, pura a solução da crise do petróleo brasileiro. 

Em sua forma caractcristica de expor, concluindo a análise do 
livro de Sarquis, o Senador Jarbas Passarinho adota o conceito 
daquela autoridade: o problema do petróleo não é tão-somente de or
dem económica, mas. sobretudo, de ordem politica. 

Evidentemente· as preocupações do Congresso Nacional, as 
preocupações de todo o Brasil face à problemática de energia, face 
ao problema' do petróleo, face à importâ~cia do petróleo na nossa 
balança de pagamentos, está a demonstrar que realmente o petróleo 
é um item importante, importantissimo mesmo, até para a própria 
soberania brasileira. 

Analisando o problema sob este ângulo, assistimos a um 
pronunciamento como o do nobre Senador Teotônio Vilela, 
advogando, enfaticamente a necessidade de se instalar, de imediato, 
a indústria alcooleira no Brasil, para solucionar, em parte, a crise 
pctrolil'era - c é S. Ex• mesmo que concorda que a solução 
alcooleira resolveria apenas cm parte os problemas das necessidades 
de petróleo do Brasil. S. Ex• está com a razão. 

Ocorre que a solução alcooleira não elimina a solução dos 
contratos de risco: ocorre que as soluções de curto prazo, de contcn
çuo do gasto do petróleo, não eliminam a rápida procura do pctró· 
lco, cm abundância, em território brasileiro: ocorre que nenhuma 
dessas soluções elide - por nssim dizer- os contratos de risco ou 
quulqucr nome que se queira dur nesses contratos. 

O problema é emergente. E na proporção de sua emcrgêneiu, 
S. Ex• npresentu soluções ou medidas que nuo estão nem nos contra· 
tos de risco nem na produçuo ulcoolciru: estaria, sim, nu contenção 
efetivn do consumo dos combustfveis no Brasil. Esturin, evidente· 
mente, crn outras soluções que neccssnriurnentc niío nos ocorrem 
neste instante. 
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A soluçno·do !dcool é uma iolbçao a médio pruzo. S. Ex• mcs· 
mo declarou, como ·grande conheceaor do assunto, que a solução I c· 
vuria de dois a três unos, possivelmente, Mais ainda, a problemáticn 
da energia no Brasil - c aí tem S. Ex• inteira c completa razão -
está u merecer u ínovução' completa dos sistemas de produçuo de 
riquezas. (; hora de inovar métodos; é hora de inovar, inclusive, cos· 
lumes no uso de cncrgiu, a fim de que nua soframos amunhii. O 
importnntc é que se inicie já a solução desse problema, importante é 
que o Govc·rno nilo adote soluções intermediárias ou soluções 
únicas; importuntc í: que o Governo adote soluções globais, soluções 
que possam atender, aindu que não completamente, às necessidades 
do momento, que scrio1m consubstunciud;ls cm controle de consumo, 
cm mctodí;wção do uso dos combustíveis, enfim, seria traduzida nu 
p·alnvru comum, corrente.: do controle do uso do combustível no 
Brusil. 

Outra medida de ordem imediata se poderia estabelecer paru 
melhorar a situação brasileira, face à balança de pagamentos e à ne· 
ccssidadc que rculmcntc o Puís tem de continuar importando pc· 
trólco, eis que, se ontem a nossa produçiio representava 38% do 
nosso consumo, hoje ela representa por volt:l de 21%. E cm 1976, se 
não houver umu solução imt:diata, representará ainda menos, 
porque o petróleo está intimamente ligado ao descn.volvimcnto 
naciomd c o Brusil não irú p~1rar. As soluções, portanto, terão que ser 
de molde a permitir que a taxa de desenvolvimento não diminua c 
medidas sejam tomadas no sentido de que as importações diminuam, 
face ao aumento neccssí1rio da produçUo. 

O Sr. Lúiz Cavalcante (ARENA- Alagoas)- Permite V. Ex• 
um npartc'! 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Ouço 
V. Ex• com muito pra~er. 

O Sr. Laiz Cavalcante (ARENA - Alagoas) - Vou-me fazer 
pingente do discurso de V. Ex•, lembrando que foi a 18 de agosto de 
1972 que, pela primeirn vez, ventilei, nesta Casa, o problema do pe· 
trólco. Analisando o rel;llório da PETROBRÃS do ano anterior, 
1971, vi que, naquele tempo, a rclaçi•o produção-consumo era, prcci· 
samente, de 31%. Naquele meu discurso fiz estas perguntas: "E daqui 
a 10 unos, cm 1981, teremos alcançado a uuto~suliciência? Mnn
tci-cmos cm J I% n rclução produção-demanda, ou esta baixará uindu 
mais'!" Infelizmente, nobre Senador Osircs Teixeira, não foram prc· 
cisas !O anos, porque jú no ano passado, cm 1974, a relação pro· 
dução-consumo huvia baixado de 31% para npcnas 21%, Não é pre
ciso ser profeta paru concluir que, em !981, a relação csturá bem 
abaixo da previsão mais pessi111istu feita, cm 1972. A continuar no 
mesmo dh1pnsr10 utual, estaremos possivelmente produzindo menos 
de 10% do consumo nacional. l~m face disso, nobre Scnndor Osircs 
Teixcinl- c aqui me associo inteir~1mentc u V. Ex•- não hú por 
que esperar. Não sei' os detnlhcs da solução que vui tomar S. Ex•. o 
Senhor Presidente da República, mas tenho a convicção de que seri< 
aquela que atente para a grave udvertCnciu de que, pura felicidade 
nossu, o Brusif está crescendo u umu vclocidude muito mnior do que 
us rossibilidadcs du PETROBRÃS. O inverso, sim, seria lamcntÍivcl, 
istu C. se a PETROIJRÁS cresct:sse mais do que eSte Pnis. Mns feliz· 
mente l! li Urusil ~1ue crescc mais do que ela. Por.tunto, é mcs111o um 
deve, du SenlhH Presidcnlt.: d;,1 Rcpúhlicu tcnlUr corrigir. sem mais 
dc.:l1111gil.,, a elllHillc c ~.:rcsccntc úilicíêncíu du pruduçUo nucionul de 
combustível, verdadeiro g;~rgulo que usfisiu o' desenvolvimento do 
Hrasll. Muilo ~r;1tu a V, E.\11 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Concordo 
com V. E~•. quundo nU o lamc:ntn que este Pu is esteja crescendo mais 
do que a PETROBRÃS, realmente, daqueles símbolos nacionais de 
que se orgulham todos os brnsileiros. A PETROBRÃS é duquclus 
obrus gigantcscus Uo povo brusih:iro que rcalm~nte fízerum com q11c 
o Br:1sil cnicr~isse de uma situuci1o de fuhu. complctu de tecnologia 
sobre a mutériu, Pllra colocí1~lo entre outros paL'ics cm desenvolvi-

menta. A cxtcnsõo territorial do Brasil é imt:nsa. A PETROBRÃS 
tem feito muito, V, Ex• Mibe. Só que elu não tem feito o que o Brasil 
reclamu. 

O desenvolvimento brnsileiro, graças n medidas nos sc:torcs da 
siderurgi:~ c de produtos primários, tem-se ugigunturlo, e é preciso 
que a PETROBRÃS busque recursos capuzes de atualizú·la, de 
correr pari passu, atrelada nesse carro do progresso brasileiro. 

Sem dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a problemática do 
petróleo niio é brusileirn, mas internacional. Evidentemente, a ne~ 
cessidadc de uso dos contratos de risco nüo í: patrimônio de dís· 
cuss"u do povo c do Governo brasileiros. Ainda agora a Inglaterra
u poderosa lnglnterra- sem que perdesse a sua soberania, um mili· 
metro sequer - sua cupucidade de afirmuçào nacionul, tem con· 
tratos de risco lirmudos com muis de uma centena de companhias es~ 
trangcirus, ao longo de todo o Mar do Norte, objetivando exala· 
mente resolver u sua situucão. 

Analisando o panorama mundial da produção de petróleo, de· 
temlo~."c c."ret:ilic~llnentc no cuntruto de risco, di1. u Rcvistu The 
Economist: 

"Enquanto prossegue no Brasil o debate' a· respeito da 
convcniénci<l ou ni1o de <IS companhiali pctroHrcrus privadas 
participarem nu exploração c produção do pctrôlco alravt:s 
de contratos de risco com a PETROBRÃS, os observadores 
estrangeiros, plenamente conscientes do comph:xo conteúdo 
político deste debate, mostrum~sc surpresos pelo fato de que, 
no panorumu petrolífero mundial, bastante mudado nos dias 
de hoje, cm que o poder das companhias petl'olíferus interna~ 
cionnis se cncontrn bastante diminuído no que diz respeito i1 
possibilidade de impor sua vontade c condições aos governos 
dos países importadores c exportadores, o Brasil parece 
uindu permitir o que esses observadores considcrum umu 
posição nacionalista nada objctiva que encobre o problema 
real. 

Hü nr.:c..:ssiúade urgente de o Brasil 'incrementar a pro~ 
dução nacional de petróleo bruto, de forma a eliminar ou, 
pelo menos, diminuir sua dcpcndêncin intensa c extrema
mente dispendiosa de fornecimentos externos do produto,, 
que <~tendem~~ &0% dn denmnd<~ íntcrnu c que dcvcrUo custar 
no Pais de 3,5 a 4 bilhões de dólares este ano. Torna-se cada 
vez mais evidente que, se u produção de petróleo brasileiro 
niio for dramaticamente aumentada nos próximos unos, os 
custos das imporwçõcs subirão de modo tiio vertiginoso que 
o Governo será obrigado a aplicar severas medidas para li.mi· 
tar o consumo dessa mutéria-primu, ufetando, obvi~1mcntc, 
ns cnrm:tcrísticus do desenvolvimento cconômico e soch1l do 
País," 

As observações do Thc Economlst, Sr. Senador Luiz Cavalcante, 
casam perfeitamente com a idéia de V, Ex• O Brnsil cresce mais 
rapidamente do que a PETROBRÃS. r: preciso, então, que u 
PETROBRÃS use de artificias, use de recursos, sem ferir o mono· 
pólio (JUC clu detém sobre o petróleo, sem ferir o poder nucionnl, sem 
ferir :1 suhcrunia nucion;.ll. Use desses contrutos, sejam eles de risco, 
ou contrato de serviço com contraprestaçiio de risco, ou contruto de 
certezu, como quer V. Ex•. de segurnnçn, ou seja qual o nome. 

A verdude I! que os cantrntos, clwnu1dos dt= risco, encern1m 
ris~.:o flura as compunhius '-JUe uqui vêm perfurar. Porque o que nUo 
se pode conceber, cm si! consciéncia, é 'JUe mnunhà a PETROBRÂS 
vi~.:sse ;,1 rormm, com essa ou aquela compnnhiu pctrolíl'cru, um 
contrnto de risCl), c lhe desse, cxutumentc, (1reus determinudus nu 
platal'nruw suhmurina. onde jú se subc e~istir petróleo, pura que clus 
pc:rfurussem. Nilo, elas irlum perf•1rar petróleo m1s {lrcus onde nüo 
teríumos, pan1 jú, condições Ue l'nlê~lo. 

Ouço V. E.'' 

O Sr. Fuusto Ca•tclo·llrnnco (ARENA - Piuui) - Scnndor 
Os ires Teixci'rn, flelli um upurte. lllas nU o sei se V. Ex• 1;stú l'ulnnUo 
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como L! der, ou com a autoridade pessoal que sempre V. Ex• se 
incumbe c se responsabiliza de falar. 

O SR. OS!RES TEIXEIRA (ARENA - Gol4s) - Estou fa· 
)ando como humilde rcprescntÍmtc do Estado de Goiás. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARE_NA - Plaui) - Mas, gosta· 
ria de dizer q~c o discursá de V. Ex• é muito opórtuno. A crise de pc· 
tróleo representa o problema cruciantc do momento, para o Brasil. 
Ouvindo as palavras do nobre Senador por Goiás, fiquei a pensar se 
daria o. aparte ou se deixaria para falar mais tarde, pois estava 
atravessado na· garganta, há muito tempo, a questão a que V. Ex• se
refere agora. Esta crise pela qual o Brasil passa, denunciada por 
muitos nacionalistas c falsos nacionalistas, era peremptoriamente 
debatida por um Senador da República, com a maior autoridade na 
"nossa classe de representantes da Nação, que é o ~cnador Luiz Cavai· 
cante. V, Ex• volta ao assunto i:, hoje, o Jornal do IJrasll publica um 
editorial, com· o texto: .. Decisão sobre contrato de risco, sai hOje", 
Ficamos a meditar se podemos ou não investir o nosso pensamento c 
a nossa consciência. Eu, particularmente, trazendo à flor da pele os 
problcma1 de saúde pública, jamais pcnctrc.i nesse sctor econômico 
que ll)Uito me preocupa. Tenho a dizer que, se o· Governo se 
compromete com o povo a cumprir a responsabilidade do desen
volvimento da Nação, podemos ter a consciência tranqUila. O Sena· 
dor, do qual fhcs falei há pouco estava consciente do fato pelo qual 
se batia, desde 1972. Não estou aqui para aplaudi-lo, nem para rccri· 
minar o Governo, porque a ele pertenço, mas para ler apenas o que 
um jornal da maior responsabilidade diz, não no seu· contéudo 
completo, porque tomaria o tempo do discurso de V. Ex•. mas num 
pequeno trecho: 

"Os acordos firmados pela subsidiária internacional da 
PETROBRÁS, a. BRASPETRO, para exploração no 
exterior, foram tamb~m apontados como hipótese de mode
los a serem considerados pela empresa, caso se confirme uma 
autorização para .que ela opere cm território nacional, 
conforme se esperava ontem em sctorcs oficiais." 

Estamos, Senador Osircs Teixeira, confiantes no Governo. Por 
isso é que me omiti, muitas vezes, por ter sempre em mente os proble· 
mas de saúde, pelos quais sou responsável, como Presidente da Co
missão de Saúde do Senado. Mas também sou responsável, perante a 
Nação, como Senãdor da República, representante do Piauí e 
espero, hoje, a palavra do Presidente da República. Muito obrigado• 
a V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Golú)- Sem dúvida, 
o aparte de V. Ex• veio, realmente, dar a riqueza necessária às 
pobres palavras que pronunciamos, nesta tarde. Também entende
mos, na doutrina, que o petróleo é, como o confirma Nikola Sarkis, 
não só um problema económico, senão um problema eminentemente 
politico. Tenho a certeza dei que Sua Excelência, o Senhor Presidente · 
da República está atento à problemática nacional, à taxa de cresci
mento económico do Brasil. Ciente de que palavras levantadas, nesta 
Cusa, com uutoridude de um Luiz Cavalcante, de um Franco 
Montara, de V. Ex• c de tantos outros colegus, silo sempre analisa
das, unotadus, pcsquisudns, acredito que, fucc à discussão a mais 
amplu possfvcl do problema energético brasileiro, daqueles que se 
situaram contru o contrato de risco e a fuvor do contrato de risco, 
numa posição, mediana de solução aléoolciru, numu solução mar· 
ginal de contenção do consumo ou quaisquer outras soluções, foi, 
exatamentc, u soma dos urgumcntos cxpcndidos nesses, discursos, 
nos apurtes, nas entrevistas, nas mesas redondas, nas televisões, os 
responsáveis pela posição governamental, que de,vcrá ser anunciada, 
esta noite e cujo teor, V, Ex• perdoe-me nilo poder adiantar, porque 
nilo o conheço. Mus, tenho a certeza de que, pelo menos, cxaminudo 
será o contrato de risco, sem nicdo do nome, porque ouvi anteontem, 
salvo engano, ou ontem, o nobre Representante do Puraná, Senador 
Leite Chaves, num aparte que formulava.ao nobre Scnudor Orestes 
Quércia, dizer que nilo conhecia, no Direito Brasileiro, a figura do 

contrato de risco, quando, na verdade, o contrato de risco é um. 
contrato de serviço, no quul, existe um risco de umu das purtcs con
lralunlcs, Não vejo por que se ficur discutindo detalhes. O impor
tante é o cerne da questão, Afinul, pergunta-se: por que é tão 
malsinado o contrato de risco? Por quê? 

Uma coisa é contrato de risco, outra coisa é monopólio estatal. 
Uma coisa é contrato de risco, outru coisa é a intocabilidadc du Lei 
2.004, Nilo vem ao caso c nem é hora de se trazer dados numéricos 
que justificassem a necessidade urgente de providências a curto 
prazo, u médio pruzo, a médio-longo prazo, c a longo prazo para a 
solução do problema da energia. 

Na vcrdudc, todos sabemos que a PETROBRÁS cumpriu c cstâ 
cumprindo o seu dever para com, o povo brasileiro. Mus, por sorte 
nossa, como bem caracteriza o nobre Senador Luiz Cavàlcantc, o 
Brasil é maior que a PETROBRÁS. Por isso, ela não faz o que é 
suficiente - faz o que é possfvcl, mas não o que é dcsejãvcl para as 
taxas de desenvolvimento brasileiro. No contrato de risco, a 
PETROBRÁS elimina os gastos de perfurações desnecessárias, só 
isso. Por que, então, tanto barulho cm torno dos contratos -de risco 
se o contrato de risco nilo fere o monopólio; não altera a Lei 2.004, 
nem fere o poder de afirmação nacional, e se, por ouiro lado, ofere
cem condições de cobertura, a médio prazo, para novos poços que 
continuarão nossos, se nos permitem vislumbrar uma auto-suficiên
cia a médio prazo, sem quebra de nossa soberania'? Por que o utacar· 
mos, se isso resolverá de pronto o nosso problema da nossa balança 
de pagamento'? Por que não fazê-lo? 

Não nos apeguemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a naciona
lismo retrógrado, Todos nós, uquclcs que estão a favor c aqueles que' 
estão contra o contrato de risco, somos igualmente nacionalistas. Eu 
sou nacionulista! Quero o meu Pais soberano, em toda a sua plenitu
de, desenvolvendo a sua tecnologiu c a sua indústriu, e.liminando as
suas ilhas de desenvolvimento c distribuindo a sua riqueza por igual 
a todos, com seus filhos com escolas, sua mocidade com univer
sidades, e seus adultos conscientes do papel que desempenham na 
socicdudc, 

E o petróleo é um item importante para isso, Sr. Presidente, 
para conseguirmos, sim, um Brasil com símbolos nacionuis, como a 
PETROBRÁS, mas, também, com o povo brasileiro feliz c descn· 
.volvido. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a pu lavra no nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Biblioteca do Senado acaba de lançar um trabalho pioneiro 
nu Américu Latina: trata-se do Catálogo de seu acervo com o 
respectivo armazcnumcnto no Banco de Dados do PRODASEN. I> 
mais um inestimável serviço prestado à Casa c à cultura nacional, 
fruto do trubalho incansável de um· número reduzido de competentes 
e dedicadas bibliotecárias, sob a dircçilo de D. Adélia Leite Coelho. 

Assinu, atualmcntc, nossa biblioteca, cerca de 1800 revistas c jor
nais, entre nacionuis c estrangeiros, dos quuis cerca de· 400 são 
analisados e seus artigos indexados por assunto c armazenados no 
Banco de Dados do PRO DAS EN. Conta este Banco, no momento, 
com mais de 12,000 artigos cm sua memória. Ao lado disso, mantém 

' um serviço de recortes dos principais jornais brasileiros, onde silo 
encontrudos, cm ordem alfabética, os principuis assuntos da atuulida
dc. 

Além do eficiente "atendimento aos pedidos de informações c 
pesquisas, mantém a Biblioteca um serviço de reprodução, que a 
exemplo dos demais selares nos atende com prestezu e eficiênciu, per· 
mitindo-nos uma pronta divulguçilo dos trabalhos executados. 

Ao cxtcrnar dcstu Tribuna, nilo só à suu Dirctora, mus u todos 
os funcionários da Biblioteca do Senado, os nossos melhores agra
decimentos pela valiosa colaboração que nos t8m prcstudo, quere-
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mos dirigir um apelo à Mesa, no sentido de que dê a esse serviço 
todos os meios n'eeessltrios para que seja mantido o alto padrão de 
er.ciêneiu' atingido, 

O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- Ceará)- Permite-me V, Ex• 
um apnrte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo) - Com 
prazer, ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Mauro Bene>ides (MDB - Ceará) - Nobre Senador 
Franco Montoro, realmente, o enaltecimento que V. Ex• faz, nesse 
instante, ao trabalho levado a efeito pela nossa Biblioteca, está a 
merecer, também, os nossos aplausos. No mês de julho, realizou-se, 
aqui cm Brnsflia, o VIII Congresso Brasileiro de Bibliotcconoinia. 
Tive a oportunidade de levar, para uma visita a nossa Biblioteca, a 
numerosa representação do Ccarâ, presente àquele conclave. Posso 
dizer, nesse instante, a V. Ex• que a impressão recolhida pelas nossas 
bibliotecárias e por mim, de forma especial, foi realmente a impres· 
são mais favorável do trnbalho levado a efeito pela nossa Biblioteca. 
Pessoalmente, jlt tenho feito solicit'ações àquele órgão do Senado, 
cjue funciona impecavelmente, Fui sempre atendido com a maior 
presteza e a maior eficiência. Daí por que, neste instante em que 
V, Ex• aplaude as realizações da nossn Biblioteca e solicita atenções 
ainda maiores da Mesa para aquele setor da Casa, sinto-me, real· 
mente, na obrigação de dar também a manifestação do meu ápoio a 
esse aplauso e a essa solicitação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- Agrade· 
ço o testemunho e o apoio de V, Ex• às palavras que estou pro· 
nunciando, relativas à Biblioteca do Senado Federal. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite-me V, Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo)- Ouço 
coin prazer o aparte de V, Ex• 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- Goiás)- Quero, nobre Sena· 
dor Franco Montoro, juntar as palavras da Liderança do Governo 
às palavras de V. Ex• para, -com V, Ex•, bater palmas, à eficiência 
do trabalho qué vem 'sendo realizado pela Biblioteca do Senado Fe· 
dera I, sob a responsabilidade da funcionâria Adélin Leite Coelho que 
conta com uma equipe de bibliotccârias de alto indice de capacitação 
profissional que v'cm realmente prestando relevantes serviços a todos 
os Parlamentares com assento nesta Casa, sobretudo, nos trabalhos 
referentes a pesquisas legislativas, recortes e levantamento de maté· 
rias contidas em 'periódicos, v·:. Ex• permanente pesquisador, sabe 
quão difícil é pesquisar assuntos nos p~riódicos brasileiros; dado o 
seu grande número c a dificuldade que encerra pelos titulos, contidos 
inteiramente diferentes do assunto por eles tratado. Faço minhas 
as palavras de V. Ex'• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)- Agrn· 
deço a V. Ex• o fato de, na quali~ade de Representante da Maioria 
nc:sta Casa, juntar a sua voz ao meu pronunciamento, 

O Sr. E•andro Carreira (MDB - Amazonas) - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo) - Com 
mui to pruzer, nobre Senador Evandro Carreira, 

O Sr. E•andro Carreira (I\'IDB- Amazonas)- Nobre Senador 
Frunco Montoro, permita-me depositar, também, junto à sua peça, o 
meu diorito de elogio ao comportamento da Biblioteca, Eu, que sou 
seu assíduo freqUentador c vivo, diariamente, acicatando aquelas 
funcionl~rius para encontrar cartupácios c palimpsestos, sempre fui 
atendido com u maior solicitude. E, o mais elogiável, ó a organi· 
zaçüo, a dedicação, o amor daquclus funcionârins pelos livros, verda· 
deirus bibliólilas. Eu o parubenizo por cstu lembrança, no se pronun· 
ciur deste m~1do. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo) -Agra· 
deço a colnbornçiio de V, Ex•, nobre Senador Evandro Carreira, e a 
dos demais Srs. Senadores'que vieram· testemunhar a alta valia dos 
se1'viços prestados pela Biblioteca. !;.. todos nós são fornecidos, 
(reqUentementc, dados, referências c documentos indispensãveis ao 
trabulho parlamentar. 

Apelltvamos, Sr. Presidente, e agora com o apoio dos nobres 
Srs. Senadores, para que fosse dispensado à Biblioteca o apoio ne· 
ccssârio a certas medidas, uma delas de cnrltter especial e que se 
prende no fato de que a renovação das 1800 assinaturas a que nos re· 
ferimos, devido à crise internacional do papel, no aumento tarifltrio 
e, principalmente, à innação, irâ custar 100% mais em relnçilo no 
preço d!!. ano anterior. Isto, entretanto, não pode e não deve impedir 
os Srs. Senadores e a Casa de contarem com esta importante e atuali· 
zadn fonte de consultas. 

Pará aquilatar a importância desses serviços, permitimo-nos in
corporar a este nosso pronunciamento, dados estntlsticos do movi· 
mcnto da Biblioteca nos primeiros dias do mês em curso. 

Encaminho à Taquigrafia estes dados e destaco, pela sua signifi· 
caçüo, os relativos à reprodução, cm xerox, durante o mês passado e 
o mês em curso: cópias em xerox, 135,029; mimeógrnfos, 59.450. Tra
ta-se de um volume de trnbalh&- que atesta a importância e signifi· 
caçilo desses serviços prestados aos Srs. Senadores e ncis assessores 
que nos auxiliam no desempenho da nossa tarefa. 

Com estas palavras pretendo prestar, e já agora não apenas cm 
nome pessoal, mas, de todo o Senado Federal, as justas homenagens 
à Biblioteca, e aos seus dedicados servidores. 

Era o qactinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

BOLETIM 
DA 

BIBLIOTECA DO SENADO FEDERAL 

Estatística Mensal 

B. Bibl. Sen. Fed. Brnsrlia N• 23 outubro 

I-,- SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
1.1 Aquisições 

1.1.1 Livros: Por compra- 156; por doação 86. 
1.1.2 Folhetos: Por compra- 15; por doação 13. 
1.1.3 Periódicos: Por compra- 7; por doação 26. 

l.Z Expediente 

1.2, I Livros c folhetos registrados:- 270. 
1.2.2 Fichas de aquisição: - 540, 
1.2.3 Livros pesquisados em fichário:- 402 
I .2.4 Documentos recebidos:- 127 
1.2.5 Documentos expedidos:- 278 
1.2.6 Fichas de pessoal: - 5 
1.2. 7 Fichas de editoras:-
1.2.8 Fichas de encomenda: - 402 

11- SEÇÃO DE PROCESSOS T~CNICOS 

Z.J Li nos e Folhetos 

2.1, I Obras classificadas e catalogadas: 224 
2. I ,2 Fichas desdobradas por assunto, autor e titulo: 872 
2.1 .3 Fichas topogrltr.cas: 224 
2. I ,4 Fichas para o Boletim Bibliogrltr.co: 224 
2. I .5 Formulários pura o PRO DAS EN: 338 
2, 1.6 Etiquetas dntilogrnfudns c coladas: 1.026 
2, 1.1 Curtõcs de empréstimo: 322 
2. I ,8 Fichas de aquisição arauivndns: 59 
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2.1.9 Fichas alfabetadas c arquivadas no Catãlogo Diciontlrio: · 
719 

m....: SEÇÃO DE PERióDicos 

3.1 Tftulos novos 
Por compra: 1·. 
Por doação: 26. 
.3.2 Fasc!cúlos registrados no Kardcx 
Por compra: 231 
Por doação: 620. 
3.3 Jornais recebidos: 656 
3.4 Fasc!culos carimbados: 85 I 
3.5 Artigos de revistas indexados: 330 
3.6 Fichas inseridas no catâlogo do 
Indico- Banco de Dados: 488 
3 .. 7 Formulãrios preenchidos para o PRODASEN: 233 
3.8 Fichas datilografadas: 
Fichãrio de anallticas de assunto: 754 
Fichârio gcogrâtico: 
Fichârio de autor: 335 
Indico de assuntos:-. 

IV-SEÇÃO DE REFER2NCIA BIBLIOGRÁFICA 
4.1- Referência 

4.1.1 Atendimento aos leitores: 565. 
4.1.2 R~cortcs de jornais: 3.600. 
4.1.3 Empréstimo entre bibliotecas: 3. 
4.1.4 Pesquisas: 
l-Títulos Protcstados-1963/1975 
2- Preço- Trigo importado- 1963/75 
3- Preço-óleo dicsel-1963/75 
4- Preço- querosene- 1963/75 
S- Preço- fertilizante- 196Jf75 
6- Preço-cnxada-1963/75 
7-:- Preço- cultivador- 1963/75 
8...:.. Preço -·pulvcrizador-1963/75 
9- Preço- aâubo-1963/75 
10- Preço- inscticida- 1963/75 
li - Preço - sisai- 1963/75 
12- Preço - algodão- 1963/75 
13- Preço- mamona-1963/75 
14- Prcço-cufé-1963/75 
IS- Preço-açúcar-!963/75 
16-Preço-sal-1963/75 
17- Preço- fumo- 1963/15 
18-Juta 
19- Voto distrital 
20 - Correção monetâria - inexeqUibilidade de sua cobran~a 

cm executivos fiscais. 
21.- Discursos- Presidente Ernesto Gcisel- 1974/75 
22...:.. Educação- Argentina 
23- Programas dos Partidos Politicas Nacionais c estrangeiros 
24-Mobral 
25- Comunicação do Palácio do Planalto sobre acordo nuclear 
26- Estat!sticas- casamentos entre 16 e 18 anos- Brasil 
27- Renda percaplta- Nordeste~ 1963/74 
28 - Rebanho cfetivo de ovhios, caprinos, bovinos, suinos --. · 

1971/74 
29- Celulose- necessidade no Brasil e mundo 
30- Legitimação de filhos adultcrinos 
31:.... Manoel Bandeira- Biografia 
·32- Poluição sonora 
33- Transferência do empregado 

34- Cal'é ~exportação- '1975 
35- Pronunciamentos-;- ,Senador Daniel Kric~cr- 1966/67 
36 - Pronunciamentos - Deputado Loutz Sabiá criticando 

Ministro Gama c Silva 

37 - Artigos no Jornal O Estado de S. Paulo de autoria de 
Pedro Dantas março/setembro- 1975 

38- Tarifas de energia clétrica 
39- Arábia Saudita- dados gerais 
40- Arábia- dados gerais 
41- Discurso- Ministro Rangel Reis-Zona Franca 
42- Educação primãria- magistério 
43 -:Votação pelo Congresso da cleiçilo do Presidente Costa c 

Silva- 3-10-1966 
44 - Preço - Volkswagcn - 1963/7 S 
45- Importação- principais produtos- 1964/1974 
46- Exportação- principais produtos- 1964/1974 
47- Cuba na OEA 
48 -Conferência do Direito Mar!timo cm Caracas- 1974 
49- Ocupação das regiões polares 
50- Sublcgcnda 
51-Jtaipu 
52 -' Energia Elétrica 
53- Imigração Italiana cm Santa Catarina. 
54 - Efctivos Militares da América do Sul. 
55 -Indústria Brasileira de Armamentos. 
56- Patos de Minas- aspectos cconômicos c sociais. 
57- Corómandcl- aspectos cconômicos c sociais. 
58- Bipartidarismo. 
59- Pronunciamento Célia Borja- 28-9-75 
60- Conceito de soberania. 
61 - Fam!lia D'Estc de Ferrara (scc. IX). 
62- Cavaleiros de Joana D'Arc. 
63- Cibrazem- Plano Nacional de Armazenagem. 

4.2 Clrculacio 

4.2.1 Cartões de autor:.316. 
4.2.2 Bolsos cm livros: 316. 
4.2.3 Cartão de datas: 316. 
4.2.4 Papclctas de datas: 316. 
4.2.5 Etiquetas: 1.522. 
4.2.6 Livros nas estantes: 3.632. 
4.2.7 Empréstimos: 1.710. 
4.2.8 Consultas: 1.920. 
4.2.9 Livros consultados: 
4.2.10 Cobrança de livros atrasados: 
4.2.11 Registro de Leitor: 25, 

V- SEÇÃO DE REPROGRAFIA 

5.1 Xerox- cópias: 135.029. 
5.2 Gravador: 55. 
5.3 'Mimeógrafo- cópias: 59.450. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A solicitação de 
V. Ex• scrâ levada ao conhecimento c apreciação da Comissão Di
retora. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. (Pausa.) 
S. Ex• não cstâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.) 
S. Ex• não cstâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- Ceari. Pronuncia o se
sulnte diKUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Através, especialmente, do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, vem a Administração Federal executando uma pro
gramação de trabalho na região Jaguaribana, cm meu ~tado, com o 
objetivo de aproveitar, tecnicamente, o apreciável potencial de re
cursos naturais ali existentes. 

Reservatórios de grande capacidade foram construidos com a in
tcrccptaçuo das âguas do Rio Jaguaribe, destacando'•• o Orós, con
cluldo ao tempo da gcstilo Juscelino Kubitschcck, sem que isso 
concorresse para ultcrár o facles sócio-económico daquela ârca. 
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A SUDENE e o DNOCS, numa ação conjugada, atriburram a 
ti:cnicos da chamada Missão Francesa a tarefa de elaborar "Estudos 
de Base do Valc do Jnguaribc"; resultando, cm conseqUência, o surgi
mento de projetas, calcados na realidade geográfica, social e 
económica do Nordeste, 

A valorização hidroagrfcola despontou como parle essencial de 
uma programação desenvolvimentisla, por cuja execução responsa
bilizou-se diretamcnte o DNOCS. 

A irrigação foi então, planificada detidamente, obedecendo a 
projetas espccfficos, o primeiro dos quais- o Morada Nova- já se 
achando em plena execução. 

Uma llrea de 15 mil hectares, nas barrancas do rio Bannbuiu, 
anuente do Jaguaribc, passou n constituir o trabalho pioneiro do 
Vale, no qual deverão instalar-se 2.200 colonos. Toda a fàixa 
irrigada ligar-se-ú a terras altas, com 60 mil hectares de área seca, des
tinadas às atividades vinc~ladas à pecuária. 

A estrutura agrária predominaMo na zona jasuaribana teria 
que experimentar, em Morada Nova, modificações substanciais, 
com redistribuiçuo de terras em regime de colonização, dentro de 
moldes de empresa agrfcoln familiar que se espera venha a alcançar 
os ob jetivos colimados. 

A formaçuo de comunidades integradas, com habitações pró
prias e serviços básicos essenciais, tudo isso foi concebido dentro do 
projeto que está sendo implantado na área morada-novense. 

Registre-se que 256 famflias irrigantes alijá se acham. radicadas, 
com assistência mi:dica a cargo do FUNRURAL c assistência edu
cacional cm 3 unidades escolares, num convénio Estado-DNOCS. 

No atual estágio de execução do projeto Morada Nova, são os 
seguintes os seus principais produtos: 

Na Agricultura: 

Algodão 
Arroz 
Feijão 
Banana 
Laranja 
Capim 

Na Pecuária: 

Leite 
Carne 
Machos pjrecria 
Fêmeas P/recria 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos em que foi idealizado, 
o projeto Morada Nova vem sendo gradativamente executado, 
sempre com a permanente assistência do engenheiro José Osvaldo 
Pontes, Diretor-Geral do DNOCS c dos técnicos daquele Órgão 
Governamental. 

Em julho último, estive em Morada Nova e constatei uma de
liciência na execução do programa pioneiro, e que independcu do 
próprio DNOCS: o afastamento indispensável da principàl 
rodovia, dcstin11da ao escoamento da produção. 

Trata-se do trecho Morada Nova- Cristais, na BR-116, com 
64 km apenas de extensão, que permanece à espera de providências 
governamentais para o seu capeamento asfáltico. 

O DNER exime-se de participação por niio s~ tratar de rodovia 
federal; o DNOCS, por sua vez, dispensa-se do encargo cm razão de 
não aluar no âmbito das construções rodoviárias; o DAER defronta
se com carência de recursos, comprometidos estes com emprêstimos 
contra idos à época das passadas administrações, 

A alternativa a que chegaram as autoridades, preocupadas com 
u solução para o impasse, seria a construção da rodovia com os re
cursos alocados no POLONORDESTE, a cuja frente se acha o ex
Governador Alberto Silva- homem identificado com as aspirações 
da região nordestina. 

Com este objetivo, dirijo-me no Governo Federal, de forma par
ticular uos Ministérios do Interior e do Plancjumcnto, no sentido de 

que recomendem ao POLONORDESTE o nsfaltamcnto do trecho 
Morada-.Nova - BR-1 1 b, sem o que o projeto do DNOCS cn· 
frentará graves p(oblcmas, notudamente na época invcrnosa, 
quando o trecho aludido lica intransitável para vefculos, atê de 
pequeno porte. 

Aq~i lanço, pois, . .Srs. Senadores, o meu apelo- estimulado por 
reiteradas indicações da Câmara Municipal de Morada Nova -
para que, em 1976, o· POLONORDESTE concretize esta justa 
aspiração, ardorosamente defendida por quantos residem naquela 
Região do Ceará. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente c Srs. Senadores, (Multo 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- Rio de Janeiro. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ' 

O Governo se preocupa com assuntos de natureza social. O 
Governo tem mesmo adotado algumas decisões de importância, (jUC 

fazem preva_lecer velhas idéias sustentadas com calor pela Oposição c 
que, algumas delas, já se converteram cm lei. 

Nós, da Oposição, continuamos a receber copiosa colaboração 
por parte de todos que, injustiçados ou desesperados, vêm a nós, na 
ânsia de ver o MDB acolher suas reivindicações, tal como temos 
feito, apesar de todos os impecilhos. Resta-nos falar, repetindo sem
pre que ê do interesse do povo brasileiro, especialmente das classes 
menos favorecidas. 

Propugna o Senador Lufs VÍana, em s~a rumorosa carta à 
direçuo arenista, profunda reformulação da legislação do imposto de 
renda, a fim de que esta se torne mais justa, instrumento de justiça 
social. ~ o que temos, em vão, pregado em todos estes anos, E, 
corroborando as palavras do ex-governador da Bahia, digo aqui que 
use salário não é renda, quanto mais aposentadoria, fruto, na 
velhice, de 35 anos de lutas" - segundo palavras de um aflito 
aposentado residente no interior fluminense, que clama pela isenção 
da obrigação de declarar renda, Evidente que ele não paga imposto. 
Mas, por que obrigá-lo à dura c complexa luta de, todo ano, 
preencher os incompreenslveis c sempre renovados formulârios do 
Imposto de Renda, verdadeiro suplíci<3? 

E muito bem repete o missivista: "salário não ê renda". E muito 
menos o. será o baixo provento de um pobre ex-servidor público, 
aposentado após 35 anos de duro labor)" 

Sr. Presidente, não faz muito a imprensa publicou declarações 
de um parlamentar arenista, segundo as quais o Presidente da Repú
blica teria pensamento próprio para uma solução do terrfvcl proble
ma, representado pela trágica situação dos inativos do serviço pú
blico, Nilo revelou, entretanto, qual seria esse pensamento, essa fór
mula. Mas adiantou que a decisuo não tardaria. Os meses se passam 
e não se conhece deliberação pr~sidencial. 

Enquanto isto, continuamos a receber vasta corrcspondencia de 
i nativos, contendo dramáticos apelos para que ajudemos na solução 
de sua triste situação. Seus proventos não tõm sido reajustados, 
co~forme determina, expressamente, a Constituiçii~. Nilo têm sido 
beneficiado por leis, como a da rcclassilicaçiio, De toda forma têm 
sido vitima. E isto há anos, com o que hoje estão em situação de ver
dadeira miséria, 

Mais uma vez abordamos o problema, quç somente isso ~ pos
sfvel, já que toda iniciativa legislativa nos é vedada, pela Constitui
ção, no assunto. 

Sr. Presidente, estamos certos que o Sr. Presidente da República 
se empenha de fato em minorar o sofrimento de tantos brasileiros, 
que muito serviram a Pútriu e hoje estão na inntividade. E que a solu
ção venha o quanto untes, especialmente porqllli muitos dos 
beneficiários nilo estilo mais em idndc de esperar! 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Tem n palavra o 
nobre Senador Otnir Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. !lenadores: 

Como é do conhecimento da Casa, através de noticiário dos jor
nais, várias regiões de Santa Catarina foram atingidas por fories 
cheias. 

Nesta oportunidade, para conhecimento dos Srs. Senadores, 
apresento o balanço preliminar dos danos udvindos desse flagelo, 
bém como das medidas governamentais, tomadas no âmbito es
tadual e federal, conforme informações recebidas--da Companhia de 
Divulgação e Comunicação do Estudo de Santa Catarina, que passo 
a ler: 

Ran&el Reis asse&ura apoio Federal is 'reaslnandadas 

Floriunópolis, 3-10-75 . 

Após assegurar todo o apoio do Governo .Federal para que sejam 
equacionados os problemas registrados nas regiões .do Valc.do rio 
ltajal e do rio do Peixe, atingidas pelas inundações, o Ministro do 
Interior, Rangel Reis, regressou a Brasília na' noite de hoje. Anterior
mente verificou a situaoilo em que se encontra a cidade de Blumenau 
- 6.500 casas inundadas-, pela manhã, e esteve reunido no Palâcio 
dos Despachos durante a tarde, quando ouviu relatórios dos 
assessores da administração estadual, juntamente com o Governador 
Konder Reis. Medidas emergentes para assistência imediata das 
famílias e para recuperação do sistema viário, foram anunciadas pelo 
Ministro, que salientou só ser passivei ao Governo da União liberar 
recursos e tomar medidas mais precisas após um relato complet.o da 
situação. Lembrou também que a construção de uma terceira bar
'ragem no Vale do ltajaí- a Barragem do Norte, que se somaria às 
de .ltuporanga e Tuió - são medidas que virão solucionar, 
possivelmente cm caráti:r definitivo, esses problemas. O Governador 
Konder Reis decretou situação de emergência nos municlpios de 
Caçador, Rlumenfiu, Gaspar, Presidente Getúlio, lbirama, Capinzal, 
e Videira. Um Grupo de Trabalho foi constituído para elaborar, até 
terça-feira, um documento que esclarecerá ao Presidente- da Repú
blica as providências que se· fazem necessárias para normalizar a 
situação daqueles municípios. 

Medidas 

Ao falar do empenho do Governo cm ·solucionar os problemas 
que vêm causando as enchentes registrádas em diversas regiões do 
País, Rangel Reis confessou estarem os atuais fatos de. Santa 
Catarina surpreendendo as autoridades federais, "pois nós nilo 
tínhamos notícia nenhuma de que isso pudesse acontecer. Estávamos 
atentos, mas não esperávamos que o fenómeno obtJ.vesse tais dimen
sões", Disse também que a situação que encontrou nilo é de 
calamidade pública, mas que, sem dúvida, está a exigir providências 
urgentes. Seccionando em duns etapas ·ns medidas a serem toma
das, o Ministro disse que, de imediato surgem soluções destinadas no 
atendimento direto das populações, tais como a possibilidade' do 
saque de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
linunciamento, através da Caixa Económica Federal, gradativo
mente pugo, pura reposição de pertences, mobiliários, eletrodomés
ticos c outras perdas, salientando que o Ministério do Interior dispõe 
de um Fundo pura Atendimento us Calamidades Públicas, ncionndo 
puru conceder vestuário, alimentos e medicamentos nos flagelados. 

As outras medidas. buscam erradicar totalmente o problema 
dus enchentes esc relacionam à construção de barragens. Informou 
que num prazo de 30 meses deverá 'ser construída n Barragem Norte, 
no Vale do ltujal, obra de maiores dimensões que n de Tuió e n de 
ltuporunga. Esta últimu deverá ser inaugurada pelo Presidente 
Ernesto Geisel já nu prim•iru quinzena do próximo mês de 
novembro. 
. A rccupcruçUo do sistcmu viário - n8sim como o Governador 
'Konder Reis, 'foi reputudti pelo Ministro como uma das necessidades 

mais prementes. Disse que as providências para isso. só deverão ser 
tomadas depois de concluído o relatório que retratará a situação 
global em que se encontram as localidades alugadas. Também os 
recursos linunceiros pura o Governo do Estado só poderão ser 
liberados com base nesse documento, que serà encaminhado ao 
Presidente da República nu próxima terça-feira. Os levnntamcntqs 
serão efetivados por. um Grupo ele Trabalho formado pelos.Secretá· 
rios da Saúde, Transportes, da Segurança e Informações, Trabalho e 

·Promoção Social e do Governo e pelo Presidente do Banco do 
Estudo de Santa Catarina.· 

Na reunião mantida no' Palácio dos Despachos, Rangel Rei,! 
ouviu exposiçÕes do Diretor-Gerãl do Departamento de Estradas d~ 
Rodagem, Engenheiro Antônio Carlos Werner, sobre a situação das 
estradas estaduais, parcialmente destruídas e cuja recuperação está 
se desenvolvendo rapidamente. Idêntico panorama registra-se nas 
vias federais, segundo explanação do Chefe do 16• Distrito Rodo
viário do DNER, Ayezo Campõs, 

Relatório da CEDEC Vale do Rio ltajaí 

Coube à Coordenado ria Estadual de Defesa Civn detalhar os da
nos causados nas residencias localizadas na região ,lias cheias. lõ este 
o relato: 

Presidente Getúlio: ilhado desde a tarde do dia 2; cerca de 200 
famílias, compreendendo 700 pessoas, estão desalojadas. 

Brusque: 50 casas alagadas, desal,oja,ndo cerca de I ~O pessoas. 
Com o retorno do rio ao seu curso normal, a situação tende a norma
Jizar-st:, c as pcssoasjú regressam às suas casas. 

Agronómica: ilhada c isolada, sendo que parte do municfpio 
encontra-se alagada, porém, sem notícias de pessoas desabrigadas. 

Rio do Sul: a parte mais baixa, que compreende o bairro de 
Canoas, foi atingida, desalojando algumas famílias. Não há 
desabrigados. 

Gaspar: cerca de 30% da cidade foi alagada e 50 famílias desa
brigadas, estando alojadas no Grupo Escolar Onório de Miranda e 
no Descasct~dor de Arroz Vanzuíta. 

Ascurra: a água invadiu as ruas D. Bosco • Brasília, alagando se
te rcsidi:ncias, uma madeireira, um posto de gasolina e uma fábrica, c 
30 pessoas estão desalojadas, tendo sido conduzidas para abrigos 
provisórios. 

Rodeio: ilhada, situação sob controle. 
lndnial: a água invadiu a rua Carijós, alagando três residências. 

As pessoas desalojadas já retornaram às suas casas. 
Laurentino: situu.çiio sob controle, alagadas as ruas do centro da 

cidade. · 
Rio d'Oeste: as ruas centrais estão alugadas e a situação sob 

controle. 
Dona Em ma: cidade isolada, sem comunicações, 
lbiráma: cinco pontes e três àestf'uídns. O rio está 5ml0cm aci

ma do seu nível normal, mas a situação está sob controle. 
Blumenau: três mortos, sendo um soldado do Exército e dois 

populares. Cerc<\ de 6.500 casas inundadas, atingindo nproximn
dumente JO mil pessoas. das quais 300 ficaram desabrigadas, tendo 
sido acomodadas cm casas de parentes e amigos, e em locais designa
dos pela Comissão Municipal de Defesa Civil. A estuçiio nova de 
água potável do Serviço Autónomo Municipal de Água e Esgoto 
entrou em colapso, e a estnçiio antiga está suprindo cerca de 15% da 
população. As demais regiões, dentro das possibilidades, estilo sendo 
abastecidas por carros-pipa da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. 
O nfvel das âguns está estacionário, assinalando 12m20cm. 

Vale·do Rio do Peixe 

Videira: população ribeirinha atingida. Dus 1.300 pessoas 
desabrigadas, 340 encontram-se no Parque da Uva e destas, 90 nilo 
têm condições de retornar às suus residências. 266 casas foram atin
gidas pelus cheius, e quatro dclus, uma ponte e 12 pontilhõcs foram 
totalmente destruidos por deslizamento: us estradas estiio em pés-
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,simo estado, "'"' as águas ~sti\o baixando. A situação encontra-se 
sob controle . 

.Jouçubu: alugada u área ribeirinha c a estrada para o distrito de 
Rio do Cedro; atingidas cerca de ·150 rcsidcncias, desalojando 150 
famllias, que estilo abrigadas cm. casàs de amigos c parentes. As 
águas estilo quase voltando ao seu nlvcl normal c a situação está sob 
controle da Comissão Municipal de Defesa Civil 

Caçador: cerca de 30 famflias- 150 pessoas- foram desabri
gadas, c estão alojadas cm prédios públicos. As águas já voliaram ao 
normal e a situação está sob controle. · 

Cupinzal: situação sob controle, com os desabrigados sendo 
atendidos pela Comissão Municipal de Defesa Civil. 

Porto-União (bacia do rio lguàçu): o rio lguaçu abandonou o 
leito, alagando várias ruas ribeirinhàs, atingindo dez rcsidcncias c 
desabrigando 50 pessoas. O nível ,das águas aponta 4m72cm acima 
do normal. 

Águas de Chapecó (bacia do rio ·Uruguai): o rio Uruguai 
ultrapassou oito melros acima do seu nível normal. Várias casas 
foram alagadas, desalojando seus ocupantes. 

ltapiranga: nível das águas acima do normal cerca de 8ml6cm c 
várias ruas da cidade alagadas. 

"DER e DNER fazem le•antamento sobre a sltuaçio das estradas 

Florianópolis, 03/10/75 

Um levantamento executado pelas 21 Rcsidcncias do DER c 
pelo 16• Distrito Rodoviário do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, através da Polícia Rodoviária Federal, já estão 
possibilitando ao público conhecer a sitÚação geral do sistema viário 
que atende às regiões atingidas pelas enchentes cm Santa Catarina, 
através de plantão permanente mantido no interior do Estado. 

Considerando o quilómetro zero da BR-116, cm Curitiba, c o 
quilómetro 100, em Mafra, registrou-se uma ocorrência no trecho 
Mafra_;Lagcs, no Km 208, com queda de barreiras c intcrrupção·do 
trecho. Na Serra do Espigão .:.... quilómetro 214·- houve desliza
mento de pista, permitindo . passagem somente cm meia pista, 
enquanto nos quilómetros 238 e 342 do mesmo trecho, apesar do 
deslizamento de aterro, a pista continua transitável. 

Nu BR-470,trecho Blumenau até a BR-116, na localidade de 
Monte Alegre, foram vcrincados problemas na altura do quilômctro 
38, em lndaiul, com a queda de barreiras interrompendo totalmente 
o tráfego, que está sendo feito por uma variante secundária. Ãs 
proximidades do quilômetro 59, ainda em lndaial, o aterro de acesso 
à ponte sobre o rio ltujaí~Açu cedeu c a passagem de veículos se 
realiza pela estrada estadual .. 

Nu mcs'!ia rodovia BR-470 ocorreram, de modo geral, no 
trecho entre Blumenau e Rio do Sul, desabamentos de barreiras, de 
pequenas dimensões, que não causaram problemas sérios ao tráfego. 

Na BR-282 foi registrada somente uma ocorrência, nas 
proximidades de Maravilha, onde o aterro da ponte sobre o rio 
Saudades cedeu, possibilitando somente trânsito cm mcia .. pista. 

~ 

O chefe do 16• Distrito do DNER, Engenheiro Ayczo Campos, 
informou que foram mantidos éontatos com os distritos· daquele 
órgão rodoviário, do Paraná c Rio Grande do Sul, quando foi 
solicitada a trunsfcrcnciu do trânsito da BR-116 para a lO I, até que· 

' os problemas registrados sejam solucionados. 
Informações do djrctor-gcral do DER, Engenheiro Antônio 

. Carlos WcrÍtcr dão conta também de que foram causados sérios 
prejuízos cm obras de artes cm construção' no Rio ltajal do Oeste c 
Rio Engano, em lpumirim. Nu serra Dona Francisca, segundo aque
la uúioridudc, o nuxo rodoviário é normal, enquanto cm Joaçaba as 

·águas i~vadirum o leito da estrada entre Luzerna c Hcrval do Oeste, 
paraliiundo a passagem. Uma equipe do DER ·-está executando 
serviços no local, com vistas. a assegurar o tráfego. 

Acrescentou o Engenheiro W,crncr que ·a impossibilidade de 
contato telefónico éom algumas cidades, não permitiu ainda uma 
avaliação gl!)b_ul d~ situação,,cs,tal!do ~<>_d~s_11s Rcsidcncias d~ D_E~· 
de sobreaviso, para prestarem os serviços emergentes que se fizerem 
necessários." · 

Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta oportunidade; 
agradecendo em nome de Santa Catarina, a solidariedade tlà 
Governo Fcdcra~ncstc díficit.trànsc por que passamos. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Se nenhum outro nobre Sr. Senador desejar fazer uso da pala
vra, vou encerrai a ~essào, convocando os Srs. Senadores para a 'ses
são extraordinária a realizar-se hoje, neste Plenário, às 18 horas c 30 
minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 47, de 
1975, do Sr. Senador Alexandre Costa, que dispõe sobre o abono de 
faltas liilo justificadas de servidores do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s 455 c456, de 1975, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidudc; c 
· - Dlretora, favorável. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 58, de 
1975, da Comissão de Constituição e Justiça, que dá nova rcdaçiio ao 
§ 6• do urtigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 454, de 1975, da Comissão 
Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson <;onçal•eo)- Nada mais haven
do que tratar, declaro encerrada a scs$ão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas< 50 minutos.) 



161• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 9 de outubro de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID2NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena- Altevir Leal -José: Guiomard - Evandro 

Carreira- José: Esteves- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho
Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José: Sarney- Faus· 
to Castelo-Brancp- Helv!dio Nunes- Petrõnio Portella- Mauro 
Benevides- Virgílio Tãvora - Wilson G"nçalves- Agenor Maria 

- Dinarte Mariz - Jes~é: Freire - Dom!cio Gondim - Milton 
Cabral - Ruy Carneiro- Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz 
Cavalcante- Teotõnio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista 
- Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Eurico Rezende -
João Calmon- Amarai Peixoto- Roberto Saturnino- Benjamim 
Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema 
-Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro -Ore~· 
tes Quércia - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barboza - Osires Teixeira - Italívio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Evelâsio Vieira 
- Lenoir Vargas - Otair Becker - Daniel Krieger - Paulo 
Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 58 Srs: Senadores, Havendo número· 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em face de suges· 
tão do Sr. Ministro das Relações Exteriores, e depois de ouvida a 
Câmara dos Deputados, a Presidência convoca sessão solene do 
Congresso N:tcional a realizar·s~ no próximo dia 14 de outubro às 15 
horas, no plenário daquela Casa, destinada a receber, solenemente, 
Sua Excelência o Senhor Albert-Bernard Bongo, Presidente da 
República do Gabão. 

Usarão da palavra, na oportunidade, pela Câmara dos 
Deputados: o nobre Deputado Carlos Santos e, pelo Senado 
Federal, o Sr. SenadorRuy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 
47, de 1975, do Sr. Senador Alexandre Costa, que dispõe 
sobre o abono de faltas ni\o justificadas de servidores do 
Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s 455 e 456, de 1975, das Comis· 
sõcs: 

- de Constitui~i\o e Justl~a, pclu constitucionaiidude c 
juridicidudc: c 

- Dlretoru, favoritvel. 

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

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à'Comissão de Redução. 

e o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE 1975 

Dispõe sobre o abono de faltas não justificadas de servido
res do Senado Federal. 

O Senado Federul resolve: 

Art. I• São abonadas as faltas não justificadas de servidores 
do Senado Federal, ati: o limite de IS (quinze), ocorridas antes da 
vigí:ncia desta Resolução. 

§ I' O abono das faltas de que trata este artigo não dará direito 
ao ressarcimento de vantagens financeiraS, nem anulart't ou ·modifi
curá quaisquer utos administrativos. 

9 2• A Subsecretariu de Pes.oai cancela rã, ex offlcio, as faltas a 
que se refere este urtigo. · 

· Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cuçào. 

Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Maealhães Pinto) -Item l: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nY 
SH, de 1975, du Comissuo de Constituição c Justica, que dá 
nova redução ao 9 60 do artigo 93 do Regimento interno do 
Senado Federal, lendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 454, de 1975, du 
Comisst10 lJirctoru. 

Em discussilo o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo <Juem queira usar da pulavra, declaro-u enccrradu. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o uprovum, 'queirum perma-

necer sentados. (Pausa.)·Aprovado. 
A mut~riu vai Íl ComissUo de Redução. 
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f: o seguinte o projeto ~provado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1975 

Dá nova redaçio ao § 6• do art. 93 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

O Senado Federul resolve: 

Artigo único. O§ 6• do urtigo 93 do Regimento Interno do Se· 
nado Federal, Resolução n• 93, de 1970, passa u vigorar com a se· 
guinte redução: 

"Art. 93 ....................................... . 
•••• •••••• •••••••• o •••••••••••••••••••••••• ' •• ' •• 

§ 6• Ao mandato de Presidente e de Vice·Presidente 
·das Comissões Permanentes aplicar-se-á o disposto no art. 
62." 

O SR. PRES.IDENTE (Magalhies Pinto) - Nada mais 
huvc~do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para 
a ordmária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

" Di~cussão, em turno único, da redação final. (oferecida pela 
... onussao de Redução em seu Parecer n• 462, de 1975), do Projeto de 
Resolução n• 46, de 1975, que suspende a execução do art. 2• do De· 
creto n• 1.3HI, de 24 de janeiro de 1973, do Estado de Muto Grosso 
declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribu: 
nal Federal. 

-2-

Discussão, em turno único, du reduçiio final (oferecida pela 
Comissiio de Redução em seu Parecer n•464, de 1975), do Projeto de 
Resolução n• 62, de 1975, que autoriza u Prefeitura do Município de 
São Paulo a firmar convênio com a Fundaçiío Bernard Van keer, du 
l:lolundu, para execução du primeira etapa do "Projeto de Avaliação 
de Currículo nos Purques Infantis Municipais". 

-3-

·. '?íscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• ' 
19, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o exercfcio da profissão de Ortoptista, e dá outras providên
cias~ tendo 

PARECERES, sob n•s 88 a 93, de 1974, das Comissões: 
-de, Constltulçio e Justiça - I• pronunciamento: pela consti· 

1 tucionulidade ejuridicidade do projeto; 
2• pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do 

Substitutivo apresentado pela Comissão de Educação e Cultura; 
-de Educaçio e Cultura, favorável, nos termos do Substitutivo 

que apresenta; 
-de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão 

de Educação e Cultura, com a subemenda que apresenta de n• 1-CS; 
-de Leglslaçio Social, favorável, nos termos do Substitutivo 

da Comissão de Educação e Cultura, com a subemenda que apre
senta de n• 2-CLS; 

-de Serviço Público Chll, favorável, nos termos do Substitu
tivo du Comissão de Educação e Cultura, com a subemenda que 
apresenta de n• 3-CSPC . 

Estlt t.:nc«=rruda a sessiío. 

( Levallla·se a sessão ás /8 horas e 45 minutos.) 

I,~ 

I 
,I 



162• Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 10 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Altcvir Leal - Evandro Carreira- José Es· 
teves- Cattetc Pinheiro- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa
José: Sarney - Helvldio Nunes - Mauro Benevides - Wilson 
Goqçalves- Agcnor Maria- Ruy Carneiro- Luiz Cavalcante .,.. 
Ruy Santos - Roberto Saturnino - Gustavo Capanema - Itamar 
Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia 
- Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Otair Bccker - Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Ma&alhics Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento· de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Sccretário vai proceder à leitura do Expediente. 

1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Sr. t•..Secretírlo da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revlsio do Senado autó&rafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA C.ÁMARA N• 74, DE 1!175 
(N• 1.017·Bf75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a or&anlzaçio das açõcs de VIgilância 
Epidemiológica, o Pro&rama Nacional de Imunizações, esta· 
belece normas relativas à notificaçiio compulsória de doenças e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Consoante as atribuições que lhe foram conferidas den· 
tro do Sistema Nacional de Saúde, na forma do Art. I• da Lei 
n• 6.229, inciso I e seus itens a e d, de 17 de julho de 1975, o Ministé· 
rio da Saúde coordenará as ações relacionadas com o controle das 
doenças transmisslveis, orientando sua execução, inclusive quanto à 
vigilância epidemiológica, à aplicaçil~ da notificação compulsória, 
ao programa de imunizações e ao atendimento de agravos coletivos 
à sàúde, bem como os decorrentes de calamidade pública, 

Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na ocorranciu 
de casos de agravo à saúde decorrentes de calamidades públicas, o 
Ministério da Saúde, na execução das ações de que trata este artigo, 
coordenar(! a utilização de todos os recursos médicos c hospitalares 
necessários, públicos e privados, existentes nas Iucas afetadas, 
podendo delegar essa competência às Secretarias de Saúde dos Esta· 
dos, do Distrito Federal e dos Territórios. 

TITULO I 
Da Açio de Vl&llincla Epldemioló&lca 

Art. 2• A ação de vigilância epidemiológica compreende as 
informações, investigações e levantamentos necessários à programa· 
ção e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações 
de agravos à saúde. 

§ I• Compete ao Ministério da Saúde definir, em Regulamen'
to, a organização e as atribuições dos serviços incumbidos da ação de 
Vigilância Epidemiológica, promover a sua implantação e coordena· 
ção. 

§ 2• A ação de Vigilância .Epidemiológica será efetuada pelo 
conjunto dos serviços de saúde, públicos c privados, devidamente 
habilitados para tal fim. 

TITULO II 
Do Programa Nacional de Imunizações 

Art. 3• Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Progra· 
ma Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as 
de caráter obrigatório. 

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas 
de modo sistemâtico e gratuito pelos órgãos c entidades públicas, 
bem como pelas entidades privadas, subvencionadas pelos Governos 
Fcdcrql, Estaduais cM unicipais, cm todo o território nacional. 

Art. 4• O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, mate·· 
rial e financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional 
e regional. 

§ I• As ações relacionadas com a execução do programa são de 
responsabilidade das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, 
ou órgãos e entidades equivalentes, nas âreas dos seus respectivos 
territórios. 

§ 2• O Ministério da Saúde podcrâ participar, em carátcr suplc· 
tivo, das ações previstas no programa e assumir sua execução, quan· 
do o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem. 

§ 3• Ficará, cm geral, a cargo do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, por intcrméd,io da Central de Medicamentos, o cs· 
qucma de aquisição e distribuição de medicamentos, a ser custeado 
pelos órgãos federais interessados. 
' Art. 5• o cumprimento da obrigatoriedade das vacinações SC• 

rú comprovado através de atestado de vacinação. 
§ I• O atestado de vacinação será emitido pelos serviços públi· 

cos de saúde ou por médicos cm cxcrc{cio de atividadcs privadas, de· 
vidamente credenciados para tal fim pelu,uutoridade de saúde compe· 
tente. 

§ 2• O atestado de vacinação, em qualquer caso, serâ fornecido 
gratuitamente, com prazo de validade determinado, não podendo ser 
retido, por nenhum motivo, por pessoa llsica ou jurldica, de direito 
público ou privado. 
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§ 3' Anualmente, pura o pagamento do snlário-famflia, será 
exigida do segurado a nprcscntaçilo dos atestados de vncinaçilo dos 
seus beneficiários, que comprovarem o recebimento das vacinações 
obrigatórias, na forma que vier a ser estabelecida cm regulamento. 

Art. 6• Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministé· 
rio da Saúde, podcrilo propor medidas legislativas complementares 
visando no cumprimento das vacinações obrigatórias por parte da 
população, no âmbito dos seus territórios. 

Parágrafo único, As medidas de que trata este artigo serão.· 
observadas pelas entidades federais, estaduais c municipais, públicas 
c privadas, no âmbito do respectivo Estado. 

TITULO III 
Da Notlficaçio Compulsória de Doenças 

Art. 7• São de notificação compulsória às autoridades sanitá
rias os casos suspeitos ou confirmados: 

I - De doenças que podem implicar medidas de isolamento ou 
quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. 

11 - De doenças constantes de relação elaborada pelo Ministé
rio da Saúde, para cada Unidade da Federação, a ser atualizada 
periodicamente. 

§ I• Na relação de doenças de que trata o inciso 11 deste artigo 
s~rá incluído item para ~asas de "agravo inusitado à saúde". 

§ 2• O Ministério da Saúde poderá éxigir dos Serviços de Saú
de a notificação nagativa da ocorrência de doenças constantes da 
relação de que tratam os itens I' e 11 deste artigo. 

Art. 8• !;: dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitá· 
ria local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de caso de 
doença transmissível, sendo obrigatória a médicos c outros profissio
nais de saúde rio exercício da profissão; bem ccimo aos rcsponsâvcis· 
por organizações e estabelecimentos públicos c particulares de saúde 
e ensino, a notirtcação de casos suspeitos ou confirmados das doen
ças relacio~adas em conformidade com o Art. 7•. 

A rt. 9• A autoridade sanitári~ proporcionará as facilidades ao 
processo de notificação compulsória, para o fiel cumprimenta desta 
lei. 

Art. 10 A notificação compulsória de casos de doenças tem 
caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias 
que a tenham recebido. 

Parágrafo única A identificação da paciente de doenças referi· 
das neste urtigo, fora do âmbito médico·sanitãrio, somente poderá 
efetivar-se, em caráter excepcional, cm caso de grande risco à 
comunidade, a juízo da autoridade sanitária c com conhecimento 
prévio do paciente ou de seu responsável. 

Art. li Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obri
gada u proceder à investigação epidemiológica pertinente para 
elucidação do diagnóstico c averiguação da disseminação da doença 
na população sob o risco. 

Parágrafo único. A autoridade poderá exigir c executar mves
tigaçõcs, inquéritos c levantamentos epidemiológicos junto a indivi
duas e a grupos populacionais determinados, sempre que julgar 
oportuno, visando o proteçilo da saúde pública. 

Art. 12 Em decorrência dos resultados, parciais ou finais, das 
investigações, dos inquéritos ou levantamentos epidemiológicos de 
que tratam o Art. li e seu parágrafo único, a autoridade sanitária r,. 
cu obrigado a adotur, prontamente, as medidas indicados para o 
controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos populacio
nais c umbiente. 

Art. 13 As pessoas físicas c as entidades públicas ou privados, 
abrangidos pelas medidas referidas no Art, 12, ficam sujeitas ao 
controle determinado pelo autoridade sunitârin, 

TITULO IV 
Disposições Finais 

Art. 14 A inobservância das obrigações estabelecidos nu pre
sente lei constitui infrnçi\o do legisluçi\o referente à saúde público, 
sujeitando o infrator ;ls penalidades previstas no Decreto-lei n• 785, 

dc.25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais sanções penais cabí· 
VCIS, 

· Ãrt. IS O Poder Executivo, por iniciativa do ·Ministério da 
Saúde, expedirá a regulamentação desta lei. 

Art. 16 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrârio. 

MENSAGEM N• 272, OE 1975 

Excclcntrssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo SI do Constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Saúde, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre o organização das 
ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de 
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória 
de doenças, c dá outras providências", 

Brasília, cm I• de. setembro de 1975.- Ernesto Gelsel. 

E.M.n•171/BSB. 
Em 15 de agosto de 1975 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblico: 
Conforme as atribuições conferidas ao Ministério da Saúde por 

força da Lei n• 6.229/75 que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Saúde, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência, Projeto de Lei 
que possibilita o eficaz cumprimento dos deveres da Pasta prin· 
cipalmcntc quanto às ações de vigilância epidemiológica c à progra· 
mação nacional de imunizações. 

2. A propositura implementa c atualiza as normas de proteção 
c defesa à saúde no campo do Direito Sanitário, proporcionando a 
esta Pasta meios de ação pronta c com maior respaldo técnico
cientifico visando a prevenir ou a impedir a disseminação di: doenças, 

3. O Projeto no seu todo procura sempre contemplar obri
gações reciprocas, de parte das autoridades sanitârias c da popu
lação, principalmente de selares organizados desta, tais como os 
responsáveis por Instituições ou Órgãos. Neste particular o Projeto 
gera a imperiosa necessidade de modernização dos Serviços de Saúde 
atualmentc existentes, sem que isto leve à criação de novos órgãos. 

4. O Projeto, que estabelece sanções- já previstas no Decreto
lei n• 785, de 25 de agosto de 1969- pelo não-cumprimento das obri· 
gaçõcs a serem instituídas por esta Lei, na realidade, reduz cm muito 
o número de pessoas passiveis de transgressão, pois, define com objc
tividade aqueles que devem arcar com as obrigações previstas c pos
sibilita a operacionalidade de se autuar os que nilo as cumprem. 

5. Atendendo ao fato de que as estatísticas de saúde mostram 
o grande tributo pago especialmente pelas crianças, às doenças cvitâ
vcis por vacinação, cm termos de doença c morte, propõe-se dispo
sitivo pelo qual o pai ou o rcsponsâvcl se obriga u vacinar os filhos 
em época oportuna, a fim de não retardar a utilização do beneficio 
"Sah\rio-família". 

6. Este Projeto de Lei é o instrumento legal bâsico que estava 
faltando para possibilitar um maior rendimento na utilização dos 
amplos recursos que Vossa Excelência autorizou para o Sctor Saúde, 
mormente, para esta Pasta, destinados às atividadcs de vigilância 
epidemiológica, vacinação c laboratórios de Saúde Pública. 

Ao ensejo, reafirmo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, o 
meu profundo respeito.- Paulo de Almeida Machado, 

I Às Comissões de Saúde e de Finanças.) 

PARECERES 
PARECER N• 469, DE 1975 

Da Comlssilo de Constltulçilo e Justiça sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 57, de 1975, que "d4 novA redação ao art. 3• 
da Lei n• 5.890, de08 de junho de 1973", 

Relator: Senador José Sarney 
De autoria do ilustre Senador Orestes Quérciu, visu o presente 

projeto, dando novu redução uo urt, 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho 
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de 1973, a restabelecer antigo critério para base de cAlculo de salârio-' 
beneficio, 

2. Nu Justincaçilo, após transcrever o aluai art. 3• da Lei 
n• 5.890, que se pretende modificar, lembra o Autor que a matéria 
era disciplinada pel~ art. 23 da Lei Orgânica da Previdênci? Social,, 
modilicada pelo Decreto-lei n• 66, de 1966, pelo Decreto-lei n• 710, 
de 1969 c, finalmente, pela Lei n• 5,890, de cujo projeto se reproduz 
a redução original. 

Aduz que o projeto, substancialmente, restaura normas anterior" 
mente contidas no art, 23 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Evocando passagens da Exposição de Motivos do entãO: 
Ministro do Trabalho c Previdência Social, cm que se assinala a 
circunstância ~c que o ProjctQ de Lei n• 6, de 1973 (CN), que se 
transformaria na Lei n• 5.890, de 1973, não atingia nenhum direito 
individual nem cortava ou reduzia qualquer beneficio, enfatiza que;. 
" ... se esse era o propósito, tal, cm verdade, não ocorreu, eis que a: 
elevação, para 48 meses, do pcrlodo básico de cálculo de numerosos 
benelicios, haveria de implicar, necessariamente, na redução de seu: 
valor, como de rato, sucedeu ... " 

ArgUi que a "criação de fontes adicionais de custeio, a elevação 
de outras, a par da redução do valor de alguns bencllcios, levadas a 
efeito sem avaliações atuariais, passaram, entretanto, a proporcionar. 
ao INPS eleva'dos superavlts, incompatíveis, como se sabe, com o rc· 
giine linancciro de repartição adotado, pelo Poder Executivo, para & 

previdência social", para concluir que",, o projeto nada mais f~z do 
que restabelecer norma lesai anteriormente vigente (art, 23 da Le1 Or·. 
·gânica da·· Previdência Social) e para custeio da qual já era cons.i· 
derada suficiente a receita de contribuições do INPS, reforçado, Jâ 
hoje, com a elevação de determinadas fontes de receita c da criaçã~· 
de outras na forma da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, e ostcnsl· 
vamcntc reveladas na existência de expressivos superavlts na; 
execução orçam~ntária do Instituto Nacional da Previdência: 
Social ... " 

3. Cumpre observar que, embora substancialmente restabeleça 
norma anterior, o projeto repõe o valor de bcncllcios que ~aviam SO• 

frido diminuição em virtude do critério adotado pela Lc1 n• 5.890, 
pura o cálculo do salârio-bcnclicio, Assim sendo, embora não. se 
possam contestar os propósitos patenteados no projct~, ~o scnt1do 
de realizar melhor justiça relativamente aos previdcnclllrlos c seus. 
dcpcnilcntos, a proposição incide, a nosso ver, cm inconstituciona· 
I idade, eni virtude do disposto no art, 165, parâgrafo único, da Cons· 
tituiÇão Federal, · 

· A existência de "'peravlts, hoje, na Previdência Social, não é 
suficiente pura caracterizar fonte de custeio bastante para suportar ll 
incidência do sistema de câlculo do salârio-bcnclicio que se pretende 
restabelecer. Subido é, com efeito, o estado de deflclt crónico cm que 
vivia a Previdência Social à êpoca do antigo sistema de cálculo, niio 
certamente apenas por esse fator, mas, sem dúvida, também por ele. 

Nilo há, pois, como nilo caracterizar a alteração como infringen· 
te da norma do parágrafo único do art. 165 da Constituição, jâ que 
ela implicaria em majoração de beneficio, sendo a fonte de 
correspondente custeio total pelo menos duvidosa quanto à sua 
capacidade de suportar os novos ânus, 

4. À vis tu do exposto, consideramos o projeto inconstitucional. 

Saiu dus Comissões, cm 08 de outubro de 1975, - Gustavo 
Capanema, Presidente cm exerclcio- Jo~ Sarney, Relator- Nel· 
son Carneiro - Henrique de La Rocque - Leite Chaves - Heitor 

. Dias - Paulo Brossard 

PARECER N• 470, DE 1975 

Da Comissão de Constituição e J ustlça sobre o Oficio 
"S" n• 30, de 1975 (Oficio n• 19- P /MC de IJ6,:o8-75, na 
origem), do Senhor Presidente do Supremo Trl)unal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigráll·· 
cas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos' 
autos do Recurso Extraordinário n• 77.473, do Estado da 
Bahla, o qual declarou a Inconstitucionalidade da taxa prevista 
nos artigos 200, 201 e 206 da LOI n• 1.934/66, do Munlcipio de 
Salvador. 

Relator: Senador Heitor Dias. 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, com o Oli· 
cio "S" n• 30, de 1975 (Of. n• 19·P/MC, de 06·08-75, n'a origem), 
submete à apreciação desta Casa, para os fins do art. 42, inciso VII, 
da Constituição, cópias das notas taquigrâlicas c do acórdão profc· 
rido nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 77.473, do Estado da 
Bahia, o qual declarou a inconstitucionalidade lia taxa prevista nos 
artigos 200, 201 e 206. da Lei n• 1,934/66, do Municipio de Salvador, 
Capital daquele Estado. 

A decisão da Egrégia Corte de Justiça fundou-se no fato de que 
a taxa de localização c funcionamento, institulda pelo Código Tri· 
butârio e de Rendas do Municlpio de Salvador (arts. 200, 201 c 206, 
da Lei n• 1.9j4/66), vul~era o art: 18, § 2•, da Constituição Federa~, 
bem assim, a regra do art. 77 do Código Tributário Nacional, po1s 
incide a sua cobrança sobre o valor locativo c o mvvimcnto cconômi· 
co, recaindo sobre este último o imposto de renda, por isso que acar· 
reta a vedação contida nos dispositivos citados. 

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República assinala 
que tal taxa assemelha-se com aquelas de Vi.tória, Esplrito Santo c 
lJoiãnia, Goiás, "ambas declaradas inconstitucionais (RTJ 59/799; 
RE n' 75.218-ES, cm D.J. de 21·12·72, pg. 8.782 c RE n• 76.545-GO, 
em D.J. de 31·08-73, pg. 6,3t I)" (Os, 005), 

O Ministro Djaci Falcão (Relator), em seu fundamentado voto, 
assinala que a base do câlculo da taxa cm causa considera os valores 
do movimento económico do contribuinte, o que não hâ de se 
perqucrir cm se tratando de taxa, pois constitui critério para a inci-

. dência do IPI e do ICM (art. 47, II a do CTN c art. 21, I, do D.L: 
406/68);devendo "a ba~c de cálculo-da taxa guardar relação dc.pro, 
porcionalidadc com o serviço que a justilica" (Os. 009) .• conclu1~d~, 
afinal, pela sua inconstitucionalidade, porque "na espécie nilo se md1· 
ca o exercício regular do poder de polícia, nem tão pouco serviço pú· 
lilico especílico e divisível, prestado ou posto à disposição do contri· 
buintc". (Os. 010), · 

Acompanharam o voto do Relator, a cxceção do Ministro 
Xavier de Albuquerque, os demais membros da Calenda Corte. 

Se é verdade, com apoio nos grandes tratadistas, que não cabe 
ao Senado examinar o mérito das decisões do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal, é fora de dúvida que por força do Art. 42, inciso 
VIl, da Constituição, lhe é deferido, como competência privativa, 
declarar a suspensão e a execução das regras jurídicas declaradas 
inconstitucionais, Assim, como tem sido adotado por esta Comissão, 
cm harmonia com as teses, no particular, levantadas pelos eminentes 
Senadores Accioly Filho c Paulo Brossard, é dever do Senado cxami· 
nar a oportunidade da decretação da inconstitucionalidade decidida 
pelo Supremo, a lim de que o dispositivo constitucional tenha ver· 
dadeiro sentido de umu prerrogativa e não apenas de uma atribuição 
meramente de rotina. 

Dentro desse entendimento, 1: claro, deve-se levar em conta o nú· 
mero de decisões sobre o mesmo assunto e, evidentemente, os casos 
de flagrante desrespeito às normas estabelecidas pela Lei Maior, (; 
bem o que nos parece cm relação ao processo "sub judice". 

O Supremo Tribunal Federal apreciando matéria idêntica con· 
cluiu pela inconstitucionalidade de dispositivos da mesma ordem no 
que tange a !.;is de Vitória (Esplrito Santo) c Goiiinia (Goiâs). A estes 
Municlpios soma-se, ugoru, o de Salvador (Bahia), Hã, portanto, 
convergênciu nu interprctuçilo da matéria . 
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Desse modo, somos pelo cumprimento da decisão daquela Egrl:· 
gia Corte, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃON•68, DE 1975 

Suspende a execução dos artlgoslOO, 101 e 106 da Lei n• 
1.934/66, do Munlclplo de Salvador, Estado da Bahla. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• e suspensa a execução dos artigos 200, 201 e 206 da 

Lei n• 1.934/66, do Municipio de Salvador, Estado da Bnhia, de· 
clnrados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tri· 
bunul Federal, publicada no Diário da Justiça de 08 de novembro de 
1974. 

Art. 2• Esta Resolução entrará cm vigor na data de sua 
publicação. · 

Sala das Comissões, cm 08 de outubro de 1975.- Gustavo Ca· 
panema, Presidente cm exercício - Heitor Dias, Relator - Nelson 
Carneiro- Henrique de La Roeque- José Sarney- Leite Chaves
Paulo Brossard. 

PARECER N• 471, de 1975 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 157{75: "Altera a redação do artigo 687, da 
Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil''. 

Relator: Senador Henrique de La Rocque. 

O presente projeto, de autoria do nobre Senador Orestes Quér· 
cia, deve ser considerado prejudicado, cm face da aprovação do Pro· 
jeto de Lei do Senado n• 45, de 1975 (Altera a rcdação do urtigo 867 
do Código de Processo Civil), cm 24 de setembro último, pelo 
Senado da República c já remetido à Câmara dos Deputados c que 
encerra matéria idêntica. 

e o nosso parecer. 
Sala das Comissões, cm 8 de outubro de 1975. - Gustavo 

Capanema, Presidente cm exercício - Henrique de La Rocque, 
Relator- Nelson Carneiro- Leite Chaves- Heitor Dias- José 
Sarney - Paulo Brossard. 

PAREC,ERES N•S 47l e 473, de1975 

Sobre o Pr,ojeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1975 
(n• 1S·B, del97S, na Câmara dos Deputados), que. "aprova o 
texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares, firmado· 
entre os Governos da Rtpública Federativa do B·rasll e do Rei· 
no do JVhrrocos, em Brasma, a 30 de abril de1975". 

PARECER N• 472, DE 1975 
Da Comissão. de Relações Exteriores 

Rclnlor: Senador João Calmon 

O presento Projeto de Pccrcto Lcgisl<1tivo n<' 14, de 1975, 
oriu'ntfo da f\.h:nsagcm Presidencial nt.1 142, de 1975, aprova o texto 
du Acordo sohrc Transportes Aéreos Regulares, firmado entre os 
Governos da· Rept'1hlka Fcucrativa do Brasil c do Reino do· 
Marrocos, cm Brasil ia, n 30 uc "hril de t 97S. 

A matéria ó acompanhnda de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro uo bt:ldo das Rclaçiics Exteriores. nu qual S. Ex• informu: 

110 instrumento nssinadu l:lHll. l''l Marrocos reflete a poli· 
tica brnsilcim de. mult.iplicar as :ír~:us de rclucionumcnto c 
intcrc(unbio com os países dà Mundo Árubc. Dentro dt!ssc 
contexto, ainda este uno dcvcri1 ser negociado um Acordo so .. 
hrc Trnnspnrtr.:s A~rcos Rcgullt,cs c·orn o lruquc e nssinudo o 
jú concluído com n Jord:iniu. 

Outrossim, o Quadro de· Rotus do .Acordo Brasil· 
Murrocos assegurn ao transportudor brasileiro designndo 
direitos comerciais na roln acord<idu,.o que propiciurá o cres
cimento da pnrticipuçilo da b"ndeira brusilcirn rio tráfego. 
Brusii-Europu." 

Finaliza acrcscentnndç: 
"l'or outro Indo, o Aco(do incorpora· princípios consu· 

grados cm documento~· hilateruis de nviaçiío civil· internn· 
cional, disciplinando, nssim, a transferência de receitas au
feridas pelas empresas designadas, o pagamento ~c taxnn 
ncroporrUárias, a uüliznção de pcçus rsobrcssalcntcs, com
bustíveis c lubrificantes e as isenções de direitos àduaneiros. 
lnsiituiu·se, também, um mcrcanismo para eliminnr 
eventuais controvérsias, através de consultas periódicas c 
convocação de uma Comissão Mista arbitral." 

O presénle ajuste visa n incentivar c a disciplinar o transporte aé· 
rco regulo r entre o Brasil c o Marrocos.!!: cstuhCiecido que serão res· 
pdtadas as disposições constantes da Convenção sobre Aviação Ci· 
villntcrn<~cional, firmada cm Chicago a 7 de dezembro de 1944, 

Segundo disP,osto no artigo ri', os serviços poderão ser iniciados. 
desde qu~ concorram os seguintes requ,isitos: 

a) Que as autoridades locais tenham designado uma ou mais 
empresns aéreas para explorar a rota; c · · 

b} Que a referida empresa seja titular. de uma licença de fun· 
cionnmento. 

As autoridades competentes dos''rcspcctivos l!stndos poderão 
revogar ou negar um pedido de licença caso niio. julgue "su· 
ficicntemcntc provado que uma parte substancial dn propriedade c o 
controle efctivo da referida empresa estão em mãos de nacionais da 
outra Parte Contratante ou em caso de inobservância, pela empresa 
aérea designada das leis c regulamentos referidos no Artigo Vl". 

Consoante o disposto nos artigos IV c V. as partes se obdgam a: 
I) não estabelecer taxas de utilização de aeroporto superior 

l1quelas que siio cobrados aos nacionais;· 
2) não gravar, com quaisquer direitos aduaneiros, o combusti· 

vcl, o lubrificante, as provisões de bordo (alimentos, bebidas. 
lab<~co), bem como os acessórios importados pura manutenção oure· 
paro das aeronaves; 

3) reconhecer como válidos os certificados de navegabilidade 
as cartas de habilitação e as licenças concedidas ou validadas po.; 
uma das Partes Contratantes, 

O artigo Vf consagra o princípio de respeito à legislnçiio local 
no que tange às normas referentes à entrada e saída dc.aeronnves. 
pessoas, tripulaçüo c carga. 

f: prevista umn estreita col:.lhonlçào entre us autoridudes 
ucron{luticus dos Estados Contrutuntcs n 11m de nsscgurar uma boa 
cxccuçiío dus medidus previstas no ato internacional em pau tu. 

Finulmcnte, o artigo XII r conceitua us cxprcssõ'cs "autoridades 
ueron{IUticas" - utcrritório" - C - •1emprcstt uérca dcsignadn"' 
pura os fins'dcste ujustc, 

As condições de exploraçüo das rotas vêm especificudus no Ane· 
xo e respectivo Protocolo que acompanham o Acordo. 

Caberá i1 douta Comissrío de Tnmsportcs1 Comunic~u;õcs c 
Obras PLíblicas desta Cusn opinar sobre os nspectos técnicos do 
presente ato intcrnncionul. · 

No timbito du competência rcgimcntalllcsta Comissão, nmh1 h:': 
que possa ser oposto <lO Acordo em upreço, pelo que somos pela su" 
nprovnçüo, sem ·restrições, nu J'l)rmu Uo Projeto de Dccrctu 
l.1:p:islativo cm exume. 

Saiu das Comissões, 'cm 27 de agosto ue 1975. - Luiz Viunu 
!'residente cm exercício Joiio Culmon, Rel<1tor- Pctrôniu l'ortellu _: 
Fnusto Custeio-Branco- Augusto Franco- Helvldio Nun~s- Nel• 
son Curnelro- Dunton Joblm- Mauro Benevldes, 
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PARECER N• 473, llE 1975 
Da Comlssiio de Transpor'tes, ComunlcPtões e Obras PúbiÍcas · 

Relator: Sen!idor Alexandre Costa 

O Projeto de. Decreto Legislativo n• 14, de 1975, de que ora nos 
ocupamos, aprova o texto do Acordo sobre Transportes Ai:reos Re
gulares, firmudo entre os Govcr~os da Rcpáblicu Federativa do 
J)rtlsil e do Reino do Marrocos, em Brasília, a 30 de abriÍ de 1975. 

Segundo 11 Exposição do Motivos do Sr. Ministro de Estado das 
Relações Exteriores: 

"0 Acordo .em .~rrc9o foi celebrado vi~ando a pro
porcionur i1s empres;1s tr~nsportadoras, a serem designadas 
pelus Partes Contrataútcs, condições mais favorkVI:is de parti· 
cipaçüo nas ligações ai:reas brasileiro-marroquinas, cm. rc• 
laçiio, pri!Ícip;llmentc, üs empresas européias, contribuindo 
nssim pam o nlmcjudo ·equilíbrio da capacidade oferecida no 
Atlântico Sul." • · 

Da leitura ao te)(to submetidó ao nosso c)(amc, constata-se que 
as autoridqdes diplomáticas brasileiras tiveram, basicamente, duns 
metus ilO negociar o ajuste: 

1- est;1belcccr uma nova área de intercâmbio com o Marrocos; 
c 

2- assegurar ·no transportador brasileiro novas rotas intcr• 
nacionais, 

Acordos bilaterais, como o presente, são de fundamental impor
tância pura que n aviaçiio civillntern.acionat se desenvolva de ma· 
neim segura. e sistemática e que os serviços de transporte aéreo se 
cstabeleçum numa base de igualdade de oportunidades, O funciona
mc.nto eficaz c economicamente racional de todo o sistema interna
cion~l de transportes não podo !'rescindir de uma regulamentação 
supranacional, 

Verifica-se que niio somente n.o texto do Acordo, mas, também, 
no Anexo e no Protocolo que o acompanham, as Partes Contratantes 
se obrigam a dispensar tratamento não discriminatório ils empresas 
designadas para explorar as rotas previstas, Fica, assim, assegurado 
o respeito uo princípio dcreclprocidadc de tratamento, 

Cumpre assinalar, por outro lado, que diversos artigos süo dedi· 
cu dos a resgu11rdar a compct~ncia inter~n de cada País, no que tanso 
:\ll est:1bclecinicnto de normas administrativas, a respeito da aviação 
civil, Desta forma, é resguardado o princíl'io do re;peito à soberania 
interna de cúdu &tudo. 

No que cabe a esta Comissíto examinar, só resta louvar. a patrip· 
tica missão que o governo tem cumprido, defendendo intransigente• 
n1cntc os interesses nacionais na matéria. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto do Pecrc. 
to Legislativo oriundo da outrn Casa do Congresso Nac(onal. 

Sala dus Comissões, em 9 de outubro de 1975, - Mendes 
Canale, !'residente em exercício - Alexacdre Costa, Relutor -
Lázaro Barboza -Benedito Ferreira. · 

PARECERES N•s474 E47S, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei da Climora n• 170, de 1974 (n• 
1.254-0/73, na origem), que "dispõe sobre o exercício da pro
fissõo de motorista de táxi, c dá outras providências", 

I'ARECER :-;o 474, DE 1975 
Da Comissiio de Leglsla~iio Social 

Relator: Senador Eurico Rczénde 

I - Relatório 

Oriundn dn C.imar:1 dos Dcputudos, \'CI11 ílo exame desta 
(\>miss~o o l'roiet•> de Lei n•• 170/74 (n• 1.254-B/73, nu Cusu de 
origem), de aut;>ria d,> nobre Deput:tdo i\lcir Piment:l, dispondo 
Mlbrc n C.\cr\.!ido Ua prufis~iio lh: motori~ta de tú:~~:i. 

Nu :uu'llis~.: da m:tt~rla. vcrificumos que v:'trios dispositivos 
1..\lnsuh~t:uH:iadus tto pr~1jL.:tn j:'t~:unstam na lt.:gisl:1çào cm vigor, nota· 

d:uncntc os tJUC \'crsam sobr~ jornuda de trabalho, seguro, exumes 
m~dicos, testes psiqnicos, rchl>~cs de emprego etc. 

Nilo ohst:lnte, hil realmente necessidade de um diploma legal 
que discipline a profissão de motorista de tilxi, unificando-a em todo 
ll Potís, cst:lbch:ccndo paw as partes direitos c obrigações, por· 
quunto, no exercício dessa atividadc, surgem aspectos c eircuns· 
titnci11s peculiares, no que tange i1s rcluçõcs de trabalho. 

l'ur outro Indo, u texto da proposição :1prcscnta certa 
unil:ltcralid;!de em bcncricio de um:t das partes que, se aprovada com 
a rcthu;iio cm que se eneontrn, cnsejar{t, paulatinamente, a extinção 
de grande nLnner~1 Uc empresas que exploram o serviço de táxi, com 
grundes prejuízos pma os trunsportcs urbanos c gruvcs conseqUên· 
cius pum os usu:irius. minimizando a arrecadação de tributos, pois, 
paru o poder píthlicn, é mnis l'ilcil cobrar da pessoa jurídica do que 
dn pcssou física, cst~tmuit<~s vezes de destino incerto. 

Acresce, aind;t, 'IIIC ;t n:l:u;rto entre a remuneraçüo e~~ produção 
t:ondul. os t:'lxis t.las cmfHCSiiS ao atendimento das usuários nas 
diferentes horas do di:t c soh qunlyucr tempo, enquanto o autónomo 
licá dependente de sua única c exclusiva vontade. 

Outro aspecto social grave - o fechamento das empresas de 
túxi- :lcarrct:~ria desemprego c aviltumcnto salari:tl da classe de mo· 
torislas, invertendo u posiçr&o utuul, porquanto a oferta de mão-de· 
ohra seria superior i1 dcnHind;l, 

No mundo moderno, notadamentc nos grandes centros ur
banos, hi1 predominilncia da atividadc empresarial, com notáveis 
exemplos de hom atcndimcnto.,Judo isso sem prejuízos para a ati
vid;~d~.: dos autónomos. 

Outro uspcetu curioso do projeto é encontrado no art. 6• c seus 
incisos:rquc sô estabelecem direitos para os empregados, sem 
nenhuma contntp;trtidu pam os empregadores, que, em última 
untilise,''s<io 11 l'nnte natuml onde o motorista de táxi procura tra
balho. uo estabelecer um sulário profissional de tri:s salários mínimos 
parn o nltltorislil, sem levar cm conta sua produtividade. Nessa ativi
dadc, cm termos económicos, não se pode dissociar a remuneraçãO'' 
do motorista de sua produtividade. Aquela só pode ser um per
centual dcst11, um item do seu custo, sob pena da não sobrevivência 
da cmprcs:1 <Iuc presta esse tipo de serviço público. 

Além do muis, na botsc de tr~s salários mínimos, o empregador 
seria obrigado a recolher fi:rias, INPS, FGTS e demais encargos 
sociais c tmbalhistas, onerando sobremaneira o custo operacional da 
cmprc>a. sem saber se teria ou não receita para fazer frente a esses 
..:nc;trgos. 

Considerando todos esses aspectos, optamos pela adoção de 
substitutivo que: atenda, cm linhas gerais, o interesse das partes, in .. 
S!!rindo ots moditil!otçõcs que se seguem: 

a) no 11rtigo 1•, foi iltnpliada a definição de motorista 
autônonHl, com o objetivo de torná-la mais precisa, beneficiando-o 
com o direito de optar pela forma contratual de trabalho que melhor 
;~h.:n<.lu seus inten:sst:s; 

b) no urtigo 4•, cstabclcccn1os a remuneração, de um percentual 
sobre 11 "produção diilria", para o motorista empregado, de 25% 
(vinte c cinco por cento), quando contratado com vinculo empre
guticio, c de 35 (trinta c cinco por cento), quando optar pelo sistema 
de tmlmlho autónomo; 

e) eliminação de todos os dispositivos jâ constantes da legis· 
luçào vigente: 

d) munutcn>ào dos encargos trabalhista~ e previdcnciários na 
base de um sulítrio minimÓ regional(§ I• do art. 4•): 

e) illStituir, como ocorre na prática, a aferição da produção 
diilria pela utilila>ào dos ta.dmctros totalizadores, de uso obri
gatório (art. 4•, § ~''); 

f) considerar o acréscimo do serviço prestado pelo motorista 
Cl>m vinculo cmprcgatlcio cm horilrio noturno, domingos c feriados, 
com base na tarifa cstipuladu pcli1s autoridades competentes pura 
c.~scs pi.!rfotlos, sempre superior~~ tarif;t normul, nos percentuais cons· 
\;IlHes dos itens I c 11 do art. 4': 
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g) as mull:ls decorrentes das infraçõcs de trânsito cometidas 
relo mot<>rista de ti1xi empregado deverão, na forma estabelecida 
rela Resolução n• 472, de 4 de abril de 1974, do Conselho Nacional 
de Tri111sito, caber iínica c exclusivamente ao motorista infrator, o 
Lltt~:. psicolngic:uncntc. fmlt com \lUC esse motorista cumpra, com re~ 
lf,lllradns cuidudos. su:1s nobilituntcs funções~ 

h) linahnente, no ·arl. 7•, estatuímos, pura o pagamento das 
lerias do motorista de lí1xi empregado, o percentual de 25% (vinte c 
cinco pnr CCillo) da média aritmética de sua produção diária, 
ajlurad:illtlS JO (lrinla) dias anteriores ao início do período de férias. 

11- Voto do Relator 

Pelas ral.iics expcndidas, opinamos pela aprovação do projeto, 
no.~ termos da seguinte: 

EMENDA N•I·CLS (Substllullvo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 170, de 1!174 (n• 1.154-
B/73, na Casa de orlaem), que "dispõe sobre o exercido da 
proOsdo de motorista de tbi, e d' outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Considera-se motorista de tãxi, para os efeitos desta 
lei, o profissional condutor e responsável pela segurança de veiculo 
que executa serviço de transporte individual de passageiros no 
perímetro urbano: 

I- Na qualidade de autõnomo: 
a) quando proprietário, co-proprietário ou promitente compra· 

dor de um só veículo; 
b) quando preposto de motorista autõnomo, na forma estabclc· 

cidu pela Lei n• 6.094, de 30 de agosto de I 974; 
c) quando tiver optado por essa forma contratual de trabalho; 
II - Como empregado de empresa privada ou de pessoa flsica, 

mediante qualquer modalidade de remuneração. 

Art. 2• O motorista autônomo, cm face de sua atividade, per· 
manecorú, para todos os efeitos legais, como integrante da categoria 
oconômica, de acordo com o quadro de atividadcs e profissões a que 
se refere o art. 577 da Consolidação dds Leis do Trabalho. 

Art. J• Ressalvados os direitos adquiridos, não poderá exercer 
~ atividade de motorista de táxi, em veiculo provido ou não de 
tudmelro, quem não fizer prova de quitação com as contribuições 
providenciá ria c sindical. 

Arl. 4• Sem prejufzo dos direitos assegurados aos demais tra· 
bul hadores, o mqtorista de tãxi, quando em pleno exercício de suas 
t>lividudcss, farâjus: 

I - A 25% (vinte e cinco por cento) da renda bruta diária do 
v•lculo, se contratado com vinculo cmpregallcio; 

11 - A 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta diária do 
veiculo, se tiver optado pelo sistema de trabalho autõnomo, 
obscrvudo o§ 2• do arl, I• da Lei n• 6.094, de 30 de agosto de 1974. 

§ I• Os encargos trabalhistas e previdcnciários do empregador 
e: do motorista de táxi obedecerão ao disposto na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

§ 2• A uferiçilo da renda bruta diária do veiculo far-sc-á por 
l<~ximelro totalizador, de uso obrigatório das cidades com população 
superior u 100 (cem) mil habitantes. 

A rl. 5• O contrato de trabalho entre o motorista de táxi c o 
proprietário do vcfculo conterá cláusula reguladora da remuneração, 
nos termos dos incisos I e 11 do artigo anterior, resguardado o que 
preceituu o urt. I• desta lei. 

Arl. 6• Aplicam-se ao motorista de táxi as disposições da Con
solidação dus Leis do Trabalho sobre os serviços prestados cm horá
rio noturno, e aos domingos e feriodos, 

Arl. 7• A multa resultante de infrução de trünsito cometida 
por motoristu de táxi será de sua única rcsponsobilidndc, nu forma 

estabelecida pela Res. n• 472, de 4 de abril de 1974, do Conselho Na· 
cionul de Trünsito. 

A rt. 8• Serão da responsabilidade do proprietário do vclculi 
as despesas de combusllveis e manutenção, 

Art. 9• No período de férias, o salário do motorista de lá> 
com vinculo empregallcio será igual a 25% (vinte c cinco por cento 
da média aritmética da renda bruta diária do veiculo, apurada nos 31 
(trinta) dias anteriores no inicio das férias, de acordo com o cslabcle· 
cido no inciso I do art. 4• da presente lei. 

Art. 10. Esta· lei entra em vigor na data da publicação, revoga· 
das as disposições cm contrãrio. 

Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1975.- Jesaé Freire. 
Presidente em exercício, - Eurico Rezende, Relator - Franco 
Montoro - Uzaro Barboza - Henrique de La Rocque - Mendes 
Canale. 

PARECER N•475, DE 1!175 
Da Comlsdo de ConsdiUiçào e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias 

Cumpre-nos apreciar, sob o ponto de vista da constituciona· 
!idade e da juridicidadc, o Substitutivo oferecido pela douta 
Comissão de Legislação Social ao Projcto·de Lei da Câmara n• 170, 
de 1974, que "dispõe sobre o exercfcio da profissão de motorista de' 
túXi, <;·dá outras providências", 

2, No Relatório, aduz o ilustre Relator que "na análise da 
mati:cia ... vários dispositivos consubstanciados no projeto já cons-. 
tarrr na legislação em vigor, notadamcnie os que versam sobre jor· 
nada de trabalho, seguro, exames médicos, testes psfquicos, relações 
de emprego etc". 

Após várias cónsideraçõ:s, o Relator fundamenta cada uma das 
modificações que serão inseridas no Substitutivo. 

3. A exemplo do Projeto, também o Substitutivo harmoniza-se 
com nosso ordenamento constitucional e jurfdico, além de introduzir 
vários aperfeiçoamentos na proposição. 

4. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade c juridi· 
cidade do Substitutivo oferecido pela douta Comissão de Legislação 
Social, na forma do que prescreve o art. 101 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 08 de outubro de 1975,- GustaYo Ca· 
panema, Presidente em exercício- Heitor DI11,.Rclator- JIIR Sor· 
ney- Leite Chaves- Nelson Carneiro- Henrique de La Roc:que
Paulo Brossard, com restrições. 

O SR. PRESIDENTE (Mogálhies.Pinto)- Do Expediente lido 
consta o Projeto de Lei' da Câmara n• 74(15 (rt91.017-B/75, na Casa 
de origem), que nos termos da alfnea "b" do inciso 11 do art. 141 do 
Regimento Interno, receberá emen~as perante a primeira Cómissilo 
a que foi distribuído, ~lo prazo de éincoscssõcs ordinárias.~Pausa.) 

Sob ri: a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário. 

f;.lido o seguinte I 

REQUERIMENTO N• 453, DE 1975 

Nos termos do urt. 370 do Regimento Interno, requeira so· 
brestamento do estudo do Projeto de Lei do Senado n• 79, de 1973, 
do Senhor Senador Franco Montoro, que permite u realizaçilo do 
casamento civil perante testemunhas, nos lugàres de difrcil acesso il 
autoridade competente, u fim de aguardar o Projeto dô Código Civil, 
orutrumilundo nu Câmara dos Deputados. 

Sulu dus Sessões, em 10 de outubro de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - O requerimento 
lido scr6 publicado c remetido il Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sc
crctilrio, 

I 

I 
I 
I 
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Silo lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 454, DE 1975 

Nos termos do urt, 233 do Regimento Interno, requeiro a trans· 
crição, nos Anuis do Senado, do discurso proferido pelo Excc· 
lentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geiscl, através de uma cadeia 
de Rádio e Televisão, no dia 9 de outubro de 1975. 

Sala das Sessões, lO de outubro de 1975 .. - Petrônlo Portella. 

REQUERIMENTO N• 455, DE 1975 

Senhor Presidente, 

De conformidade com o disposto no art. 234, item 2, do Regi· 
monto Interno, requeiro a v: Ex•, ouvido o Plenário do Senado Fc· 
dera!, a transcrição nos Anais, do Editorial do Jornal do Brallll, do 
dia nove de outubro de 1975, sob o título "Decisão sobre contrato de 
risco sai hoje". 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 1975. - Fausto Castelo
Branco. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - De acordo com o 
art. 233, ~ I•, do Regimento Interno, os requerimentos serão submc· 
tidos ao exame da Comissão Dirctora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra, por cessão, ao nobre Senador Ruy Carneiro. 

O SR. RUV CARNEIRQ (MDB- Paraiba. Pronuncia o seauln· 
te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Na sua presença pelo Brasil, a Paraíba se situa muito bem cm 
todos os campos de atividadcs. Os seus valores se espraiam entre in· 
tclectuais, artistas, juristas, proOssionais da medicina, políticos e mi· 
li tares. 

E o que orgulha, o que envaidece, o que estimula a nós outros 
paraibanos, que procuramos honrar esta tradição, ainda que na m_o· 
déstia de uma participação ativa na vida pública do País, é a sua con· 
tribuição em todos os movimentos cívicos que integram a nossa 
formação e a nossa história. 

O saudoso poeta e historiador parai bano, Eudes Barros, em con· 
feri:ncia realizada por ocasião das comemorações ao Sesquicentc· 
nário de nossa independência, cm João Pessoa, após enumerar passa· 
gcns de relevo da Paraíba, nas lutas pela nossa libertação polltica, 
cita palavras de Pedro I, em junho de 1822, que muito nos sensibiliza: 

-"A Província da Paiaíba do Norte ê aquela que tem sido 
lirme, certa e constante". 

Certa e constante, firme e resoluta tem sido a Paraíba ao longo 
da vida nacional. Temos heróis nas lutas contra Invasores nos 
tempos coloniais, quando um Vida! de Negreiros se destaca como 
uma das maiores figuras du história. Temos vultos do porte de um 
Epitúcio Pessoa, na vida republicana. Surge um José Américo de AI· 
meidu no processo de renovaçiio política do País, cm 1930. 

Na última guerra, entre paraibanos que integraram n FEB, co· 
mo General Dclmiro de Andrade, General Edson Ramalho, Coronel 
Roberto Pessoa Ramos, Coronel Aloysio Guedes Pereira, Coronel 
Munoel Rodrigues Carvalho Lisboa c outros valorosos "pracinhas", 
o üenerul Aurélio de Lyra Tavares- também du primeira linha dos 
que lutaram na Itália- cm prefácio ao seu livro "História da Enge· 
nhariu Militar, no Brasil", diz: 

-"E a Paraíba está, também, ligada à história da Força Expc· 
diciondria Brasileira, cm cujas fileiras figurou um aprecidvel 
contingente de 1.497 puruibunos, conforme assinala o Marechal 
Mascarenhas de Morais, no livro "A FEB pelo seu Comandante". 
Nele se incluem, ao ludo de numerosos oficiais, o próprio Chefe do 
Estudo-Maior, Coronel FloriunÓ de Lima Bruyricr e o Comandante 
do glorioso li• Regimento de Infantaria, o Coronel Delmiro Pereira 
de Andrade." 

E se niio bastassem os títulos que jd ostenta o eminente paraiba· 
no Marechal Floriano de Lima Brayner, cuja fé de oficio se inicia 
com a declaraçiio de Aspirante·a-OOcial, cm fevereiro de 1917, per· 
correndo a hierarquia militar até atingir a de Marechal em 1968, de· 
scmpcnhando com integridade as altas funções de Ministro do 
'Superior Tribunal Militar; tendo sido professor e subdiretor da Esi 
cola Militar, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Escola do 
Estado-Maior do Exército; com cursos das Escolas de OOciais Supe· 
riores da França c do Estado-Maior e Comando de Leaven· 
worth, nos Estados Unidos; conferencista da Escola Superior de 
Guerra, da Escola de Guerra Naval c' do Estado-Maior da 
Aeronáutica; Comandante da 1 • e da 7• Região Militar do I c do III 
Ex~rcito; Chefe . do Estàdo-Maior do Exército; e por último, na 
Campanha da Itália, Chefe do Estado-Maior da FEB e, posterior· 
mente, Adido Militar em Paris, Londres, Roma c Madrid. Se não 
bastasse todo este currlculum vltae, dos mais brilhantes que um solda· 
do pode apresentar, ainda é autor de "Noções de Tãtica de Infanta· 
·rias", uA Verdade Sobre a FEB" c uLuzcssobrc Memórias". 

Agora, muito recentemente, o Marechal Floriano de Lima Bray· 
ncr vem de receber comunicação do Estado Maior do Exército dos 
Estados Unidos, incluindo-o na "Galería dos Chefes Militares Céle· 
bres" da Academia de Comando e Estado-Maior de Leavenworth. 
Nesta Galeria Oguram somente os chefes que cursaram aquela Esco· 
la de Altos Estudos Militares e se destacaram na paz c na guerra. 

Esta honra excepcional não só distingue o Marechal Floriano de 
Lima Brayner;'como sensibiliza a todos os paraibanos, pelo que pas· 
sarei a ler a mensagem a respeito do General-de-Divisão do Exército 
dos Estados Unidos, Mauricc W. Kendall, Chefe da Delegação 
Americana e representante do Chefe do Estado-Maior do Exército 
dos Estados Unidos na Comissão Militar Mista Brasil-Estados 
Unidos. 

Quero, assim, que os Anais do Senado da República inscrevam 
páginas da maior signiOcação para a vida de um ilustre parai bano, 
Marechal Floriano de Lima Brayner. 

Eis o seu teor: 

Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos 

DELEGAÇÃO NORTE-AMERICANA 
Palácio Duque de Caxias, 15• andar 

Rio de Janeiro, G B-ZC-39 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1975 

Exm• Sr. Marechal 
Floriano de Lima Brayncr 
Rua Paula Freitas, 61, ap. 202 
C opaca bana 
Rio de Janeiro, RJ 

Prezado Marechal Lima Brayner: 

A Delegação Americana da Comissão Militar Mista 
Brasil-Estudos Unidos recebeu certiOcados agraciados pela 
Escola de Comando e Estudo-Maior do Exército Americano 
(U.S. Army Command and General Staff College) em Fort 
Leavenworth, Kansas, aos OOciais Aliados Diplomados que 
alcançaram posições da maior relevância cm suas carreiras 
militares, a serviço de seus respectivos países. 

A Escola de Comando e Estudo-Maior do Exército 
Americano criou uma "Galeria de OOciuis Aliados Céle· 
bres" com o objetivo de homenagear as realizações de seus di· 
plomudos no campo militar. O certificado, que u Escola gos· 
tu riu de oferecer u Vossa Excciênciu cm breve, rcprescmu este 
reconhecimento que além disso utestu u brilhante carreira 
militar desempenhada como soldado e chefe militar. 
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A Deleguçilo Americana da Comissão Militar Mista Bro: 
sii-Estados Unidos sente-se honrada c tem a grata sattsta
çilo de participar da entrega deste certificado a Vossa 
Excelência, portanto neste ensejo, gostaríamos de formular 
um convite a Vossa Excelência pnrn comparecer, juntamente 
com membros de sua ramília c amigos, à cerimônia de entre~ 
gu que scril realizada às 16.30 horas no dia 3 de julho de 1975, 
no 15• andar do Palácio Duque de Caxias (ex-Ministério do 
Exército.) 

Agradcceriamos muitlssimo u amabilidade de um con
tuto com este gabinete (Telefone: 243-7672 ou 252-8055 ra- · 
mal 207) n fim de informar se Vossa Excelência aceita este 
Certificado c poderá nos honrar com n sua presença .. 

Aguardamos esta ocasião com entusiasmo, pois teremos 
a oportunidade de manifestar nossas melhores congratu
lações a Vossa Excelência pela justa homenagem devida n seu 
brilhante desempenho profissional. 

Enquanto aguardamos o pronunciamento de Vossa 
Excelência, em futuro próximo, solicitamos que aceite as afir
mações dn mais elevada estima e consideração. 

Cordialmente, 

Maurice W. Kendall, General-de-Divisão, Exército dos 
EUA 

Chefe da Delegação Americana e Representante do Che
fe do Estado-Maior do Exército dos EUA nnCMMBEU. 

O Sr. Gusta•o Capanema (ARENA- Minas Gerais)- Rogo a 
V. Ex• licença para um aparte. 

O SR. RUY CARNEIRO (MDB- Paraíba) - Ouço com mui
ta honra o aparte do ilustre colega. 

O Sr. Gusta•o Capanema (ARENA- Minas Gerais)- Conhe
ci o Marechal Lima Brayner cm duas grandes oportunidades: quando 
ele era Coronel do Exército c Oficial integrante dn FEB naqueles tor
mentosos dias da Segunda Guerra Mundial; c quando ele foi o chefe 
do Gabinete. Militar do Presidente Nereu Ramos, cm pleno exercício 
da Presidência da República. No primeiro momento, era eu Ministro 
da Educação e Saúde do Presidente Vargas c no segundo eu era o 
lfdcr do Governo na Câmara dos Deputados. Pude, assim, de uma e 
outra posição, conhecer o ilustre militar cujo nome V. Ex• celebra. 
Pude ver nele, no primeiro· momento, a figura militar cheia 
de serviços ao País, figura de que ele próprio deixou a imagem no seu 
livro Luzes sobre Memórias; c, no segundo momento, a figura políti
ca, cxcmphtrmcntc esclarecida c correta. Solidarizo-me, deste modo, 
com a homenagem que V. Ex• lhe presta no excelente discurso que 
está pronunciando c o Senado ouve com o maior apreço. 

O SR. RUY CARNEIRO (MDB - Paraíba) - (; com grande 
prazer que incorporo ao meu discurso o aparte do eminente Senador 
Gustavo Cupancmu, o qual vem ratificar integralmente os conceitos 
aqui expendidos sobre o ilustre militar. 

Eru o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalltiles Pinto)- A Presidência asso
ei u-se às justas homenugcns prestadas ao Mnrcchul Lima Brayncr pc
lo eminente Senador Ruy Carneiro. O homenageado merece de to
dos nós respeito e admiração. Soldado ilustre, patriota, com uma vi
da inteiramente dedicudu à Nuçuo Brasileira, o Marechal Floriano 
de Limu Bruyner, puruibano dentre os muis notáveis, merece o alto 
upreço nilo só de seus conterrâneos, como o Senador Ruy Cnrneiro, 
como de todos nós brasileiros. 

Eis u ruzilo deste registro da Presidência, com o qual, estou 
convencido, o Senado Federal concorda. 

O SR. PRESIDENTE (Maealhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA-Goiú. Pronuncia o 
seRUinle dlscui'IO.)- Sr. Presidente c Srs. Scn~dores: 

Era meu propósito, anteontem, falar logo após o Senador Paulo 
Brossard, quando intenturfamos esclarecer S; Ex• quanto n dúvidas 
aqui levantadas, c por nós então julgadas injuriosas no Governo c, de 
modo particular, ilo ilustrado, correto, trabalhador e patriota 
Ministrada Agricultura, Alysson Paulinclli. 

Duda porém a ordem de inscrições, somente hoje, Sr. Presiden
te, volto à ~ribuna, nu tentativa de esclarecer o ilustrado Senador 
Paulo Brossard que, lamentavelmente, não se encontra no plcnãrio, 
quanto às razões da autorização governamental para n importação
de 25 mil toneladas- de carne industrialízávcl do Uruguai. 

Aotes, Sr. Presidente, face no respeito e, sobretudo à ausência, 
mas, de modo especial, à admiração que voto ao Senador Paulo 
Brossard, considerado por todos um homem sério, quero lamentar, 
além du.sua ausência, que o inteligente c culto Senador gaúcho, por 
ccrJo arrastado pela emoção, tenha criado um verdadeiro estar
dalhaço cm torno de um assunto em que a razão e o patriotismo niio 
lhe acodem. 

Senão, vejamos. Inspirado em noticias veiculadas cm jornais do 
Rio Grande e de Brasília, e delas, isso é que é o deplort\vel, só uti
lizando partes, isto é, as que lhe acudiam o propósito (caqui, vale 
repetir- que não se coadunam com o seu habitual compor~amcnto 
nesta Casa), S. Ex• tudo fez- c de maneira passional, vale repetir
para desacreditar o Governo ante os pccuaristas brasileiros. E mais: 
lum;ur ao descrédito u palavra do honrado, trabalhador c patriota 
Ministro da Agricultura. 

Na verdade, o nobre Senador Paulo Brossard encaminhou à 
Taquigrafia o recorte completo da noticia, mas cm sua fala, confor
me assistimos e consta nas notas taquigráficas, que aqui temos, delas 
extraiu c proclamou, somente, o que lhe convinha. Mesmo porque, 
Sr. Presidente, se houvesse S. Ex• lido para o Senado todo o 
conteúdo du citada publicação, nada haveria a ser debatido, vez que, 
na parte propositadamente omitida, temos ns razões, os patrióticos 
motivos que levaram o Governo brasileiro a reformular a sua orien
tação de até então, quanto à importação de carne bovina. 

Vejamos, Sr. Presidente, o lido c o omitido pelo nosso eminente 
colega. 

Diz a nota, extraída cm xerox, dn Taquigrafia, lida por S. Ex•: 

-Causa estranheza a noticia de que frigorflicos multi· 
nacionais obtiveram permissão do Governo para importar 
carne do Uruguai. Sobretudo, porque o próprio Ministro 
Alysson Paulinelli, da Agricultura, recentemente declarou 
peremptoriamente que, sob qualquer hipótese, esta transaçilo 
se vcrilicuria. 

Continua u nota, mus esta partejá não lida por S. Ex•: 

Estas observações foram feitas, ontem à tarde, pelo 
Presidente do Instituto Sul-rio-grandcnsc de Carnes, 
Gregório Behcregaruy, u propósito de noticias de que os fri
gorincos Bordon, Swift-Armour e Comnbra fecharam 
negócio com o Uruguui pnru a importação de 26 mil to
ncludns de curne puru ser beneficiuda e enlatada no regime de 
"druw-huck", flcundo uccrtadu tumbi:m, pura janeiro, uma 
outru compra de 14 mil toneladas, 

Sr. Presidente, u notu vni nlêm, mas, me atenho u este período 
que 1: como eu disse e repito, 11 explicuçilo cubul, a justificativa pura 
tnluutorizaçilo de conseqUente importação. 
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Mas, cm realidade, Sr. Presidente: 

Bchcreguruy lembrou que, há poucos dias, havia se ma· 
nifestado contrário à possibilidade do Brasil importar carne 
do exterior, "cm consonância não só com as aspirações dos 
produtores, mas sobretudo com a polltica governamental". 

O Presidente do IC frisou que se mostra contrário à im· 
portaçiio porque "mais de 200 mil reses deram volta às invcr· 
nadas das portas desses frigorfficos- os .mesmos que, agora, 
alegam não existir matéria-prima para se abastecerem", 

Como se vê, há uma pequena divergência quantitativa: noticia 
0 jornal 26 mil toneladas autorizadas, c que teria ficado acertado 
mais 14 mil toneladas para janeiro do próximo ano. Mas, a realidade 
é a seguinte: 

O Governo autorizou a aquisição de até 25,000 toneladas de car· 
nc bovina tipo manufatura (inadequado para consumo ln natura), 
sob o regime de draw back, o que significa que as empresas se obri· 
gam a reexportar tal produto na sua totalidade, após industrializá-lo. 
O recebimento dessa matéria-prima, proveniente do Uruguai, se 
dará imediatamente, e as reexportações começarão a ser feitas em se· 
guida, de modo que até ao final de janeiro· seja totalmente concluída 
essa operaçiio. 

e oportuno ressaltar que essa medida difere inteiramente de 
uma importação de carne para consumo interno. Trata-se e ê quase 
desnecessário dizer, basicamente de uma exportação de serviço (mão
de-obra c demais valores agregados na industrialização da carne), 
que gerará receita cambial adicional, evitará a capacidade ociosa nas 
indústrias de carne do Pais e reverterá inquestionavclméntc em bcne· 
ficio da pecuária nacional ao contribuir para a retomada das ex· 
portaçõcs de carne brasileira. 

Nos últimos três anos as exportações brasileiras de carne bovina 
industrializada apresentaram os seguintes números arredondados: 

1973-35.801 t. 
1974- 34.825t. 
197~ (até setembro)- 29.771 t. 
Percebe-se aí, Sr. Presidente, que, se mantida essa média, no 

final do ano alcançar-sc-ia o total de cerca de 40,000t. 
Ora, sabemos nós que a mcdidia adotada pelo Governo tem por 

objetivo principal evitar solução de continuidade nas exportações 
brasileiras, visto que o mercado internacional, além de qualidade, 
preço c prazo, exige sobretudo constância de fornecimento. Isso é 
extremamqntc importante no momento cm que o mercado inter· 
nacional, após um pcriodo de restrições c reduções no consumo inter· 
no dos países importadores, começa a absorver quantidades cada vez 
maiores de carne, embora tal fato ainda não tenha se refletido nas 
cotações, cm fucc dos grandes volumes estocados nos demais países 
exportadores. 

A forma de draw back (importação de matéria-prima c recx· 
portaçiio de produtos industrializados) foi escolhida devido à dificul
dade de rápida aquisição de dianteiros bovinos no mercado interno 
neste final de cntressafra. 

A aceleração recente das exportações de carne bovina industria
lizada está gerando uma forte demanda de carne para a indústria, va
le dizer, de dianteiros. Tal excedente de demanda deverá ser atendido 
através élc abates adicionais, até porque us chuvas se iniciaram mais 
cedo do que no uno passado, no Rio Grande do Sul, já havendo ali, 
segundo alegum alguns produtores, gado cm condições razoáveis, de 
abate. 

Pura assegurar o escoamento dos traseiros, desses passiveis aba· 
tes que lú se iniciariio, no cuso.os traseiros correspondentes,.não ha· 
vendo rnziio pur!!)IUC, a esta altura do ano, se aumentem os estoques 
oficiais, decidiu o CONAB permitir u comerciulizuciio dessa carne 
frescu nus prnçus de Porto Alegre, Curitibu, Vitória e Belo 
Horizonte. O Governo ucompunhurá, como vem acompanhando, o 
comportumento dos preços em tuis mercados, buscando um equill· 
brio entre uma ruzoúvel remuneruçilo pura os pecuuristas e u indis· 

• ·pcnsávcl competitividade dó produto nacional nos mercados de cx
portaçiio, onde,- como vinhamos salientando- as cotações da car
ne continuam deprimidas. 

O abastecimento do Rio de Janeiro, São Paulo c do Distrito 
Federal continuará a ser feito exclusivamente com carne congelada 
dos estoque oficiais, aos preços vigentes. 

lembra-se a Casa que aqui ressaltamos, naquela oportunidade, 
os estoques u orçar este ano, da ordem de cento c sessenta mil tone· 
!adas. 

Ai cstú, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma verdadeira "tem· 
pcstadc cm copo d'âgua" criada, exclusivamente, pelo brilhantismo 
de uma grande c respeitável inteligência, mas que, lamentável c desa
visadamente, desscrviu a uma boa causa, que é o esforço do. Governo 
c do País, em preservar e incrementar as nossas exportações. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Permite-me 
V, Ex• um aparte Senador Benedito Ferreira? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Com 
muito prazer, Excelência. 

O Sr. ltamar.Franco (MDB- Minas Gerais) - Estando auscn· 
te o Senador Paulo Brossard, que foi quem levantou a questão ora 
abordada por V. Ex•, estou certo de que tão logo S. Ex• regresse de 
sua viagem - uma viagem inadiável que teve que fazer - respon
derá o discurso que V, Ex• faz, nesta taide, Apenas para esclarecer a 
V. Ex• devo dizer que cm Minas Gerais também houve preocupação 
idêntica àquela levantada pelo Senador Paulo Brossard. Mas, de 
qualquer forma, apenas fica o registro. Na ausência do Senador 
Paulo Brossard cabe-me como Vice-lider, neste Plenário, dizer a 
V. Ex• que o Senador Paulo Brossard tomará conhecimento da fala 
de V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Goiás)- Espero, 
aliás, para vaidade minha, que S. Ex•, realmente, tome conheci
mento da nossa fala, porque o nosso propósito como vinha sa
lientando, já que tenho s, Ex• em alta conta, é lamentar, antes de 
mais nada, tenha ele, pelo seu comportamento, pela sua tradição de 
homem sério, repito c enfatizo - tenha ele dcsscrvido desavisada
mente a uma boa causa. Talvez como cu disse, levado pela emoção. 
Passionalmcntc, S. Ex• lendo aquela peça foi, como muitas vezes 
somos todos, parcialmente tomados por uma noticia, notícia essa 
que se prestou- como cu disse- à criaçiio de uma verdadeira tem
pestade cm copo d'água, mesmo porque no corpo da notícia - vale 
enfatizar, para melhor elucidar V. Ex•- estava a explicação, ajusti· 
ficativa cabal por parte do Governo, das razões que o levaram· a auto
rizar aquela importação. 

Tenho certeza de que o exemplo servirá como uma espécie de 
advertência para todos nós, para que nos acautelemos com aquilo 
que se nos apresenta, à primeira vista, nas notícias. 

Sr. Presidente, prossigo, lamentando por assistir o ilustrado 
Senador Paulo Drossard numa posição equívoca, distanciado dos le· 
gítimos interesses do Pais. E niio há como negá-lo- vale repetir
restou-nos uma lição - princip11lmcnte para nós os arenistas - que 
não pode jamais ser esquecida por ninguém que tenha u responsabili
dade de partidários do Governo Revolucionário. Agindo, nem 
sempre é verdade, graças a Deus. mas, cm muitos casos, como cngc. 
nheiros de obras rcitas os ilustrados membros da Oposfçiio, niio 
perdem 11 mínima oportunidade, .. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- V, Ex• me per· 
mite'! (Assentimento do orndor.) Nilo 11ceitumos u fula de V. Ex•, 
quando diz que somos engenheiros de obras feitas. Fica aqui o nosso 
registro contrn 11 fulu de V, Ex•, nesse sentido. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás)- Nobre 
Senador. seria lamentâvel que V, Ex• realmente aceitasse sem refu· 
tar, porque seria passar recebido,, , 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Nós temos tido 
a maior cordialidade nos debat~. , , · 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - t:. uma 
situação que eu não generalizei; V, Ex• passaria, como Lldcr da Opo_
sição, o recebido de uma pecha que não lancei na generalidade. Fiz a 
ressalva de que nem sempre, nem todas, mas lamentavelmente, aqui 
está um fato concreto, Estou laborando com dados objetivos,. Não 
sei se o udjetivo agride V, Ex•, mas por certo não agredirá muitos em 
muitas circunstâncias especiallssimas, como essa que hoje trago ao 
debate. Agir como engenheiro de obras feitas. 

Dai porque mesmo V, Ex• não aceitando. , . 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Não sei, 
porque cheguei tarde para ouvir o pronunciamento de V, Ex•, mas 
parece que V, Ex• referiu·se ao problema da cebola, também le· 
vantado pelo Senador Paulo Brossard, 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - f: ma· 
léria sobre a qual aguardo as informações de aspectos técnicos. Mas 
darei a V. Ex• apenas um dado: a cebola, no mercado, este ano, tem 
tido um comportamento de preço, idêntico ao do início da safra c 
que vem sendo mantido até hoje, isto é, não houve alta. Só isto bas· 
taria para que o Governo lançasse mão de uma importação, desde 
que mantivesse o preço da cebola a níveis compatíveis com a reali· 
dade da bolsa da nossa gente. 

Não tenho notícia de que se tenha perdido ou perecido cebola 
nas nossas fontes de produção. Eu não tenho elementos suficientes; 
para contestar esse tipo de debate, 

O Sr. Itamar Franco(MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex• 
que c:u o upurteje mais uma vez? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais)- Por incrível que 
parece, o problema da cebola não foi levantado pela Oposição de 
obras feitas. Ele foi levantado, pela primeira vez, neste Plenário, um 
aparte à minha pessoa, pelo nobre Senador Paulo Guerra, que pro· 
testou, e o fez veementemente, contra a importação de cebolas. Pos· 
tcriormente, o Senador José Esteves fez o mesmo, Ao que parece, 
havia um desmentido do Governo contra essa importação, E, ainda 
anteontem ouvimos aqui no Plenário um Senador da Aliança 
Renovadora Nacional, companheiro de Bancada de V. Ex•, pro· 
testar contra essa importação de cebolas, dizendo do prejuízo que 
truziu aos agricultores nordestinos, Fica, aqui, este registro, que não 
partiu apenas da Oposição 'mas também de elementos de alto 
gubarito da Situação nesta Casa. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Como 
cu, V. Ex• reconhece que lá e cá há liberdade nus divergências de 
pontos de vista, principalmente sobre uma mutória tão dificil de ser 
compreendida como a econômicn, na fase da escassez, porque, 
economiu realmente é muito fácil de ser entendida ... 

O Sr. Itamar Frunco (MDB- Minus Gcruis) - Escassez nüo, 
diz o Scnudor Paulo Guerra que a cebola está lú. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA -Goiás)- Tuntus 
siio as dificuldudcs que o Puis enfrenta, tantos silo os problemus que 

afligem as nossas regiões, que nilo há ·como negá-lo. O Norte, hoje, 
reclama das chuvas; o Nordcstc,das enchentes; o Centro'Sul, das 
geadas. De modo que, cada um de nós, cm nossas regiões, tem 
diferentes problemas a serem resolvidos. Assim, silo as matérias na 
área cconômica. Aquilo que às vezes, aflige o meu Estudo, é objcto 
da fartura no de V. Ex• De sorte que, num Partido que sofre talvez 
.até o problema do gigantismo, como é o nosso, é possível.- c é 
próprio da democracia - que haja cnfoques diferentes sobre a 
mesma matéria, talvez por uma questilo de fontes de informações, de 
pesquisa ou, até mesmo, entendimento pessoal de cada um. 

Sr. Presidente, devo prosseguir. 
Eu dizia, Sr. Presidente, da esperteza, da inteligência politica 

dos nossos adversários, e vale repetir, embora com a repulsa de 
S. Ex•, o Sr. Senador Itamar Franco que agindo como "engenheiros 
de obras feitas", os ilustres membros da Oposição não perdem a 
mínima oportunidade para, mesmo gerando confusões nos meios 
menos informados, colocarem cm dúvida, ante a opinião pública, os 
propósitos e, até mesmo, as realizações revolucionárias. 

Agem, a exemplo do que analisamos, ao sabor das conveniên· 
cias eleitoreiras do momento, onde for válido gritar contra o 
produtor, grita·se, tacha·SC·O de o explorador dos menos favorecidos 
e de assim fazerem protegidos pelo Governo, etc, c, quando rende 
como jâ rendeu no Rio Grande do Sul- joga-se o produtor contra o 
Governo, acusando este de estar favorecendo produtores do Uruguai 
ou empresas multinacionais aqui estabelecidas. E tudo isto, por 
certo, sem admitirem ou ressaltarem as suas responsabilidades como 
Governo, que >ào também, no exercício da oposição. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - V. Ex• 
adjetivou bem o Senador Paulo Brossard. Como é que V. Ex• 
adjetivaria os Senadores José Esteves c Paulo Guerra? Por favor, 
gostaria de saber. Qual serão os adjctivos que daremos aos 
Senadores Paulo Guerra e José Esteves? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA -Goiás)- Disse a 
V. Ex•, c até: mesmo admiro a sua esperteza ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais.) - Muito 
obrigado. 

O SR •. BEN_EDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Porque 
sei que V. Ex• não é um expert na malícia, mas é suficientemente 
inteligente para poder ser situado em meio .aos mais brilhantes 
maliciosos. A verdade é que como jâ disse na preliminar, eu não 
trouxe elc::mcntos para debater o assunto .. cébola'', mas comprometi
me com V. Ex• u, oportunamente, examinarmos esse aspecto 
aOorndo por V. Ex• Proponho-me, também, a analisar, se for o 
caso, contestando, contraditando ou até mesmo aplaudindo os meus 
nobres .pares, companhei•·os de Partido, se com eles eu verincar a 
razüo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais ) - Então, vamos 
aguardar, Excelência. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Agra· 
deço. 

Prosseguindo, Sr, Presidente, por outro lado, quero crer que, 
tuis seculares distorções sofridas pela nossa agropecuária, tal n 
magnitude do problema que temos peln frente,. que pura torná·la real· 
mente económica, neste ponto, não pode ou ni\o deve haver Governo 
c Oposíçiio, c sim, um somatório de !!srorços diuturnos, na busca dus 
soluções. 

Tomemos por busc u nossu produtividade ugrfcolu. Verificamos 
com muitu tristCZII - ARENA c MDB - que, inobstante os 
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esforços até: aqui cometidos, estamos muito aquém do publicável. 
Constatamos, por exemplo, que apesar das muitas usinas oficiais de 
sclcçilo c beneficiamento de sementes instaladas pelo País afora, a 
grande maioria das nossas plantações ainda são feitas com sementes 
sem nenhuma classificaçilo. Mesmo que se considere a avantajada 
multiplicação de tratares, máquinas, implementas, adubos, defensi· 
vos e outros tantos insumos consumidos e utilizados cm nossa produ· 
ção agricola, mesmo obtendo grande aumento na produção global, 
em realidade, esta tem sido decorrência da incorporação de novas 
áreas, ao mesmo tempo que, cm importantes itens, como aqui já 
salientamos, temos perdido na prod~ção/hcctarc cultivado. 

Se volvermos as nossas vistas para a pecuária bovina de corte ou 
leiteira, mesmo relevando-se todos os avanços alcançados, invariavel· 
mente - graças aos juros verdadeiramente negativos, cor· 
respondentes, às vezes, a I /4 da taxa de innaçilo, seremos forçados a 
admitir que não somos criadores de bovinos - e, temos que 
admitir, com muito pesar, somos exploradores de vacas. Tal a prodi· 
galidadc da natureza (talvez seja esta a razão maior do nosso 
descaso), que, mesmo gozando o privilégio de podermos aqui criar a 
raça zebuina, o que verificamos no setor é um desfrute que chega a 
ser humilhante, isto é, em que pese term~s cerca de 100 milhões de 
bovinos em nosso Território, Esta quantidade corresponde a um dos 
maiores rebanhos da terra. No entanto, não chegamos a fazer parte 
de países considerados produtores de carne bovina. 

Segundo as estatísticas mais recentes, o desfrute anual de nosso 
rebanho está entre 9 a 10%, o que significa, mais ou menos, 1/3 do 
obtido pelos criadores uruguaios, argentinos e norte-americanos, c 
tão-somente I /4 do alcançado pelos franceses e alemães. 

Sr. Presidente, tamanho o corolário de erros, de desacertos, 
quase que perpetuados no setor, que muito longe iríamos se aqui fôs
semos alinhar a todos. Contudo, fiquemos no que, modestamente, 
entendo como principal: a falta de assistência tecnica efetiva, 
constante, sugerida, oferecida, c até mesmo imposta, se necessário 
importada. Creio, sinceramentc,·esta seria a' única forma de ajuda-de 
que está a carecer a nossa agropecuária, considerando-se que não 
tem faltado o cré:dito nos últimos anos. 

Mas, para propiciar tal assistência, sabemos todos, temos que 
retirar os nossos agrônomos e veterinários da dolorosa condição em 
que se encontram, como profissionais de nível superior. 

O que pagamos a um desses técnicos, aqui já tenho salientado
a partir do maior empregador que é o Ministério da Agricultura, faz 
dos mesmos uma espécie de párias dentre os mais servidores de nível 
superior: Cr$ 1.872,00 é o salãrio, vale dizer, bem menos do que se 
paga a uma secretária-dactilógrafa de nível médio, até nas autarquias 
vinculadas ao próprio Ministério da Agricultura. A nossa incúria em 
relação a técnica leva-nos a uma distribuição de agrônomos c 
veterinários, cm nosso Território, que poderá até parecer que temos, 
de fato, o propósito de eliminar tais atividades em nosso Pais. 

Sr. Presidente, em março deste ano, tivemos oportunidade de 
truzer u esta Casa um mapa, levantado por nós, que retratava, com 
muitu fidelidade, esse descaso. Para refrescar nossa memória, ao tra
zer o assunto novamente ao debute, tal a sua magnitude, lembraria, 
Sr, Presidente, que, somando-se Rondônia, Acre, Amazonas, Ro
rain'oa, Pará, Amapá, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio. Grande do Nor· 
te, Paraíba, Pernambuco, Alugous, Fernando de Noronha, Sergipe, 
Bahia incluindo Espírito Santo, vale dizer, Norte, Nordeste e Leste, 
cxcetuundo Rio· de Janeiro e Minas Gerais, em toda essa Imensidão 
encontramos, menos agrônomos do que os c.istentcs nus praias de 
Copucabuna, no antigo Distrito Federal, com seus 1.140 km'. 

Sr. Pr~sidente, este fato por si só bastaria para despertar-nos pu· 
ra o problemu, mus há outro qu~ chama a atenção: í: o fato de que 
50% do total dos ugrônomos no exercicio da profissão, no Brasil, -
nilo silo <lndos muito atuuis, silo de 1969- encontram-se no Estado 
do Rio Grun<lc <lo Sul, dni os niveis ·de produtividade extraordi· 
ni1rios uli nlcunçados. 

Outro uspeeto, Sr. Presidente- e este nos leva aos limites do 
hilariante- jio uqui denunciudo por nós: o volume de oportunidades 

de matrículas ou de estudantes em nivcl médio, no ensino agrfcola. 
Neste País ugricola, dizemos nós o celeiro do mundo c tantas ou· 

Iras legendas bonitas, com mais de 40% da população residindo c tra
balhando nu ugropecuária, temos ... 

O SR. PRESIDENTE (Masa1hi .. Pinto) - Comunico a 
V, Ex• que seu tempo já está esgotado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Golú)- Sr. Prc· 
si dente, V. Ex• nos adverte e vamos concluir, consignando um dado 
que não i: estranho à Casa, 

Como dissemos, estamos num pcriodo de memorização. 
Sr. Presidente, temos, no ensino técnico agr(cola, ano base de 

I 973, l H.540 estudantes e no ensino médio acadêmico, 4.860.174 estu· 
·dantes. 

Aí está, Sr. Presidente, para 60% da população, no caso, a urba· 
nu, quase 5,000,000 de oportunidades; para os outros 40%·da popu· 
lação, que ainda nos proporcionam, cm que pese o nosso avanço 
industrial, bem mais da metade das no·ssas divisas de exportação, 
oferecemos I H.OOO matrículas, um ridfculo número, para o seu 
aprendizado. 

Sr. Presidente, seria necessário que fôssemos mais obedientes à 
Mesa, mas pedimos a V, Ex• que tenha paciência, para que reitc· 
remos algumas indicações, que cremos necessárias, não só aos 
maiores responsáveis do Poder Executivo, mas também à meditação 
de todos nós. Ousamos, traze-las novamente a esta Casa, para que 
solucionemos o lamentável problema da nossa agropecuâria: 

"a) valorização cfetiva c urgente dos técnicos de nfvcl 
superior, por ser de justiça e, assim, encorajar a nossa moei· 
dado a cursar Agronomia, Veterinária e Zootccnia; 

b) aumento substancial nas oportunidades do aprcn· 
dizado em todos os níveis, com ênfase especial no médio; 
como primeira medida, transferir ao Ministério de Educação 
e Cultura e às Secretarias de Educação todas as fazendas 
experimentais - ociosas por todo iado, oem nosso Território 
-pura implantação de fazendas-escolas: 

c) crédito farto e desburocratizado, mais ainda do que 
temos, mas, sobretudo, orientado por técnicos; 

d) fortalecimento do cooperativismo (além do que jâ 
vem sendo feito, é claro); 

e) ampliar a armazenagem nas zonas de produção, equi· 
pando·as para produtos perecíveis;" 

Sr .... Pre'sidcntc, é com tristeza que temos Verificado, até mesmo 
nas grandes centrais de abastecimento, construfdas nas Regiões 
Norte e Nordeste, onde o calor, as intcmpêries mais atentam sobre 
os produtos perecíveis, a inexistência de câmaras frigorrficas, de 
instalações pura proteger os chumado.s perecíveis. 

"f) ampliar a produção de sementes selecionadas c sua 
di~tribuição nus áreas produtoras, particularmente nas re· 
giõc:s pioneiras: 

g) munter e ampliar o amparo à retenção das crias;" 

l'eln primeira vez, estamos assistindo, no Brasil, ao amparo à 
retenção 'dus crias. 

"h) estimulnr a engorda e n cstocagem de bois gordus 
mos regiões próprias, como é: o caso da região do Extremo 
Norte de Goií1s, Sul do Pará e Norte de Muto Grosso; onde 
us pastugcns coilservum-sc verdes, por um muior pcrfodo do 
uno, evitun<lo, assim, 11 perua de peso, de qualidade c, prin· 
cipulmente, gustos com estoc11gem de carne congelada; 
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I) criar ou deslocar postos de assistência técnica e de pes· 

quisas pura us zonas pioneiras, especialmente nu área de 
utuuçiio mais acentuada do PROTERRA; 

j) instrumentalizar o INCRA, de forma própria e cabal, 
pura o rúpido deslin.d~. das terras públicas e destiná-las nos 
que as façam produz1r; 

!'! talvez este um dos pontos mais sérios. O cncurecimenlf da 
terra no Brasil, cm grande parte, deve ser debitado à burocracia do 
INCRA. As sutilczusjurídicas, sem dúvida nenhuma, os trâmites na 
nossa Justiça, dado o cuidado do nosso Código de Processo, reulmen· 
te obstaculizam muito a dinamização do deslinde das terras. Há que 
se rever urgentemente. 

"k) Estimular uma comercialização eficiente, que rcsuJ. 
te em maior proveito pura o produtor" sem os sacrificios arti
ficialmente criados para o consumidor através dos 
intermediários." 

Pedindo desculpas a V. Ex•, Sr. Presidente, pela generosidade 
com que nos permitiu transgredir o Regimento, agradeço à Casa ter 
nos ouvido. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo n palavra 
ao nobre Senador ltnmâr Franco, para uma comunicação inadiável. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Foi presa em Brasília, às 22 horas do último dia 8, quarta-feira, 
a Jornalista Murinilda de Carvalho Marchi, repórter da Sucursal de 
Brasília da revista Veja. 

A jornalista foi detida por agentes de segurança quando deixava 
o Conjunto Nacional, a caminho de casa, sozinha. Estivera, até mo· 
mcntos antes, conversando com um grupo de colegas de trabalho, 
cm um bar. 

Ela foi presa no momento cm que entrava no carro de um 
amigo, que lhe emprestara ~ veículo. O carro foi, posteriormente, 
deixado estacionado em frente ao edificio Central, onde tem sede a 
revista Veja, com um bilhete ao proprietário e as chaves. 

Marinilda, segundo informações de autoridades militares, foi 
presa pelo Comando Militar do Planalto, por solicitação do 11 
Exército. Por esta razão, segundo ainda aquelas informações, foi 
removida ontem, durante o dia, para São Paulo, onde se encontra no 
momento. 

Nilo hú, contudo, a menor justifiClltiva para a sua detenção, 
assim como seus parentes e amigos não têm notícias de seu estado de 
saúde. 

Estão, também, preocupados com o tratamento que a jornalista 
está recebendo nos interrogatórios a que, naturaltnente, estará sendo 
submetida. 

A noticia de sua prisão foi publicada hoje por todos os grandes 
jornais do país, mas, uté o momento, o 11 Exército não informou em 
que condições se encontra a jornalista. 

Seus parentes e colegas de trubalho, até aqui, conseguiram ape· 
nas saber de sua remoção pura São Paulo, assim como anteriormente 
haviam conseguido comprovar que ela estnvu presa, pois ela, inicial
mente, desupart::ceru sem dt:ixur vestígios. 

Resta, entretanto, a preocupação com o seu estado de saúde, 
assim como u legulizaçiio de sua detenção, que não foi comunicada 
às competentes Auditorias militures- ruziio pela qual a Liderança 
do MDB nesta Casa solicita da Liderança do Governo os esclareci
mentos neccssl~rios ao aclaramcnto do caso c à tranqOilidude de 
purcntcs e umigos da joroulistu presa, como, de resto, sempre vem 
ucontcccndo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirlto Santo) - Permite 
V. Cx• um upartc:'! 

~O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Mlnu Geralo)- Com 
· mu},; prazer, nobre Senador Eurico Rezendc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Eopirlto Santo)- Ouvi com 
'atençilo o reluto 'I,Ue V. Ex• fez, e •.. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro ao nobre 
Líder que, em se tratando de comunicação inadiável, não há apartes. 
V. Ex• poderá falar depois. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Mlnu Gerais)- Se 
·V. Ex• permitisse a liberdade de quem está com a palavra, cu conce
deria o aparte ao nobre Senador Eurico Rezende. e claro que o Regi
mento não permite ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhieo Pinto)- e o Regimento que 
não o permite, niio sou eu. 

O Senador Euric~ !l-.eze.nde poderá falar em seguida. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espirlto Santo)- Sr. Presi
dente, em caráter escoteiro, direi pessoalmente ao eminente Senador 
Itamar Franco o que ia falar no aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Mlnao Gerais)- Sr. Pre
sidente, untes de terminar, solicito, dentro deste espirita público de 
homem de bem que é o Senador Eurico Rczende, que S. Ex• não o 
J'nçu npenas em cnrúter escoteiro, mas, como Llder que i: nesta Casa, 
solicite a palavra npós a minha fula. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgílio Távora; para uma breve comunicação. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA - Cear4. Para uma 
comunicação. Sem revloio do orador) - Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Gostaríamos de que mais colegas presentes aqui estivessem, 
para que ouvissem as poucas palavras que havemos de pronunciar, 
estas tradutoras de uma atitude e, ao mesmo tempo, esclarecedoras 
de fatos. Pura que não fôssemos gui~dos pela emoção e apenas pelo 
raciocínio frio, nos reservamos o direito de fazê-lo em rápidas linhas. 

O Presidente Geisel, pesando bem a gravidade da crise que atra· 
vessa o País, com a reversão de expectativas da conjuntura mundial, 
tomou, corajosamente, como decisão de chefia, um conjunto de me· 
didus a seu ver absolutamente imprescindiveis. 

A dotada esta linha de açilo, cumpre-me acatá-la dentro da disci· 
plina intelectual a que desde cedo na vida me habituei, sem que isso 
signir.quc abdicação de convicções em mim arraigadas de há muito e 
truduzidas nos vários pronunciamentos feitos no Senado, · 

Pura resguardo da credibilidade que afirmativas minhas tenham 
perante esta Casa, permito-me ler trecho de discurso do Primeiro 
Mandutário da Naçiio proferido ontem, perante às Câmaras das 
tevês: 

.. Devo, uindu, dirigir-me u todos os que, com bon·ft: e 
c.:onvi~.viio, inclusive cm nome: do Governo- d~ dentro e de 
J'oru du Empresu, nu Imprensa, no Legislativo- se têm pro
nunciado contra u reulizução dos contrulos de serviço. Presto· 
lhes uqui minhus sinceras homenagens, pela continuada 
dcl'csu de uma posição que tambi:m foi minha, Essa vinha 
sendo, realmente, hl1 longo tempo, a orientuçiio dos Gover
nos que se sucederam desde 1954, inclusive do atuul." 

lirum estas as explicuções que desejava dar ii Casa, Sr. Pre
sidente. 
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O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Gol.s) - Permite V, Ex• um 
apurtc? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Sendo 
explicuçuo pessoal, nilo subemos se o Sr, Presidente permitirâ que o 
aparte seja condedido, mas apelamos para a magnanimidade de S. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE '(Ma1alhies Pinto) - Não posso ser 
magnânimo depois de tê-lo negado, inclusive, no Líder Senador Euri· 
co Rezendc. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Como vê 
V. Ex• não é posslvel. Tcrlamos o mãximo·prnzer cm acolher o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Gohis)- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) -Indago ao Sr. Sena· 
dor Eurico Rczcndc se deseja falar como Líder para responder ao 
Senador Itamar Franco, (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espírito Santo. Para 
uma comunicação. Sem revlsão.do orador.) - Sr. Presidente, nesta 
oprtunidade regimental, desejo reportar-me ao pronunciamento fci· 
to pelo eminente Senador Itamar Franco, que deu conta à Casa da 
prisão de uma jornalista, credenciada pela conceituada c brilhante rc· 
vista Veja. S. Ex•, no final do seu relato, pede que a Liderança colha 
informações c esclarecimentos necessários, principalmente visando à 
tranqUilidade daquela profissional da imprensa. 

Como aconteceu em oportunidades anteriores, devo dizer que 
iremos .manter contatos com os órgãos competentes e postcriormcn· 
te daremos conta a S. Ex• do resultado. Mas desejo, a Jatere, diz que 
já• existe um certo número de pessoas influQttcs, procurando conhc· 
ceras causas daquela detenção. 

Sr. Presidente, com estas palavras supro a omissão que o Re· 
gimento me decretou, nilo me permitindo apartcnr o ilustre reprcsen· · 
tanto de Minas Gerais. (Muito bem!) 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagoas)- Sr. Presidente, 
solicito a palavra para explicação pçssonf.' · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Luiz Cavalcante, para explicação pessoal. 

O SR. LUIZ CAV ALCANTil (ARENA- Alagoas. Para cxpll· 
eaçiio pessoal.) -

Sr. Presidente, forcei a passagem desta vez somente pura nüo fi. 
cnr distunte do pronunciamento po nosso eminente colega, Senador 
Virgilio Tâvorn. S. Ex• leu trecho do discurso que o Presidente Gci
sel pronunciou ontem à noite, no qual rende suas homenagens àque· 
les que, acstu Cusu e na outra, defenderam bravamente, intransigen
temente, o monopólio estatal. 

Se udiuntu ulguma coisu ao meu dilcto colega do Reulengo, 
quero tumbém render minhas homenagens ao eminente Senador Vir
gílio TiiVorn, por ter travado o bom combate e dele nilo ter safdo 
derrotado. Absolutamente. S. Ex•, tul qual o Presidente da Rcpúbli· 
cu, fuz um sucrillcio, sopitando sentimento~ pessoais à força maior 
da razão que ditou u tomudu de posiçilo do Presidente Gciscl. Como 
ele, tumbém o Senador Jurbas Pnssurinho c vl1rios compunheiros du 

Oposição aferram-se à soluçüo eminentemente estatal, como o Sena· 
dor Franco Montoro, Senador Orestes Quércin, Senador Itamar 
Franco c muitos outros. A todos rendo igual preito no que tributo, 
nesta oportunidade, no Senador Virgflio Távora. 

Tenho certeza de que todos se curvnrüo diante das necessidades 
maiores do Brasil, a exemplo do primeiro Mandatário da naçilo. 

Sr. Presidente, esta é a declaração que cu queria fazer neste mo· 
mento, Muito grato a V, Ex• por ter-me concedido a palavra, (Mui· 
to bem. Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Esteves - Henrique de La Rocquc - Fausto Castelo· 
Branco - Pctrõnio Portclln - Virgflio Távora - Dinartc Mariz
Jcssí: Freire- Domfcio Gondim - Milton Cabral - Paulo Guerra 
- Arnon de Mello - Teotónio Vil~la - Gilvan Rocha - Heitor 
Dias - Luiz Viana - Eurico Rezendc - João Calmon - Amaral 
Peixoto- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Orlando Zancancr 
- Osircs Teixeira - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leito 
Chaves- Evciâsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Sobre a mesa, pro· 
jeto que será lido pclo.Sr. !•·Secretário. 

fi lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 178, DE 1975 

Autoriza os Governos Estaduais a lnstltulrem Loteria Es
portiva. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• São os governos estaduais autorizados a instituírem Lo· 
teria Esportiva em suas respectivas Unidades, com o mesmo objctivo 
fim que originou a Loteria Esportiva Federal. 

Art. 2• As Loterias Esportivas Estaduais funcionarão nos 
mesmos moldes da instituída pelo Decreto n• 594, de 27 de maio de 
1969, 

§ I• As rendas auferidas com a exploração das Loterias Espor
tivas Estaduais terão, no âmbito dos respectivos Estados, a desti
nação que a lei estadual fixar. 
· · § 2• O número de testes das Loterias Esportivas Estaduais não 

poderá exceder de dois, mensalmente, 
Art. 3• Poderüo as Loterias Esportivas Estaduais compor o 

quadro de apostas com jogos realizados cm outros Estudos da Fe
deração. 

Arl. 4• Esta lei entrará cm vigor na data d: sua publicação, re· 
vogadas as disposições cm contrário, 

J ustlficaçilo 

Será feita orulmente, du Tribuna, 
Sula das Sessões, cm 10 de outubro de 1975.- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esse projeto depen
de dcjustificaçilo, a ser feita du tribuna. Concedo a palavra ao nobre 
Scnudor Os ires Tcixeirn, autor do projeto. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás. Para justlncar 
projeto, Sem revlsilo do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

i! l'oru de dt1vidu u puixilo de todo o povo brasileiro pelo fute
bol. Quundo o Governo Federul. procurando mecanismos c formas 
cspccllicus na obtcnçilo de recursos, pura uplicur em favor do menor, 
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da melhoria do esporte e da educação no Brasil, instituiu a Loteria 
Esportiva, obteve, de pronto a adesão de todo o povo brasileiro, que 
lorcc: nos inúmeros estádios, espalhados por todos os recantos do 
Pais. 

A Loteria Esportiva Federal tem fabricado alguns milionários 
pelo Brasil afora. Em Goiás mesmo, dois milionários: uma lavadeira 
~umilde, e, recentemente um modesto lavrador do interior do 
Estudo. 

Se, de um ludo, a Loteria Esportiva produz milionários c dá re-
cursos pura que o Governo Federal possa, através da Legiilo Brasi· 
leira de Assistêncíu c de outros órgãos assistenciais, c também por 
meio do Ministério da Educação, promover o bem da coletividadc 
brasileira, por outro, é importante que se diga, representa uma fonte 
permanente de evasão da poupança dos pequenos Estudos, que, por 
isso mcsrno,já reclamaram. 

Sr. Presidente, o projeto que ora apresentamos, visa cxatamente 
u dur oportunidade üqueles Estados, onde a salda desses recursos 
significa mui to, de instituírem sua própria Loteria Esportiva, man· 
tendo, portanto, na sua área territorial, essas poupanças. 

O projeto, por si, se justifica e em nada prejudica a Loteria Es· 
portivu federal, que vem. através dos recursos retidos pela União, 
constituindo um fundo absolutamente necessário c importante à 
cobertura que se dú ao menor, ao incentivo do esporte c à luta que se 
empreende em favor da educação. 

Era essa à justificação, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto será 
encaminhado às Comissões de Constituição c Justiça, de Educação e 
Cultura e de Finanças. 

Hú, ainda, outro projeto, que serú lido pelo Sr. I •·Secretário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1975 

Autoriza a inclusio do aluguel entre os abatimentos na 
Declaração de Renda de Pessoa Física. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ·1, f: a pessoa física autorizada a abater na Declaração de 

Rendimentos as quantias cfetivamcntc pagas a titulo de aluguel de 
imóvel destinado u residência. 

Art. 2' Cabe ao Ministério da Fazenda expedir &s normas rela
tivas a comprovação do abatimento. 

Art. 3• Esta lei entrarú cm vigor na data' de sua publicação. 
A rt, 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O constante aperfeiçoamento da legislação fiscal brasileira tem 
sido perseguido por nosso Governo. 

Estn evolução atenta sempre ao aspecto humano e social das leis 
que vcrsnm sobre tributos. 

As normus do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer 
Nutureza, em que pese seguidas alterações nu busca de atenuur a 
cursa incidente sobre o contribuinte:, deve merecer a pr~sentc modi
ficuçuo que visa permitir o ubutimento do aluguel residencial nus De
cluruções de Renda. 

Atento aos custos dn morndia, o Governo Federnl jú permitiu o 
ubntimento de juros c correçào mõnetáriu pngos nus prestações do 
Sistema Financeiro da Habitação. Recentemente, estubclcceu u devo
lução de 10% (dez ror cento) das prestações pagas ao Banco Na: 
cional du 1-iabitaçtao c seus Agentes Financeiros. 

A morada é uma necessidade básica à existência humana, sendo 
justo o abatimento das despesas que ela acarreta. 

Se o Fisco tributa, na Declnraçào do proprietário do imóvel, a 
receita oriunda da locação, nada mais justo do que permitir ao inqui
lino que venha abater a despesa que tc.ve com o pagamento de 
aluguel para residência sua e de seus familiares. 

Com o presente projeto cabe-nos propor nos Senhores 
Membros do Congresso Nacional a correção desta grande imper· 
feição contida na legislação do Imposto sobre n Renda. 

A providência que propomos além, de ser de todo recomendável, 
vem ao encontro do anseio de todos aqueles que alugam imóveis 
para residência. 

Ao submetermos este projeto a ilustrada nprccinçào de nossos 
eminentes pares, contamos com seu indispensável apoio para a apro
vação da proposição. 

Sala das Sessões, em lO de outubro de 1975.- Paulo Guerra. 

I Às Comr:rsoês de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O projeto lido será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário. 

lõ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 456, DE 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro trans· 
crição, nos Anais do Senado, do editorial sob o titulo "Prova de 
Maturidade", publicado no Jornal do Brasil de hoje. 

Sala das Sessões, cm I O de outubro de 1975.- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
art. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Dirctoi-a. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o 
poriodo destinado ao Expediente. 

Estão presentes na Casa 5 I Srs. Senadores. Há número 
regimental para votação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, om turno único, da redução final (oferecida 
pela Comissão de Redaçiio em seu Parocer n• 462, de 1975), 
do Projeto de Resolução n• 46, de 1975, que suspende a 
execução do urt. 2' do Docreto n• 1.381, de 24 de janeiro de 
1973, do Estudo de Mato Grosso, declarando inconstitu· 
cionul por dccisiio definitiva do Supremo Tribunul Feder11l. 

Em discussiio 11 rcd11çiio final. (Puusn.) 
Nilo h11vendo quem queira discuti-la, encerro 11 discussão. A 

rcdaçUo linul é considerada dcfinitivurncntc uprovudu, nos termos du 
11rt. 359, do Regimento Interno. · 

O projeto irú Íl promulguçào. 
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1'!: u seguinte u redução finul aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n• 46, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VIl, da Constituição, c cu, , Presidente, pro· 
mulgo u seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 2• 
do Decreto n• 1.381, de 24 de janeiro de 1973, do Estado de 
Mato Grosso. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. 1'!: suspensa, por inconstitucionalidade, nos 
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
cm 5 de março de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n• 
79.6M7, do Estudo do Muto Grosso, a execução do art. 2• do Decreto 
n1' UM I, de 24 de janeiro de 1973, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item l: 

Discussão, em turno único, da redução final (oferecida 
pela Comissão de Redução cm seu Parecer n• 464, de 1975), 
do Projeto de Resolução o• 62, de 1975, que autoriza a 
Prefeitura do Município de São Paulo a firmar convênio com. 
a Fundação Bernard Van Leer, da Holanda, para execução 
da primeira etapa do "Projeto de Avaliação de Currículo nos 
Parques Infantis Municipais". 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-ln, encerro a discussão. A 

redução é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 
359 do Regimento Interno. 

O projeto irá à promulgação. 

1'!: a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n• 62, de 1975. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso IV, da Constituição, c eu, , Presidente, pro· 
mulgo a ~eguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1975 

Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a firmar 
convênio com a Fundação Bernard Van Leer, da Holanda, para 
execução da primeira etapa do "Projeto de Avaliação de Currí
culo nos Parques Infantis Municipais". 

O·Senado Federal resolve: 
Art. 1• J'i a Prefeitura do Município de Siio Paulo autorizada a 

firmar convênio e a receber recursos financeiros, sob a forma de doa· 
ção, da "Fundaçilo Van Leer", instituição holandesa com sede em 
Haia, no valor de DFI 1.320.000,00 (hum milhão e trezentos e vinte 
mil Florins Holandeses) ou o equivalente cm outras moedas, 
destinado il cobertura das despesas com a execução da primeira 
etapa do "Projeto de Avuliaçiio de Currículo nos Parques Infantis 
M unicipuis", em coluborução com u Funduçiio Carlos Chagas. 

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua oublicaciao. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto)- Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Scnudo o• 19, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montoro, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Ortoptista, c dia outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 88 a 93, de 1974, das Comissões: 
- de Constitulçilo e Justiça - I• pronunciamento: pela 

constitucionalidade e juridicidadc do projeto; l• pro· 

nun<lamento: pela constitucionalidade c juridicidadc do 
Substitutivo apresentudo pela Comissão de Educação c 
Culturu; 

-de Edueaçio e Cultura, favorável, nos termos do Subs· 
titutivo que apresenta; 

- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Educação c Cultura, com a subemcnda que 
apresenta de n' I·CS; 

-de Leglslaçio Social, favorável, nos termos do Substi· 
tutivo da Comissão de Educação e Cultura, com a subo· 
menda que apresenta de n• 2-CLS: 

- de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, com a 
subemenda que apresenta de n• 3-CSPC. 

O presente projeto constou, por três vezes, da Ordem do Dia, 
tendo sua discussão adiada: 

Nas duas primeiras, nos termos Oa alínea ·~cn do art. 310, a fim 
de ser a mesma realizada cm outra oportunidade. 

Na terceira, em 6 de agosto de 1974, a fim de ser ouvido o Minis· 
tê rio da Educação c Cultura. 

A diligência ao Ministério, solicitada através de ofício datado de 
9 de agosto de 1974 e reiterada a 9 de setembro c 11 de outubro do 
mesmo ano, não foi atendida até a presente data, decorrido, assim, 
mais de um ano da primeira solicitação. ·, 

As normas do Regimento Interno, no que se referem à diligência 
não cumprida, só dizem respeito quando a mesma é solicitada por 
comissão, sendo, portanto, omisso quanto à diligência deferida em 
Plenário. 

Não sendo, entretanto, razoável que o projeto continue inde· 
finidamente aguardando a manifestação do Ministêrio, esta Prc· 
sidência determinou a inclusão da matéria na Ordem do Dia, re· 
solvendo dar prosseguimento a sua tramitação. Nos termos do item 
35 do art. 52 do Regimento Interno, a decisão da Presidência deverá 
receber a aquiescência do Plenário e, se aprovada, servirá como 
norma para casos idênticos. 

Os Srs. Senadores que concordam com a decisão da Presidência, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada u decisão da Presidência, passaremos à discussão da 

matêria. 
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. )q.Secretário. 

1'!: lida u seguinte: 

EMENDA N•l·SUBSTITUTIVO (DE PLENÁRIO) 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1973 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Ortoptisla, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O exercício da profissão de Ortoptista obedecerá no 

disposto nesta Lei. 
Art. 2• Só ê permitido o exercício du profissão de ortoptistn 

aos portadores de diploma de nlvel superior expedido por curso de 
Ortóptica integradas em escolas mi:dicas oficiais ou reconhecidas e 
registradas nu Diretoriu do Ensino Superior do Ministério dn Educa· 
ção e Cultura. 

Art.,J• As atividudcs de ortoptistu seruo exercidas como ati· 
vidades parami:dicus, sujeitas ao controle e a fisculiznçilo di reta de 
um médico oftalmologista. 

Art. 4• A duruçiio normal de trabalho de Ortoptistu i: de 4 
(quutro) horas diiarias, podendo, por motivo ,de força maior ou 
mcdiuntc ncordo escrito~ ser ucrcscidu, no máximo, de 2 (duns) horus 
diúrius. 

Art. 5• Nu Administruçilo Pública, é obrigatória, sob pena de 
crime de responsabilidade, a apresentação de diploma por parte 
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daqueles a quem esta Lei permitir o cxcrcfcio da profissão de Or· Os abalos elo mercado financeiro mundial prenunciavam a 
toptista, sempre que se tratar de provimento de cargos que ela deles depressão cconômicn já no fim da década de sessenta. A 'crise da li· 
tornou privativos. bra c a crise do franco foram os primeiros sintomas. Já cm 1971, a 

Art. 6• Os cursos para a formação dos profissionais a que se rc· crise do dólar não podia deixar mais dúvidas de que algo de grave no 
fere esta lei tcri\o a sua duração fixada pelo Conselho Federal de mundo financeiro estava por acontecer. No ano seguinte, os pafscs 
Educação. produtores de petróleo iniciavam seus entendimentos c, cm 1973, 

Art. 7• 'A fiscalização do cxcrcfcio da profissão de Ortoptista explodiam os preços ditados pela OPEP. 
será exercida pelo órgão de saúde encarregado da Fiscalização da A um Governo previdente c responsável não era dificil perceber 
Medicina c Farmácia, conjuntamente com a Associação Brasileira de que os tempos exigiam a dcnagração de grandes projetas na linha da 
Ortóptica, dirctamcntc, ou através das repartições sanitárias congê- substituição de importações. As oportunidades a explorar eram 
ncrcs dos Estados c Territórios. excelentes, desde as vocações naturais localizadas na indústria si de· 

Parágrafo único. Para poder exercer a profissão de Ortoptista · · ··. rúrgica, na fabricação de papel c celulose c na produção de fcrtilizan· 
deverá inscrever-se no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina tcs, ati: as perspectivas menos fáceis, mas potencialmente muito mais 
e Farmácia do. Ministério da Saúde c da Associação Brasileira de ricas, relativas à indústria de máquinas c equipamentos pesados, cujo 
Ortoptista. mercado interno crescia em ritmo bastante acentuado, 

Art. 8• O poder de disciplinar c aplicar penalidades ao Or- As oportunidades eram excelentes c a mobilização de recursos 
toptistu compete exclusivamente ao Serviço Nacional de não teria sido dilicil, já que a economia nacional crescia a taxas 
Fiscalização da Medicina e Farmácia. substancialmente elevadas, à custa de grandes sacrifícios para o povo 

Art. 9• Os portadores de diplomas expedidos até: a data da pu· c grandes beneficias pura os ricos. 
blicação da presente Lei, cm cursos de Ortóptica sob a orientação Era a hora própria de lançar esses grandes projetas que hoje nos 
das Cátedras de Oftalmologia das Escolas de Medicina c que tenham teriam livrado da absurda importação de mais de um bilhão de dóla· 
obedecido às exigências estabelecidas pelo Conselho Brasileiro de rcs de aço c de mais de quatro bilhões de dólares de máquinas e cqui· 
Oftalmologia, terão todos os direitos assegurados nesta Lei, desde pamcntosnocorrcnteano. 
que requeiram no prazo de 120 (cento c vinte) dias, o respectivo Mas, nos meios fazcndários de então zombava-se da previsão c 
registro. ' do pluncjamcnto, alcunhados de futurologia insensata. O pragma· 

Art. 10. O Grupo da Confederação Nacional das Profissões Li· tismo imediatista era a palavra de ordem. Substituição de impor· 
bera is constantes do Quadro de Atividadcs c Profissões, anexo à taçõcs era considerada heresia. "A solução era exportar." 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei A palavra foi repetida cm todos os tons - exportar, exportar, 
n• 5.452, de 1• de maio de 1943, í: acrescida da Categoria exportar. 
profissional de Ortoptista. E os grandes projetas foram postos de lado. Optou-se por invcs· 

Art. 11. Esta Lei ·entra cm vigor na data de sua publicação. ti r na indústria automobilistica c nu construção de estradas c pontes 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. furuônicas, enquanto o pequeno grupo de privilegiados, enriquecidos 

Justificação sob a protcção dos chamados incentivos à poupança, entregava-se a 
um consumismo de luxo jamais visto c a atividadcs especulativas 

Ao projeto ora cm discussão foram sugeridas várias emendas, nunca tão fcbricitantes. 
encaminhadas ao Senado Federal por professores universitários c au- A Oposição tudo denunciava com vigor acentuado, mas o seu 
toridadcs oftalmológicas do País, tais como, os doutores Clóvis Sal· protesto se perdia no abafamento du censura. Tudo o que vinha à luz 
gado c Hilton Rocha. Esses documentos, anexados ao processado, eram as maravilhas do "milagre brasileiro". 
não poderiam passar desapercebidos c, por essa razão, motivado pe· No que concerne ao petróleo, a prioridade da prospecção cm ter-
los argumentos neles cxpontos i: que ofereço o presente substitutivo, ri tório nacional era relegada a segundo plano, com os recursos da 
consubstanciando as sugestões oferecidas c que têm como fonte de PETROBRÁS desviados pura outras atividadcs c para pesquisas cm 
origem eminentes autoridades no assunto. outros países. Nova falsa vitória do pragmatismo imediatista, que 

Sala das Sessões, lO de outubro de 1975.- Ruy Santos. anunciava as suas vitórias ao Brasil e ao mundo. Era o triunfalismo 
o SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) _ Em discussão 0 a que ouvimos referência, desta tribuna, por um os mais ilustres 

projeto c a emenda. (Pausa.) representantes da Aliança Renovadora Nacional. 
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Mas não era só o imediatismo que marcava a politica cconômi-
Encerrada a discussão do projeto, com aprcscntuçuo da cmen· ca oficial. O engodo era outro componente de relevo, c a sustentação 

da, a matéria volta às comissões competentes. daquela mitologia dos 12% de inflação em 1973, contra toda a Clari· 
dadc dos fatos reais, deixava a população estarrecida c indefesa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria Jú cm 1974, a situuçüo económica nacional se agravava com 
constante da Ordem do Dh1. evidé:ncia cada vcl mais gritante. A Oposição apontava o crcscimcn-

Húoradores inscritos. to ulurrnente do nosso endividamento externo, mas os tecnocratas 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, como do Governo respondiam ao senso comum com a pretensa superiori· 

Líder dade científica dos coeficientes de vulnerabilidade, que demonstra-
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo - Como vum u tranq(lilidudc de um quadro sob absoluto controle. 

Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se· Passado tanto tempo, perdidas tantas oportunidades, ucumula-
nadorcs. dos tantos erros, u gruvidudc dos problemas finalmente veio à tona 

A Comissão Executiva do MDB acaba de aprovar, por una- com uma nitidel indisfurçúvcl. E, então, tudo passou a ser justificado 
nimidude, o seguinte documento sobre a utual situuçuo nacional: pela crise internacional, pelo aumento do preço do petróleo. 

O Governo, que tudo pode, que tem cm suas mãos poderes O descontentamento nacional cristalizou-se nu vitória eleitoral 
iguais aos que tiveram os Governos mais fortes de nossa História, du Oposição hú quusc um uno. 
dirigiu-se i1 Nação, lllruvés de seu Chefe, o Excclcntrssimo Senhor Estimulado pelo clima de liberdade da cumpunhu, pelo ucutu· 
Presidente da República, pura expor a grave situuçuo económica cm menta dcmocrútico dos resultados c pelo relaxamento du censura à 
que se encontra o Pafs, c anunciar as medidas que lhe pareceram imprensa, o MDil dispôs-seu contribuir pura o desarmamento dos 
adequadas u hora presente. espfritos, dedicando-se u critica construtiva, discutindo o presente c 

A Oposiçi\o scntc·se no dever de vir também a público oferecer o futuro c operando uo livre debute sugestões complctus para us prin· 
u suu visão llos futos cu suu opiniUo sobre os meios de supcr{t .. Jos. cipuis questões nos cumpos polftico, cconômico, e soei ui. 
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Há muito que o Congresso Nacional não era palco de tão sé· 
rios c promissores debutes, como os que vêm travando nas suas duas 
Cusus e purticularmente, neste Senado, durante os últimos meses. 

No tcmu cspccírtco da energia e do petróleo, o MDB defendeu 
medidas de contcnçiio do consumo de gasolina, como instrumento 
de emergência cupuz de estacionar, por um ou dois anos, o nível do 
gusto interno deste combustfvel, até u chegada dos primeiros refor· 
ços vindos da produção de álcool e dos campos de petróleo recém· 
descobertos pela PETROBRÁS. Ao contrário do que foi dito, truta· 
se de medida sem maior complexidade, adotada em grande número 
de outros pulses com resultados bastantes significativos, sem os efei· 
tos cruéis sobre o custo de vida, que certamente resultarão do eleva· 
do aumento de 25% decidido pefo Governo. 

Ainda nesse mesmo campo, o MDB propugnou pelo imediato 
lançamento de um progrUIJlU de produção de álcool anidro em larga 
cscula, que constitui u mais rica de efeitos dentre todas alternativas, 
- como demonstrou, entre outros, ainda ontem, o nobre Senador 
Tcotônio Vilela - seja pelo custo mais baixo deste carburante cm 
relação à gasolina, seja pelo volume de empregos que pode oferecer c 
pelas cqnseqUêncius dinamizadoras que terá sobre a economia c o 
mer.cudo interno, seja pelas extraordinárias possibilidades que ofere
ce ao desenvolvimento do Nordeste, seja, ainda, pelas perspectivas 
que abre à criação de uma tecnologia verdadeiramente brasileira, 
que poderia levar, a longo prazo, até à substituição quase completa 
da gasolina. 

Agora o Pais recebe a notícia da decisão referente a esse progra· 
ma, com a vaga esperança de que o· dinamismo de sua implementa· 
ção possa, pelo menos em parte, compensar o inexplicável atraso de 
um uno no seu lançumento. 

As restrições à importação de bens supérfluos sempre foram pc· 
didus pelo MDB, assim como a diminuição dos gastos cm viagens de 
turismo externo, que não foram tocados pelas últimas medidas govcr· 
numentais. 

Quanto à compressão das importações das empresas estatais, o 
M DB não compreende, as razões pelas quais a mesma medida não 
loi uplicudu às empresas multinacionais, conhecido que é o peso que 
têm essas companhias na composição do déficit da nossa balança 
comercial com o exterior. 

Limitou-se o Governo às empresas estatais, mas nenhuma rcs
triçilo i1s empresas multinacionais. 

E, ainda no plano das importações, considera o MDB que o 
item que, muito mais do que o petróleo, tende a estrangular o nosso 
balanço de pagamentos e obstaculizar o nosso desenvolvimento, é o 
que se refere à máquinas e equipamentos, que tem a ele vinculada a 
grande barreira a vencer, por parte de todos os países que aspiram a 
romper o subdesenvolvimento, que í: o problema de tecnologia. E, 
no particular, nesse importante campo, forçoso é reconhecer a timi· 
dez da ução governamental, a falta de medidas realmente eficazes, o 
utruso de iniciativas que há alguns anos já deveriam ter sido tomadas. 

Do Judo das exportações, o MDB, embora sentindo ·a exagero 
do acumulo de incentivos fiscais c financeiros, que representa ai· 
tissimo custo para a Nação, reconhece a sua necessidade ante a rea· 
lidndc u que chegamos, mas Jumenta, também, a inibição do Gover· 
no no que respeita à criação de uma grande empresa tradlng nacional 
capuz de ampliar nossos mercados, com maior agressividade e me lho· 
rcs inrormuções. 

Continuumos u deixur cm mãos de empresas estrangeiras um 
Ira bulho essenciul ao nosso desenvolvimento e, particularmente, uo 
mecanismo das exportações. 

1'::, entrctunto, no tocante à questuo dos contratos de risco que o 
espanto cu estrnnhezu se abateram sobre u Oposição, como de resto 
sobre todu u Nação, com o unúncio da decisão governumental que 
fere o principio nacional do monopólio estatal. 

Estrunhezu unte a demonstração do desapreço pelos lideres do 
próprio Purtido Oficiul no Congresso, que até u véspera, juntos com 
rcprescntuntcs da Oposiçilo, combutium u medida e afirmavam que o 
Governo ni\o cogituvu de sua udoção. 

Estranheza unte u rapidez com que a decisão foi tomada, cm 
circulo tão restrito que não contou nem mesmo com a participação 
duqueles lideres tilo leais, sendo essa decisão tão importante e repleta 
de conscqUi:ncius politicas, na medida cm que atinge u empresa que 
constitui o sim bolo da soberania nacional no campo econômico mais 
curo ao povo brasileiro e mais densa de significado histórico. 

Estranheza ainda maior pela evidência da dcsnecessidade da ai· 
teração il)lposta à PETROBRÁS, ressaltada na própria exposição do 
Senhor Presidente da República, quando reconhece que u curto 
prazo os contratos de risco são inócuos e a médio e longo prazos a 
expansão dos novos campos já detectados, a produção e a mistura de 
álcool anidro, a exploração do xisto betuminoso, a intensificação do 
uso de outras formas de energia e os efeitos da substituição de impor· 
wçõcs de equipamentos, trigo e mutórias·primas diversas, bem como 
o desenvolvimento dos transportes coletivos, terão reduzido a gravi· 
dade do problema do petróleo a dimensões muitas vezes menores do 
que as utuais, mesmo que novos campos não venham a ser descaber· 
tos no Pais, ati: pelo menos a década dos oitenta. 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio) - Permite-me 
V, Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) - Com 
prnzcr ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio)- Senador Franco 
Montara, acho que V. Ex• seria injusto se atribuísse ao Senhor Presi· 
dente da República, se atribuísse a qualquer um de nós, o apoio a 
qualquer medida que pudesse ferir a PETROBRÁS. Ninguém mais 
do que o Senhor Presidente da República sofreu com essa decisão, 
mas, ao tomá-la, tinha Sua Excelência a certeza, como disse, de que 
ela não feria, como não fere, o monopólio estatal do petróleo. De· 
vemos ter a consciéncia, neste instante, de não discutir se essas provi
dências são boas ou más porque, na realidade, elas eram as únicas 
que restavam no interesse nacional, no interesse da continuidade do 
desenvolvimento brasileiro, o que í: uma tarefa de todos nós. Assim, 
a decisão do Senhor Presidente fia República foi uma decisão firme, 
uma decisão de estadista, uma decisão que Sua Excelência julgou 
necessária e que, sobretudo, não atinge jamais o monopólio estatal, 
nem enfraquece a P.ETROBRÃS que, como o Senhor Presidente Er· 
neste Gcisel teve a oportunidade de dizer: "é a minha casa", casa do 
povo brasileiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Agrade· 
.ço o aparte de V, Ex• e respeito a sua opinião. 

A opinião do Movimento Democrático Brasileiro í: diferente. A 
nós parece que a vinda de empresa estrangeira para explorar petró· 
Jeo, mediante um contrato que se chame da maneira que se quiser, 
mas que é uma forma de concessão para a exploração c o pagamento 
em dinheiro, em óleo, representa sempre uma quebra daquele ptinci· 
pio estabelecido na criação da PETROBRÁS, que só permite csso 
prospecção pela própria PETROBRÁS ou por emprcsos subsidiárias 
por ela mesmo criadas, e não por empresas estrongeiras. 

Os próximos anos mostrarão a todos um espetáculo diferente e 
triste pura nós: outras placas, outras formos de exploroção, com ou· 
Iras bandeiras, estarão o perfurar os poços de petróleo no Brasil. O 
próprio Senhor Presidente da Republico reconhece. E foi, evidente· 
mente, depois de um clima criado com o agravamento da nossa 
balunça de pagomentos, com uma camponha publicitário visivcl· 
mente orientoda para o problema, numa demonstração de que algo 
de gruvc se possova no Pais, que o Senhor Presidente da República, 
num discurso que foi o mais longo de todos oqucles que já pro· 
nundnra ununciou uo Pais, com inúmeros justificotivas, a gravidade 
de uma decisão. Ao saudar e respeitar aqueles que dcfendcrom tese 
contrúrin, diziu suu Sun Excelência: "Derc:ndcrum a tese: que foi mi· 
nhn". O Presidente da República mudou a sua opinião. Respeitamos 
a decisão de Sua Exceli:ncia, mas dela discordamos. Não é pelo futo 
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de o Senhor Presidente da República dizer que esses contratos nilo 
ferem o monopólio, que nós passaremos a pensar com Sua Excclên· 
cia, Nós o respeitamos, mas cumprimos o nosso dever, como Partido 
de Oposição c na linha de independência que vimos sustentando, de· 
pois de um debate árduo, 

O que estou dizendo não representa o meu ponto de vista pes
soal, que é esse também, mas é o pensamento de todos os integrantes 
do Movimento Democrático Brasileiro, que acaba de reunir em ses· 
são extraordinãria a sua Comissão Executiva, que examinou o pro· 
blema sob todos os seus ângulos e de forma serena, objetiva, mas 
clara, como se impõe a quem fala com as responsabilidades do 
momento c que vem dizer ao País qual o seu pensamento sobre a de·. 
cisão; apontar as responsabilidades que recaem muito mais sobre de· 
cisões tomadas por governos anteriores, que nos colocaram numa 
situação de dependência do mercado externo, de financiamentos 
externos, de pagamento de dívidas que representaram aquilo que, no 
dizer do próprio Senhor Presidente da República ao repetir palavras 
do Sr. Ministro da Fazenda, é apontado como uma das razões- c 
talvet. tenha sido a fundamental- para esta decisão gravíssima para 
o País: para que tenhamos- friso- "credibilidade externa", isto é, 
paru que possam nos emprestar a fim de que possamos pagar as dívi· 
das que temos, que sobem a cifras cuja importância era contestada 
muitas vezes, que foi declarada que estava sob controle absoluto do 
Governo. Agora verifica-se que, para satisfazer a esses compromis
sos; é necessário que o Brasil volte à linha que vinha sustentando, na 
defesa do seu petróleo, como um dos fundamentos do nosso dcscn· 
volvimento cconôrnico. 

Niio pretendemos que todos concordem conosco, principal· 
mente aqueles que, pertencendo ao Partido do Governo, têm razões, 
c '"compreendemos, para sustentá-lo nesta hora difícil. Mas o Bra· 
si I não seria servido se houvesse aqui um monólogo apoiando aquilo 
que não uceitamos, 

Com respeito e clareza estamos expondo nosso pensamento que 
foi o do próprio Presidente ontem. Nós continuamos a ter, hoje, 
aquilo que foi o pensamento do Presidente da República ontem. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Siio Paulo)- Acha· 
mos que nem mesmo a grave pressão da balança de pagamento auto· 
rizaria essa medida, porque o contrato de risco, como foi reconhe· 
cido no pronunciamento do Ministro da Fazenda e na declaração do 
Senhor Presidente da República, só poderá trazer algum benefício 
dentro de cinco ou seis unos. 

Na realidade, verifica-se que se aproveitou uma crise difícil para 
se exigir do Pais uma concessão dolorosa. 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhão)- Permite V, Ex• 
mnis um breve aparte, Senador Franco Montara? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)- Ouço o 
aparte de V, Ex• 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhão)- Senador Franco 
Montoro, o contrato de concessão, o chamado contrato de risco de 
concessão, este que atinge o monopólio, foi inteiramente uban· 
donado pelo Senhor Presidente da República, Sua Excelência não 
desejava, rculmentc, alterar cm nada a politica de petróleo. 
Contudo, essa decisíio foi necessária. E V, Ex• mesmo aduziu ao 
fato du indústria automobilística, que foi incentivudu, não no 
Governo do Presidente Gcisel, nem nos Governos anteriores, jú dutu 
de muito tempo essa opçuo brusileira, Então, o Presidente, como 
cstudistu que:, neste instHntc, cnfrcnLU umu crise mundinl que utinge o 
Brasil, que pode truncar o nosso desenvolvimento, que pode jogar 
este País no desemprego, q uc pode jogar este Pais nu estugnuçíio, foi 
obrigado u tomur cstu dl!cisão, sofreu puru tomá-lu. E tomou-u, 
fazendo contratos de serviço. A PETROBRÃS continua u ser de· 

tentora du politica do petróleo. A PETROBRÁS continua a ser a fis
calizadora, ela 'é quem escolherã as áreas. Apenas incluiu-se nesse 
contrato· de serviço, que u PETROBRÃS já faz com companhias 
estrangeiras, nus áreas que explora, uma cláusula de atrativo, que foi I 
uma cláusula de risco, como podia ser uma cláusula de produ
tividade. Manteve poré:m, a filosofia do contrato de serviço, Para 
quê? Para manter a intocabilidude da PETROBRÁS e conjurar uma 
crise momentânea, porque temos a certeza de que no momento em 
que o Brasil superá-la, c vai superá-la, as nossas perspectivas em 
matéria de energia a longo prazo, serão as melhores do mundo 
ocidental. O que eu acho é que, neste instante, respeitando o pensa
mento de V. Ex•, que V. Ex• assim contribui para o diálogo 
democrático, Respeitando a posição do Partido de V. Ex•, devemos 
fazer uma renexilo maior: estamos ameaçados, o País, todos nós es· 
turnos ameaçados e, o Presidente tomou uma decisão diante dessa 
ameaça. E o que nos resta, agora, é: apoiar o Presidente. Para quê? 
Para que justamente, aí sim, os riscos de uma decisão tão difícil, 
como a que ele tomou, sejam menores para o País, e ajudã-lo a su· 
perar este instante tão difícil, E essa ajuda serã tanto maior quanto 
mais tiver a contribuição do Partido de V, Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)- Agrade· 
ço a nova contribuição de V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Peço a V. Ex• que 
encerre seu discurso, porque seu tempo já está esgotado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- Encerra
rei, Sr. Presidente. Antes me permita que responda ao aparte do 
nobre Senador José Sarney. 

Pretende S. Ex• reduzir o contrato de risco às dimensões de 
u .... ; contratos já celebrados pela PETROBRÁS. Eles não teriam a 
gravidade e a seriedade que aqui apontava. Mas, me parece evidente 
que, se se tratasse de um contrato rigorosamente dentro daquelas 
práticas seguidas pela PETROBRÁS, não teria havido uma explica
ção tão longa, uma exposição tão séria, tão documentada, uma 
indicação tiio aprofundada da gravidade da situação a tu ui do Brasil, 
para justificar essa medida, que é, realmente, mais grave do que um 
simples contrato de serviço. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás) - Permite V. Ex• 
uma observação breve? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo) - O Sr, 
Presidente já me advertiu de que devo encerrar minhas considerações. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Goiás)- Em que pese à 
adwrtência da Mesa, ela será complacente. V. Ex• é: um jurista, um 
professor de Direito, daí o alto grau da sua responsabilidade quando 
injuria o Presidente du República e, sobretudo, a consciência na· 
cionul. O Presidente asseverou que não haverá lesão ao preceito 
constitucional. V, Ex• sabe, aí estão os nossos Tribunais: aí estão o 
Supremo Tribunal Federal, do qual V, Ex• como jurista, mais do 
que nenhum de nós, poderá se socorrer, através de uma ação 
popular. Nilo bastasse o instrumento que é esta tribuna preciosa que 
V, Ex• oru desfruta, V, Ex• teria o Judiciãrio, para fazer com que 
J'ossc observado e legislado. Dai por que me admira venha V, Ex•, de· 
pois de tantas c categóricas assertivas do Senhor Presidente du Repú· 
blica, venha dizer que scri1 ferido num pressuposto de V. Ex•, o 
nwnopólio estatal. Que ele o fosse, niio faltaria a V, Ex• o remédio 
lcgul, nuncn o remédio du injúriu ao Supremo Mundutfirio c à cons
ciênciu nucionul. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)- Cube· 
me, apenas, lembrar que esta nílo é opinião isola'dll de minha parte. 
Hí1 dia<, este l'lcnúrio ouviu pensamento semelh'ante, expendido por 
um nobre colega de V. Ex•, jurista também, Senador Gustuvo 
Cupunemu. Em aparte, S. Ex• chegava u antecipar o risco - diziu 
ele- da entrega do nosso petróleo, 

Sr. Presidente, concluo. 
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Cotcjodos os fotos c os argumentos, salta nos olhos a evidência 
de que, nu origem da decisão governamental, há outras razões não 
declaradas. 

A recente visita do Ministro da Fazenda aos Estados Unidos c a 
alegação por ele feita na reunião do Ministério, da importância dos 
contratos de risco para a "manutcnçuo da credibilidade do Brasil no 
exterior;" a inesperada vinda do Embaixador Roberto Campos 
poucos dias antes; a rapidez injustificável c todo o clima de pressão c 
desinformação que cercou a mudança de rumo da PETROBRÁS 
deixam entrever todo o jogo de forças que aluou no episódio. Quem 
tem olhas de ver, veja. 

A estranheza c a perplexidade, que decorrem do epis6dio, o 
MDB não pode deixar de manifestar, colocando contra os contratos 
de risca o seu repúdio frontal, com uma veemência que, com toda a 
certeza, é, hoje, de todo o povo brasileiro. 

Não obstante tudo isso, apesar dessa nova desilusão, que se vem 
somar à do recuo cm rchição à distensão politica, que prometia a 
normalização institucional do País, o MDB prossegue, sem 
desalento, na. defesa dos seus ideais democráticos c dos principias 
contidos no seu Programa, entre os quais se destaca a intocabiiidade 
do monopólio estatal do petróleo, sem perder o ânimo nem a disposi
ção de contribuir para a solução dos problemas graves que a todos 
nós anigem, e a todos interessa ultrapassar, com seriedade c sem 
Ôbjctivos de dividendos de natureza politico-partidários. 

Assim agindo, o Movimento Democrático Brasileiro apenas 
cumpre o seu dever. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Pctrõnio Portella, Líder da Maioria. 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA - Piauí, Como 
Líder da Maioria, pronuncia o seguinte ·discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Lamentavelmente, começo estas considerações por repelir, da 
forma mais veemente, os termos finais da declaração do Movimento 
Democrático Brasileiro. Somos uma Nação livre e temos um 
Governo responsável; jamais transferiríamos, fossem quais fossem as 
pressões, o centro de decisão a respeito dos magnos problemas 
brasileiros. 

"Cotejados os fatos e os argumentos, salta aos olhos a 
evidência de que, na origem da decisão governamental, há 
outras razões não declaradas," 

Insinua, se não declara, que o Senhor Presidente Ernesto Geisel 
escamoteou os verdadeiros motivos da decisuo governamental. (; 
injuriosa a declaração, que recebe mais do que o nosso protesto, o 
nosso repúdio. 

Prossegue a nota: 

"A recente visita do Ministro da Fazenda aos Estados 
Unidos e a alegação por ele feita na reunião do Ministério, da 
importância dos contratos de risco para a "manutenção da 
credibilidade do Brasil no exterior"; a inesperada vinda do 
Embaixador Roberto Campos poucos dias antes; a rapidez 
injustificável e todo o clima de pressão c desinformação que 
cercou a mudança de rumo da PETROBRÁS, deixam 
entrever todo o jogo de forças que aluou no episódio," 

A ntos ernm evidências, agora são indicias que "d~ixam 
entrever". Parece que, eles sim, se dcsnncionalizarum até em termos 
lingUísticoS. E sem exibir provus arriscam-se a increpnc;àes perigosas 
que atingem u própria Nnção. 

Sr. Presidente, Srs. Scnndorcs, a nota começa por apclidnr de 
contenção o rucionnmcnto, que, de foto, foi preconizado pelo M DB 
desde o começo da crise cncrgê:ticu; roi o rucionamento a alternativa 
nilo seguido pelo Senhor Presidente da Rcpúblilca, por considcrnr 
dil'icil, num Pais da extensão do Brasil c com uma infra-estrutura 
Hdministr;.llivu que poderia nUo levar a bom termo tal medida 
restritiva, Preferiu vnlcr-se, cxntnmcnte, de expediente que rcconhc-

cernas antipático, mas absolutamente necessário, que foi gravar 
apenas a gasolina, cm termos de percentual maior, minorando o pro
blema do transporte de carga, cxatamcnlc aquele que implica num' 
aumento de custo de vida mais considerável. 

A nota do MDB enumerou outros dados importantes e as res
salvas foram, apenas, em relação à tardança, quando sabemos que 
hàvia COJllponcnles internacionais a serem considerados c seria pre
cipitado que o Chefe da Nação tomasse uma deliberação sem antes 
conhecer integralmente o caminho a ser seguido pelas nações 
interessadas c que viviam e vivem a discutir o problema em reuniões 
c em congressos internacionais sucessivos. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- Alagoas)- Permite V. Ex• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Mas 
não me cabe, nesta oportunidade, entrar no mérito destas considera
ções· de natureza econômica, pois elas foram meramente i ocidentais 
na nota do Movimento Democrático Brasileiro. 

Vale, todavia, acentuar que a nossa resposta está nos indiccs, es
tá nos nú!f1eros. Apresentaremos este ano, como no ano passado 
apresentamos, estatísticas absolutamente alvissarciras de desenvolvi

' menta econõmico e social, enquanto o mundo debate-se na mais 
extensa e prorunda de todas as crises, abalando, inclusive, estruturas 
ricas e poderosas, como as dos países industrializados c desenvolvi
dos. Não obstante, estamos a salvo' de muitas dificuldades, porque 
elas foram minimizadas pela ação de um Governo responsável. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alaaoas)- Senador Pctrõ
nio Portclla, V. Ex• permite um aparte do seu humilde liderado? 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA - Plaul) - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Lulz CaVIIcante (ARENA - Alaaoas) - Meu eminente 
Líder, ouvi atentamente a nota lida pelo nobre Senador Franco 
Montara. A nota alinha, entre muitas outras razões, a deficiência da 
pesquisa, por parte da PETROBRÁS. Nos vários pronunciamentos 
que fiz, nesta Casa, pronigando justamente essa deficiência, infe
lizmente, para mim, nunca fui socorrido por qualquer membro da 
Oposição. Somente há poucos meses, já nesta lcgislntura- senão me 
l'alhu a memórr• - o eminente S~nador Itamar Franco, também 
estranhou os parcos investimentos na pesquisa, Na Oposição, ele foi 
o único a achar que a PETROBRÁS não tinha feito o necessário 
esforço para revelar todo o petróleo que deve existir no subsolo 
nacional. Este, o aparte que me permiti inserir no discurso de V. Ex•. 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA - Plaul) - E é 
oportuno, porque, não obstante minhas discordâncias, V. Ex• aqui 
defendeu com altivez, que lhe marca bem a personalidade, esse ponto 
de vistu sem huver, por poute da Oposição, qualquer restrição ou 
censura. 

Sr. Presidente, nu parte relativa à questão socinl, sinto-me à von
tade para lembrar aos ilustres colegas que militnm nas fileiras da 
Oposição os hinos de louvor à Politica Social do Governo Ernesto 
Geisel, fazendo, inclusive, erer- c muitos o fizeram em todos os re
c•mtos dn Pátria brusih:iru,- que o Governo, pela primeira vez, na 
história de um povo, estaria aderindo à Oposição. (; uma forma 
simpática e cufômica de a Oposição, aderindo no Governo, pretender 
que ele, cumprindo suas metas, estivesse à Oposição aderindo. 
Fórmulu csdrúxalu de agir politicamente. 

Mas ficn bem esclarecido que as preocupações do Governo com 
os problemas sociais c humanos, sob u meta de humnnismo integral, 
de desenvolvimento integral, foram teses louvndns, exnltndas c 
enaltecidas pelo Movimento Democrático Brnsileiro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- Permite V. Ex• 
um upurte'! 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA- Plaul)- Com o 
muior rmtler. 
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O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- Serei breve. O fa· 
to de termo,, elogiado algumas medidas do Governo não nos obriga 
a elogiar todas. Pelo contrário, o papel de um órgão fiscalizador, CO• 

mo i: a Oposição, é precisamente este, Quando o Governo acerta, nós 
o aplaudimos; quando ele pratica atas que nos parecem dcsarccr· 
Lados, nós o criticamos. Este i: o papel da Oposição. V. Ex• nos 
clogh1 com esta rercrência, 

O SR. PETRONIO PORTELLA (AREI'IA - Piaui) - lô: 
verdade. 

E elogio, tanto que estou, cm abono de minha tese, invocando . 
as palavras autorizadas de V. Ex•s. Nua tenho. nenhuma censura a 
fazer, como censura nua teria, não fora o conceito do Movimento 
Democrático Brasileiro, sobre o Governo do Presidente Geisel, que 
se me ar.gura grosseiro e injurioso. Sem ·a exibição das provas que 
não tem como apresentar, porque nüo existem Sr. Presidente, sou um 
entre muitos, entre milhares de universitários do Brasil que lutaram 
denodada e intransigentemente pelo monopólio estatal do petróleo. 

Naqueles tempos, que graças a Deus não vão tão distantes, nós, 
possuídos do mais autêntico sentimento nacional, aproveitilvamos 
todas as oportunidades para álertar o Governo e a Nação sobre as 
cxceli:ncias do monopólio estatul do petróleo, instrumento indis
pensilvel à defesa do nosso desenvolvimento económico c da nossa 
prôpria soberanin. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- Piaui)- Com o 
maior prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- I> apenas por· 
que citado nominalmente pelo meu prezado amigo, ilustre Senador 
Luiz Cavalcante, quando se referiu ao problema de pesquisa, rcnl· 
mente concordei com S. Ex• neste aspecto. Apenas quero deixar 
d;~ro 4ue niio defendo e jamais o fiz nesta Casa- e V. Ex• sabe dis· 
so-o ~.:ontrato de risco. A meu ver, u decisão governamental poderá 
quebrar-o monopólio estatal, face a Lei n• 2.004, mas vamos esperar 
que niio, face a fala do Senhor Presidente Geiscl. Pretendo apre· 
sentur, na segunda ou terça-feira no Senado- já que Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República falou nesses contratos de serviço 
com clilusula de risco - um projeto que só permitirá que a 
PETROBRÃS, ou qualquer outra empresa brasileira que venha a 
dirigir o problema do monopólio neste País, como ó o caso, também, 
da NU<.:LEBRÃS de só realizar esses contratos com a devida apro· 
vw;ào do Congresso Nacional. O Governo terá que enviar, se esse 
Projeto for aprovado, quais as empresas que vão operar, qual a área 
que elas oPc;rurtiO, como serão esses pagamentos - se serão óleo, 
crut.ciro, ou dólar- a fim de evitar que o Congresso Nacional; vori
t;~dc dcstu Nuçiío, não deixe de participar do debate. Fica aqui, 
cnttu.>, o meu csclurccimcnto, nobre Senador. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- Piauí)- Sr. Pre· 
· sidente, Srs. Senadores; foi exatamente em razão da consciência 

nacional formado em torno do monopólio que, graças a Deus e grn· 
cus sobretudo i\ iniciativa do meu antigo Partido, a União Democrá
tica Nacional, foi sagrado o monopólio esuual do petróleo através 
da lei que criou a PETROBRÃS. 

Sr. Pn:sidcntc, Srs. Scnudores, hoje, e jl1 vão muitos unos, quusc 
um quarto do século, a PETROBRÃS instalou no Brasil e vem, com 
probidade e conhecimentos técnicos comprovados, trabalhando sem 
desfalecimento, visando a dar sentido àquelas promessas que fazi<t· 
mos, cntüo, ao povo brttsileiro: ·~o petróleo t: e será sempre nosso". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, no ano de graça de 1975, 
upàs discussões hnvidus neste Congresso Nucionul e com os csclurc
cimcntos í!mplos c os. muis amplos, segundo o Lider du Mlnorlu, 
dados pelo Presidente da República li Naçtlo brasilciru, o Senhor 
Presidente du Reptlblicu , anunciou que vui uutorizur u 
PETROBRÃS a celebrar contratos de serviços com clltusulu de risco. 

Não há eufemismo nem as palavras desfalecem nos seus verda· 
dciros sentidos. 

O que o Presidente propõe à Nação, diante da mutaçilo dos fa· 
tos internacionais, por força da valorização dos produtos petrolífe· 
ros i:, cxatamcnte, que mudemos de normas administrativas, deixan·· 
do rigorosamente incólume o princfpio sagrado na lei ,que criou a 
PETROBRÁS e consagrado na Lei Maior deste Pafs. 

O que quis o Senhor Presidente da República, cm 1975, foi refor· 
çar, de forma irrctorquívcl, a posição da PETROBRÁS, atribuindo
lhe mais um instrumento de trabalho c de luta. 

Merece a PETROBRÁS a nossa confiança? Tem feito a 
PETROBRÁS jus aos nossos aplausos? Sim, diz a Oposição; sim, 
responde o Governo. 

Cogitou-se em algum momento de retirar o monopólio, que é da 
União c a União outorgou à PETROBRÁS? Nilo, Sr. Presidente. Ao 
contrário: o que queremos é que a PETROBRÃS, digna da nossa 
confiança, com quadro técnico altamente qualificado, tendo 
granjeado, inclusive, renome internacional na expressão do Senhor 
Presidente da República possa, com a nossa confiança c o nosso 
beneplácito convocar quantos possam, de fato, contribuir - respei
tado o princípio do monopólio estatal - para que aumentemos os 
nossos suprimentos petrolíferos. Este é o princfpio basilar; não há 
outro. 

Não estamos, em nenhum momento, a negar nada à 
PETROBRÃS; não estamos a rctirar·lhe o monopólio. Estamos, 
sim, dando-lhe - porque cremos nela, na sua probidade c na sua 
capacidade administrativa- um instrumento de trabalho que scrâ 
utilizado atendendo, sobretudo, aos interesses brasileiros. 

Paira, pode pairar suspeita, diante de um quadro tal como o que 
se nos apresenta? Estamos porventura a abrir alguma brecha no 
monopólio? Estamos a fazer picadas pelas quais possam passar 
grupos internacionais interessados em dilapidar o nosso património? 
Evidentemente que não! 

O que estamos a fazer, Sr. Presidente, é o que habitualmente a 
PETROBRÃS vem fazendo, com uma característica que foi, ainda 
há pouéo, acentuada pelo nobre Senador José Sarney: é um contrato 
·como muitos outros praticados pela PETROBRÃS, caracterizado 
pela cláusula do risco. 

Não havendo petróleo, nilo serão indenizadas as firmas con· 
tratantes; havendo petróleo, evidentemente, elas serão ressarcidas 
das despesas havidas, com prêmio pela produtividade, com pri:mio 
pelo risco corrido. 

Onde está a ameaça ao património brasileiro'? Não consegui 
descobrir. 

C! a PETROBRÃS passivei de censur:t, de desconfiança ou de 
duvida de nossa parte'? Será ela o ilrbitro da oportunidade. A ela 
c:.~bc:rú contratur, u clu incumbe rccc:bt:r os serviços. 

O Sr. Franco Montoro (MDB-São Paulo) - Permita-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-Piauí) - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB-Siio Paulo) - O argumento de 
V. Ex• é perigoso, porque ele também permitiria que se autorizasse 
concessões complctus u compunhias estrangeiras, porque o Presiden
te da República iria fazer uma concessão contrária ao interesse 
nacional. Quando se estabelece o monopólio, não se está 
dcsconr.ando pessoalmente de ninguém; cstil·sc tomando 
conscii:nciu de uma situação de fato, pela qual o Brasil e V. Ex• lu· 
tau- quundo diziu "o pctróh:o é nosso" - puru nUa permitir que 
ninguém fuçu concessão u emprcsu cstrungeinl, no cumpo do 
petróleo. 

O SR. i'ETRONIO PORTELLA (ARENA- Plnui)- Sr. Pre· 
sidentc, voltou insistir nu tese, uinda hl1 pouco uqui bem expressa, pc· 
la intervcnçno <lo Senudor Josí: Surncy. 
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Nilo se cogita, om momento nenhum, de concessão. Serâ que 
estamo§ falando outrà idioma? Estamos falando em prestação de ser
viço com cláusula de risco. Os poços serão nossos; os trabalhos serão 
executados em nosso nome e sob nossa fiscalização. Os resultados au
feridos serão nossos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB-Sio Paulo)- Parcialmente. 

O SR. PETR0NJO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Não! 
Totalmente nosso. Nós pagaremos simplesmente pelos serviços 
prestados c remuneraremos às firmas, pelo risco, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Sio Paulo)- Ela participará 
dos prejuízos c não dos lucros. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- Rio de Janeiro) - Permite-
me V. Ex• um aparte? · 

O SR. PETR0NJO PORTELLA . (ARENA - Piauí) - Eu 
gostaria de ouvir o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Apenas 
para .um reparo, nobre Líder. t; que essa expressão ''não se cogita" 
foi utilizada por Líder do Governo nesta Casa, pelo Sr. Ministro das 
Minas c Energia nesta Casa, e apesar disso se verificou o que não se 
cogitava. Dar a nossa apreensão. 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA- Piauí)~ Recapi
tulemos os fatos: cm todas as, oportunidades, a preocupação dá 
Oposição e do Governo era única, era cxatamentc o contrato de risco 
que implicasse cm concessão, por via obliqua. 

Niío cogitamos e continuamos a não cogitar disso, c, realmente, 
temos a impressão de estar interpretando o pensamento desta 
Nação. O monopólio í: da União brasileira c dele não pretendemos 
abrir mão. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Permitiria um 
aparte mais uma vez, nobre Líder? (Assentimento do orador.)- Que
riu upcnus um esclarecimento de V. Ex•: encontrando-se pe
tróleo, gostaria de saber se esse prêmio í: dólar, dinheiro ou óleo? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Piauí} - f; re
muneração em dinheiro. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Cruzeiros, dó
lar? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- Piauí)- Cruzei
ros ou dólares, dependendo do contrato que há de ser firmado, 
considerando-se exatamcnte que temos uma larga gama de alternati
vas a serem exploradas convenientemente pela PETROBRÁS. O 
Bmsil í: grande, estú todo ele mapeado, c não abriremos mão daque
les sctorcs onde '" probabilidades de êxito maior maior·cstcjam ao 
nosso ulcancc:. Bntrctanto, considerando a crise t,mergéticu, conside~ 
rando os problemas que determinaram a mudança da politica de 
rre~os tio petróleo, nno poderíamos de modo ulgum, isto sim, negli
genciar cm reluçuo no interesse nacional, esquecendo possibilidades 
outrus, cJcsr.Jc que cssus não venham ferir o monopólio estatal do pe
tróleo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- V, Ex• me per
mite um apnrtc? (Assentimento do orador.)- V. Ex• sabe que tenho 
o mnior respeito, a maior udmiruçuo por V. Ex•, desde que cheguei a 
esta Cusu. Queria upenus snber o seguinte. V, E!• fula em pri:mio. 
Tomemos, por exemplo, BRASPETRO, subsidiária internacionnl du 
PETROBRÃS. A BRASPETRO, quando fnz esse contrato no 
exterior, clu recebe em óleo ou em dólar? Hú uma opçuo. Verdade 
Ex•? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- Pluu()- Exuto, 

O Sr. Itnmur Franco (MDB- Minas Gerais· Entilo, qunndo u 
nossu trndlng intcrnncionul, qunndo vai cxplorur nu Lfbia, nu Argé-

liu, onde for, elu recebe esse contrato, recebe tantos por cento e tem 
opção. Eu vou receber cm óleo, vou receber em dólar. Então, o que 
quero suber de V. Ex• í: upcnas um esclarecimento ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- Plaul)- f; o ..• 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- ... porque, evi
dentemente, V. Ex•, um minuto só, por favor, nobre Lfdcr. Se me per
mite, pois não tenho a mesma agilidade de raciocínio de V. Ex• Sou 
um purlumcntur inexperiente, por isto peço a sua condcscendi:ncia. 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA- Piauf)- V, E!• 
força o elogio, e não quero ser omisso. V. Ex• nasceu feito, é um gran
de purlumentur. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Muito obriga
do, Excelênciu, Se o Governo toma esta medida pela voz desse Pre
sidente quc·todos admiramos- pela coragem que demonstrou ao 
tomú~lu. Ao assistir a fala, ontem, pela televisão, note'Í a expressão de 
Sua Excelência ao tomar esta medida, V. Ex• jú deve sabor que 
prêmio será este, o que também eu gostaria de saber. Desculpe-me se 
insisto, mas é de suma importância. 

O SR. PETRONJO PORTELLA (ARENA -Piauí)- Usei a 
expressão ••prêmio'', como poderia acrescentar ••recompensa'' pelos 
riscos havidos, etc. O importante é que não vinculemos, não criemos 
a cc-propriedade c situemos a questão no campo estritamente obriga
cional. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Claro, mas 
temos que pagar, se se descobrir p~tróleo, 

O SR. PETR0NJO PORTELLA (ARENA - Plaul} - Exa
tamente. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minai Geral•)- De que manei-
r a'! 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- Piaul)- Que me 
conste, em dinheiro. No caso, seria em cruzeiro ou em dólar; não há 
outra forma do preservar o monopólio. 

O Sr. Itamar Franco {MDB - Minas Geral•) - Em óleo cru, 
por exemplo'? 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Plaul) - Nilo. 
v. Ex• não levará a questão a um rumo que, sei, não quer, e muito 

. menos cu, 

O Sr.Jtamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Gostaria de um 
cschtrccimcnto. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Peço a 
v. E.<' que não insista em minudí:ncia; já disse em termos genéricos: 
ni1o estou autorizado pela PETROBRÃS a redigir a minuta do 
contrato, razilo pela quul tmho a impressão que não seria agora ejã, 
neste recinto, esta oportunidade cabível à discussão de detalhes Sr. 
Sct;udor. Insisto, upcnas no contrato de prestação de serviço com ris
co. 0 risco teri1 que ser compensado mediante pagamento material à 
lirmu ~(Uc venha a se desincumbir com exilo dn missão .. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- Bahla) - Permite V, Ex• um 
upurtc'! 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Vou só encer
rar. E que V, E.<' se referiu, por exemplo, que u PETROBRÁS prati
cmncntc pediu esse contrato: Tive oportunidade de ussistir us pales
tras do Presidente da I'ETROBRÃS, e niio ouvi de S. Ex• o pedidó 
p11111 o contruto de risco. Ouvi S. Ex• dizer que recursos paru a 
PETROilRAS nf10 l'ultavum. Que u PETROBRÃS tinha tecno
lug·iu. P1·imciro, a meu ver, ni\o scriio contrntos de risco. Eles vila cn~ 
l.:lllltrur pctrôlcu, dcvcriio cncontrur petróleo. N,o meu entendimento 
l'ulta. ar.cnas, llcxihilidudc de tlirc~ilo ii PETROBRÃS. Como cstu 
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Naçf1o vai clllcndcr que a f'ETROBRÁS, depois de ler o conheci
mento llu mapeamento corno dil V. Ex• c vem uma empresu cs
lrungcira c cnconlru pelróleo. Vai parecer que a PETROBRÁS leve 
clcnH!IItus paril <I hu~~:a desse petróleo c não soube, upcsur de não 
l':!ltarc.:n1 r~.:cursos, c.,trui-Jo. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Plaui) - Quero 
dite r a V. Ex• que exislem mui los campos já conhecidos como len
do pelróleo. Mas, evidenlcmenle, faltam recursos lécnicos. Hoje 
mesmo, na reunião da Executiva Nacional da ARENA, o iluslri: 
Senador Jarbas Passarinho abordou o problema da Amazônia. Exis· 
le ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- As informações 
LJUC tenho então ... 

O. SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - • • • 
pelróleo, mas a PETROBRÁS encontrou dificuldades técnicas m.ui
lo sérias, molivo por que teve de fazer opção por oulros campos de 
· rcspost~l imediata. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Excelência, des
culrc·mc, nHIÍs umu vel, Pelos conhecimentos técnicos que tenho
posso lhe lrat.cr uma documenlação da PETROBRÁS - o pro
blcnm nflo é de ordem técnica. No Acre, por exemplo, a 
PETROURÁS, com o maior sacrificio, ainda não encontrou pelró· 
leu: nu Amat.ônin, também, ela não tem encontrado, no sentido 
comercial, apesar ·de um excelenlc lrabalho naquela região. O 
rruhlcma n:lu i: só técnico. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Plaui)- f: de re
cursos técnit.:"os c materiais. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB - Rio de Janeiro) - Permite 
V. Ex• um aparte'? 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um 
upurte'! 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Pois, 
nfio. Desculpe, mas dou preferência à Oposição. 

O SR. Roberto Satumlno (MDB- Rio de Janeiro)- Nobre Li
der l'elrônio Porlella, sinlo-me obrigado a emitir uma oposição pes
soal. Acho que o Excelenlissimo Senhor Presidenle da República co
meteu um erro na suu exposição de ontem -e um erro grave- dei
xando de mencionar o argumento imporlanle aduzido pelo seu Mi
nislro da 17ut.cndu, na reunião ministerial, relativo ao problema da 
credibilidade do Pais no exlerior. Porque Sua Excelência, o "senhor 
l'rcsidenlc da República, referiu-se à imporllincia da imagem do 
Pais, quando locou no problema do racionamento. Não deveria ter 
omitido esta ra:ll1o- que foi importante, ninguém pode negar- e a 
omissão do Senhor Presidente da República, a meu ver, foi um erro 
que Suu Exccl~nciu cometeu, porque deveria ter, também, ~c referido 
u esse argumenlo que viria se somar à justificaliva que ele apresenlou 
pura os cornratos de risco, A justificativa, a meu ver, foi fraca. Nus 
próprias palavras, Suu Excelência deu a entender que, a curlo prazo, 
u efeito seriu praticumentc nulo, c, a longo prazo, havia uma série de 
outrus ultcrnutivus que i ri um uliviur. A justificativa apresentada pura 
os contrutos de risco foi frucu. Ele deveria, nu minha opinião, se 
rcl'orir ao problcmu do crédilo do Pais, no exterior. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Plaui) - Para 
que efeito'! 

O Sr. Roberto Suturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- Porque foi 
problemu,- hoje Ioda u Nuçilo sabe, porque esl4 nos jornais,- que 
o Sr. Minislro du Fut.endu, o principal Minislro du área económica, 
levuntou nu reuniiío ministerial. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Plaui) - Mas 
paru 'I ue cl'cilu'! GoslUriu que V. Ex• fossem ais explicito. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- Para efeito 
dcjustilicar H mcdidu. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Plaui) - Pura 
justilicur como'? Não estou entendendo o alcance ... 

O Roberto Saturnino (MDB- Rio de Janeiro)- Foi dito que o 
rucionamcnlo nfio deveria ser tomado, por umu questão de imagem 
do País no exteriqr. Entretanto, o contrato de risco, que aumenta a 
credibilidade do Pais no cxlcrior - como disse o Sr. Minislro da 
Fazendu, cst{l nos jornais, existe,- por quc.nào foi referido por Sua 
Excelência'! Devo dizer, com toda a honestidade, que fói um erro de 
Suu Excdi:nciu. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Piaui) - Neste 
momcnlo, registro o aparlc autorizado do iluslre Senador Roberlo 
S;llurnino, ressaltando uma omissão de Sua Excelência o Senhor 
l'rcsidenlc da República, e considerando rclevanle para a credibi· 
I idade do Brasil, no exlerior, a medida tomada. 

Enlno, que fique esle dado, o reconhecimento do MDB, c, de 
minha parle, só me cumpre acrescentar que o Senhor Presidente da 
RepúhliCu, ao udoL~Ir u medida, não considerou esse dado, tão cnfa· 
1i1.ado por S. Ex•. c por isso foi omisso cm relação à matéria. Fique, 
todavia, a contribuição da Oposição, no momento cm que, por via 
obliqua, de cerlo modo, juslifica a providência governamental. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB -'Rio de Janeiro) - Não 
jus !inca, apenas considera o argumento de V: Ex• 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Plaui) - Então, 
'l"e considera, faço queslão de não torcer nem distorcer o que foi 
dilo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla)- Permite V. Ex• um 
up~lrle'! 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Pois 
nUa, eminente Senudor, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla) - Solicitei o aparte a 
V. Ex•. e serei rúpido. Apenas para djzer que a resposta à indagação 
do nobre Senador llamar Franco, quanlo ao significado de prêmio, 
de pagamcnlo, se era cm óleo ou não, ludo está explicito no discurso 
do Senhor Presidenle da Rep~blica. Sua Excelência foi absoluta
mente cluro.no purticulur. Quanto ao racionamento da gasolina, ao 
invés, como prelendc a Oposição, da majoração do preço, tem que se 
\cvur cm contu os n:'ncXos. ncgutivos na indústria automobilística 
hrasih:iru. por4uc, no caso de um colapso, temos que atentar que 
huvcr{l muito desemprego neste: Pais, certo de que as indústrias 
aulomobilislicas não poderão manler o mesmo rilmo na produção 
dos mllomóveis. Assim, me parece qui: a posição de taxar mais a 
gusolina seja medidu muis certa e mais conveniente áos interesses do 
Urusil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- V. Ex• me permi· 
te um upartc? 

O SR. PETRÓNJO PORTELLA (ARENA - Plaui) - Com 
prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará)- Nobre Senador, 
pedi a V, Ex• este aparle para, no caso de V. Ex• considerá-lo perti
ncnle, incorporá-lo a seu discurso. Em primeiro lugar, faço um re
paro, em parte, à observação do nobre Lider Roberto Saturnino. 
S. Ex• declarou - e com razilo - que muilas vezes 'parle do 
governo fez alirmutivus de que o contrato de risco estava inteira
menle forn de cogilllçi\o, c, afln11l, fomos surpreendidos por uma de· 
cisão que 11provu o conlralo de serviços com cláusulas de risco. Mas 
S. Ex•, em nenhum momenlo- nem ele nem ninguém da Oposição 
- ouviu uma pnluvra fln11l do Presidente du República. Agora, essa 
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palnvru é do Presidente, que diz que o monopólio não serâ afetudo, 
De maneira que n mim me parece que hâ não só uma gradação de 
hierarquia como de responsabilidade. Em segundo lugar, quando 
V. Ex• me deu a honra de me citar nominalmente, o nobre Senador 
Itamar Franco declarou que, na Amazónia, o problema não era de 
tecnologia. Engana-se S. Ex•: í: viscerulmente de tecnologia. O 
diobi!SiO existente no subsolo amazónico faz com que a pcsq'uiso do 
sismo, sobretudo, que é um dos maiores auxiliares de localização de 
estruturas petrolíferus, seja totalmente fraudoda, totalmente mas
carada, porque o terremoto ,nrtineial provocado não chega no 
nrqueano, à crosta terrestre; bate no dinbásio e renete, ou refrntn. 
Em função difiso, há um equivoco muito·grnnde por parte dos in
térpretes, que supõem se trntor de .um domo e no verdade, truta-se de 
uma intrusão ou de uma cxtrusão de diabásio. Nenhuma forma de 
tecnologia moderna foi capaz, até ogora, de ultrapassar o diobásio e 
chegar ntí: à crosto terrestre. De maneira que uma boa parte da eluci· 
dação do subsolo da Amazônia está prejudicada por falta de descn· 
volvimento de uma tecnologia apropriada. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Sr. 
Presidente, vou concluir, e ugorn peço a V. Ex•s, nobres Senadores, 
que não me aparteiem, em razão de já ter sfdo advertido pela Mesa. 
Fica, de certo modo, elucidada a questão, com o esclarecimento do 
nobre Senador Jurbas Passarinho e com a explicação despretensiosa 
de. quem ocupa a tribuna, sobre o indagado pelo Sen~dor Itamar 
Franco, isto é, que o controto com a cláusula de risco será minutado 
pela PETROBRÁS, atendendo ao interesse brasileiro e resguardado, 
de uma vez por todas, o monopólio. 

Não hã nenhuma incompatibilidode entre a prestação de serviço 
com clúusulo de risco c o monopólio. Isto, intronsigcntcmente, defen· 
derem os. 

A interveniência de empresas estrangeiros, controlados para 
serviços técnicos pela PETROBRÁS, são enumeráveis, a saber: 

I -A PETROBRÁS vem fazendo, há muitos anos, contratos 
de serviços para perfurações na plataforma continental com em· 
presas estrangeiras. 

2- Tem, também, firmado contratos de arrendamento de 
sondas de perfuração com empresas estrangeiros. 

3- Tem feito contratos de prestação de serviços pura levanta· 
mentos geofísicos, geológicos e outros pura pesquisa de petróleo com 
empresas estrangeiras. 

4- Tem feito contratos pura testes de poços com empresas es· 
trnngeirus, 

5 :-Tem feito contratos para o transporte marítimo de cabo
Uigcm, sctor nionopolizndo, com empresas nacionais c estrangeiras 
de transporte, sempre por sua ordem e em nome do monopólio. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- Silo prestações 
de serviços particulares. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- Plaul)- Exntn· 
mente. Com refinarias. 

O Sr. Franco Montoro (MDB -São Paulo)- A novidade é 
exatumcntc o risco. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- Plau!)- Faz tu· 
dn isso em nome do .monop61io. E quando tiver, se assim reclamar o 
interesse nacional, de falcr contratos com lirmus estrangeiras, pura 
prcstuçi\o de serviços, com cláusulas de risco, fíl·lo·ú, também, u ele 
atendendo c com a preservação do dispositivo constitucional que 
e.<tahclcce o monopólio estatal. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - Silo Paulo) - Permite-me 
V. Ex• umu simples obscrvuçi\o'! 

O SR. PETRóNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Pois 

O Sr. Frunco Montoro(MDB- Siio !'nulo)- O própria Minis· 
Iro d11s Rt:hu;ôcs Exteriores, como é pl'iblico, tem ponto de vista con-

trí~rio uo de V. Ex• V. Ex• não vé com esse otimismo u participação 
·das cmpresus estrangeiras. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Plauf) - Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, ouvimos aqui vários depoimentos da 
Oposiçiio, depoimentos, inclusive, insinuando interesses alicnfgcnas 
no processo. E agora o Líder da Minoria faz-se intérprete do Minis· 
tro dus Relações Exteriores. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- São Paulo)- Está nos jornais, 
ou V. Ex• contestu o noticiário unânime da imprensa? 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- Piauí)- Contes· 
to, sob um fundamento para mim irrespondfvcl. Houve uma decisão 
de Governo, integrada pelo Ministro das Relações Exteriores. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - Silo Paulo) - Mas não 
unünimc. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Não 
estou autorizado a dizer se unânime ou não. O que me cumpre deela· 
rar é que foi decisão do Governo. E se, cm verdade, eontrnriasse o 
foro íntimo de qualquer Ministro, tenho certeza de que qualquer um 
deles teria a necessária coragem moral e mesmo o dever indeclinável 
de renunciar ao cargo. · 

Sr. Presidente, V. Ex• já me adverte que o tempo findou, razão 
pcl:o qual não vou ter o prazer de ouvir os meus ilustres compnnhei· 
ros da Oposição. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- V. Ex• 
me permite. Era apenas um apelo que eu faria a V. Ex• 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Com 
muilo pruzcr. 

Sr. Presidente, não quero fazer discriminação com o Rio Gran· 
de do Norte, tão bem representado aqui por esta e<traordinária 
ligura humana que é o Senador Agenor Maria. 

O Sr. Lelle Chaves (MDB- Paraná)- Mas V. Ex• faria com 
o Parunú'! 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Se o 
Presidente me permitir, claro que não. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
l'ctrônio J>ortella, cu o admiro pelas qualidades de sensibilidade c 
intcligénciu com que sabe defender, como Líder. o Governo. V. Ex• 

. desempenha a contento o seu papel, c é esta sua obrigação. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- Plau[)- Muito 
obrigado. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- O repa· 
ro que tenho a razcr it not:t ontem expedida à Nação, por Sua Exce
léncia o Senhor !'residente da República, diz respeito à alta exorbi· 
tantc da gasolina. Vivemos num País onde temos planos até 1979. O 
11 J>ND atesta uma planificação até 1979. No entanto, a alta da 
gitsolimt cm 25% demonstra que, mais uma vez, há capitalização dos 
lucros c hít socinlizuçiio dos prejuizos. Era este o reparo que queria 
fn1.er. 

O SR, PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Ln· 
menta ter que proclamar aqui algo que não lhe assenta bem. V. Ex• 
tem sido conhecido de Norte a Sul como um representante fcdelís· 
simo da classe trabalhadora. E o Senhor Presidente da República 
wxou cm I 0% o óleo Diesel considerando a necessidade de nilo 
onerur muito o pohrc, porque todo transporte de mercadoria i: feito 
a óleo Diesel. A tuxa tmlior coube à gusolinu, que gerulmcnte E: gustu 
por uquclcs que têm automóvel c gostum de passear nos fins de se
mana. A mcdidu do Senhor Presidente du República foi exutumente 
no scntiJo de atendt:r mui:; th classes laboriosas. V, Ex• cstl1 dcfcn· 
dcmlu ponto de vista contrúrio, que cu respeito, mus que de certo 
modo dcsmt:rltt: ns tradições gloriosas de V, Ex•, de grunjcur, inclu
:-iivc, o voto soberuno do povo rnuis humilde, 
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O SR. PRESIDENTE (Maplbin Plato, Fu 101r a c:~~aapal· 
nha,)- Scnudor P•trônio Portclla, peço.a V. Ex• que termine seu dis· 
curso. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Plaul) - Vou 
fazê-lo, Sr. l'resid•ntc, ucresccntando mais: que as donas-de-casa 
c.~ tão ~~ sulvo du tuxuçiio do gás, 

Firl:llmcntc, quero transmitir à Nação brasileira a nota que vem 
de ser expedida pela Comissão Executiva Nacional da Aliança Reno· 
vadora Nacional. Aliás, cometi ati: uma falta, porque o discurso dÇI 
lider da Minoria impcdiu·m• d• estar entre os redutores da nota, 
mas havia gente muito boa c tenho certeza de que atendeu rigorosa
mente ir verdade histórica, lamentavelmente, hã pouco distorcida. 
pelo MDB. 

"A Comissão Executiva Nacional da ALIANÇA RE· 
NOVADORA NACIONAL, reunida na manhã de hoje com 
Ó lim de examinar as medidas adotndns pelo Governo para 
~ilfrentar os problemas económicos resultantes da nossa 
dependência externa de suprimento de petróleo, deliberou 
dar o irrestrito apoio da ARENA ao eminente Presidente 
~rncslo Gcis•l pelo novo e vigoroso esforço para que não se 
dctc11ha a marcha do desenvolvimento do País, através de 
elenco de providências de alto alcance no campo econômico 
nacional. 

A procura d• novas alternativas de fontes de combustl· 
vcl: a cxpansão da capacidade nacional na produÇão sidcrúr· 
gica, do não-ferrosos, p•troquímicos, fertilizantes e defen· 
si vos agrícolas: o aumento da produção agrícola, inclusive no 
objctivo da auto-suficiência do trigo, representam, ao lado da 
roduçiio das importaçõ•s, sobretudo dos bens supérnuos, 
providCncias sérias, capazes de, a curto prazo, atenuarem, 
com ulguns sacrifícios, as repercussões da crise internacional 
na economia brasileira." 

Como conhecemos muito bem os chavões oposicionistas, aqui, 
com desconhecimento da nota do M DB, já estávamos a dar-lhe res· 
postu. 

"O Prcsidenle da República soube' dividir a carga desses 
sacrifícios, de sorte a que a maior parcela calssc sobre os 
ombros dos que podem mais. Assim i: que o aumento de 
preço dos combustíveis i: mínimo para o óleo Diesel, que intc· 
ressa aos transportes populares, à indústria c à produção de 
alimentos, e nenhum para o gás liquefeito, que é fundamental 
par.1 :.1 economia dos lares," 

Referência expressa em homenagem ao nobre representante do 
Rio Grunde do Norte. 

"Os contratos de serviço com cláusula de risco, com 
empresas privadas nucionais e estrangeiras, não ferem o 
monopólio estatal exercido pela PETROBRÁS, pois serão 
executados "no âmbito da empresa, sob sua jurisdição c 
pleno controle", pelo que se constituem em corajosa c correta 
decisão do Governo brasileiro. 

O Presidente da República afirmou que eles serilo autori· 
zados "sem a quebra do regime do monopólio, c definindo-se 
condi~ões, nlveis c prazos rigorosos para os investimentos a 
serem realizados, sempre sob o controle da PETROBRÁS". 
Ess" palavra, de um homem que tem uma trcdição de nacio· 
nalismo lúcido, infunda·nos completa confiança. 

O Partido está, assim, absolutamente seguro de que 
essas condições serilo definidas com respeito ao principio do 
monop~lio. O que não í: justo i: as pessoas deixarem-se tomar 
pela estratégia do medo, incompallvel com u grandeza e 
pujança do1 Brasil que u Revolução fez realmente soberun_o, e 
começarem u difundir, até malevolamente, interpretações des· 
torcidas. 

O futuro provará o acerto das medidas agora tomadas. 
Ninguém hoje desconhece o impacto das importações de 
petróleo nu economia do Puls, com profundas implicações no 
balanço de pagamentos. De cerca de 800 milhões de dólares 
cm fins de 1973, pussamos a·dcspcnder mais de 3 bilhões cm 
1974 com a compra do petróleo. E com o recente aumento 
nos preços do óleo que compramos no exterior, teremos um 
acréscimo de 300 a 400 milhões anuais. 

Apesar do grande esforço dos últimos anos, da alta 
competência dos nossos técnicos c da eficiência empresarial 
com que atua a PETROBRÁS, pouco progredimos na desco· 
berta de novas fontes de produção. Urge, portanto, reforçar. 
a cápacidadc da empresa cstat~l, pura isso lançando mão de 
todas as formas conhecidas para encurtar o tempo na locali· 
1.açiio c exploraçilo de novas jazidas. 

Neste momento o que se impõe í: a compreensão de todo 
o povo brasileiro, de que foi premido pelas circunstâncias de 
uma conjuntura internacional que o Presidente da República 
adotou tão graves decisões. Um Udcr só tem um dever maior: 
o de servir aos interesses superiores do seu povo. E o cmi· 
ncnte Presidente Ernesto Gciscl acaba de demonstrar que a 
Nação i: afortunada por ter nele um lider que sabe sacrificar 
convicções pessoais para que prevaleçam os supremos inte
resses do País. 

Os que agora forem incapazes de o entenderem, serão os 
primeiros, no futuro próximo, a compreenderem a grandeza 
da sua renúncia cm favor de medidas cujos frutos marcarão o 
momento de lúcida coragem de hoje. 

O nosso Partido debateu com toda liberdade a questão 
dos contratos de serviço, oportunidade cm que se eviden· 
ciaram posições polêmicas. Tomada a decisão pelo Presi· 
dente da República, que a amadureceu ao longo de estudos c 
relli:xões profundas, cabe-nos apoiá-lo, sem divergências, 
solidários que somos com a ação do Governo, até porque 
essa decisão preserva o monopólio estatal do petróleo, ponto 
básico do programa partidário. 

A ARENA irá c~clarecer a opinião pública sobre o sen· 
tido das medidas adotadas e estará mobilizada para não per· 
mitir que grupos pollticos da Oposição, movidos por inte· 
resses eleitorais, sejam beneficiários das dificuldades por que 
passa o País." 

Sr. Presidente, o monopólio estatal do petróleo fez nascer a 
PETROBRÃS. A ela entregamos mais um instrumento de trabalho c 
de luta, porque nela confiamos: confiamos cm seus quadros técnicos, 
assim como na suu probidade administrativa. 

Estamos, portanto, convictos de que esta medida desassom· 
brada e histórica do Senhor Presidente da República irá ao encontro 
dos reais, superiores e leg!timos interesses da Nação brasileira. 
(Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Peço a palavra 
Sr. Presidente,, para explicação pessoal ... 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Nobre Senador, 
anteriormente já havia solicitado a palavra, para explicação pessoal, 
o nobre Senador Tcotônio Vilela, a quem concedo a palavra. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - Alaaoas. Para 
explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A linguagem foi a primeira conquista do homem e continua a 
s~r suu suprema forma de comunicação, quer através da razilo, quer 
utruvês do sentimento. 

Fulo tocado pela melancolia, não obstante considerar heróica a 
atitude do Senhor Presidente da República, cm reluçilo aos contratos 
de riscos. Entretunlo, a linguagem presidencial, data venla falou-me 
menos ir razão do que ao sentimento. Espero que a heroicidade de 
Suu Excelência obtenha os frutos que merece, pura a grandeza da 
Piltriu. Permito-me, toduviu, emitir a no tu que Se segue: 
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Diante do pronunciamento rcito ontem pelo Senhor 
Presidente da República, em que autoriza, entre outros medi· 
das pura cquilfb.rio du bulan,ça de pagamento, o concessão de 
contratos de nsco entre u PETROBRÁS c companhias 
estrangeiras pura pesquisa c lavra dos jazidas de petróleo, 
existentes no território nacional, sinto-me no dever, como 
cidadilo c Senador da República, de declinar a respeito o 
seguinte: · 

1. O art. 169 da Constituição prescreve: "A pesquisa c a 
lavra de petróleo cm território nacional constituem 
monopólio da União, nos termos da lei". 

2. A lei diz: "Art. I• .Constituem monopólio da União: 
I -a pesquisa c a lavra das jazidos de petróleo c outros 

hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território 
nacional"; 

J. A n!osofiu do monopólio externa o sentimento nacio· 
na! de que jamais cederíamos ao estrangeiro qualquer parcela 
de ingerência nos negócios do petróleo, sob qualquer rorma, 
tomando-se essa decisão como princípio inabalável de sobcra· 
nia c como estímulo à capacidade do homem brasileiro. Nilo 
discuto à rórmulu jurídica capaz de resguardar o preceito 
constitucional, na rcitura dos contratos com os multina· 
cionais. Se na excepcionalidade o poder é a lei - que objcção 
se pode razcr, além de estranhar que a concessão ao runciona· 
monto do Legislativo se contradiz brutalmente com· a 
autorização unilateral do Executivo? 

4. A PI:TROBRÁS é uma conquista cívica. Se ela não 
estú cm condições de satisrazcr a todas as nossas necessidades 
diante da crise internacional do petróleo que apanhou o 
mundo de surpresa- menos os Estados Unidos da Américo 
do Norte e a Rússia- que se lhe dessem os meios de contar· 
nar as dcficii:ncias. Por outro lado, concomitantemente, que 
se desse à iniciativa privada brasileira os meios que pede para 
uma rrente mtcional de produção intensiva de álcool. 

S. As multinacionais não arriscam nada - estilo co· 
bertas pelo Imposto ac Renda, no País de origem, os Estados 
Unidos da Amí:rica do Norte. Aqui não entrarão às tontas: 
sabem mais do que nós onde hã possibilidade de encontrar 
petróleo. A certeza é tamanha nos bons resultados do 
empreendimento que u Bolsa de Valores, ontem, cm Nova 
Iorque, viveu horas de curaria com as altos tronsaçõcs, às 
nossas custas, com u valorização das açõcs das companhias 
sabidamcnte engajadas nos contratos de risco. Se a salvação 
nacional cstã nas multinacionais que vêm explorar o petróleo 
brasileiro, há um contraste visível entre a alegria dos mercan
tilistas norte-americanos c a tristeza dos brasileiros. Nós é 
4uc nos urriscumos. Nós é: que tememos. 

6. Subido que qualquer resultado das multinacionais· só 
poderá aparecer dentro do espaço mínimo de oito ou dez 
unos, onde u solução puru o equilíbrio do nosso balanço de 
pagamento'! O mundo, dentro de uma década, vive hoje mais 
de um século de experiência, cm relação aos tempos 
passados. O comprometimento de nossas jazidas me parece 
uma precipitação inexplicável. Por outro ludo, com a 
presença das multinacionais, nbatc-sc o ânimo da 
PI:TROBRÁS, que deve se sentir rrustrada nu sua meta de 
servir uo povo, possuída que é da própria alma do povo. 
Scrilo, porventura, us multinacionais, nossas avalistas, no 
que toca à delicada situação de credibilidade do Brasil junto 
no mundo financeiro, no exterior? Longe de mim crer cm tilo 
monstruosa probabilidade. O uval às nossas dívidas cstâ no 
trabalho e nu soberania do povo brasileiro, representados nu 
dignidade inatacável do Senhor Presidente Ernesto Geisel, 
Chere du Nação. 

7. I:HSus considerações nascem da esperança de que n 
decis~o presidencial uindu tem uma etapa u vencer: a da 
assinatura dos contratos de risco, quando poderão ser 

examinadas minuciosamente as cx1gcncias das multina· 
cionuis, que antes de qualquer vínculo conosco jâ r estejam a 
vitória, que, evidentemente, não ê a nossa. Vejo ainda a 
possibilidade de uma campanha nacional pelo álcool, 
dcl1agradu em termos civicos, como rortalccimcnto à 
independência econõmica do Brasil. 

H. A minha admiração c o meu respeito c a minha 
solidariedade uo Sr. Presidente Ernesto Gciscl pairam acima 
da decisão tomada sobre os contratos de risco. Permita-me 
Sua Excelência e o meu partido o direito de discordar, com a 
simples razilo do triste que não encontra ânimo para se razcr 
uh:grc. 

(Multo bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalm) - - Concedo a 
palavra uo nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QU2RCIA (MDB- Sio Paulo. Pro111111Cia o 
"''Uinte dlscuno.)- Sr. Presidente, antes de .trazer ao conhecimento 
dos meus pares meu discurso, gostaria de razcr uma 
respeitosa consideração c agradeceria a V. Ex• se a transmitisse ao 
titular du mesa. · 

Corre aqui, no Congresso, que na Câmara Federal é: muito dif'í· 
cil ralar, mas que, no Senado, é rãcil. No entretanto, Sr. Presidente, a 
liberalidade da Mesa tem sido tão grande que tem prejudicado os 
oradores inscritos. Veja V, Ex• que o Senador Pctrõnio Portclla, por 
quem cu tenho a mãxima consideração, tinha direito de ralar vinte 
minutos c ralou mais de uma hora: roi advertido pela Mesa, da 
mesma rorma que o roi o Líder do meu Partido, com muito mais 
insistência. Com todo o respeito que eu tenho ao Sr. Senador TcotÕ· 
nio Vilela, S. Ex• usou do Regimento Interno, alegando explicação 
pessoal, e rez uma manirestuçào. Quis reclamar, porque acho que 
nesse aspecto -com todo o respeito que tenho também para com o 
Sr. Presidente, Senador Magalhães Pinto, c para com V. Ex• - a 
Mesa faz cortesia com chapéu alheio, porque o tempo niio é da 
Mesa, é do orador que está inscrito. 

Depois desta observação, Sr. Presidente, passo à leitura das 
minhas considerações. 

Há exutumcnte três dias, nesta casa, justificando a minha posi· 
ção correta, contra os contretos de risco, dizia do perigo iminente 
que envolvia o monopólio estatal do petróleo. Lembrava naquela 
oportunidade que o Ministro Shigeaki Ueki, enquanto afirmava à 
im11rcnsu a disposiçilo do Governo, de manter a intocabilidadc do 
monopólio, consultava autoridades militares c autoridades do 
Governo com relação aos contratos de risco. A liderança do 
Governo insistia em tranquilizar-nos c à Nação: a grande conquista 
do povo brasileiro, a lei n• 2.004, nilo seria atingida. ·"O Governo 
nunca pensou nisso"'- dizia·sc, ao mesmo tempo que nós nos 
socorríamos do adágio popular para expandir nossas preocupações: 
"onde há rumaça, há rogo". 

Na manhã de ontem o Jornal do Brasil abria sua 18• página com 
a seguinte notícia: "Quase todas 'as grandes empresas que atuam na 
exploração mun~ial de petróleo jã discutiram com as autoridades 
brasileiras o seu interesse cm vir explorar, aqui, segundo se inrorma· 
vu ontem nos meios especializados. A modalidade seria o "contrato 
de risco", 

Ontem· à noite o Presidente du República anunciou que a 
PETROBRÁS iria celebrar contratos de serviço, com cláusula de 
risco por conta du empresa executora. Embora o Presidente tenha 
dado u versão oficial de que o monopólio não iria ser atingido, o fato 
desconcertante é que realmente roi atingido O preceito constilU• 
cionul. A Nuçno inteira conforme já roi dito nesta casa pelo Lidcrnn· 
çu do meu Partido deverA hoje estar · perplcKn, como perplexo 
estamos nós no Congresso Nncionul. E, entre perplexos c dcscontcn· · 
tcs, cube-nos retirar ilações dos acontecimentos. Esperamos até, 
desejamos mesmo, que essas ilações não tenham rundamcnto c que 
nós estejumos completamente equivocados, porque o Brasil, após 
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tantos unos de "milagre", agora mais do que sempre entre aspas, nilo · 
merece isso. 

Entre outras, duas conclusões podcriamos ter dos últimos 
acontecimentos, ambas de natureza politica, A primeira delas, o que 
nos parece indcsmcntlvcl, foi o recuo do Presidente Gciscl, no que 
tange ao esforço de prestigio que pretendia proporcionar aos polfti· 
cos da ARENA, segundo anunciou na Convenção Nacional do Parti· 
do, dias atrás. líderes respeitáveis, sob todos os pontos de vista, 
pertencentes ao partido oficial, em ambas as casas do Congresso, 
combateram com ardor a instiiuição dos contratos. de risco c 
chegaram a empenhar a sua palavra, cm nome do Governo, de que o 
monopólio niio seria violentado. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piaui) - Permite-me V, 
Ex• um aparte'! 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Daqui a 
alguns instantes, com todo o prazer, 

Ao que consta, esses lideres tomaram conhecimento dos fatos 
pelos jornais de ontem. O Governo, ao que parece, nem sequer se 
deu uo trabalho de proceder a uma consulta ou comunicação junto 
ás lideranças parlamentares, Digno de nota o brilhante discurso que 
o Senador Jurbus Passarinho pronunciou, anteontem, na tribuna do 
Senado, quando falou pela liderança do Governo, como Vicc-Líder c 
durante tempo cedido pelo líder, em nome da Maioria, portanto, e 
condenou os contratos de risco, Volvendo um pouco no tempo 
vamos recordar as palavras do Presidente Gcisel, na sua Mensagem 
de março ao Congresso: 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui)- V. Ex• permite? 
Se não perde a pertinência. 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB- Sio·Paulo)- Não per· 
de. tenho a certeza, Excelência. 

"estagnou-se o setor político ou, com maior cxatidilo, 
retrogrediu, uma vez que, na dinâmica social, a estagnação é 
meramente episódica, levando logo a seguir à involução c ao 
retrocesso paulatinos." 

Pois bem, estávamos no limiar de uma nova era politica, na 
esteira da distcnção, Haviamos resolvido o problema económico, 
embora o demónio da OPEP já houvesse mostrado suas garras, a um 
Pais dependente do exterior, conforme assinalaremos melhor depois. 
Agora seria a vez da politica, da distcnção gradual c firme. No entan· 
to a distençito teve uma vida curta e nem chegou a colher os frutos da 
bonança, O tratamento dado pelo Governo aos lideres polflicos 
nestes últimos episódios liquidou os últimos rcsquicios da distcnçilo. 

O Sr. Petrõnlo Portolla (ARENA- Plaul)- Permite V. Ex•? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Slo Paulo)- Com to· 
do o prazer, concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - Plaui)- Tenho a impres· 
sàu t.h: que V. Ex• está, univcrsall)lcntc, desinformado. Primeiro, 
porque pretende separar politica desses problemas graves, problemas 
ecun<imicos. Politica ê, sobretudo, u arte de dar solução aos problc· 
mus do PHís. 

O SR. ORESTES QUilRCJA (MDB- Sao Paulo)- Eu tam
hí:m não llucro scpurur os problemas cconõmicos. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - Piaui)- Mas o raciocínio 
de V. E.• estil dirigido noutro sentido. Em segundo lugar, V, Ex• se 
pruchunu desinformado dos fatos daqui e dos fatos do Governo. Os 
daqui, uinda hi1 pouco, por mim referidos. Deixei bem claro, c de for· 
nw insulismi•vel,que nüo serí1 atingido o monopólio estatal do petró· 
leu, u menus <1ue V, E•• tenha rica tese politica a defender, que infir· 
me mjuilu.que foi por mim declurÚdo da tribuna. No concernente aos 
bastidores d1> Uuverno em que V, E•• ousn entrar, devo dar tumbêm 
os esdurccinleiHos. Quando do discurso do nobre Senador Jurbus 

Passarinho, nu tarde de anteontem, S. Ex• estava devidamente· 
informado das providências governamentais, relativamente ao 
assunto, Como cm todas as oportunidades, estivera também, a partir 
de têrça-feiru, quando u decisão ainda não havia sido tomada, o 
nobre Vicc-lfder do Gdvcrno, Senador Virgflio Távora. Então, não 
houve por parte do Governo nenhum desprcslfgio à sua Liderança 
no Senado nem nu Câmara dos Deputados, O que houve foi uma 
análise aprofundada da conjuntura mundial, dos reflexos econômi· 
cose sociais no Pais c, cm razão desses componentes, internos c cxtcr· 
nos, uma decisão por parte do Governo. De tudo isso fomos devida· 
mente certificados e o Presidente fez questão de declarar à Nação: 
"Eu tinha um ponto de vista; as circunstâncias mudaram c diante de 
novas circunstâncias, niio há por que deixar ilc mudar também a 
orientação do Governo", 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB- Sio Paulo)- fl exala· 
mente essa mudança que a nós nos preocupa, Com relação ao aparte 
de V. Ex• cu poderia dizer que a divergência é de origem conceituai. 
Dcve·se conceituar se os contratos que scrilo assinados pela 
.J>ETROBRÃS ferem ou não o monopólio estatal do petróleo. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - Plaui) - Jâ sabe V, Ex• 
dos contratos'? 

O SR. ORESTES QUE.:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Na nossa 
modesta opinião, pelas declarações do Sr. Ministro Shigeaki Ueki 

· nósjú sabemos, mais ou menos, o teor dos contratos. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Plaul) - Eu gostaria que 
V. Ex• explicitasse c mostrasse que fato incide na área proibida. 

O SR. ORESTES QUilRCIA (MDB- Sio Paulo)- Permita 
que cu responda ao aparte de V. Ex• Sou um modesto advogado de 
porta de cadeia, muito distanciado de. V. Ex•, que, ao que tudo 
indica a previsão, será Ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas 
quero apenas ler para V. Ex• o art. 39 da lei que criou a 
PETROBRÃS, que diz claramente: 

"Art. 39. A Sociedade operará diretamcntc ou através 
de suas subsidiárias organizadas com aprovação do Conselho 
Nacional do l'etrólco, nus quais deverá sempre ter a maioria 
das uções com díreíto a voto. 

~ I• Nu composição da restante parte do capital 
ohservar-se-á o mesmo critério estabelecido para a 
PETROBRÃS, ussegurdda a proporcionalidade a que sc,rcfe· 
re o art. 13, inciso li, letra b, e a preferência estabelecida no 
art, 40. 

~ 2• Os cargos de dircção das empresas referidas neste 
artigo serão privativos dos brasileiros natos, sempre que seu 
objcto seja qualquer das atividades da indústria do petróleo," 

Portanto, u lei ê muito clara, clarissima, tanto que um modesto 
advogado como cu pode interpretá-la perfeitamente. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plauf) - Permite V. Ex• 
um aparte'/ (Auentlmento do orador,) Eu gostaria que V. Ex• 
mostrussc, cxutamente, u área invadida c proibida, porque, às VC'lcs,. 

u interpretuçiio de um contrato não requer maiores conhecimentos 
jurídicos, Aliás, V, Ex• está sendo modesto, porque tenho a certeza 
de que é um vibrante advogado e a sua especialidade não ê o crime, 
V. Ex• é um representante do povo, com a maior votação deste Pais 
c se credencin entre os grandes lideres brasileiros. Assim, desejo que 
situemos o debute neste pluno, pedindo que V, Ex• dissesse por que, 
entiiu, u PETROURÂS, diariamente, firma contratos com empresas 
puru inume:rúv.:is s~:rvicos de sua compctêncin1 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Serviços, 

O Sr. Petrôrilo Portella (ARENA- Plaul)- Exutol Enti1o. i: o 
liUC vui fttt.cr, tumb~m. 

O SR. ORESTES QUilRCIA (MDB- Silo Paulo)- e claro, c 
pode reulizur contratos de inumerúvcis serviços, daqui para frente. 
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O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA -. Plauf) - I! cxatamcntc o 
que pretende fazer. 

O SR. ORESTES QUtRCJA (MDB- Silo Paulo) - O que 
nuo pode é dar a uma empresa estrangeira concessão, não importa se 
pague com dinheiro, se pague com óleo, se pague com petróleo. O 
que importa é que vai dar uma área a uma empresa estrangeira, que 
vai explorú·la. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plauf) - Eu gostaria que 
V. Ex• me dissesse o que é concessão. A partir dai, passarfamos a 
discutir o problema c dizer se há ou nilo infraçüo à lei. 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB - Sio Paulo) - Aliás, 
outro dia, num aparte, o Senador Gustavo Capanema, cx·Ministro c 
grande jurista, foi muito Claro. V, Ex• ouviu, também, a palavra do 
Senador Teotónio Vilela, ontem nesta Casa. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - Plaui) - V. Ex• não me 
remeta para ontem, Quero ter o prazer de discutir com V, Ex•, já 
que V. Ex• propõe, nesta tribuna, uma tese. 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB- Silo Paulo)- Claro, a 
tese é do MDB, de que estã sendo ferido o monopólio estatal do 
petróleo, está sendo ferida a Constituição, na minha modestissima 
opinião, mas creio que esta opinião é, também, corroborada com a 
de gente muito mais entendida do que cu, 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - Plaui) - Então, só para 
terminar, não mais apartcarci V. Ex• Em última instância o que quer 
o MDB, segundo a expressão de V. Ex•, que o contrato fira? De 
nossa parte, não queremos, absolutamente, que haja infração da Lei 
Maior, vale dizer, não haja, cm nenhuma hipótese, a quebra do 
monopólio. Esta é a nossa querença c esta, também, é a nossa intcr· 
pretação. Que fique V, Ex• com a sua interpretação, que é lesiva ao 
interesse nacional e contra a qual cu me rebelo. 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB - Silo Paulo) - A 
intreprctação não é minha, Excelência. 1: a realidade do momento 
atual, neste Pais. Realmente, com os contratos de risco, está sendo 
atingido o monopólio estatal do petróleo. 1: ponto pacifico, na 
minha opinião c na do MDB. Jã foi dito isto aqui, pelo Lfdcr Franco 
Montoro. 1!, também, a opiniUo de diversos membros do Partido de 
V. Ex• Portanto, o aspecto é de conccituação. Levando-se cm conta 
que o monopólio cstlí sendo atingido, este conceito é procedente. Na 
verdade, houve demonstração de desprestígio, da parte do Governo, 
pura com os Líderes desta Casa c da Câmara Federal. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - Plaui)- Permite V. Ex• 
um aparte'! 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Pois nilo. 
Após o aparte de V, Ex•, continuarei a leitura, eis que esta é somente 
uma parte. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA - Plaui) - Em primeiro 
lugar, devo ugrude~er a V. Ex• a defesa que faz da nossa autoridade, 
pura V. Ex• arrunhudu, Niio nos sentimos, absolutamente, atingidos. 
Em segundo lugur, lembro a V. Ex• que estamos num pais civilizado, 
regido por uma Constituição c com um Presidente da República de 
cuja honorabilidade nüo temos o direito de duvidar. Sua Excelência 
deixou bem expresso que tal nilo acontcccrâ. V, Ex•, então, entende 
que i: uma questão conceituai.' Nilo, é problcmajuridico, de grandes 
conseqUí:ncias politicas c que cumpre seja por nós esclarecido. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espirilo Santo)- Honra·me 
V. Ex• com um aparte'/ 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Agrade· 
ceriu se V. Ex• me permitisse prosseguir a leitura do meu discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Após a 
Ordem do Diu, V. Ex• dispõe de uma hora pura falar. 

O SR. ORESTES QU2RCIA (MDB- Sio Paulo)- V, Ex• 
deve ter ouvido a solicitação que fiz no inicio do meu discurso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Eapirlto Santo) - Não 
quero violar o monopólio da palavra de V. Ex•. Desejo apenas cola· 
borarcom V, Ex O: 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB - Sio Paulo) - Vou 
permitir a V. Ex• um contrato de risco: tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Eurico Rezende(ARENA- Eapirlto Santo)- V. Ex• teve 
5 milhões de votos. 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB - Silo Paulo) - Não 
chegou a tanto. Foram 4 milhões c 632 mil. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirlto Saato) - Não 
bastou a palavra do Líder Franco Montoro. Por ter obtido menos VO• 

tos do que V. Ex•, cstâ V. Ex• se achando no direito de superá-lo. 

O SR. ORESTES QUf.:RCIA (MDB - Silo Paulo) - O que 
não í: problema nenhum, para o caso cm discussão. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirlto Santo)- 1:, c vou 
provar que í:. Tendo obtidoS milhões de votos, provou V. Ex• que é 
muito bom cm Direito Eleitoral, inas cm dizendo que a medida 
presidencial violou o monopólio estatal, V. Ex•, data YCnla, provou 
que é muito ruim cm Direito Constitucional. 

O SR. ORESTES QU2RCIA (MDB- Silo Paulo)- Não hã 
oúvida. Reconheço, perante V. Ex•, ilustre mestre de Direito, que 
sou muito ruim cm Direito Constitucional, todavia existe muita gen
te boa cm Direito Constitucional que acha que o monopólio foi 
atingido. 

A obscrvaçuo, de carâtcr pessoal, de V. Ex•, de maneira 
nenhuma atinge o meu argumento. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
A segunda conclusão que poderíamos retirar dos acontccimcn· 

tos é a de que o Brasil sofreu pressões dos credores internacionais, 
aos quais devemos a respeitável soma de 22 bilhões de dólares no 
sentido de aceitar os contratos de risco. Hã alguns dias, a revista 
norte-americana Barron's, ligada ao influente Wall Street Journal, 
publicou um urtigo no qual m~J:;travu a preocupação ·dos comentaris· 
tas estrangeiros com a nossa dívida externa. A seguir criticou 
abertamente o Governo brasileiro pelo fato de ele não querer assinar 
os contratos de risco para exploração de petróleo, relacionando o fa· 
to com a dívida externa. Outro aspecto a considerar nesta conclusão 
í: que o Presidente Gcisel, cm seu pronunciamento de ontem, 
reconheceu que os eventuais frutos dos contratos de risco somente 
poderão ser levados cm conta no inicio da próxima década. Nenhum 

, benefício trarão à nossa balança de pagamentos a curto prazo, 
principalmente em 1976, ano crucial, segundo o testemunho do pró
prio Presidente. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA.- Piaui) - Permite V. Ex• 
um aparte'/ 

O SR. ORESTES QU2RCIA (MDB- Silo Paulo)- Mais um 
instante e lhe durei o aparte com o maior prazer. 

Ora, se os frutos estilo tão distantes, por que autorizar os contra
tos de risco agora, cm condições psicológicas adversas, principalmen
te depois das declarações, das tomadas de posição de importantes 
líderes ligados ao Governo? Nilo seria mais recomendável fazer um 
preparo da opinião, pelo menos dos politicos? Do ponto de vista do 
interesse nacional, não seria de maior interesse que os lideres ligados 
uo Governo tivessem sido consultados oportunamente, do que 
seriam tangidos a "segurar o rabo do foguete", isto í:, defender com 
empenho uma dedsuo de tanta profundidade tomada à sua revelia? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaui)- V. Ex• me pcrmi· 
te'! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Com 
todo o prazer. 
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O Sr. Petrõnw Portella (ARENA- Plaul) - Em primeiro lu· Enquanto nosso modelo económico nilo for revisto de maneira 
gur, V. Ex• insiste cm aprimorar o nosso relacionamento com o Oo· .decidida, impositivu, est.uremos correndo .<érios riscos, que nilo 
verno. Sou gruta a isto. O que me causa espécie. • . 11 serilo tão-somente os de contratos de risco. 

0 SR. ORESTES QUtRCIA (MDB _ Sio Paulo)_ Permita· Aqui~ Sr. Presidente, cabe uma indagação: de que adianta 0 
. . . desenvolvtmcnto de 10% uo ano, se nós, por um lado ficamos 

~e. fl t~po.~tantc esse relactonamcnto porq~c nós so~os favorâvcts dependentes do exterior, vendo atingida nossa sobcrani~, c, por 
a dcmocrullzuçilo do Pufs. Quanto mclh~r. for o rclnctonnmcnto da outro lado, assistimos ao cspetáculo feio da miséria batendo às 
ARENA com o Governu, melhor esse ObJcttvo será alcançado. portas dos mais pobres, cm virtude da constante concentração de 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaul)- E V. Ex• assim se riquezas, reconhecida, inclusive, por autoridades governamentais? 
proclama um homem excessivamente competente, porque trata dos Aindu c.<tá em pleno funcionamento a Comissão de lnquélito da 
assuntos internos do M DB que, por sinal . , • Câmara l'edcrul, a demonstrar que o salário real dos trabalhadores 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Dou 
minha opinião, como responsável por ela. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- Plauf)- E V. Ex•, então, já 
em disponibilidade, pela paz no reino do MDB, se volta para o nosso 
relacionamento com o Governo c isso me sensibiliza e me faz 
agradecer de publico. Mas o importante niio é isso, é que V. Ex• faz 
questão de tirar conclusões de que teria havido pressões internacio
nais dos credores do Brasil e cita como fundamento um artigo de 
jornal. Tenha paciência, Sr. Senador. V. Ex• há de considerar a nossa 
responsabilidade de homens públicos. Nós não podemos, evidente· 
mente, lançar suspeitas de pressões indevidas sobre o Governo brasi· 
leiro, fundados, simplesmente, em artigos de jornais estrangeiros. 1: 
uigo que não assenta bem, c muito menos assenta bem nesta Casa. 
Queremos us provas! 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- Silo Paulo)- Permita· 
me rosponder. Citei este acontecimento e outros que estão continuan
do u citar para·tirar ilações. Evidentemente que não sei da verdade. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- Plauf)- Vale a proclama· 
ção: não sabe da verdade. Muito obrigado. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- Tiro ila· 
ções dos indicias, esta é a realidade. Não sei da verdade. V. Ex• deve 
ter ouvido que eu, neste mesmo discurso, disse anteriormente que 
espero estar errado, desejo estar errado, desejo que não tenha havido 
pressão nenhuma, mas tenho a responsabilidade de trazer a minha 
opinião de que houve essa pressão. 

Com a permissão de V. Ex•, para encerrar este lado da 
argumentação, bastaria lembrar as palavras do Ministro Mário 
Henrique Simonsen, nu reunião ministerial de ontem. Diz o Jornal 
de Bra•flla, na primeira página do seu número de hoje: "Simonsen 
acentuou a importância dos contratos de risco para o que chamou de 
credibilidade externa". Relacionou a credibilidade externa do Brasil 
com a assinatura dos contratos de risco. Creio que é um argumento 
favorável à minha idí:iu, com a devida vénia de V, Ex• 

O Sr. Petrônlo Portclla (ARENA - Plaul) - Só não encontro 
esse relacionamento que V. Ex• também não encontrou até agora. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Há 
muito eram esperadas pressões nesse sentido. No sentido de se liqui· 
dar o monopólio estatal dp petróleo. O modelo econômico brasileiro 
i: um modelo dependente do exterior. Paru equilibrar a balança de 
pagamentos, o Governo precisa do dinheiro estrangeiro, na forma de 
empréstimos ou preferentemente nu forma de investimentos. Paru 
conseguir esses investimentos o Brasil deve ceder : o resultado é a 
dcsnacionulizaçào constante das empresas brasileiras. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Mnranhio) - Permite V. 
Ex• umupurtc, nobre Senador? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Silo Paulo) - Um 
inst~antc rnuis, c: Jlcrmitirci com todo prazer. 

Um homem do Govorno, bastante preocupado com o aspecto 
du desnucionalizuçiio dus nossas empresas, se colocou, ontem, contra 
os contratos de risco: o Ministro Severo Gomes, ao Indo do Ministro 
.At.crcdo da Silveir11, durunteu reunião ministerial. 

brasileiros, à medida que o tempo passa c o Pafs fica mais rico, vai 
diminuindo vergonhosamente. 

O Sr. Petrõnlo Portella (ARENA- Plauf) - Jâ chegou a algu-
ma conclusão a Comissão'? · 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Está 
chegando à conclusão. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - Então, V. Ex• 
estú·so antecipando. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- Recente· 
mente o Secretúrio da Saúde do Estado de São Paulo demonstrava 
que a mortalidade infantil aumentava com violí:ncia·'dentro do Esta· 
do mais.dcsenvolvido do Pais, em virtude dos baixos salários dos 
trubulbudores. 

São verdades incontestáveis. 
Enquanto isto ocorre aqui no Brasil, no dia de ontem, grandes 

~mprcsus estrangeiras, que tiveram suas açõcs aumentadas na Bolsa 
de Novu Iorque depois da definição do Presidente Gcisel, se rcjubi· 

· lum com o sucesso garantido dos seus empreendimentos cm nósso 
Pais: se encontrarem petróleo, ganham, como estamos certos de que 
encontrarão; se niio encontrarem, descontam as despesas no lmpds· 
to de Renda devido ao governo americano. 

Ressalte-se aqui a proteção que a nação, mais poderosa do 
mundo, auto-suficiente em petróleo, proporciona às empresas que 
celebrarão contratos com u PETROBRÁS. 

Concedo o upurtc ao nobre Senador José Surncy. 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio) ·-Senador Orestes 
Quí:rcia, V. Ex• afirmou que o modelo brasileiro é dependente do 
eXterior, vamos dizer, do comércio internacional. Então, V. Ex• 
conw patriotu, estuva no dever de diur ao Senado Federal c à Nação 
qual i: o puis que tem o seu modelo cconõmico inteiramente auto· 
suficiente, independente de qualquer outro pais. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Niio exis· 
te. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MaranhãG) - Se não existe, 
V. E.• reconhece que todo o modelo econômíco hoje é inter· 
dependente du economia mundial. O Brasil niio i: exceçào, pois não 
hít um puís que não tenha o seu modelo econõmico interdependente 
Uu economia mundial, todos, os mais fortes c os mais frucos, Esse é o 
grumh: l'cnümcno do mundo mod~:rno, a interdependência cconômi
cu, que fct. com que o mundo ficasse menor. E V. Ex•. que é do Esta· 
do de São l'uulo condena o modelo brasileiro, o que significa conde· 
nur o prugresso de São l'uulo, pois ui o modelo brasileiro concentrou 
todus us suas cs('lcrunçus e todas us suus forças, com êxito, 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- São Paulo)- O racioci· 
nin de V. l!x• é rc:llnu.:ntc imprcssionanlc.:, de uma precisilo contes
tilvcl. 

O Sr. José Sarney (AliENA- Maranhão)- V. Ex• está no de· 
ver, repito, de dur o modelo de desenvolvimento que niio tenha 
ncnhurnu virH.:u/uçào com o comércio intcrnucionul. 

:I 
I i 



l 

t ,, 
I 

-293-

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - Sio Paulo) - O 
modelo brasileiro deverá sempre ter vinculação c dependência do 
mercado internacional. 

V. E~• exagerou o meu conceito, propositadamente, com intc· 
ligência, com habilidade, evidente. Não é esta a assertiva que quis 
salientar. O Brasil depende excessivamente do comércio exterior. 

O Sr. Jarbas Pasaarlnho (ARENA - Par') - Dependia 
quando só produzia cafê. 

O. SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Slo Paulo)- Isso 
n:ulmcntc não estú de acordo com o nosso princípio que 4cvcria ser 
de independência absoluta, para termos condições de negociar. 

Digo a V. E~• que o modelo,scria o 11 Plano do Governo, que 
está no papel: realmente, a aplicação do Plano de Governo do Prcsi· 
dente Geiscl, com ampliação do mercado interno, c muitas outras 
caracterfsticas que, evidentemente, nilo seria o caso de discutir neste 
instante. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Par') - Permite V. E~• 
um aparte? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - Sio Paulo) - Mas o 
mercado interno se ampliou no Brasil a cifras ... 

O Sr.JoéSamey (ARENA- Maranhlo)- E~traordinárias! 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SiO Paulo) - ... ex· 
traurdinárias. Com a polftica de salários que o Governo adota, como 
aumentar o mercado intcrno1 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - Permite V. E~• 
am aparte, nobre Senador? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Sao Paulo)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- V. Ex• declarou 
ou não - cu peço desculpas por lhe perguntar- que o contrato de 
risco - como e~prcssado pelo Presidente: o contrato de serviço com 
cláusula de risco - é pacificamente, indiscutivelmente uma quebra 
do monopólio? V. E~• sustenta isso? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SiG Paulo)- Sim. !;: a 
posição do meu partido,~ cu sustento, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Par') - Pergunto se 
V. Ex• sustenta. Sustenta como parte do seu partido? 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Silo Piulo)-!;: minha 
opinião. 

O Sr. Jarbas Possarlnho (ARENA - Par') - 1:: sua opiniilo. 
Isso é que eu gostaria de saber. V, Ex• poderia me dizer cm que parte 
o monopólio da lavra do petróleo estará comprometido se o contrato 
de serviço, com clâusula de risco for pago cm dinheiro? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- Sio PMulo)- O art. 39. 

O Sr. Jorbas Passarinho (ARENA- Par')- Pode ler. Pode ler 
ii vontade o que V. E~• quiser. Eu gostaria é da resposta. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDD- S!o Paulo)- O art. 39 
c a rcspostn. 

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA - Pará)- Sim. Artigo 39 de 
quê? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB -· Sio Paulo) - Da lei 
que criou 11 PETROBRÃS. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Par~)- Sim. 

O SR. ORESTES QUj:;RCIA (MDB -- S~o Paulo)- Que diz 
o seguinte: "A sociedade opcrurá dirctumcntc, ... 

O Sr. Jarbns Pnssnrlnho (ARENA- Pará)- Certo. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - Silo Paulo) - ... ou 
através de suus subsidiárias ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Par')- Certo. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Silo Paulo)- ... orga. 
nizadas com a aprovação do Conselho Nacional do Petróleo .. . 

O Sr. ~arbas Pa .. arlnho (ARENA- Pan) -lndiscutlvcl. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Sio Paulo)- ... nas 
quais deverá sempre ter a maioria das açõcs com direito a voto." 

A socicdudc operará dirctamcntc. · 

O Sr. Jarba• Passarinho (ARENA- Par')- Não, V. E~• não 
pode ler um artigo só quando fala cm operação. 

O SR •. ORESTES QUf:RCIA (MDB- Silo Paulo)- .•. Se 
pesquisar ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Parí)- V. E~• me con·. 
cedeu o upurte. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Sio Paulo)- Dci~c· 
me responder. Se pesquisar petróleo, retirar o petróleo da terra ... 

O Sr. Jarbas Paiurlnho (ARENA- Par')- Leia I Leia! 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Sio Paulo)- .•. não é 
uma operação que, de acordo com este artigo, deva ser feito dircta· 
mente pela PETROBRÃS, então V. Ex• tem razão. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Par') - Bem, cntilo V. 
Ex• estã tão equivocado que não sabe que a PETROBRÁS sempre 
pagou contrato de serviço de sismogravinomctria que não Unhamos. 
V, Ex• não sabe talvez disso. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- Sio Paulo) - Evidente· 
mente que consta dos contratos das empresas estrangeiras. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Par')- V, E•• me permi· 
te'! 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- São Paulo)- Pois não. 

O Sr. Jarbas POSÚrlnho (ARENA - Par6) Então é c<ata· 
mente assim: se ela contrata empresas pagando cm dinheiro sonante, 
em divisa, naturalmente que ninguém paga só cm Cruzeiro no 
mercado internacional, o que se está pensando até agora c não está 
dennido, ó por isso que cu peço a V. Ex• que não se precipite na 
acusação que V. Ex• está razcndo. Se este contrato de serviço, ou se 
este contrato de risco, ror feito com o pagamento cm moeda, c 
dentro substanciulmentc das áreas onde u PETROBRÁS nilo está 
explorando o óleo, V, E<• está redondamente equivocado quando 
anrma que é pacffico o conceito da quebra do monopólio. Monopó· 
lio só está qucbrudo na lavra quando há co-propricdadc da lavra. E 
monopólio não se quebra em pesquisa porque nenhuma companhia, 
como u PETRODRÃS, como a PEMEX, no Mé~ico, c outras mais, 
roi CllpUl de produzir todo o seu quadro nacional pura pesquisa: 
ulugou técnicu onde roi possfvcl alugar. 

O SR. ORESTES QUitRCIA (MDB - Silo Poulo) - Quer 
dim que V. Ex• está unrmundo que a PETROBRÃS somente contra· 
tarú pesquiso? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Parí) - V, Ex• que 
anrmou que houve quebra do monopólio c estou lhe pedindo que 
prove! 

O SR. ORESTES QUitRCIA (MDB- Sio Paulo)- V. Ex• 
estll anrmando. 

o Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará)- Estou anrmando 
que 11 PETROBRÁS, até ugora, nu pesquiso, contratou serviço de 
companhias de todo o mundo. Contrutou a Schulcmbcrgcr rranccsa, 
contratou a Prakla alcmil, contratou várias compunhius sfsmicas 
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americanas, cru uma verdadeira Nações Unidas trabalhando cm to· • 
da 11 PETROBRÁS. 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA - Eopfrlto Sanlo) - E ela foi 
contratada também, no exterior: no Iraque, na Lfbia. 

O SR. ORESTES QU2RCIA (MDB - Silo Paulo) - 'Na 
Colômbia, inclusive. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - Exalo. A 
:ETROBRÁS está lá fora, contratada cm determinadas áreas para 
lazer pesquisa·dc risco. A pesquisa, portanto, não quebrou o mono· 
pólio. Se u pesquisa não quebrou o monopólio c a lavra não vai ser 
repurtida, prove V. Ex• que há quebra de monopólio. 

OS~. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Mas, a 
lavra va1 ser repartida, não importa se vai ser cm óleo ou cm 
dinheiro! 

. O Sr: Ja~as Pa.ssarlnho (ARENA - Pari) .;.... Mas, quem disse 
tsso; que c cm óleo B V. Ex• quem está dizendo, 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Pode ser 
em óleo e em dinheiro. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - e V. Ex• quem 
'l'iá dizendo! 

O SR.·ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Mas não 
importa. · 

O Sr. Jarbu Passarinho (ARENA- Pari)- Ali! Mas importa! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- A quanti· 
dade de arco traduzida em dinheiro é a mcsina coisa. ' 

O Sr. Jarbu Passarinho (ARENA - Par') - Mas é um equi
voco de V. Ex•, c brutal, permita-me dizer. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo) Como cquf. 
v oco'! 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - Vou-lhe 
provar. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- O paga
mento é feito na proporção da lavra, cm dinheiro. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pari)- V. Ex• dá direito 
de lhe provar? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Silo Paulo) - e a 
mesma coisa! Tanto faz ser pago cm óleo ou cm dinheiro é a mesma 
coisa. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - Lastimo que 
V. Ex• diga isto. V. Ex• é daquela base do. "sim por que sim ou não 
porque não". 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Silo Paulo) - Não. 
Absolutamente. · 

O Sr. Jarbaa Passarinho (ARENA - Pari) - Vamos racioci
nar! Vumos provar que é a mesma coisa! Se cu contrato uma compu· 
nhiu e digo u elu: o risco é seu durante a fase da pesquisa que cu coo r· 
dono, ,determino-lhe qual a área a ser pesquisada, tudo sob o meu 
controle, e 11 companhia pesquisa; se nada achar, tudo perdeu; se 
uchur alguma coisa, debite ... 

O SR. ORESTF.S QU2RCIA (MDB - Silo Paulo)- Eu du· 
vido disso. 

O Sr. Jarbas Pass~rlnho (ARENA -Pari)- Bem, V. Ex• tem 
o direito de duvidar, V. Ex• tem o direito de duvidar até que a Lua 
cxi!ih\, 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDD- Slo Paulo)- V. Ex•, 
recentemente, inclusive nesta Casa, duvidava disto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - Nilo. Não me 
coloque cm termo de incoerência, porque cu provo a V. Ex• que é 
exatamcntc o oposto! Eu sempre declarei, aqui, que o contrato de 
risco que nilo afetar uma co-propricdadc de óleo- sempre declarei, 
se V, Ex• me quiser fuzcr justiça recorra /1 Taquigrafia c aos Arquivos 
desta Casa - não quebram o monopólio! E teve pessoas do Partido 
de V. Ex• com o mesmo pensamento que cu. Com o mesmo pensa· 
mentol Porque se tràta de ·uma remuneração cm dinheiro. Agora, 
então, em conseqUência, se V. Ex• me permite, cu continuaria. Esta 
companhia produziu óleo. Na hora que ela produz o óleo este per· 
lcncoà PETROBRÁS cem por cento. Nilo se irrite V. Ex• com o rcló· 
gio que, aliás, é comigo, porque V. Ex• estA, agora, no momento cru
cial: ou a afirmativa de V. Ex• é verdadeira ou é falsa. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- V. Ex• 
me permite só um esclarecimento? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Par')- Pois não. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Silo Paulo) - Tenho 
problemas de horário. Eu tenho o direito de ver o relógio. 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhio)- Não esqueça, tam· 
bém, o modelo do Pais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pari)- Mas, mais impor
tante do que os problemas de horário de V. Ex• c os meus é a afirma· 
tiva que V. Ex• fez. Isto amanhã corre às Universidades. Amanhã se 
diz que o Senador por São Paulo declarou sem protestos, que jâ 
houve a quebra do monopólio. e importante a posição que V. Ex• 
está tomando. !'!: muito importante! Isso pode constituir uma injúria. 
Até aqui não há a menor carac(crização de quebra de monopólio c 
há a palavra do Presidente da República- se ela nílo vale nada para 
V. Ex•, vale para nós. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Ao con- · 
trário; a. palavra do Presidente vale c, absolutamente, para mim é 
séria. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA - Pari) - Agora, vale o 
argumento que é este. Permita-me concluir. A companhia acabou de 
achar o óleo, o óleo permanece totalmente da Petróleo Brasileiro 
S/ A, c agora, a Petróleo Brasileira S/ A remunerará, cm ressarci· 
mcnto aquilo que foi pesquisado, como remunera a sfsmica, a gravi· 
metria, a magnctomclria, qualquer um deles. Pois bem, a partir dai 
então, já se pode caracterizar qual é a sua margem de lucro, não de 
sócio da lavra. Estou pedindo apenas é para V. Ex• não se antecipar. 
Se amanhã se caracterizar que esse pagamento é cm óleo, talvez o 
ar~umento de V. Ex• tenha razão. Agora, V. Ex• dizer que é a mesma 
coiSa, pagar cm óleo ou cm dinheiro, é um absurdo! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Eaplrito Santo) - Eu nilo 
falei que ele é bom cm Direito Eleitoral? Em Direito Eleitoral ele é 
muito bom! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Quem é 
sócio no lucro deve ser sócio na empresa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Mlnll Gerais)- V. Ex• permite 
um apurte'? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Silo Paulo) - Tem 
V. Ex• um aparte. 

O 'Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Senador 
Orc~ues Quérciu, é arenas ... 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA - Par') - O artigo jâ foi 
publicado hí1 muito tempo, e com a mesma posiçilo; não há incoerên· 
cia. O, nobre Senador por Alagous acaba de me trozcr um artigo que 
eu publiquei há muito tempo, com o mesmo pensamento que estou 
expondo a v, lõx•, untes do decisilo do Presidente, mas muito untes. 
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O Sr. Itamar Franoo (MDB - Minas Gera111 - Apenas Sena· 
dor Orestes Quércia é porque o Senador Jarbas Passarinho não 
esclurcccu um ponto. Tive oportunidade de perguntar no ilustre 
Uder do Governo como seria o pagamento. O brilhante Senador 
Pctrônío Portclla disse valor cm prêmio. Eu, respeitosamente, 
perguntei u S. Ex• que tipo de prêmio seria? Se seria cm dinheiro, 
Cruzeiro, Dólar, ou óleo cru, Realmente não há uma definição. O 
Senador Orestes Quércia, nilo pode dizer a V. Ex•, Senador Jarbas 
Passarinho, porque não há uma definição. 

O Sr. Jarbu Piuarlnho (ARENA- Pari)- Eu sei Senador. (: 
~cdo! Também estou esperando, Senador. 

O Sr. Itamar Franoo (MriB - Minas Gerala) - Será cm óleo? 
Não. Não sabemos, Será cm cruzeiros? Não sabemos. Em dólar? (: 
isso que eu queria que o Senador Orestes Quércia co'locassc bem. a 
V. E~•· Ele não pode dar uma definição. Se ele, da Oposição, não 
sabe, seu Situação sabe, poderia esclarecer à Oposição neste instante. 

' . 
O Sr. Jarbas Pa .. rlnllo (ARENA - Par') - Mas ele afirmou 

em nome da Oposição, em nome do Partido de V. Ex• 

O Sr. Eurloo Rezende (ARENA - Eapfrlto Santo)- Oral 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Mlnu Gerais)- Senador Eurico 
Rezendc, com o maior respeito a V. Ex•, cu não sei c perguntei. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Eapfrito Santo)- Não, estou 
me referindo ao orador, porque, se V. Ex• me permitir, se o orador 
entende que o discurso do Presidente não fala se é cm dinheiro ou se 
é em óleo ... 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Slo Paulo) -
Exatumentc não houve essa diferenciação, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENÁ- Eapfrlto Santo)- V, Ex• está 
operando cm adivinhação, não pj;~dc falac cm violação do monopólio. 

O Sr. Jarbas P .... rlnllo (ARENA - Par') - A pesquisa é 
monopólio'? 

OS SRS. ORESTES QUtRCIA e Itamar Franco (MDB- Slo 
Paulo e MDB- Minu Gerais)- f: monopólio. 

O Sr. Jarbas Pauarinho (ARENA - Par') - f: evidente. Está 
na Lei "' 2.004. A lavra é monopólio; o refino é monopólio. Só nilo é 
a distribuição. 

OS SRS. ORESTES QUtRCIA e Itamar Franco (MDB - Slo 
Paulo e MDB- Minu Gerais)- Exatamcntc. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA- Par•> '- O ·meu aparte· ao 
Senador Quércia foi só para dizer a V. Ex• que não,.. (Falas 
simultâneas,) 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Piauf) - Permite V. Ex• 
um aparte; só para um esclarecimento. · 

(Falas simultâneas.) 
O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB - Slo Paulo) - Eu 

gostaria de poder continuar o meu discurso, mas concedo o aparte a 
V. Ex• 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Piaul) - Definição existe 
cm termos de posicionamento do Governo. O Presidente disse que 
não que.brarú .o monopólio, razão pela qual só se poderia pensar cm 
ressarcimento, ou recompensa à base de dinheiro, à base de recursos 
materiais, porque se fosse dividido o óleo, se o óleo fosse distribuldo 
cm parceria com a firma estrangeira contratante, evidentemente 
estaríamos a infringir o monopólio. Em nenhum momento se cogi· 
tou dn pnrcerin da co.propriedadc de jazidas que viessem a ser 
d•scobertas. Cogitu·se do pagamento, uma vez descoberta a jazida, 
cm dinheiro, ressarcindo us despesas havidas c mais aquilo a que 
liw jus em 'rnzilo de cláusulas contratuais que deverão ser 
prcvinmcntc fi'adas. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- Agrade· 
ço os esclarecimentos de V. Ex•. 

Minha posição é de expectativa. Realmente não sabemos do que 
se vai constituir esse item no contrato de risco. Sabc·sc que essas 
empresas estrangeiras vão fazer pesquisas, vão fazer' a lavra; o que 
não se: sabe é se essas empresas estrangeiras vão' ter uma remunera· 
ção nu proporção do petróleo tirado da terra. 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhlo)- V. Ex• dê a fonte 
dessas declarações, dessas certezas. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Slo Pa•lo)- Eu dizia, 
há três dias atrás- onde há fumaça, há fogo. 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranlllo) - Se V. Ex• sabe, 
então dê a fonte, 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Slo PaÚio) - ... que 
realmente iam ser instituldos os contratos de risco. E. eles foram. Os 
jornais c as revistas publicam isto constantemente. Se hA como 
havia, uma constância na publicação do noticiârio a respeito, de que 
os contratos de risco iam ser efctivados, evidentemente temos ... 

O Sr. Josf Samey (ARENA - ·Maraahio) - Não foram 
realizados contratos de . risco; foram realizados contratos de servi· 
ços. 

(Falas Slmultineaa.) 

O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB- Slo Paulo)-... senão 
o dever de levantar a questão no Senado. 

Sr. Presidente, com a permissão de V. E.x•, concluirei a leitura 
do meu discurso. 

Poderlamos nos alongar muito mais, mas vamos permanecer 
por aqui, niio sem antes lembrar um outro aspecto das atividadcs do 
Governo nos iíltimos anos, que de certa forma também precipitou o 
drama do petróleo, que estamos vivendo nos dias de hoje. Ainda, há 
poucos dias, elogiava·•• aqui o cx·Ministro dos Transportes, um 
homem realmente trabalhador c esforçado, mas que deu seqUência, c 
de .maneira mais acentuada. a uma poUtica suicida de transportes. 
Enquanto todas as nàçõcs desenvolvidas do mundo, podcrlamos ci· 
tar como exemplo a Rússia c os Estados Unidos, deram prioridade 
aos transportes hidroviário c ferroviário,· o Brasil vem dando 
prioridade ao transporte rodoviário que todos sabem, mais consome 
petróleo. Isso enquanto, o Brasil importa 75% do seu petróleo c as 
nações que citamos acima são auto-suficientes cm petróleo. 

Sr. Presidente, para encerrar, pretendo prestar solidariedade à 
idéia do nosso companheiro Roberto Saturnino,no sentido de que se 
institua em nosso Pais ·a EQUIPOBRÁS. Talvez o problema da 
importação de bens de capital seja mais grave que o problema do 
petróleo, agravado, inclusive pelas possibilidades que se abrem às 
multinacionais do supcrfaturamcnto nesses bens de capiial c a 
conseqüente cvasilo criminosa de mais divisas brasileiras. As 
importações de múquinas e equipamentos, cm termos de bilhões de 
dólares subiram vertiginosamente nos últimos 24 meses, indo de 
1.70M bilhões em 1973 a uma prcvisilo dc4.500 bilhões cm 1975. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Piaul)- V. Ex• quer rcpc· 
li r essas cifras'? Quatro mil c tuntos bilhões de dólares! 

O SR.·ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- Previsão. 
Dados da Folha da Manbl, de hoje. Só pura comparar, já que V, Ex• 
me chamou a atcnçilo. Em 1973, mil setecentos c oito bilhões, a previ· 
SliO deste uno, quase três VClCS mais, 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Piaui)- De dólares? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo) - Bilhões 
de dólnres. I! mais do que o petróleo. Silo três bilhões c trezentos 
com este aumento. 

O Sr. Petrônlo Porteila (ARENA - Plaul)- Um mil c tantos 
bilhões de dólares'? Deve haver engano de V. Ex• 
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O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Dcs· 
culpe. V. Ex• tem razão. 

Sr. Presidente, pelos números, se constata que o problema talvez 
seja mais grave que o do petróleo. Seriam quatro c meio bilhões. 

Uma empresa Holdlnl poderia controlar essas importações c 
realizar um esforço sobre-humano, se for o caso, no sentido de pro
duzirmos bens de capital cm nosso Pais. 

· Sr. Presidente, acima de tudo, julgamos que o Governo deveria 
abrir um debute nacional, ouvir todo mundo, o Congresso, as cntida· 
dcs, no sentido de reformular sua politica cconõmica para que ela te· 
nha condições de levar" o Brasil a um destino de desenvolvimento 
com indcpcndénc(a. 

De nossa pitrtc, membros do MDB, estaremos sempre aqui para 
prestar nossa colaboração ao Pais, fazendo oposição ao Governo. 

Quero agradecer a atenção de V. Ex• e novamente ratificar 
nossa preocupação de que os contratos de risco realmente venham a 
ferir o monopólio estatal do petróleo. Não importa que haja intcr· 
pretações. O que importa, realmente é que a lavra c a pesquisa serão 
feitas por empresas estrangeiras. Essas empresas terão urna 
remuneração proporcional ao petróleo extraído. AI, é que estã o 
aspecto que me preocupa c levanto. A mim nilo interessa se o paga
mento será cm óleo, ou cm dinheiro. Tenho a impressão de que é a 
mesma coisa. Num aparte, há poucos instantes, dizia V. Ex• que tan· 
to faz, porque com o dinheiro se compra o óleo. 

Agradeço a atenção de V. Ex• (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (WII10n Gonçalves) - Tem a palavra o 
'nobre Sr. Senador Mauro Bcncvides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - Cear,, Pronuncia o 
sesulnte dlscur10.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O debate cm torno da problemática nordestina vem preocupan· 
do- c isto ocorreu especialmente na última'scmana- não a·pcnas 
os círculos parlamentares e administrativos do Pais, ·.mas também 
outras correntes de opinião, desejosas 'de que seja. mf!dificadQ o 
racles de empobrecimento constatado naquela região, habitada hoje 
por trinta milhões de brasileiros. 

No Estado do Ceará, as entidades empresariais, sob a coordena· 
çào da Federação das Associações do Comércio c Indústria c 
Agro pecuária- presidida pelo lldcr José Afonso Sancho- delibera· 
rum realizar um Encontro com personalidades da vida pública do 
País para que fossem formuladas alternativas cm torno de economia 
do Ccurã c do Nordeste. 

Recorde-se que precedeu a iniciativa, cm fevereiro último, a 
entrega ao Presidente da República de algumas sugestões para o 
equacionamento de problemas ccarcnscs, as quais foram submetidas 
à superior consideração do Primeiro Mandatário. 

O Encontro, agora idealizado pela FACIC, contarâ com a 
purticipação de autoridades governamentais, como o Supcrintcn· 
dente da SUDENE, engenheiro José Lins de Albuquerque, o 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Dr. Nilson Holanda, 
engenheiro José Osvaldo Pontes, Dirctor-Gcral do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas, o Coordenador do 
POLONORDESTE, engenheiro Alberto Silva, além de parlamenta· 
rcs, ex-Governadores c estudiosos da economia coarcnsc. 

Está, assim, assegurado o êxito do louvl\vel cometimento, pois 
as conclusões assentadas haverilo de reOctir o anseio desen· 
volvimentista dos técnicos c pollticos do Ccarã, representado por 
indicações que serilo levudas ao conhecimento dos altos escalões 
federais. 

A imprensa ccarcnsc vem dando a mais ampla cobertura ao 
magno conclave, como é o caso, por exemplo da Tribuna do Cear,, 
que, em bem lançado editorial, enaltece, da forma seguinte, a inicia
tiva da FACIC: 

"Alternativas da Economia Cearense 

A FACIC promoverá, nos dias IS c 16 do mês corrente, 
o I Co.nclave sobre Altcmutivus da Economia Ccarcnse, 

Com essa iniciativa, pretende a FACIC colher 
depoimentos autorizados sobre os melhores caminhos que se 
oferecem ao Estado para aproveitar racionalmente as 
oportunidades cconômicas rentábcis que se consiga identifi· 
cm, 

Os líderes empresariais reconhecem que o Governo 
criou instrumentos para reduzir o desnível que separa o 
Nordeste do Centro-Sul. Entendem que o Banco do Nordeste 
do Brasil, a SUDENE c o Banco do Brasil vêm realizando 
grande esforço para impulsionar o desenvolvimento da 
região nordestina c elevar o nível do bcm-estar de sua popula· 
ção. Têm ciência de que esses órgãos vêm cumprindo uma 
missão relevante, cujos efeitos salutares são evidentes. 
Através do BNB c da SUDENE recebemos recursos substan
ciais para implantação de projetas industriais c, mais reccn· 
temente, agropecuários c passamos a contar com um corpo 
técnico de alta qualificação formado naquelas escolas 'ande 
os problemas nordestinos siio estudados cm profundidade. 

A verdade, cntrçtanto,'é que se instalou, no País, a partir 
do Governo Castcllo Branco, com o Ministro Roberto 
Campos, uma filosofia econômica nacional que, por via 
indircta, prejudicou o ritmo de expansão nordestina. 
Enquanto nos subtraiu recursos ponderáveis, cxatamcnte 
quando precisávamos de mais capital para crescermos, 
drenou somas mirabolantes para o Centro-Sul, especialmente 
para S. Paulo, com a criação do JCM, que vem funcionando 
como autêntica bomba de sucção da economia nordestina. 

Este é o contexto geral da economia do Nordeste, que 
está provocando, vez por outra, vivos pronunciamentos de 
líderes regionais, como acontcc~u há poucos dias, no Senado, 
a traves do Senador Luís Viana Filho. 

O certame que a FACIC rcalizarã não visa a examinar 
essa matéria, mas conseguir compor um retrato verdadeiro 
do Ceará, no qual se percebam dificuldades c o que podemos 
fazer para removê-las ou reduzi-las, 

Dentro do Nordeste, somos uma microrrcgião persegui
da por fatores intrínsecos desfavoráveis, onde se vislumbram 
apenas escassos filões de riqueza cujo aproveitamento deve 
processar-se com urgência c racionalidade, sob pena de 
marcharmos para uma poDiçào de cerra-fila no quadro 
region·al. 

t. necessário que as lideranças do Estado troquem idéias 
sobre esse problema, para a lixaçilo de um roteiro comum de 
utuação que nos possibilite fixar as altcrnativas.mais válidas 
paru expandir a economia cearense. Este é o trabalho que a 
FACIC se propôs a realizar, funcionando como elemento 
aglutinador de nossos mais. altos valores humanos que 
poderão fornecer preciosos subsídios ao exame da questão. 
Este o sentido do I Conclave sobre Alternativas da Economia 
•lo Ceará, que reunirá figuras exponenciais da inteligí:ncia do 
Estado que poderão apresentar valioso contributo ao exame 
da matéria. 

Foram convidados a participar do encontro, elementos 
representativos dos vários sctorcs de atividadcs c 1lturais, 
econom1cas, politicas, empresariaiS, comunicações c 
administração pública, de modo a captar-se uma média do 
pensamento de uma elite categorizada sobre as opções mais 
aconselháveis para o desenvolvimento do Estado. 

Congressistas, ex-governadores, empresários, Sccrctá· 
rios de Estado, jornalistas, Prefeito de Fortaleza, Presidente 
do Banco do Nordeste do Brasil, Presidente do Banco do 
Estado do Cearii, Secretário da Receita Federal, Presidente 
da Assembléia Legislativa, Presidente do Banco de Dcscnvol· 
vi menta do Estudo, Superintendente da SUDEN.E, Prcsidcn: 
te da Confederuçilo Nacional da Indústria, Dirctor do 
J)NOCS, professores.e outros cidadilos eminentes, portado· 
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rcs de sólida bagagem cultural c afeitos ao trato dos problc· 
mas serão participantes do Conclave, 

Como se pode observar, reuniu-se um elenco de 
personalidades ilustres que, por seus atributos pessoais c seu 
conta to com a realidade cearense, poderão apontar ao poder 
público as alternativas mais convenientes ao fortalecimento 
cconômico do Ceará. 

A fAC IC recolherá essas opiniões para condensá-las cm 
uma síntese que compendic as reivindicações básicas prioritá· 
rias do Ceará. 

E.1sc trabalho será encaminhado ao Presidente Geisel 
por umu comissão presidida pelo Governador Adauto Bezer
ra e integrada por líderes empresariais. Conterã as indicações 
julgadas mais adequadas ao fortalecimento da economia 
ceurense. 

A iniciativa da FACIC teve a melhor repercussão cm 
todos ·os círculos sociais, o que permite se vaticine êxito 
integral para o I Conclave das Alternativas Económicas do 
Ceará." 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, a importância desse conclave 
justifica, plenamente, o registro que pretendi fazer da tribuna desta 
Casa. Sabe V, Ex•, Sr. Presidente Wilson Gonçalves; como sabe o 
eminente Senador Virgílio Tãvora, também integrante da representa· 
ção parlamentar do Ceará nesta Casa, que a FAC! C vem realizando, 
cm nosso Estado, um trabalho de larga envergadura, 9bjetivando 
conscientizar a opinião pública para a necessidade de se realizar este 
trabalho que vem, realmente:, preocupando os selares mais rcsponsâ· 
veis do Estado, trabalho em prol do rcerguimcnto da economia 
cearense. Sei que V. Ex•, Sr. Presidente Wilson Gonçalves, jâ muni· 
fcstou o seu apoio pessoal àquele cometimento que se realizará cm 
nosso Estado nos dias 15 c 16. 

Igualmente o Senador Virgflio Távora já se dispôs a encaminhar 
it direção da FACIC aquelas alternativas que, no entender de S. Ex•, 
vào significar uccleraçào no desenvolvimento de nossa terra. 

Quanto a mim, tambi:m, procurarei emprestar a minha modesta 
colaboração, iniciando-a por este registro, que faço neste instante 
com o maior prazer, a fim de que ele valha como incentivo aos que 
dirigem a FACIC e que tiveram a inspiração feliz de promover este 
Conclave, cm uma hora cm que as atenções do País se concentram na 
região nordestina. 

Muito obrigado (Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gon~alves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Otair Becker. 

O Sr. Itamar Franco(MDB- Minas Geralo. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, peço permissão a V. Ex• para Jcvuntur uma questão de 
ordem, porque, evidentemente, a palavra scrã dada ao Senador Otair 
Beckcr. Mas, tão logo o Senador Pctrônio Portella terminou a sua 
fala, solicitei a pulavm para uma explicação pessoal, já que havia 
sido citado num aparte ao Senador Jarbas Passarinho. 

A Presidência deu a palavra ao Senador Teotónio Vilela, alegan· 
do que S. Ex• havia pedido cm primeiro lugar, com o que eu concor· 
dei. Mas, vejo que, ttté: agora, não me foi concedida a palavra. 
Lembraria a V. Ex• isso, com o maior respeito no Senador Otuir 
Bccker. Creio que V. Ex• pode manter a palavra a S. Ex• Estou 
apenas Jcmbrundo esse fato. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Devo n V, Ex• um 
esclarecimento, Aguardei que V. Ex• renovasse o pedido, porque, nu 
minha opinião, niio era caso de explicação pessoal. 

Diz o nosso Regimento: 

"Em qualquer fase da sessão, pura esclarecimento ~e 
fato cm que httju sido nominalmente citado nu ocasião, cm 
úiiicurso ou \lpurtc, scrú concedida u puluvru puru cxplicuçüo 
pcssoul," 

!·louve, entre V, Ex• e o nobre Senador Jarbas Passarinho, uma 
discrepünciu de ordem ti:cnica quanto a processo de perfuração pura 
obtenção de petróleo. 

Não se tratava de um fato e sim de uma divergência técnica, 
Evidentemente que não podia ser esclarecido através de explicação 
pessoal. 

Nobre Senador, sigo a orientação, quando ocupo, a Presidência, 
de prestigiar os oradores inscritos. Somente cm casos excepcionais é 
que se deve dar a palavra àqueles que não estão inscritos. 

Se interpretei bem, o Senador Jurbus Passarinho divergiu de 
V. Ex• numa questiio puramente técnica. Não foi cm um fato cm 
qu~; o nome de V, Ex.• fosse citado. Entilo, não cabia explicação pes
soal. Como V. Ex• não renovou o pedido, obedeci à ordem de inscri
çiio. 

V. Ex•, que é: amante do Regimento Interno, c que às vezes 
solicita à Presidência obedecê-lo c observã-lo, se se detiver, 
demoradamcntc, sobre o problema, na interpretação do texto regi
mental, haverá de concluir que nào é motivo para explicação pessoal 
a simples cituçiio do nome, porque inclusive ·isso daria margem até a 
fraude: um Senador, amigo de outro, faria um discurso, citando o 
nome do colega pura q uc ele cm seguida, pudesse falar cm explicação 
pessoal. 

V. Ex• há de verificar que a obrigação da Mesa é estabelecer a 
ordem dos trabalhos. A regra geral é conceder a palavra ao Senador 
inscrito. Verir.cando estar V. Ex• inscrito cm último lugar, pensei 
que estava aguardando a sua vez. 

Assim, niio houve nenhum desapreço a V, Ex•, pois tenho a 
maior admiração, não só pelas suas qualidades pessoais ... 

O Sr, Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Muito obriga
dou V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gon~alves)- ... como pela sua 
conduta de Senador c os seus conhecimentos já revelados nesta Casa. 

Sempre i: agradável ouvir a palavra de V. Ex• Constrange-me 
fazer concessão que possa parecer a outro Senador tratamento 
privilegiado. 

O Sr. llamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Desejo apenas 
dizer que u palavra me foi concedida pelo Presidente Magalhães 
Pinto. Realmente, V, Ex• assumiu a Presidência, e fiquei .na expec
tativa. Em ocasião propícia, darei as explicações necessárias ao Sena
dor Jarbas Passarinho. 

'o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Desconheço a figu
ra da concessiio da palavra simultânea. A ~alavra aos oradores é 
concedida succssivament~. 

O Senador Mugalhiies Pinto disse: "pediu a palavra, em primei· 
ro lugar, o nobre Senador Teotónio Vilela". Quando S. Ex• termi· 
nou o di:~curso, aguardei que V. Ex• repetisse o pedido porque eu 
queria lhe dar essa explicn~üo que acabo de fazer. Como V. Ex• não 
a solicitou, concedi a palavra uo nobre Senador Orestes Quércia, que 
já havia chegado aqui, à frente du Mesa, interpelando o Presidente 
·Mugulhàes Pinto, para saber o motivo pelo quat ele niio podia falar 
hoje. 

Prefiro ficar com o Regimento, embora sendo tachado de rigoro· 
so, como o fui ontem, pelo nobre Senador Teotónio Vilela, pelo 
menos fico com a uutoridadc de não parecer faccioso para um ou 
outro ludo. 

Qucriu, pelo menos, conceder esses cinco minutos restantes uo 
nobre Senador Otnir Beckcr, pois S. Ex• i: um dos que estilo indigna· 
dos por niio ter u oportunidttdc de falar. 

Concedo u pahtvru no nobre Senador Otuir Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina. Pronun
cia o oeaulnte dlscuno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com todo o respeito c admiração que tenho pelo eminente Sena· 
' dor lu.unur Frunco, untes de iniciur o meu pronunciamc:nto, quero, 

tambi:m, dizer que ontem solicitei u Mesa para fazer comunicação 
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pessoal, apresentando balanço preliminar das enchentes ocorridas 
no meu Estudo, não tendo sido atendido por alguma razilo. Hoje foi 
concedida a palavra ao eminente Senador Tcotõnio Vilcln, que fez 
um discurso. Em razão disso, Sr. Presidente, cu gostaria que, como 
bem disse V. Ex•, a ordem de inscrição, doravante, fosse obedecida, 
com relação a tantos quantos v.iio procurar o livro de inscrição, 

Sr !'residente, Srs. Senadores: 

O Discurso do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto 
Gcisel, ontem proferido através de uma cadeia de rádio c TV elevou 
Sua Excelência ao Pedestal de grande estadista. 

!'residente ciente e consciente do papel a desempenhar c 
cumprir. 

!'residente com discernimento c preparo para governar com 
tomada de posição. 

!'residente com maturidade para análise de problema em poten
cial e tomadas de decisões, demonstrando cabalmente o que sejam 
objctivos obrigatórios e desejáveis. 

Presidente capacitado pura circunscrever os problemas de hoje e 
os de amanhã. 

!'residente com capacidade de renúncia, demonstrando 
despreocupação com sua popularidade pessoal; ao revés, preocupa
do com a sorte do nosso País c do seu povo, 

Presidente possuído de imaginação criadora. 
l'rcsidcnlc que ouviu e debateu para decidir, e aqui, cabe a mim 

frisar, para esta decisão c o seu cumprimento, não houve c não havc
rit descompasso entre as palavras e as ações 

Si. Presidente, Srs. Senadores: 

Insulto à nacionalidade(: anrmar-se que os contratos de serviços 
corn riscos atingem o monopólio estatal. 

Buscou-se somar forças a nossa grande CJA.- a PETROBRÁS. 
Contratos de serviços com risco, ou cláusula de risco constituem 

busicamcnto u exploração e pesquisas de áreas geológicas, custeadas 
pela empresa contratuntc que se propõem a executá-la, em área 
limitada ·e cm condições preestabelecidas, sem ressarcimento, se o 
resultado da mesma for negativa. 

Por isso u palavra risco, 
O Monopólio (: mantido em sua originalidade, pois o ouro ne

gro será todo ele destinado à PETRÓBRAS, seja quem for aquele 
que obtiver u suu anoração. 

Sr. Presidente, no discurso do Senhor Presidente da República 
claro Lumbém ficou que a PETROBRÁS é: um meio, pois que o nm e 
o objetivo maior de nossu Pátria é: o homem brasileiro. 

Por oportuno, incorporo a esse pronunciamento artigo do 
jomu/ Correio Braz/llense "Geise/ em 30 Pontos" c o editorial do 
Jornal do Brasil, Lumbé:m dcstu data, sob o título "prova de 
muturidudc", que passo a ler: 

Gelsel em trinta pontos 

I. Novos uumentos do preço do petróleo poderão vir a 
ser imPostos. com repercussões indirctas incomensuráveis. 

2. Os paiscs em desenvolvimento, depois de dois anos de 
~.:risc, acusumjt't sintornus de r~sistênciU menor. 

3. O deficit em conta corrente dos subdesenvolvidos 
chcgurit it casu dos 36 bilhões de dólares. ConseqUência 
incvitt'tvcl scrú o substunciul aumento gcrul da dívida eKternu. 

4. O Jlr:tsil tem evitado a recessão e a estagnação, mas 
cstumos ulcunçundo tuxus de crescimento bem mais baixas, 
embor:t nito huju dúvida de que ainda se observa considerável 
dimtmlsmo nu ccononúa, 

5. O Uovcrno vem Lentando, por todas as formas, 
snlvuguurdur u utividadc econômicu interna c o n!vel de 
emprego, quunlo passive/, dos efeitos recessivos da con
junturu internncional. 

6. A siluUÇHo mundiul, incertu, reduz a margem de 
nwnobr:~ do Governo, urna vez que, se ·udotudns certas medi-

dus muis drásticas e generalizadas, com vistas à reativaçilo da 
c~onomia, poderUo vir a agravar-se as dinculdadcs do 
h~lanÇ<l de pagamentos, enquanto que, adotadas outras, po
dcrít resultar um recrudescimento da inflação. 

7. l'rccisamos partir para nova etapa no esforço de 
melhorht de nossas contas com o exterior. O objctivo a nfcnn· 
çur, pura 1976, scrít o de reduzir a um mínimo o deficit no 
balanço ~omercial, procurando manter estável o nlvcl de 
reservas cambiais e o nosso ritmo de crescimento cconõmico. 

H. O deficit relativo a mercadorias c serviços - que cm 
75 jú será menor do que em 74 - virá a decorrer quase que 
exclusivumente du conta de serviços. 

9, Mantor-sc-á cm nlvcl aceitável o endividamento 
externo. 

10. A mi:dio prazo, o País executa programas que lhe 
•tsscgurarão o equillbrio nu balança comercial, através de 
rnzuitvc/ crescimento dus exportações. Na ârea do petróleo, 
Campos e Rio Grande do Norte estarão produzindo, embora 
não a pleno, em 1977. 

I I. O Governo aprovou um Programa Nacional do 
Álcool, destinado a progressivamente permitir o seu uso 
como combustível, 

12. Em breve serão baixadas medidas compreendendo a 
compra de álcool, pela PETROBRÁS a nlveis de preço em 
p~ridadc com o do açúcar cristal, estimulas financeiros à 
produçõo de cana adicional e a montagem de destilarias 
anexas ou uutônomas. 

13. llrcve serão tomadas decisões quanto à produção de 
xisto cm escala industrial, e promover-se .. á a auto-suficiência 
qu:ulto uo trigo. 

14. liuvcrá mais incentivos às exportações. 
15. Os bancos oficiais deverão expandir suas linhas de 

crc!dito :1os cxportadorc:s. 
16, Os exportadores que disponham de créditos 

acumul:tdus de ICM serão ressarcidos. 
17. ScrUo rcnovudo's os incentivos fiscais que acabariam 

cm 1975. 
I H. Scriio reduzidas as importações, principalmente as 

dlls minilitérios. 
19. Scrit dado apoio decisivo à produção interna de 

cquipan1cntos. 

20. A Administração dará preferência, nos seus progra' 
mus. ""' ncns de capital de produção nacional. 

21. A FINAM E scr:í dotada de Cr$ 10 bilhões, 
:.uJidomlis, para o fínunciamc:nto, a longo prazo, da compra 
lh: C4UipunH:nto nacionul. 

22. L>ocret.i-Jei assinado ontem altera as aliquotas 
aduaneiras. 

2.1. O Governo :tutorizou um aumento de 25% nos pro
cus punt u gusolimt c de JO% pura o óleo diesel e o óleo 
~o:umhu~tivcJ. nuts não ultcrou o do güs liquefeito. 

24. O Governo considera o racionamento prlttica por 
Ucmuis molesta uos l.!onsumidorcs. 

25. O Governo mlloriza a PETROBRÃS, sem a quebru 
do regime de monopólio. u rc:tlizur contratos de serviço, com 
clltusula tlc risco. 

2fl. O Governo deu e continuurú a dar integral apoio à 
I'ETROJlRÃS. 

27. O suprimento de petróleo constitui uma das maiores 
vulncruhilidudcs brusilcirus. 

2H. A gcruçõo de energia elé:tricu está apoiada es
scnciulmcnt~.: cm nosso potcnchtl hidráulico e, puru o seu 
futuro desenvolvimento, jlt encaminhamos procedimentos 
lJUC utilit.arào, nu csculu neccssitriu, o potencial nuclear, 

29. O urltigl' sistcmu de concessões é reputudo como c:x· 
puliutivo c opressivo, 
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JO, A decisão [oi tomada sob um estado de csplrito de 
responsável senso de equilíbrio. 

Prova de Maturidade 

lniciou·sc ontem prova de maturidade tanto para o Brasil como 
paru seu Governo; O Presidente da República apresentou ratos 
gruves que confirmaram já estarmos nu crise mundial c submetidos 
ao seu impacto pleno. Se alguma coisa raltava configurar com pcr
[eita nitidez, era u própria visilo dessa crise no seio do Governo. 
Havia ati: ontem u consciência de estarmos submetidos à crise. Fal
tava, pura marcar a consciência nacional, convocando-a a exame de 
seus e[eitos e soluções, u própria palavra mais alta. Ela roi dada. 

Foi lenta a tomada de conscicncia oficial, talvez retardada pela 
necessidade de propor ao Pais o desafio da confiança e do domlnio 
sobre sua autonomia decisório no trato de uma questão tornada equi
voca e polêmicu cm virtude do baixo nlvel cm que roi colocada - a 
do petróleo - matéria-prima qui: está no centro da crise energética. 
O Presidente da República tomou a decisão acertada. Ninguém com 
mais autoridade para tomá-la, dominando o assunto cm todas as 
suas implicações e dimensões, politicas, económicas c jurldicas. 
Autoridade é sinónimo de competência. Esta se maniresta pela aceita
ção do caminho dos "contratos de serviço com cláusula de risco", 
que não rercm de rormu alguma, o monopólio estatal exercido pela 
PETROBRÃS. 

A alternativa seria u responsabilidade histórica de admitir todos 
os sucrir.cios e retardamentos, de elevado custo social, sob a rorma 
de controles l'ísicos ineficientes de consumo de energia pctrollrcra c 
de redução ainda mais aguda dos indicadores económicos, que sus
tentam us nossas esperanças de emergirmos da crise com clã reno
vado. f: possível mobilizar uina nação para sacrificios, desde que o 
apelo se ampare nu escolha da economia de recursos em Pais de re
cursos escassos. A mobilização não poderia ser montada sobre os 
slo1ans envelhecidos e u estagnação económica advinda do peso das 
contas de petróleo, sem nada tentarmos porque paralisados por 
rorçu inibitória de um complexo de in[erioridadc politica. Este jã roi 
vencido na Argélia socialista do Terceiro Mundo, na Grã-Bretanha 
trubulhistu e nu União Soviética. Tais palses são hoje exemplos de 
plena utilização du cooperação internacional no campo petrollrero, 
em busca da verdadeira independência - a posse e a segurança do 
abastecimento dessa rorma de energia. 

O monopólio não é [crido pela decisão do Presidente da Repú
blica, A PETROBRÃS vcrsc-á rortulecida- ela que é uma das maio
res companhias da mundo- com a reunião de músculos em rormas 
de parcerias, que estamos aceitando, com naturalidade, em outros 
setorcs de desenvolvimento económico. A decisão é demonstrativa 
do estágio alcançado pela País e uma vitória da inteligência nacional 
:;obre o obscurantismo ideológico empenhado no jogo da crise do 
subdesenvolvimento. Ela abre perspectivas não apenas de créditos e 
de linunciumentos de risco. Mais que isso, acelera a verificação do 
fato essench1l - o du revelação do estoque patrimonial de petróleo e 
gús, com uma divisão de riscos indispensável pura não comprometer 
nossa capacidade de investir cm outros setores abertas ao capital 
cslrt!ngciro. 

O ponto essencial é o da segurança nacional rerorçada pela 
aceleração da busca energética e da matéria-prima petroquímica. 
Outras opções energéticas se aproximam, além das que já existem. f: 
nccess(trio não superestimar, de modo errado, uma polêmicu. sobre o 
produto que iremos agora explorar com maior intensidade para 
dimcnsionur cxatumcnte as reservas. Estas só se medem e[ctivamente 
quundo os poços iniciam suas produções. A polêmica só estará equa
cionnda cm sua dimensão de segurança c, portanto, em seu nível po
Htico, quundo c se o petróleo estiver eni produçi\o nos limites de nas
su fronteira, à sombra da· poder c da capacidade de intervir de nossas 
Forças Armadas. Enquanto c se o petróleo continuar a nuir de Jon
gfnquus puritgcns, distuntcs de nosso braço armado, u segurança nu
cionul c a segurança militar do País persistiri\o na condiçi\a de variá-

vel precária cm cogitações decisivas, Tudo pode acontecer nas áreas 
conturbadas e tensas de uma situação internacional, que não prima 
por estabilidade e ordem. A disputa de poder mundial assume ror
mas de risco poHtico-militar muitas vezes superior aos riscos meno
res assumidas em contratos de serviço com o risco transrerido para o 
parceiro estrangeiro em proporçi\o adequada. 

O binômio desenvolvimento e segurança supõe riscos de todo 
tipo. Inclusive os riscos poHticos decorrentes de comportamentos 
oposicionistas sem noção de limites na rormulação das críticas. Ne
nhum país se rorma sem aceitar as oportunidades que trazem riscos 
calculados na redução dos riscos reais da dependência de fontes de 
matéria-prima fora do controle até mesmo das superpotências c sob 
posse de um cartel de ações imprevisíveis. 

O Congresso, os Partidos e a opinião pública têm o papel de re
presentar as mani[cstações da prova de maturidade exigida. Os ter
mos du crise, tal como descritos pelo Presidente da República, encer
ram· um ciclo em que o otimismo se amparou em indicadores de 
crescimento l:conômico incompatíveis com a época ora vivida. Sob a 
açãa da verdade agora dada, aparecem dissonantes tantas mani[es
taçõcs de otimisma, a despeito de uma realidade alterada em opo
sição ao urunismo. O Governo que orereccu o quadro, na rorma que 
imaginou indispensável, assina compromisso com o Pais. O compro
misso das açõcs e das palavras coerentes. Não deverá permitir, por 
via de vozes secundárias, e cm nome de motivações psicocconômicas 
ou político-eleitorais, amortecer ou abrandar a validade da palavra 
presidencial. 

O País está maduro, queremos afirmar com confiança. Não po
de ser conrundido par incoerências, retrocessos ou de[ormações dos
figurantes de uma política definida por sua autoridade maior. 

Sr. Presidente, cabe-me ainda prestar aqui, neste momento, 
homenagem aos eminentes Líderes Senadores Virgílio Tãvora e 
Jarbas Passarinho, c pedir aos nobres pares, nesta Casa, que enten
dam a louvável iniciativa de Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República, c que antes de aqui se caracterizar vencedores c vencidos, 
estejamos todos convencidos do acerto das medidas de Sua Exce
lência. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma ses
são a realizar-se hoje, às 18 horas c JO minutos, no plenário da Câma
ra dos Deputados, destinada à leitura das Propostas de Emenda à 
Constituição n•s 38 e 40 de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais havcn
~o que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a de 
segundu-rcira próxima, dia IJ, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votuçiia, em turno único, do Requerimento n• 446, de 1975, dos 
Senhores Senadores Laurival Baptista e Ruy Santos, solicitando a 
trunscriçiio, no Anais do Senado Federal, do pronunciamento [cita 
pelo Presidente Ernesto Geiscl, no dia J de outubro corrente, na ses
silo solene de encerramento do VIl Congresso Brasileiro de 
Cooperativismo, em Brasília. 

-l-

Discussi\o, cm primeiro turno, do Projeta de Lei do Senado n• 
17, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson Càrneiro, que 
acrescenta purágraro uo urtigo 19 da Lei n• 5.107, de IJ de setembro 
de 1966, tendo 

PARECERES, sob n•s J 16 c 317, de 1975, das Comissões: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidadc, nos termos do substitutivo que apresenta, com voto em 
scpurndo do SenhorSenndor Nelson Cnrnciro: c 

-do Loglsloçiio Soclol, ravorávcl. 
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-3-

Discussiio, em primeiro turno, (apreciaçilo preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do regimento interno), 
do Projeto de Lei do Senudo n• 147, de 1974, de autoria do Senhor 
Senador Vasconcelos Torres, que restringe o uso da palavra nacio· 
nal, na denominação, às sociedades de economia mista com 
participuciio majoritáriJ da União, tendo 

PARECER, sob n• 430, de 1975, da Comissilo: 
-de Constltul~ilo e Justl~a, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gon~alves) - Está encerrada a 
scssiio. 

(Levanta-se a sessão à.r/8 haras e 30 mlnu/os.} 



I· 

I 163• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 13 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES, 
BENJAMIM FARAH E ALEXANDRE COSTA 

Ás 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs . .Senadores: 

Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Esteves- José Lindoso 
- Cattctc Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco ..:. Ale
xandre Costa- Henrique de La Rocquc -José Sarncy - Fausto 
Castelo-Branco- Hclvídio Nunes- Mauro Benevides- Virgílio 
Tâvora- Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Lourival Baptista 
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rczcndc - João Cal
moo- Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Itamar Franco
Magalhães Pinto- Lázaro Barboza- Saldanha Dcrzi - 'Evclâsio 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (MaeaUÍães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparcdmcnto de 28 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. , · 

O Sr. t•-Sccretllrio vai proceder à leitura do Expediente. 

1: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sánclonado: 

N• 195/75 (n• 312/75, na origem) de !O do corrente, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 67/75 (n• 722-B/75, na Casa de 
origem), que altera o urtigo 14 do Decreto-lei n• 55, de 18 de 
novembro de 1966, que define a politica nacional de turismo, cria o 
Conselho Nacional de Turismo c a Empresa Brasileira de J'urismo, c 
dâ outras providôncias, · . 

(Projeto que se transformou na Lei n• 6.253, de lO de outubro 
de 1975). 

De agradecimento de remes.ra de autógrafos de decretos 
/egislatiYos: 

N• 196/75 (n• 310/75, na origem) de 10 do corrente, referente 
nos Decretos Legislativos n•s 82 a 84, que aprovam, respectiva
mente, as mutí:rias constantes das Mensagens da Presidência da 
República n•s 137,252 c 261, do corrente ano. 

PARECERES· 
PARECERES N•s 476 e477, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 064, de 1975 (n• 19· 
8, de 1975, na origem), que fixa os valores de retribuição do 
Grupo-Pianejamento e dá outras providencias. 

PARECER N• 476, DE 1975 
Ou Comlsdo de Serviço Público Civil 

Reldtor: Senador Hdtor Dias 
Dundo continuidade ii impluntaçilo do Plano de ClassificaçUo 

,do Cargos, instituído pela Lei n• 5.645, de 1970, o S~nhor Presidente 

du República propõe o presente Projeto de Lei que define Ó Grupo
Piunejamento c fixa os valores de retribuição dos cargos cogitados. 

A proposição estabelece, também, que o ingresso na Categoria 
Funcional de Técnico de Plancjamcnto far·sc-â unicamente sob o 
regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, cm virtude de con
curso público de provas ou provas c títulos c que ..... será inicialmcn
'" constituída mediante a transformação, por a tos do Poder Executi
vo, dos cargos ocupados por funcionários portadores de diploma de 
curso superior de ensino, que lograram habilitação no primeiro 
Programa de Treinamento para a Sclcção de Técnicos de Pla
'ncjamcnio, realizado cm 1973, pelo então Ministirio do. Plane: 
jumento c Coordenação Geral". 

Elucidativo trecho da Exposição de Motivos do Senhor Dirctor
Gerul do DASP, que cmbasa ~ Projeto, ressalta-lhe o mérito, verbls: 

"Os recursos humanos de que necessita o Sistema de 
Plunejumcnto apresentam peculiaridades que se devem, basi
camente, ao fato de que as respectivas atividades exigem, 
pura sua conveniente integração, conhecimentos intcrdisci· 
;plinarcs c técnicas específicas ainda não encontráveis no mer
,cado de trabalho". 

As características peculiares da mencionada Categoria Fun
cional impõem a concessão de bolsas aos candidatos que lograrem 
aprovaçilo no concurso c que forem indicados ao Programa de Trei
namento, o que í: previsto no § 6•, do art. 2• do Projeto, c que cons
.titu! parte integrante do rcferid.o processo seletivo. 

Coerente com as leis que criaram os demais Grupos, a proposta,, 
oru cm exume, ao fixar o padrilo de retribuição, para os diversos 
níveis de vencimentos, exclui, do mesmo, quaisquer outras gl·atifi
cuções, salvo o adicional por tempo de serviço c o saldrio·famUia, os 
quais, por sua própria natureza, incorporam-se ao vencimento-base. 

o m~~mo acontece com o referido no art. 5• do projeto, que 
veda a utilizuçilo de colaboradores eventuais, retribuídos mediante 
recibo, paru atividades compreendidas no Grupo-Pianejamcnto. 

Por consentâneo com as necessidades de cada órgilo do Poder 
Executivo e nada havendo que se oponha ao presente Projeto de Lei, 
opinamos pela sua aprovaçilo. . 

Sala das Comissões, é:m 09 de outubro dc·l975.- Lllzaro Bar
boza, Presidente - Heitor Dias, Relator -·Mauro Beneviélcs ....; 
Alexandre Costa.' . 

PARECER N• 477, DE 1975 
Da Comissão de Finanças 

Relotor: Senador Ruy Santos 
o presente projeto originário do Poder E'xecuÜvo c cncum;nna

do u apreciação do Congresso Nacional, nos termos do disposto no, 
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art. 51 da Constituição Federal, objetiva a implantação do Grupo. 
Planejamento, composto pela Categoria Funcional "Técnico de 
Planejamento", bem como a fixação dos respectivos valores de rctri· 
buição, 

Ampara-se a pmvidência na autorização expressa no· art. 4• da 
Lei n• 5.645, de I O de dezembro de 1970, que estabelece: 

"Art. 4° ·outros Grupos, com caractertsiicas próprias, 
diferenciados dos relacionados no artig!> anterior, poderão 
ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justifica
rem as necessidades da Adminisiração, mediante ·ató do 
Poder Executivo," 

A justificação para a criação do Grupo encontra-se sobejamente 
demonstrada na Exposição'dc Motivos firmada pelo Diretor-Gcral 
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, que esclarece: 

"Por força da experiência então acumulada, o Decreto 
n• 11.3S3, de 9 de novembro de 1972, ao institucionalizàr 
o referido Sistema, definiu mais precisamente as áreas de 
responsabilidade funcional de seus componentes, além de 
especificar-lhe os m.odos de integração, destacando-se, então, 
para fazer face a essas responsabilidades c a suas múltiplas 
necessidades, a conveniência de constituir-se adequada 
estrutura de recursos humanos. 

Dentro desse objctivo, o•então Ministério do Planc)a· 
·menta c Coordenação Geral, mediante prévia aprovação 
presidencial, promoveu um Programa de Treinamento c Scle
ção para o Sistema de Plancjamcnto, o qual pretendeu, 
inicialmente, colocar 170 técnicos nos seus diversos órgãos, 
atendendo, em pàrtc, às necessidades levantadas cm todos os 
Ministérios, Órgãos integrantes da Presidência da RcpúblÍca 
c AutarqÚias federais. 

Os recursos humanos de que necessita o. SistCIT\a de 
Planejamcnto apresentam peculiaridades que. se devem, 
basicamente, ao fato·de que as respectivas atividadcs exigem, 
para ·sua conveniente integração, conhecimentos interdis
ciplinares c técnicas· especificas ainda não eneontràveis ·DO 

mercado de trabalho. 

Em razão disso, cogita-se da criação, com fundamento 
no artigo 4• da Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970, de 
Grupo especifico, denominado "Planejamento", composto 
pela Categoria Funcional "Técnico de Planejamento", que 
deverá absorver aquelas atividades imprescindlveis à 
implcmentaçilo do referido Sistema, para 'cujo e~erclcio ê de 
exigir-se, além de diploma de curso superior, formação bftsi· 
ca própria das Arcas de interesse do Sistemà, que serâ objcto 
de Programa de Trcinqmento elaborado pela Secretaria de 
Planejamento, mediante entrosamento com este Órgão." 

A nova Categoria de que trata a presente proposição segue a sis· 
temática até: então udotada para o Plano de Classificação de Cargos, 
institurdo pela mencionada Lei n• 5.645, de 1970, cabendo ressaltar 
a cessação de vantagens até então concedidas aos respectivos ocupun· 
tcs, com exceção da gratificação adicional por tempo de serviço " o 
salârio-famllia. Por outro lado, fica vedada a contratação c utiliza· 
çõo de colaboradores eventuais para a execução das atividades 
inerentes ao Grupo Funcional. 

Como inovação, tendo em vista as necessidades especificas dus 
tarefas eminentemente técnicas atribuídas ao "Técnico de Planeja
'mento", u forma ordinAriu de recrutamento do pessoal prevê a selc
çilo de candidatos cm r~gime da legislação trabalhista distribu(da em 
duns etapas, onde se incluiu a conclusilo, com aproveitamento, do 
Programa de Treinamento u ser ministrado e regulamentado pela 
Administração. 

O custeio decorrente da impluntaçilo do referido Grupo Funcio
nal, consoante o art, 7• da proposição, será atendido pelos recursos 
orçumcntúrius próprios dos órgilos respectivos c por outros destina. 

dos a esse fim, nos termos do art. 12, combinado com o art, 8•, III, ia· 
dos da já citada Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970: 

Somos, assim, pela aprovaçilo do projeto, pois incÍdstc óbice de 
natureza financeira que se lhe possa opor, 

Saiu das Comissões, cm 9 de outubro de 1975.- Amaral Pel· 
xoto, Presidente - Ruy Santos, Relator - Jluy Cunelro - Mauro 
Benevldes- Jmé Freire- Saldanha Derzl- Benedito Ferreira
Roberto Satumlno- Leite Cbnes. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)..;,. O Expediente lido. 
vui à publicaçiio, (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 194, de 1975 (n• 311/75, 
na origem, de 10 do corrente), pela qual o Senhor Presidente da 
Repüblica, nos termos do disposto no art, 112, item VI, da Constitui· 
ção, submete uo Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda pura que seja levantada a proibição contida ·na Resolução 
n• 58/68, desta Casa, a fim de que seja autorizado o Governo do. 
Estado da Bahia a elevar para CrS 1.928.605,909,00 (hum bilhão, no· 
veccntos c vinte e oito milhões, seiscentos c cinco mil, novecentos e 
nove cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, para os fins 
que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia c de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (M111lhies Pinto)- Sobre a mesa, oiT
cio que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

E lido o scg~inte 

Of.s{n. 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador José: de Magalhães Pinto 

Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente, 

09 de outubro de 1975 

Temos o prazer de comunicar a Vossa Excelência e, por seu alto 
intermédio, aos Senhores Senadores, que as Comissões de Relações 
Exteriores c de Minas c Energia, aceitando a sugestão do nobre Sena· 
dor Franco Montoro, feita cm Plenário c a nós encaminhada através 
dos Olicios n•s SM/425 c 426, de 16 de setembro tlltimo, dessa Presi
dência, deliberaram realizar, no próximo dia 15 (quarta·feira), às 
9,00 horas, rcuríiilo conjunta, à qual contparecerilo os cientistas 
Professor Josó Goldembcrg, Diretor do Instituto de Flsica da Uni~cr· 
sidadc de Silo Paulo, e Professor Israel Vargas, da Universidade 
Federal de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas Radioati •as de 
Belo Horizonte, que irilo oferecer os seus abalizados depoimentos so· 
bre a Politica Nuclear Brasileira c sobre o Acordo Nuclear firmado 
pelo Brasil e a Alemanha Ocidental. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
nossos protestos de estima e alto apreço. - Daniel Krleger, 
Presidente du Comissilo de Relações Exteriores - Joilo Calmon, 
Presidente dn Comissilo de Minas e Energia. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - O expediente lido 
vai u publicuçilo. 



-303-

Sobre a mesa, comunicação que scrll lida pelo Sr. I •·Sccrctârio. 

e lida a seguinte 

Em 13 de outubro de 1975. 

Senhor Presidente. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei do Pais a partir de 18 do corrente, pnrà, devidamente 
autorizado pelo Senado, na formá do·art. 36, § 2•, da Constituição c 
art. 44 do Regimento Interno, participar da XXX Sessão da Assem· 
bll:ia;Geral das Nações Unidas, a realizar-se em Nova Iorque. 

Atenciosas saudações.- Senador Lourlval Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhieo Pinto)- A Presidência fica 
ciente. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra no nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Sefllpe. Pronuncia 
.o segulntedlscurao.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Iniciou-se ontem, 12 .de outubro, o ano comemorativo ao 
primeiro ccntenârio da Escola de Minas c Metalurgia de Ouro Preto, 
fundada a 12 de outubro de 1876, c que, ao longo desses anos, for· 
mou para o País gerações de competentes técnicos, que se têm 
dedicado a tra~sformarem riqueza o nosso imenso potencial mineral. 

Foi Dom Pedro 11, através de decreto real, quem criou a hoje 
tradicional Escola de Ouro Preto, então a primeira Escola de Minas 
da América do Sul. Coube ao engenheiro francês Henri Garccix, 
contratado pelo Imperador, localizar c instalar a Escola. Ouro Preto 
pela sua proximidade às indústrias siderúrgicas c centros de minera: 
çlio da época, foi b local escolhido. Dali têm saído notâvcis cn· 
gcnheiros, projctados nacional c internacionillmcnte nas atividadcs 
ligadas à geologia, metalurgia c mineração. 

Dentre esses, c como símbolo dos pioneiros da geologia no País, 
aos quais devemos a descoberta do petróleo, destaco o engenheiro c 
geólogo de Ouro Preto, Pedro Moura. 

Com 50, anos de vida profissional ontem completados, o 
engenheiro Pedro Moura é: um exemplo para servir de estímulo nos 
jovens profissionais, principalmente para aqueles que abraçam o 

ramo da geologia, tendo sido homenageado, na data, na Escola, cm 
Ouro P.rcto. 

De 1925 a 1939, trabalhou em pesquisas de petróleo em toda a 
Amazônia, desde o Amapâ até: o Acre. Muito contribuiu para o 
conhecimento geológico da área. 

Em 1940, após a descoberta de petróleo cm Lobato, na Bnhia, 
foi designado para chefiar os serviços geológicos daquele Estado, c, 
posteriormente, cm 1944, para chefe do CNP (Conselho Nacional de 
Petróleo), onde ficouuté 1954. 

Na Bnh1a. 'localizou o primeiro campo comercial de petróleo no 
Brasil, o campo de Candeias, c outros cm seguida, entre os quais o de 
Água Grande. 

Realizou viugens de reconhecimento geológico ao Nordeste, 
Muto Grosso c Parahú, c, com a criaçilo da PETROBRÁS, cm 1954, 

.foi chefiar o escritório da empresa cm Nova Iorque, c, posterior-' 
mente, o escritório cm Pu ris. Em 1961z·egrcssou ao Brasil, tendo sido 

incumbido de comentar o "Relatório Link". Em 1962, foi nomeado 
Superintendente Geral do Departamento de Exploração, cargo que 
ocupou com eficiência até 1965. Durante sua gestão, foi dada ampla 
atenção c importância ao técnico nacional, tendo sido descobertos 
novos campos na Bahin, Cnrmópolis cm Sergipe, c cm Alagoas. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA - Serslpe) - Com 
muito prazer, Senador Eurico Rczcndc. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- Quero con· 
gratular·mc com o pronunciamento de V. Ex•, sobretudo com a 
homenagem que V. Ex• presta ao aplaudido Geólogo, que, realmen
te, teve o seu nome c o seu conceito inscritos na História deste Pais, 
como vigoroso defensor da nossa emancipação cconômica, através 
da busca c da exploração do nosso petróleo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Ser1lpe)- Sou 
muito grato a V. Ex•, eminente Senador Eurico Rczcndc, por esse 
aparte que muito vem enriquecer o meu pronunciamento, c pelos 
justos conceitos que faz do notável engenheiro c geólogo Pedro 
Moura. 

Exerceu ele várias missões no exterior, a serviço do Governo 
brasileiro. Agraciado com a Medalha de Ouro da Academia Brasilci· 
ra de Ciências, o Engenheiro Pedro Moura apresentou mais de 50 rc· 
latórios c conferências que muito contribuiram para o estudo gcoló· 
gico do País. Atualmentc, escreve suas memórias, c novos fatos ccr· 
lamente surgirão para o mundo geológico. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- Sefllpe)- Com 
muito prazer, eminente Uder Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Amigo, de há muito, 
do Engenheiro Pedro Moura, principalmente quando S. Ex• serviu 
na Bnhin, quero associar-me à homenagem que V. Ex• presta a esse 
ilustre brasileiro. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Sefllpe)- Tam· 
bé:m sou muito grato a V. Ex•, Senador Ruy Santos, pelo seu aparte, 
que honra, sobremaneira, o meu pronunciamento, dando o seu valia .. 
so depoimento sobre o engenheiro Pedro Moura. 

Do meu Estado, silo muitos os engenheiros formados na Escola 
de Ouro Preto. Dentre eles destaco: José: Rollcmbcrg Leite, a tua! Go· 
vcrnador do Estado; Fernando Porto: José Francisco Barreto So· 
bral; Klebcr Farias Pinto; Fausto Soares de Andrade; Edmundo 
Menezes Dantas; Alberto Prado Barros; José Walmilio Monteiro; 
Fernando Monteiro; Ubirajara Qunrantn c João Epifânio Bosco, 

Com este discurso, pretendemos ter exaltado uma instituição no· 
tável, que, nos seus 99 anos de vida, contribuiu, de maneira marcan· 
te, para a formação de uma elite de profissionais do campo da Geo· 
logia c da Mincraçilo, que dcrnm c vêm dando inestimável contribui· 
çilo ao desenvolvimento do Pais. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eurico Rczcndc. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espírito Santo. Pro
nuncio o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Podemos dizer, senão mesmo identificar, que, n partir de sena· 
fcirn última, tri1vou-sc, neste Pais, uma batalha, talvez decisiva, para 
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os nossos destinos, batalhn que tem como protagonistas o eminente 
Presidente da República e o Movimento Democrático Brasileiro. 

O ilustre Presidente Gciscl, aliando c reforçando a sua compos· 
turu governamental com suas qualidades de honradez pessoal c sob a 
égide de um indeclinável sentimento de dever, falou à Nação, com. 
franqueza, com desassombro, como um estadista que, realmente, se. 
revelou, apontando os caminhos c as soluções, cm favor dos intcrcs·· 
ses. nacionais. 

Deu Sua Excelência as coordenadas, descortinou as dirctrizcs, 
e111 favor do Brasil, que todos dcsejnmos grande, pela diminuição do 
grau c du c•tensuo da nossn pobreza; c o MDB contra-atacou, não 
!Ustcl1tando a bandeira do interesse nacional, data venla, não se 
propondo a examinar, com seriedade, pronunciamentos sérios, mos, 
ao contrário, como que desejando que a pobreza, neste Pais, perdu· 
re, naquele mesmo grau c naquela mesma extensão, para que dessa· 
~csgraça ele possa colher as vantagens c os dividendos de uma mera, 
~tastigac;ào eleitoral. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex• 
\1111 aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espfrito Santo)- Eu 
lled'tria ao meu eminente colega· que deixasse mais para o final do 
111cu raciocínio as suas intervenções, porque estou sob a coação re· 
!lilnental dopcqueno tempo de qu~ disponho. 

Mas não vou dizer aqui, Sr. Presidente, que a verdade esteja scn-' 
do sustentada apenas por nós, porque ela o está pelo pensamento res· 
ponsável deste País c que acaba de ser traduzido num brilhante edi· 
torial do Jornal do Brasil que classifica o comportamento da Oposi· 
<;;ào como uma conduta de indigência mental. 

A. qui está, o grande jornal brasileiro, sob o titulo Adesllo à Po
bre:za •••minando o ponto de vista do MDB diante das soluções 
hor<licas, preconizadas no discurso presidencial, c demonstrando, co·· 
~o uqui nos propomos a fazer, que o comportamento oposicionista; 
é: oocrumente eleitoreiro c de costas voltadas para os interesses 
nac-ionais: 

"A nota do M DB referente à abertura de alternativa de 
contratos de serviço com risco na exploração e produção de 
petróleo, sob jurisdição da PETROBRÁS (BRASPETRO) é 
pobre de argumentos e injuriosa no lugar que deveria ter sido 
dedicado à formulação' de uma alternativa para a politica do 
Govc:rno pura a crise." 

l'or que, Sr. Presidente, o Jornal do Brasil taxou a nota do MDB. 
de i11juriosa? E;: porque nela se contém um texto digno de ser remeti· 
do para os arquivos da repulsa nacional. Diz o MDB: 

"Cotejados os fatos e argumentos, salta aos olhos a evÍ· 
di':ncia de que, na origem da decisão governamental, há vU• 
trm razões não declaradas." 

Ora, Sr. Presidente, um partido de responsabilidade nucional
<> bv iaoocnte. porque todo partido, hoje, é de responsabilidade na· 
dona!. -não pode, de maneira alguma, vir a público, sem provas 
c.oacrctas, acusar o Chefe da Naçilo de haver declarado muita coisa c. 
c:<condido outras razões de decidir. 

~us n contumí:liu oposicionista não fica nesses limites, Vai mais 
u lcoo: 

A recente visita do Ministro da Fazenda aos Estados 
Unidos e a alegação por ele feita na reunião do Ministério, da 
importância dos contratos de risco para a manutenção da 

credibilidade do Brasil no Exterior; a inesperada vinda .do 
embaixador Roberto Campos poucos dias antes; a rapidez 
injustificável c todo o clima de pressão c desinformação que 
cercou a mudança de rumo da PETROBRÁS, deixam cn· 
!rever todo o jogo de forças que atuou no episódio. ' 

Antes, a nota era apenas injuriosa; agora, através desse texto 
reproduzido, ela se apresenta com o impacto c a maldição da calúnia 
dirigida no Senhor Presidente da República c a quantos outros sejam' 
responsáveis pelos dcstin~s governamentais deste Pais. 

E prossegue o editorial: 

A pobreza de argumentos se revela na cr(tica histórica de 
alegadas omissões de Governo~ do Brasil. Ora, a única critica 
histórica cabfvcl c racional seria a de que a alternativa dos 
contratos de risco não foi tomada a mais tempo. As outras ai· 
ternativas citadas pelo MDB estão ainda cm pcr!odo de in· 
venção, de inovação, de pesquisa c não chegam a constituir 
realmente alternativas a curto prazo c a médio prazo para a 
iniciativa dos contratos de risco. Por estarem neste pcr!odo 
incipiente c primário, as sugestões supostamente construtivas 
do MDB não têm carátcr excludente da decisão tomada pelo 
Presidente da Rcpablica. 

AI cstâ o ponto de indigência mental: a critica histórica 
do MDB à politica ccortómica, seguida até a decisão prcsi· 
dcncial, carece de m!nima · racionalidade. Ela ressalta a 
ausência ou o retardamento da politica de substituição de im· 
portnçõcs. A valer tal critica, ela tcrâ de abranger também a 
substituição de importação de petróleo. 

Nesta oportunidade, atiro um parêntesis. 
Há poucos dias, tive o ensejo de ler um relatório a respeito de 

conferência pronunciada por um Deputado da ala radical do MDB, 
numa das Universidades brasileiras. Pois bem, esse Deputado 
aconselhava, como solução para os problemas brasileiros, agirmos 
como a OPEP. Isto é, o Brasil, através das suas matérias-primas ou 
dos seus produtos industrializados, pressionar o niundo industrializa· 
do!(; esse lipo de. solução que o parlamentar oposicionista apresenta 
pura os graves problemas brasileiros, como se tivéssemos capacidade 
pura tal, ou, se tivéssemos, se seria prova de apreço pela humanidade, 

Nesse ponto, portanto, o MDB confessa que nem o mo· 
no pólio estatal do petróleo nem a PETROBRÁS foram capa·· 
zes de realizar, no devido tempo, isto é, antes dos sacrifícios 
da crise de energia, a substituiçilo da importação de petróleo, 
Nem um nem oútra. realizaram o objctivo, substituindo a im
portação dessa matéria-prima fundamental - o petróleo, 
Portanto, a critica do MDB deveria ser lógica, como a nossa. 
Ou seja, deveria concluir conosco ~c implicitamente com o 
Presidente da República- que continuamos dependentes em 1 

matéria de petróleo, apesar do monopólio cuja politica 
nunca foi criticada pela Oposição, mesmo quando niio deu 
prioridade à exploração c à produção. À época, um tabu sus
tentava a tese du intocnbilidnde da politica pctrollfcra. l!sta 
foi mantida f?ra de critica pela ri.gidcz dos que hoje reconhc· 
cem no Governo e na Oposição não ter havido prospcc·;ão c 
produção suõcicntcs c cm tempo Otil, 

O MDB não tem coragem para proclamar toda a ver· 
dadc c muito menos admitir, como o Presidente da Rcpú.' 
blica, que a crise obriga a necessidade de tentar a nova alter· 
riiltivn dos contratos de risco, que não exclui qualquer outra 
iniciativa para nos tornar menos dependentes c vulneráveis, 
do ponto de vista de segurança militar c económica, do cartel 
petrolífero. O comportamento deste é imperialistu na acUmu-, 
laçiio de fantásticas reservas de pctrodólarcs de utilização, 
ignorada. 

O fato é que estamos !entanto realizar agora, com menos 
riscos c sacriiTcios para o povo brasileiro, a substituição de 
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importações de petróleo. Infelizmente, nem nós, nem nossos 
passiveis parceiros sabemos hoje, no bojo do crise, se temos 
. ou nilo petróleo cm quantidades económicos capazes de redu· 
zir ponderavclmcntc o peso do petróleo cm nossa balança 
comercial. Só se sabe, com certeza, a existência de petróleo, 
cm quantidade económica, depois que ele começa jorrar. O 
.monopólio, nilo ferido pelo decisão presidencial, não foi ca· 
,paz de nos resolver essa dúvida crucial. 

O ataque que hoje o. MDB faz à politica da 
PETROBRÁS deveria ter sido feito cm época oportuna. 
Agora, ela tem claro carátcr eleitoral c oportunista. Na v'er· 
dadc, a recusa cmedcbista ao processo de acelerar o conheci· 
menta de nossas reservas e de sua exploração estará demons· 
trando que ri alternativa do MDB é, de fato·, o racionamento, 
de elevado custo social devido à redução da atividade eco nó· 
mica em geral. O racionamento agravaria a recessão c 
'causaria desemprego industrial em escala imprevislvel. 

Abro outro parêntese. A Oposição concorda cm que o nosso 
deficit internacional vai, hoje, a quase 7 bilhões de dólares, e as 
importações de petróleo são responsáveis por quase a metade desse 
índice. 

Por isso, a subsidiária da PETROBRÁS é alvo de ataque 
do M DB, como se fosse crime tentar red·~zir nossa dcpcndên· 
cia de petróleo do cartel produtor por todos os meios e mo· 
dos legítimos em um País dono de seu destino. 

O MDB parece estar aliado a esse cartel. Não hã, na 
nota do Partido da Oposição, uma linha sequer de crítica à 
politica de preços do cartel. Só há críticas à política de preços 
'do Governo brasileiro, que visa a reduzir o consumo por 
:meio hábil c investir em transportes de massa. O MDB nilo 
'se lembra que a grande vítima desse cartel imperialista são os 
'países pobres e as nações cm desenvolvimento. O silêncio é 
suspeito e adere ao jogo da pobreza c do subdesenvolvimento. 

Tem sido um realejo, por parte da Oposição, a crítica ao Gover· 
no, acusando-o de fazer a drenagem de nossas riquezas para o ex· 
ter i o r. · 

Pois bem, Sr. Presidente, no instante cm qu~, através da fórmula 
dos contratos de risco, estaremos atraindo dinheiro de fora, a acusa· 
ção perdura, sem dúvida cometendo-se evidenteoontradição. 

Em lugar dessa reprimenda necessária aos novos ricos 
do mundo, que estão arruinando os países pobres, o MDB· 
volta-se injuriosamente sobre as razões que conduziram à de· 
cisão brasileira. Lança suspeitas desrespeitosas à honra do 
Governo brasileiro, como se este fosse scnslvcl a influências 
espúrias. O MDB, novamente, viola a ética da prãtica polfti· 
ca e adere ao mais baixo estilo radical, que pretende destruir 
as Jnstituições e baixar a taxa democrática do Pais parajustifi· 
ear o apelo à violência. As dúvidas e as suspeitas· não se 
compatibilizam com a possibilidade de diálogo. Elas só se 
ajustam ao desatino e ao desespero na tentativa de macular a 
honorabilidade do Poder. . 

O Pais está atento às provocações em favor da dcsor· 
dem. 

E aqui abro outro parêntese, para dizer que na manhã de hoje 
apareceram chavões comunistas nos bairros de Toguatinga c de 
Ceiltindiu, apregoando "o petróleo é nosso"; c "abaixo os cntreguis
tas" como se o Senhor Presidente da República fosse o chefe de. um 
bunda de entreguistas, neste País, e não fosse um Estadista, 
preocupado únic1~ c exclusivamente, com o cumprimento de seu de· 
ver pura com este Pais. 

O monopólio estatal nilo foi [crido por contratos de ris· 
co. Estes serão administrados pela BRASPETRO, já ex· 
perimentuda no campo. Quanto à soberania nacional ela só 
pode ser conrundida com o próprio País. Nenhuma empresa 

pública pode ser identificada com o País inteiro. Tais empre
sas siio meios, como disse o Presidente da República, e não 
um fim cm si mesmo • 

Fiz questão, Sr. Presidente, de ler, para constar dos Anais lia.Ca· 
sa, a integralidade deste editorial, que emana de um jornal cuja voca· 
ção democrática c determinação de preservar a soberania nacional 
jamais [oram postas em dúvida; ao contrário, foram sempre reconhe· 
cidas por todos nós. fj um dos mais prestigiosos órgãos da imprensa 
americana que comparece diante do pensamento responsável deste 
Pais para oferecer o estimulo c o calor do seu aplauso ao pronuncia· 
mcnto de um homem profundamente preocupado, através do estu· 
do, da angústia c da lucidez, com a solução dos desafiantes problc· 
mas nacionais. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Concede-me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Esplrlto Santo)- Ou· 
ço V. Ex• c peço desculpas, porque só poderia conceder o aparte a 
V. Ex• nesta oportunidade, pois o meu tempo está prestes a esgotar· 
se. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Agradeço a 
V. Ex• Inicialmente, quero dizer que o clima emocional com que 
V. Ex• lê o editorial do Jornal do Brasil por certo não impedirá o 
Movimento Democrático Brasileiro de, nesta Casa, continuar as 
criticas que julgar necessárias. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Esplrlto Santo)- fj, 
Continuar a campanha eleitoral! 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Mine Gerais) - V. Ex• falou 
nos caminhos c solu.ções do Presidente da República. Concordamos 
com os caminhos e soluções do Presidente da República, mas cami· 
nhos e soluções, que há dois dias a Liderança de V, Ex•, nesta 
Casa, não subia quais seriam. Tanto assim que o Movimento Demo· 
crútico Brasileiro, ao levantar o problema dos contratos de. risco, te· 
ve, através da palavra do ilustre Senador Virgflio Tãvora, a certeza 
de que o Governo deles não cogitaria. Ao que assistimos - sobre· 
tudo V. Ex•s, que são da Aliança Renovadora Nacional, e que a to· 
do instante falam aqui, cm nome do Governo - ao que assis~imos. 
repito, dois dias depois? Ássistimos ao Governo, através da palavra 
autorizada do Senhor Presidente da República, autorizar os contra· 
tos com as cláusulas de risco. Veja o nobre colega que nós, como 
V. Ex•s, fomos também surpreendidos com as cláusulas de risco. O 
clima emocional de V. Ex•, por certo; não vai perturbar o Movimen
to. Dem'ocrático Brasileiro, que não explora, como diz o nobre 
colega, a pobreza. Lamento que tenha partido de V. Ex• esta 
expressão. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espírito Santo) -
Que(: do Jornal do Brasil, com a qual concordo, cm gênero, número, 
grau, geografia c história. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Mln11 Gerais) - Permite-me 
continuar o aparte, Excelência? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) -
Pois niio. 

O Sr. Itamar Franco (MDB-Minas Gerais) - Lamentamos 
que V. Ex• concorde com isso, porque aqui chegamos após as clci· 
ções de 1974, através de uma eleição direta, c jamais exploramos, 
principalmente cm Minas Gerais, u pobreza. Ao contrário, nós, do 
Movimento Democrático Brasileiro, queremos que o Pais cresça har· 
monicumt:ntc. 

O Sr. Evehislo VIeira (MDB - Santa Catarina) - Permite-me 
V, Ex• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) -
Darei em seguida, o aparte ao nobre representante de Santa Catarina. 
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O nobre Senador Itamar Franco realiza, cm boa literatura, 
intriga rendilhuda,dccorrcntc do fato ... 

. O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) - Não se trata de 
intriga, Excelência. I! verdade, consta dos Anais do Senado. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) -
Realizado intriga rendilhada, repito, na critica de que a posição ado· 
tudu pelo Senhor Presidente da República, na histórica hoite de 
quinta-feira, entrou cm contradição com alguns dos seus lideres. O 
próprio Presidente da República, homem que homenageia permnnen· 
temente a verdade, confessou que não gostaria de ndotni aquela so· 
luçào, mus que cru n única que consultava no interesse nacional·'e, 
nesse sentido, dirigiu palavras de solidariedade c de carinho àqueles 
seus eminentes correligionários desta Casa. 

Então, entre a exploração que V. Ex• faz do fato c a palavra do 
Senhor Presidente da República, V, Ex• vai-me permitir, fico, 
gostosamente, com a segunda alternativa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- V. Ex• me per· 
mi te, mais uma vez, para explicar a minha posição? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) -
Gostaria de dar o npurte ao Sr. Senador Evelásio Vieira, que já o so
licitou. Volt:trei, depois, a dar o aparte a V. Ex• 

O Sr. Evelíslo VIeira (MDB- Santa Catarina) - Senador Eu
·rico Rezendc, normalmente V. Ex• é de uma tranqUilidade admirli
:vel nesta Casa, nas suas orações, nos debates. Observei, por duas 
·vezes, V. Ex• sair dessa normalidade. Da primeira, quando debatia 
com o Senador João Calmon, a respeito do MOBRAL; c agora, 
através dos trabalhos da CP I, está provado que a razão estava com o 
'Senador João Culmon. Hoje, V, Ex• volta a evidenciar um estado 
emocional fora do normal, vibrando com o comentário do Jornal do 
.Brasil. a umu interpretaçilo de um jornal contra a posição que o 
nosso Partido tomou. Mas outros jornais têm pensamento c posição 
diferentes e têm exaltado o comportamento, a nota oficial do Movi
mento Democrático Brasileiro. Inclusive a revista Veja, provavel
mente a mais lida no Brasil, na sua edição de hoje elogia o compor
tamento do Movimento Dcmocrátiço Brasileiro, como o da Aliança 
Renovadora Nacional. Quer-me parecer o que atingiu V. Ex• c, pro
vavelmente outros companheiros, í: que a atitude tomada pelo cmi· 
nente Presidente da República, na quinta-feira, veio provar aquilo 
que o MDB sempre disse, que o milagre brasileiro no campo eco
nómico, no campo social, nunca existiu, porque a decisão tomada pe· 
lo Presidente da República, na última quinta-feira, é uma 
demonstração evidente de que o milagre brasileiro não existiu. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) -
Em primeiro 'lugar, a questão de confronto de jornais c periódicos 
fica relegada para uma outra oportunidade. V, Ex• trará os seus jor
nais, as suas revistas, as suas enciclopédias, c vamos debater o 
assunto, 

Quanto à primeira parte da sua intervenção, vemos que V. Ex• 
prossegue naquela intriga rendilhada do nobre Senador Itamar 
Franco. S. Ex• falava a respeito das intervenções dos eminentes 
Senadores Virgílio Távora e Jnrbns Passarinho. V. Ex•. agora, faz 
referência a uma polémica que tive aqui com o Sr. Senador João 
Calmon. Deve dizer a V, Ex• que não há ninguém vitorioso no episó
dio, Jamais neguei que o MOBRAL estivesse alfabetizando crianças 
que deveriam ser destinadas à escola formal. O Sr. Senador João Cal· 
mon defendeu o seu ponto de vista, no sentido de que o MOBRAL 
infantil era um sistema que se generalizava. E não fica bem nem n 
mim nem a V. Ex•, que somos membros da CPI, estarmos aqui 
adiantando o nosso juizo, o nosso voto, o nosso pronunciamento, o 
nosso vercdito. 

Mas V. Ex•, vni me permitir, estou aqui falando com 1/eemên· 
cia, mas cstribndo em dois fatos que ninguém pode negar. I! até umn 
questão de saber ler. A nota do MDB, quando diz: 

"Cotejados fatos e argumentos, salta aos olhos n cvidên· 
cia de que na oriRcm da decisão governamental, há outras ra
zões não declarudns." 

é injuriosa, quando diz que o Governo agiu sob a pressão "do jogo· 
de forças que ntuou no episódio". 

A nota passa a ser caluniosa. E a calúnia é, nu escala hicrár· 
quica, o delito de linguagem gravíssimo. O que o MDB deveria ter 
dito, evitando a calúnia, é que o Governo brasileiro agiu sob a 
pressão de acontecimentos internacionais, c não de grupos interna· 
cionais. 

Esse património, Sr. Senador Evclãsio. Vieira, este dever de 
defender a honorabilidade do Senhor Presidente da República, a 
honradez do Poder, a dignidade do Governo, é nosso e também do 
MDB, é de toda a opinião pública, porque no dia em que procurar· 
mos alcançar a compostura presidencial, que deve ser intocável e 
intocada, este País vai voltar à agitação das runs e à badcrnn dos 
·campos. E esta agitação, poucas horas depois da renção injuriosa e 
desprimoroso do MDBjá está acorrendo por esta portentosa geogra· 
.fia do País. Na Capital Federal, nas cidades-satélites de Tnguatingn e 
Ceilündin, onde bandos de comunistas, de esquerdistas c de radicais 
estão nos qualificando de entreguistas, espraia-se a exploração 
deletéria. 

Eu não posso aceitar essa pcchn c V, Ex• não pode me negar, 
neste episódio, o direito à veemência. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - Santa Catarina) - V. Ex• me 
permite, Senador? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) -
Pediria a meu nobre colega que fosse curto, porque a Mesa já me 
adverte do término do tempo de que dispunha. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - Santa Catarina) - Senador 
Eurico Rezendc, nós, do MDB, não temos culpa que A ou B vã 
pichar as paredes, dizendo que "o 'petróleo é nosso". Igualmente, 
também, em meu entendimento, não hã razão para essa exaltação de 
V. Ex•, porque me parece que isso não terá maiores conseqUências. 
Mas, quanto aos fatos não declarados, o Presidente da República 
não disse que tinha tomado aquelas medidas por,.entre outras ra· 
zõcs, a de credibilidade. Mas o Sr. Ministro da Fazenda declarou. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espirlto Santo)- Sr. 
Presidente, eu não conheço um discurso do Presidente Oeiscl que 
não tivesse cnráter esgotante. Sua Excelência jamais omitiu qualquer 
coisa, tanto assim que o Sr. Senador Lázaro Barboia, tendo cm vista 
o discurso presidencial, parece-me que de agosto, p~diu esclareci· 
menta à Liderança do Governo, c esta negou-lhe o esclarecimento; 
porque o Senhor Presidente da Republica não omitiu coisa alguma. 
E este pronunciamento histórico, na noite de quintn·feira, aborda 
todas as causas e concnusns, todos os fatores, todas as circunstân· 
cins, todos os motivos que impuseram o desencadeamento das 
medidas c soluções a serem executadas. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Goiás) - V, Ex• me permite 
uma rnpidlssima intervenção, não mais que duns frases? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espírito Santo) - A 
esta altura, V. Ex• tem que pedir licença no Presidente da Casa, que 
me adverte, 

O Sr. Evelá•lo VIeira (~DB- Santa Catarina)- Eu lamento,, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Eu também. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) -
;V, Ex• ni\o deve lamentar. 

O Sr. Itamar Franco (MOO- Minas Gerais)- Se V. Ex• não 
quer conceder o aparte, é outra coisa. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) -
Concedi ntí: com sofreguidão, V. Ex• foi o primeiro apurteunte do 
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meu discurso. E muito honrado me sinto quando ocorrem debates 
entre nós, porque todos nós reconhecemos o seu espirita público, o' 
seu valor parlamentar, a sua dedicação aos interesses de Minas 
Gerais c do Pais, 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - V, Ex• está. 
muito convicto de que é um brilhante parlamentar. Não hã dúvida 
de que é, mas permita que aqueles que aqui estão chegando possam' 
apartear o Deus que v,. Ex• é, nesta Casa. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) -
Não, V; Ex• vai·mc permitir registrar a reiteração do meu apreço 
peta eminente colega. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Não, Excc· 
lênéia; não sou cu que estou com este rompante na tribuna, é V. Ex• 

O SR, EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) -
V, Ex• sabe que não abro mão da estima c respeito que tenho pelo 
ilustre colega, mas sempre fui vocacionádo para o debate. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Senador Eurico 
Rezende, V. Ex• não está demonstrando isso, lamentavelmente. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Esplrlto Santo) -Se 
causei alguma erosão na sensibilidade de V. Ex•, peço desculpas, 
pois, repito; tenho estima c apreço por V. Ex•, que é um dos 
melhores parlamentares desta Casa. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) - Muito obriga
do. O mesmo apreço tenho por V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) -
V. Ex• é de uma simpatia muitas vezes perigosa. De modo que ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Mln11 Gerais) - Talvez a 
mesma simpatia perigosa de V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirita Santo) -
... se causei algum grava me, peço desde jã à Taquigrafia que a su
prima 

O Sr, Itamar Franco (MDB -Minas Gerais)...., Não. Absoluta-. 
mente, Excelência. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espirita Santo)- De 
modo que não posso conceder o aparte a V. Ex•, porque o Prcsi· 
dente jâ anunciou que o meu tempo está esgotado. Ademais, o 
assunto está esgotado. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Então, vamos 
considerá-lo esgotado. 

O SR; EURICO REZENDE (ARENA- Espirita Santo)- O 
Senhor Presidente da República falou no Brasil grande através de 
seu pronunciamento, c o MDB, na sua nota, falou no Brasil 
pequeno. (Multo bem!) 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- Rio d.e Janeiro)- Sr. Presi
dente, peço a palavra, camo'L!dcr. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Roberto Saturnino, que falarã como Líder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rio de Janeiro, 
Como Llder, pronuncia o 101ulnte discurso. Sem revido do orador,)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvimos que na falta de argumentos melhores c mais objctivos, 
a Liderança do Governo recorreu ao Editorial do Jornal do Brasil' 
pura criticar a nossa posiçilo, a nota dada pelo MDB, na sexta-feira 
última. 

a claro que podcrlamos, ,também, invocar a opiniilo de outros 
órgilos, pelo menos tilo respeitáveis quanto o Jornal do Brasil, como 
o Jornal de Brasnta, a revista Veja, citada pelo Senador Evclásio 
Vieira, que, uo contrário, acharam a nota do MDB moderada c cheia 
de argumentos realmente ponderáveis, 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - Permite V, Ex• 
um aparte? · 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- Rio de Janeiro)
Vou pedir a V, Ex•, da mesma forma que pediu o Senador Eurico 
R~zcndc, que me deixe falar pelo menos uns cinco ou dez minutos. 

O Sr. Petrônlo Portelia (ARENA - Plaui)- Estou inscrito, en· 
tão, para um aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Srs. Senadores, a agressividade do editorial citado c lido pelo 
Senador Eurico Rczcndc, classificando de indigência mental c outros 
qualificativos o arrazoado dado pelo MDB na sua nota, só revela um 
fato: que o MDB, na sua nota, atingiu o cerne da questão, foi aos 
pontos nevrálgicas c revelou toda a for.ça dos seus argumentos c das 
alternativas que vem oferecendo a esta Nação, não de hoje, masjã há 
alguns' anos. 

A agressividade, a falsa indignação só revelam a fraqueza do 
editorial, que não teve razões para responder àquelas postas pelo 
MDB c teve a saída clássica de apelar para a indignação,· a falsa in· 
dignação de um jornal que, desde o primeiro momento, claramente 
defendeu a posição favorável aos contratos de risco, contrãria, por 
conseguinte, à posição do nosso Partido. 

Por isso, Sr. Presidente, longe de nos constranger, ou de nos inti· 
midar, aquela agressividade só reforçou a no~sa posição, na medida 

·cm que só serviu para solidificar as convicções de que as razões que 
aprc&entamos são aquelas que pesam, cfctivamcntc, na decisão da 
questão posta cm jogo, 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui) - Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro) -
Vou permitir o aparte a V. Ex• 

O Sr. Peirônlo Portella (ARENA - Plaull- Evidentemente, só 
temos razões para aplaudir o debate. Julgamos, todavia, que ele se 
deve processar dentro de padrões éticos, que não podem ser, cm 
nenhuma hipótese, ultrap~ssados. V. Ex• sabe que dei a resposta 
veemente, mas respeitosa, ao MDB, não obstante o meu repúdio a 
uma parte da nota. E ê nessa que insisto, porque entendo que um 
partido, com a responsabilidade do MDB, não se pode prestar a jogo 
de palavrJs insultuoso ao Governo da República c à própria Nação 
brasileira. De maneira q'uc eu pediria, já agora a V. Ex• sereno como 
sempre, que desse à Nação as provas, que o MDB possa apresentar, 
demonstrativas de que o centro de decisão, no caso do petróleo, foi 
criminosamente alienado. Essas provas nós as solicitamos, as exigi
mos de V, Ex• Dá nossa parte, temos não apenas a evidência do con
ceito de que goza o Senhor Presidente da República, mas ainda, a 
lustrear nossa convicção, os fatos. E basta um para demonstrar a 
improcedcncia da argumentação de V. Ex•: este Governo, que 
mudou em razilo da mutaçilo na conjuntura internacional, é o mes
mo que enfrentou todas as pressões c, soberanamente, assinou, não 
faz muiio, um convênio, relativamente ao acordo atômico, quando 
subíamos da posiçilo contrária das grandes potências. Este Governo 
desassombrado, voltado exclusivamente para o interesse nacional 
que; há pouco, autorizou providências para reforçar a posição de lu· 
tu e de trabalho da PETROBRÁS. · 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Senador Pctrônio Portclla, V, Ex• adiantou-se, vou chcgur u esta 
qucstilo. Não vou me omitir, porque o meu Partido assumiu rcs
ponsnbilidadc por aquilo que disse nuqucla nota, Vou, passou posso. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaui)- Ouçamos, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Quanto à nfirmativu de que nós perseguimos interesses eleitorais, 
tumbém nilo nos atinge, Sr, Presidente, 1:: muito fácil confundir u 
defesa dos interesses do povo c dn Naçilo com a defesa de interesses 
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eleitorais. e facílimo, porque, realmente, no fundo, as duas coisas se 
confundem, dentro de um regime democrático, que é o regime pelo: 
qual nós propugnamos. 

Nós já estamos cansados de ouvir- porque parece que este é o 
único argumento que resta ao Governo- qualquer gesto da Oposi
ção, cm defesa daquilo que ela considera de i~tcressc do povo c do 
Pais, qualificado imediatamente de gesto clcitorciro. Isso, para nós já. 
não conta mais nada. Sr. Presidente, Srs. Senadores. Vamos passar 
por cima, porque não vale nada este argumento para nós. · 

Vamos à questão das razões não declaradas. Não vamos fugir a 
ela, 

O Ministro da Fazenda, na'·rcuniiio ministerial que decidiu a, 
questão, colocou como uma das principais razões pelas quais ele 
achava que se devia abrir a contrato de risco, a participação de em
presas estrangeiras, o fato de que este gesto representaria um gcstol 
de abertura do Pais, de abertura de sua polftica anterior c que refleti· 
riu nu credibilidade do Pais no exterior S. Ex~ fez esta afirmação. S. 
Ex• o Ministro da Fazenda deu uma entrevista à Rcvist.a Vej1, na 
qual se referiu à rigidez dos critérios dos banqueiros internacionais e' 
às vantagens que a mudança da polftica brasileira no petróleo traria! 
para u melhoria da situação dessa credibilidade do Paísjunto a esses 
banqueiros internacionais. 

Eu considero um argumento válido. Se estivesse na posição de 
Ministro da. Fazenda, não deixaria de aduzi-lo, porque é, cfctiva
mente, um argumento válido. A imagem do Pais no exterior foi 
ressaltada, como argumento, pelo Senhor Presidente da República, 
quando se referiu à questão do racionamento. 

Muito mais importante do que a imagem do Pais no exterior, é a 
credibilidade do Pais junto às fontes ;internacionais de cr~dito. Por 

. conseguinte; trata-se de um argumento válido, que foi posto com 
muita ênfase pelo Sr. Ministro da Fazenda e repetido em entrevista a' 
um órgão da imprensa dos mais respeitáveis, como i: a Revista Veja. 

Ora, Sua Excelência o Presidente da República não fez referên
cia a, este argumento válido, forte e ponderável, na sua fala à Nação. 
Não vai aqui nenhuma injúria, porque não é nenhum gesto imoral 
achar politicamente aconselhâvcl não se referir a este argumento.' 
Não há nenhuma acusação de gesto imoral, mas simplesmente um 
gesto politico do Presidente da República, que é o Chefe polftico da 
Naçã'o, Sua Exé:eli:ncia achou por bem não se referir a este ar
gumento que consideramos muita· importante, embora para nós não 
se justifique a medida, a menos que a situação seja muito mais grave, 
o que não acreditamos. 

Então, não há nenhum gesto imoral, mas simplesmente um. 
gesto polftico, que achamos errado, Disse aqui desta Tribuna que 
considerava que o Senhor Presidente da República havia cometido 
um crro,1crro, a meu ver, decorrente da. incompetência das suas 
assessorias politicas. E não me refiro a nenhum nobre Senador desta 
Casa, porque os politicas com assento nesta Casa não foram consul· 
tados, foram simplesmente cientificados depois do fato consumado, 
Refiro·me a outra assessoria, que falhou, lamentavelmente, neste 
caso. Reduzo o caso a uma questão de incompetência das assessorias 
políticas. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plau!) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Com muita honra. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA-:- Plaui)- Agora, V. Ex• co· 
loca o problema em termos de credibilidade, fazendo uso de cxpres· 
sões c de argumentações que teriam sido usadas pelo Sr. Ministro da 
Fazenda na reunião do Ministério, a que o público não teve acesso. 
V, Ex• demonstra ser muito bem informado. Como 'faz questão 
também, dizer dos termos cm que as conversas entre os lideres par-; 
lamentares c o Senhor Presidente da República se processaram, Eu, 
que fiz parte dessas reuniões, que conversei com Sua Excelência mui· 
tas vezes a respeito do assunto, talvez fosse a pessoa mais indicada a 

falar sobre a matéria, Todavia V. Ex•.mc toma o lugar c revela ao. 
público essas pretensas conversas, muitas das quais confidenciais. o' 
que mostra em que clima, cm que circunstância de confiabilidadc o 
MDB se dirige à Nação, Mas, Sr. Senador, enquanto V. Ex• acha 
natural, embora talvez nilo suficiente, a motivação que levou o Se
nhor Presidente dà República a tomar tal atitude, o seu Partido, com 
o qual V. Ex• se solidariza, publicou uma nota cm que, se não tem a 
caneta hábil de V, Ex•, tem suas inspirações. E, nela, expressamente, 
o MDB, dizendo-se bem informado, demonstra perplexidade c lança 
o seu mais veemente repúdio à medida Presidencial. São duas expres
sões, duas linguagens, motivações inteiramente diversas. Hã incoc
rônciu à vista. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Juelro)
Vamos por parte, nobre Senador Petrõnio Portclla, Em primeiro lu-. 
gar, quanto a atitude do Ministro da Fazenda na reunião Minis
terial, foi ela n·oticiada por um jornal 1ério, desta Capital, que é o· 
Jornal de BrasHia, na sua primeira pâgina, c não desmentida. e. 
evidente que uma noticia desta gravidade ou ela é desmentida ou pas
sa a ser tomada como verdade. E é o que fizemos: tomamos como. 
verdadeira esta noticia. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plau!) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)-· 
Pois não. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - Inúmeras vezes, 
esse jornal e outros têm dito que o meu aparte aqui, na quarta-feira, 
a um discurso, fartamente mal interpretado, proferido pelo Senador 
Jarbas Passarinho, era simplesmente produto de intuição c não de 
informação que obtivera no Palâcio. O que existe é o seguinte 
e que seja, de uma vez por todas, nesta parte, de logo, o assunto escla
recido. Várias vezes mantivemos entendimento com o Senhor Pre
sidente da República a respeito da matéria. Evidente que o Senhor 
Presidente da República só decidiu, de fato, no dia cm que comuni
cou li Nação. Houve consultas, e muitos dos Srs. Ministros foram ou
vidos, exatamcnte no dia do pronunciamento. De maneira que, por. 
ser ·um assunto técnico para uma decisão politica, envolvia inume
ráveis outras consultas c só após ter vivido todas as ilguras do mun
do,politico, do mundo económico, do mundo administrativo é que o 
Sr. Presidente da República tomou a medida. Nilo houve surpresa de. 
nossa parte. Havia, de fato, uma tendência do Senhor Presidente da 
República, mas não, ainda, uma decisão, que só se consumou a 
partir do dia em que a matéria foi levada a conhecimento do Pais. 
Veja V. Ex• que, na parte que nos concerne, houve distorção dos 
fatos. Nerri por isso, fui público desmentir. A mesma coisa deve ter 
acontecido com vários Ministros de Estado c nesses assuntos as noti
cias proliferam, as versões se multiplicam c a verdade, às vezes, estâ 
longe de todas elas. De maneira que, lamentavelmente, V. Ex•, já 
agora, funda a sua argumentação num jornal -para V, Ex• absolu
tamente insuspeito. 

Ó SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Nobre Senador, trata-se de um jornal sério c bem informado. E uma 
noticiu desta dimensão, dada em primeira página, juntamente com. 
aquela outra que dizia que os Ministros Severo Gomes c Azcrcdo da 
Silveira haviam se manifestado contrariamente à medida, nenhuma 
delus foi desm·entida. Este é um procedimento habitual nosso, os poll
ticos, de tomar como verdadeiras as noticias veiculadas por jornais 
considerados sérios e que não silo desmentidas. Um equívoco sempre· 
i: passivei haver, mas uma noticia, publicada por um jornal 
conceituado c não desmentida, tenha paciência· V, Ex•, nós temos o 
direito de tomá-lu como verdadeira. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (1\tDB- Rio de Janeiro)
Com prazer. 
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O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - Então, já de logo 
I• fonte está esclarecida. V. Ex• a apresenta à Nação, Mas vamos 
entrar, agora, no capitulo confiabilidadc. Sr. Senador Roberto Satur
nino, não dou, ainda que procedente a informação a importância 
que V. Ex• está atribuindo às declarações porventura feitas pelo Sr. 
Ministro da Fazenda porque é óbvio que o Senhor Presidente da 
República, quando tomou a medida, fê-lo convencido de que teria a 
melhor repercussão; por ser um ato rcallstico, fundado cm aconteci
mentos que temos de examinar com toda a proficiência c profundi
dade. E o que V, Ex• considera fundamental é um dado que teria um 
sentido exclusivamente subjotivo. Por isso o Senhor Presidente prefe
riu valer-se de argumentação mais ampla c mais objctiva, como de 
resto fez o próprio Ministro da Fazenda. Esse argumento, para mim, 
não tem a importância que V. Ex•'a.clc pretende atribuir. E muito 
menos justificaria a cvid~ncia, depois cmbuçada numa entrcvisã9·dc 
V. Ex•s.~ ,,para· ser pela nota do MDB. O que V, Ex• estA a dizer não 
urrazoa c nem justifica aquilo que foi dito à Nação sob a responsabi
lidade do Partido de V. Ex•s Credibilidade: é evidente que, sendo .um 
Governo moralizado c vendo que os tempos mudaram, que estamos 
diante da escassez do petróleo, que não temos recursos suficientes, 
materiais c técnicos, para a exploração do petróleo, tal medida viria, 
evidentemente, cm arrimo ao bom nome do nosso Pais. Isto é uma 
mera conseqUência, a que se chega por via de dedução. Mas por si só 
não ó razão bastante. B o registro constante da nota do MDB, no 
meu cntend~r infamante, para o que esperamos ainda as provas que 
V. Ex•, ainda há pouco, anunciava. 

O Sr. José Samey (ARENA- Maranhio)- Dâ licença V, Ex• 
para um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rio de Janeiro) -
lnfamante para V. Ex•, nobre Senador Petrõnio Portella, não 
infamantc para nós. Estamos um diante do outro. O que dissemos é 
que havia razões que não foram declaradas. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - Isto é uma 
dedução, simplesmente, que seria de uma forma ou de outra. 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
A razão foi dada pelo Sr. Ministro da Fazenda, e não declarada pelo 
Senhor Presidente da República. Por conseguinte, havia razões - c 
razões pondc"1veis- que não foram enunciadas. Onde estA a inver
dade? Onde está a calúnia? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí)- Permite V. Ex• 
(As.'ientlmento do orador.) - Infelizmente, não me fiz entender. 
Quero deixar bem claro que, se o Senhor Presidente da República 
tomou uma medida dessa, está impllcitQ que ele acreditava que ela 
reforçasse a credibilidade do Pais. Mas, isso não precisa ser dito. 
Toda vez que cu praticar um ato como politico, evidentemente estou 
certo de que esse ato vai cm favor da minha credibilidade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Nobre Senador Pctrõnio Portella, acho que numa fala, onde o 
Senhor Presidente da República esgotou todos os argumentos, num 
discurso que foi o mais extenso, Sua Excelência não deveria ter omi
tido esta razão, que, a nosso.ver, ó muito importante. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB ;.... Cear4) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB -.Rio de Janeiro)
De modo que não há nenhuma calúnia, mas um gesto polftico da 
Oposição, condenando um gesto polftico do Senhor Presidente da 
República,, o que ó lícito, válido, dentro de um regime democrático. 
Portanto, não há nenhuma calúnia embutida, nenhuma condenação 
u algumuutitudc imoral do Senhor Prcsidcnt~ da Rep~blica.lsto nilo 
pussou pela cabeÇa de nenhum elemento do M DB c, se passou pela 
cubeçu de alguém, foi de um representante da ARENA, porque a 
indiçnuçilo do nobre Senador Eurico Rczcndc, parece, ultrapassou 
os limites do que seria razoável esperar num pronunciamento. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - Cear4) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhio)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Gol4s)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Permite 
V, Ex• um aparte? 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- Acre) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Mas, não' querendo fugir a esta questão, achamos que realmente 
houve um jogo de pressões, de opiniões favoráveis ao Contrato de 
Risco, como é o caso do Sr. Ministro da ·Fazenda, do Embaixador 
Roberto Campos, do Ministro das MinaS'C Energia, uma pressão de 
elementos do Governo a favor da medida, que levou Sua Excelência 
a tomar aquela resolução, dentro de um ponto de vista frontalmente 
contrário ao nosso. Pensamos que, politicamente, Sua E~cclência 
cometeu um erro grave, ao deixar de se referir ao argumento da cre
dibilidade c do endividamento, porque credibilidade está ligada ao 
endividamento, c endividamento externo é uma responsabilidade do 
Governo, não da Oposição. 

O Governo que tudo pode, que tem cm suas mãos poderes tão 
grandes quanto tiveram os governos mais fortes desta República, é 
que tem a responsabilidade pelo nível de endividamento externo a 
que o País chegou. Se, pela via do crescimento desse endividamento, 
está sendo desgastada a credibilidade do País no exterior, a respon
sabilidade é do Governo, e à Oposição cabe criticar, denunciar c 
colocar os seus pontos de vista com honestidade c seriedade. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Cear')- Permite V. Ex• um 
aparte ao seu companheiro de Bancada'! B apenas um minuto. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul)- Permite V, Ex• 
um aparte'/ (Assentimento do orador.)- Estou feliz cm verificar que 
V. Ex• traduz a nota do MDB. V, Ex• situou o Partido nos termos 
cabivcis, de uma oposição honrada c rcsponsâvel. A nota que tenho 
cm mãos oferece interpretações que nos levariam à infãmia c V. E~• 
neste momento .... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Interpretações de quem tem sentimento de culpa. Só pode ser, nobre 
Senador Pctrônio Portclla, porque a intcprctação clara c meridiana 
que nos parece não ó essa a que V. Ex• faz.rcfcrência. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui)- Permite V. Ex•? 
(Assentimento do orador.)- Em primeiro lugar não foi só minha a 
interpretação c V, Ex•s fizeram questão de tirar-nos, inclusive, do 
centro de decisão. De maneira que, já a esta altura, se é sentimento 
de culpu, cu diria: talvez seja decorrente de vicio reducional; talvez 
uma forma muito simplória de fazer uma análise da situação. A intcr- · 
prctação que estou dando encerra referências ignominiosas. ·Mas 
devo dizer u V. Ex• que a retiro c passo a aceitar como oficial do 
MDB esta que V. Ex• está dando porque, de resto, V, Ex• já analisou 
o problema da credibilidade c eu demonstrei que credibilidade cxls
tirll sempre por parte do Governo, cujo objctivo ,é acelerai o desen
volvimento do Pais. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- Rio de Janeiro)
Agradeço o esclarecimento de'V. Ex•, que é muito importante numa 
horu desta. 

Ouço o aparte do nobre Senador Mauro Bcncvidcs, 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - Ceará) - Nobre Senador 
Roberto Suturnino, quero dizer que, dentro da argumentação cxpen-
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didu pelo Ministro da Fazenda e agora realçada por V. Ex•, há um 
outro dado que me permito levar ao conhecimento de V. Ex• neste 
instante: é: o de que um assessor especial da Secretaria do Planeja· 
mento, o Sr. Miguel Colassuono, chegado ontem dos Estados Uni· 
dos, prestava declarações à Imprensa, divulgadas hoje, segundo as 
quais, cm ruzilo da decisão governamental brasileira, o nosso crédito 
teria sido ampliado substancialmente para financiamentos e emprés· 
limos externos. Isso, exatamente, confirma a argumentação do 
Ministro da Fazenda, hoje divulgada no jornal da terra, essa mes· 
ma Imprensa que, agora, está mais muito bem informada porque, já 
sem o guante da censura. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaul)- Permite V. Ex•? 

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui)- Senador Saturni· 
no, veja que, colocado o problema nesses termos, .•. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - .... evidentemente, 
não há nada de censurável. E prefiro que o nlvel do nosso debate se 
mantenha à altura daqueles que têm nas mãos o poder de decisão; 
que não o levemos ao plano de palpites e opiniões de pessoas que, 
por mais respeitáveis que sejam, são simplesmente expressões meno~ 
res para o quadro de decisão do País. 

O Sr. Eve14slo VIeira (MDB - Santa Catarina) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- Gol,o)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. José Sarney (ARENA - Plaui) - Permite V. Ex• um 
aparte? · 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SeraJpe)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - Acre) - Permite V. Ex• um 
,aparte'? 

O Sr. Asenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
Roberto Saturnino, eu pediria a V. Ex• licença para um aparte, 6 
M DB vem sendo realmente critiéado acerbamente nesta tarde. Te· 
nho cm mãos O EotadodeS. Paulo do dia 8, que diz o seguinte: 

Em nome da liderança do Governo, o Senador Virgllio 
Távora reafirmou ontem que o monopólio estatal do 
petróleo não será rompido, porque "o artigo 169 da Consti· 
tuição Federal e o artigo I• da Lei n• 2.004, que criou a 
PETROBRÁS, silo intocáveis". Já o Senador Agenor Maria, 
do MDB do Rio Grande do Norte- contrariamente ao seu 
colega de bancada Orestes Qu~rcia, de Silo Paulo, que 
desmentiu noticias de que seja favorável aos contratos de ris· 
co- defendeu "a urgente participação do capital estrangeiro 
na prospecção de nosso petróleo, em face do crescente empo· 
brecimento do Pais, da prolctarizaçiio de seu povo c da 
impossibilidade de continuarmos importando bens de capital 
e mantendo o alto custo das pesquisas de combustfvel". 

E mais adiante: 

AGENOR MARIA 

No entender do senador cmedebista Agenor Maria, den· 
tro de 20 anos o petróleo será inevitavelmente desvalorizado, 
sendo este um dos motivos que a seu ver, tornam necessária a 
participação do capital estrangeiro na prospecção do 
petróleo brasileiro. "Cumpre lembrar, assinalou o reprcsen· 
tunte potiguur, que u posição da PETROBRÁS há 23 anos, 
cru bem diferente du utual, bem como do quadro que ora 
atravessa o Brasil. Ante o perigo do endividamento externo, 
niio temos condições ~e continuar importando bens de cupi· 

tal, o próprio combust!vel, bem como de realizar o programa 
de pesquisas. Assim, se impõe cortar um desses itens: ou rc· 
duzimos a compra de bcns·dc capital para a manutenção do 
dcsenvolvimcntq de nosso parque industrial, ou a impor
tação de combustfvel, o que paralisará o Pais ou as 
prospecções". 

Agenor Maria diz que os contratos "seriam firmados 
para a investigação do mineral nas regiões cm que a 
PETROPRÁS ainda não fez nenhuma pesquisa. Seriam con· 
tratos de trabalho com empresas internacionais para a 
prospecção de petróleo em áreas ainda não pesquisadas, com 
pagamento cm dinheiro pelas pesquisas c prêmio, também 
cm dinheiro, para, aquelas que oferecessem resultados positi· 
vos. Teriam os pulses a que pertençam tais empresas o privilé· 
gio, no caso de auto-suficiência, da preferência, preço a 
,preço, para a aquisição de nosso petróleo c de seus derivados 
que possam ser comercializados". 

"O contrato de trabalho - observou - não fere, de 
maneira alguma, nossa soberania, pois o que buscamos 
através dele não consiste cm entregar nosso petróleo, mas cm 
descobri-lo o mais urgentemente posslvcl". Por fim, sugeriu 
ao governo a contenção das despesas externas, com a cxtin· 
çiio inclusive do crédito para o turismo no exterior c o estf· 
muJo do transporte colctivo para obter economia de 
combustível, além dos contratos de trabalho com empresas 
internacionais no setor petrolífero. 

O que quero provar é: que o MDB, através da p~avra do Sena· 
dor Agenor Maria, aqui presente c com o documento cm miios, já an· 
tes de tudo isso defendia, na realidade, uma posição em que 
pudéssemos nos firmar. Portanto, essa critica generalizada ao MDB· 
não tem cabimento. Protesto veementemente porque, na realidade, o 
que buscamos é encontrar os caminhos c que possamos realmente 
viver como uma nação digna. Fico muito grato ao Senador Roberto 
Saturnino, c deixo registrado o meu protesto, no caso da nota lida no 
dia oito, tão-somente sobre o aspecto do endividamento da álta do 
combustível, que vai dar ao Pais nove bilhões de cruzeiros, liquidas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Eu pediria ao no· 
brc Si:nador que cessasse o seu aparte, que está muito longo e o tem· 
podo orador já estll esgotado. 

O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhio)- V. Ex• me permi· 
te um ap~rte? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaul) - V. Ex• me pcrmi· 
te um aparte? 

O Sr. Lbaro Barboza (MDB- Golb)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- Acre) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O Sr. Asenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) -
Agradeço uo Senador Roberto Saturnino pela oportunidade q •c me 
deu, porque nu verdade esses 9 bilhões silo tirados do bolso sangrado 
do povo brasileiro. Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino. 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Sr. Presidente, vou encerrar, mas pediria a complacência de V. Ex•, 
apenas, pura ouvir o aparte do nobre Senador José Sarncy, logo após 
terminurci. 

O Sr. José Samey (ARENA - Maranhio) - Muito obrigado 
pela gentileza de V. Ex• Senador Roberto Suturnino. E queria, com 
o respeito que tenho pela inteligência, pelo patriotismo c pela scrcni· 
dude de V. Ex•, ehumá·lo u uma reflexilo. V. Ex• apenas censura c 
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julga que foi pressão o fato de o Sr. Ministro da Fazenda ter falado. 
nu credibilidade do Pais no exterior: de o Ministro Shigeaki Ueki 
lumbém ter falado, c o Presidente não ter se rcfcripo .ao assunto. Ora, 
o Ministro da Fazenda é: o Governo; o Ministro Shigeaki Ueki é: o 
Governo. Se eles falaram, evidentemente o Senhor Presidente da 
República niío precisava falar mais, de vez que grandes auxiliares 
~cus tinham falado. Se é: pressão, essa pressão V. Ex• hú de 
compreender que não foi só do Ministro da Fazenda ou do Ministro 
dus Minas e Energia, ·foi também do Senador Agenor Maria, que 
expressou o seu ponto de vista naquela ocasião. Ao contrário, foi 
uma impropriedade de formulação. Se não foi essa a intenção que 
V. Ex• declara da nota do MDB, o que demonstrou o Presidente
V. Ex• disse que é: um dos Governos mais fortes jú passados pelo 
Brasil- foi uma extrema consciência de responsabilidade democrá· 
ticu. O Presidente. ouviu todo mundo. Aceitou divergências do seu 
Ministério; aceitou divergências das suas Lideranças; aceitou 
divergências ~o País inteiro, e escolheu- ele mesmo disse sofrendo 
- a decisão que ele achava· a melhor para o País. V. Ex• dá uma 
demonsração do patriotismo e do espírito democrático do Presidente 
da República, que formulou uma decisão, mesmo aceitando diver· 
géncias dentro do seu próprio terreno. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rio de Janeiro) -
Senador José: Sarney, todos sabemos que nenhum Governo é imune 
a pressÇes. Pressões existem, legitimas e ilegitimas. No caso, eu diria, 
houve uma pressão das circunstâncias, das circunstâncias do 
endividamento, que chegou a esse ponto, a esse nível, por um 
acúmulo de erros passados, que nós, na nossa notá, apontamos ... 

O Sr. José Samey (ARENA- Maranhio) - Que o Governo 
não escondeu. O Minstro da Fazenda ... 

(Cruzam-se apartes) 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Dentro das circunstâncias do endividamento, nós respondemos com 
outras alternativas; respondemoJ.COm o racionamento de gasolina, 
com a deflagração do programa de álcool, do programa de xisto, etc. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui) - Isto está incluído 
·também. São soluções cumulativas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Nós temos outras fórmulas e outras soluções para ultrapassar, para 
vencer essa pressão das circunstâncias. Não são as soluções 
advogadas pelo Ministro da Fazenda, pelo Embaixador Roberto 
Campos, pelo Ministro das Minas e Energia. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui) - Mas são pelo 
Governo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
São pelo Governo, pela sua Maioria. 

O Sr. José Samey (ARENA - Maranhilo) - Não deixe 
também de incluir o Senador Agenor Maria, que nos merece o maior 
respeito · 

(Cruzam-se apartes). 

O SR. PRESIDENTE (Masalhiles Pinto) - Peço aos Srs. 
Senadores que não mais aparteiem o orador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
O fato é: que existiram os jogos de pressões dadas as circunstâncias, 
veiculadas as opiniões dentro do Governo, pelos defensores da me· 
dida, que o levaram a tomar uma decisão, por nós considerada 
erradn. Consideramos também um erro pol!tico do Senhor 
Presidente da República, não ter aduzido ao argumento da credibi· 
lidade, realmente um argumento sério c sobre o qual a Naçilo me· 
recia estar informada. Daí porque também o termo "cercado de 
desinformação" constante da nossa nota. 

As i.nterpretuçilcs malévolas podem existir- não silo as nossas. 
Nilo temos razão alguma pura atribuir ao Senhor Presidente da 

Repúblico um gesto que não seja realmente honrado. Não temos mo· 
tivo algum para isto. Porém temos razão para atribuir a Sua Excelên· 
cia erros políticos, que achamos por bem, é nosso dever, apontar e 
criticar. Sr. Presidente era o que eu tinha a dizer. (Multo bem! 
Palmas. O ·Orador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira - Petrõnio Portella -
Luiz Cavalcante - Gilvan Rochu - Luiz Viana - Gustavo Capa· 
nem a- Osircs Teixeira- Otuir Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Masalhiles Pinto)- Sobre a mesa, rc· 
querimento que será lido pelo Sr. l•·Sccretãrio. 

e lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 457, DE 1975 

Nos termos .do disposto no urt. 367 do Regimento Interno, re· 
queira o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 173, de 
1974, de minha autoria, que dá nova redação ao parágrafo I• do 
artigo 66 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o mer
cado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento, 
feita a reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1975. - José de 
Magalhies Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - O requerimento 
será publicado c incluído em Ordem do Dia, nos termos do disposto 
do art. 279,11; c, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será-lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio. 

e lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1975 

Dispõe sobre a fiscallzaçio pelo Consresso Nacional dos 
contratos de serviços, com cliusula de risco, relativos a alivl· 
dade monopolizada pela Unlilo, e dá nutras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Qualquer contrato de serviços, com cláusula de risco, 
relativo a utividadc monopolizada pela União, dependerá, para sua 
execução, de aprovação pelo Congresso Nacional. 

§ I• O contrato a que se refere este artigo será encaminhado 
pelo Presidente do República, ao Congresso Nacional, acampa· 
nhodo de mensagem esclarecedora de todos os aspectos da operação. 

§ 2• O Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo, 
aprovará ou rejeitará a matéria, podendo recomendar reserva de 
quaisquer cláusulas. 

Art. 2• Esta lei entra cm vigo1 na data de sua publicação, 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusllflcaçio 

A Constituição Federal confere ao Congresso Nacional poder 
para "dispor sobre todas as matérias de competência da União" 
entre as quais se incluem as constantes dos seguintes itens do art. 8•: 

"V- planejar e promover o desenvolvimento c a segurança 
nacionais; 

XVII -legislar sobre: 

••••••••••••••••••••• '' •••••• ' •• ' •••••••••••••••••• o ••• 

' .................................. ' ..... '' ........... . 
h) jazidas, minas c outros recursos minerais; ... ". 
De outrn parte - e, ainda, no mesmo diapasão de participação 

do Congresso Nacional nos ossuntos de maior importância para a na
cionalidude - a Constituição Federal, em seu art. 44, item I, estabe
lece, como competência exclusiva do Congresso Nacional, a de "re
solver definitivamente sobre tratados, convenções c atos interna
cionais celebrados pelo Presidente do República", 
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No que tange a compromissos brasileiros cm contrato• ex
ternos, a Constituição Federal reserva o controle de tais operações a 
uma das Casas do Congresso Nacional, mediante a seguinte precei
tuação, verbls: 

. . 
t • o o O I O O ,' I : O o o o I O o o o I O < I o o o o o O o o I O O o o o O o O o O o ~ O O o o I O O I o o o t o I 

V- autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de' 
qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Fcdéral e 
dos Municípios, ouvido o Poder Executivo." 

Pelo que se observa, a Constituição Federal, na forma da Emcn
<lu n• I, de 1969, coerente com a melhor doutrina de nosso direito 
positivo, estabeleceu uma linha de comportamento político-jurídico,· 
que situa o Congresso Nacion.al sempre cm posição de órgão contro
ludor ou fiscalizador das operações que, de algum modo, possam in
nuir no processo da economia nacional c, conseqUência, no sistema 
de segurança do País. 

Assim, como se observa nos exemplos enumerados, toda vez 
que o Estado é levado a comprometer-se com entidades intcr
.nucionais, seja por acordos ou a tos e, ainda, por quaisquer operações 
que envolvam comprometimentos financeiros, tais compromissos 
recebem a cc-participação do Congresso Nacional, como uma espé
cie de consulta popular, fundada no ststcma representativo, 

Ora, nenhum assunto é,"hojc, mais importante para o povo 
brasileiro, do que o vinculado a certas áreas da economia nacional, 
sobretudo, a referente ao campo energético. Ninguém ignora a luta 
que se trava, em torno do petróleo, entre as nações produtoras c as 
consumidoras, em todo o mundo. O Brasil, que, há apenas poucos 
onos, era um País cem por cento consumidor, logra, hoje, por força 
de uma política protccionista de suas riquezas, posição que, embora 
nào ideal, já o distingue dos palses subdesenvolvidos e apenas consu
midores de petróleo. 

A política de monopólio estatal de determinadas riquezas mi
nerais revela, além do fundamento cconômico''- que é de ·incgâvcl 
significudo- uma implicação no ãmbito·da segurança nacional, que. 
não pode deixar de estar submetida, de alguma maneira, a regime de 
cu-responsabilidade com o Congresso Nacion&J. 

Os contratos de serviços, com cláusula de risco, abrem, de certo 
modo, uma fissura no sistema do monopólio estatal e, portanto, no 
duplo fundamento que o define intrinsecamente: o cconômico c o de 
segurança. 

No momento cm que uma entidade internacional (ou mul
tinacional) se associa a empreendimentos desse tipo, é evidente que o 
seu interesse está unicamente voltado para as possibilidades do retor
no de seu capital. A forma e o montante deste retorno, porém, são os 
demcntos que devem merecer a consideração atenta do Pais que se· 
permita, ele sim, esse risco. 

O presente projeto, pois, visa, tão-somente, a adaptar a prática 
que se anuncia com os contratos de serviços, com cláusula de risco, 
ao ordenamento que a Lei Maior recomenda para hipóteses dessa 
espécie, 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1975. -Itamar Franc:o. 
( Ã.•· Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.} 

O SR. PRESIDENTE (Magalhi.S Pinto)- O projeto lido será 
pui>Jicado e remetido às comissões competentes. 

Terminada u Hora do Expediente, passa-se a Ordem do Dia. 
[temi: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 446, de 
1975, dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy•San
los, solicitundo a trunscrição, nos Anuis do Senado Federal, 
do pronunciamento feito pelo Presidente Ernesto Gciscl, no 
dia 3 de outubro corrente, nu sessuo solene de encerramento 
do VI I Congresso Brnsilciro de Cooperativismo, cm Brasília. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permar.cccr scn

··tados. (Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, peço verificação de votos. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Vai ser feita a veri
ficação de votos. (Pausa.) 

Peço aos Srs. Senadores que tomem seus lugares. 
Não havendo, no plenário, o quorum exigido, fica adiado o item 

I• da Ordem do Dia, que depende de votuçuo, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item :Z: 
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n• I 7, de I 975, de autoria do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei n• 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, tendo PARECERES, sob n•s 3i6 
e 317, de 1975, das Comissões: 

- de Constltulçio e' Justiça pela constitucionalidade e 
juridicidade, nos termos do substitutivo que apresenta, com 
voto em separado do Senhor Senador Nelson Carneiro; e 

-de Legisiaçio Social, favorável. 

O Sr. José Samey (ARENA - Maranhio) - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador José Sarney, 

O SR. JOS2 SARNEY (ARENA - Maranhio. Sem revisio do 
orador.) - Sr. Presidente, este projeto é de autoria do Senador 
Nelson Carneiro c tem a seguinte redução: 

"Art. 19 ...................... , ...... , , , .. , , ... , 
Parágrafo quarto. A ausência dos depósitos não impedirá. 

a realização de saques pelos empregados optantes, nos casos 
previstos na presente Lei, cabendo no BNH cfetuar, dircta
mente, o pagamento das importâncias sacadas, uma vez com-. 
provado o direito às mesmas." 

Na Comissão de Constituição e Justiça, verificamos que havia 
um lapso quanto à formulação do projeto. E a Comissão tentou 
corrigi-lo, mantendo o espírito do projeto porque, na realidade, 
sendo o BN H gestor do fundo de garantia c cabendo a ele cobrar as 
importâncias devidas, ou dos empregadores que nilo recolheram, 
não seria justo que o empregado ficasse prejudicado e não sacasse 
essas importâncias quando, na realidade, nuo era ele quem tinha a 
função legal de cobrar, e sim o próprio Banco Nacional da Habita
ção. 

Para sanar essa impropriedade apenas legislativa a Comissão de 
Constituição c Justiça, através do parecer do Senador ltallvio 
Coelho, apresentou uma emenda substitutiva que consagrava o espí
rito do projeto. 

Não sei porque se encontra no avulso o voto cm separado do 
Senador Nelson Carneiro, no qual ele diz que o ilustre Senador 
ltalfvio Coelho conclui seu judicioso parecer opinando pela rejeição 
do projeto. Ora, a Comissão de Constituição c Justiça pelo voto do 
Senador itul!vio Coelho, que eu subscrevi, não opinou pela rejeição 
do projeto, upcnas apresentou uma emenda substitutiva, consa
grando os mesmos objetivos do projeto do Senador Nelson Car
neiro. E mais do que isso, a Comissão de Legislação Social rcconhc-· 
ceu os méritos do projeto e deu parecer favorâvel. 

Dessa maneira, acredito que toda a Casa está de acordo com 
este projeto, com os seus objctivos c apenas, lamentamos que o 
Senador Nelson Curnciro, que não cstâ presente, infelizmente, esteja 
preconcebidamente achando que o parecer seria contra o seu pro
jeto, dizendo que a Comissão concluiu pela rejeição do mesmo. 

Quero fuzer esta rctificação: a Comissão concluiu pela apro
vuçilo do projeto. (Multo bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - V. Ex• tem ruzilo 
quanto uo voto da Comissão, agora, o Senador Nelson Carneiro nuo 
ussinou o parecer du Comissão c deu o voto cm separado, 
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O SR • .JOSI!: SARNEY (ARENA - Maranhio) - O Senador 
Nelson Carneiro se antecipou dando voto cm separado, antes do 
término do julgamento do projeto pela Comissão, tanto que ele 
,Pediu vista c ofereceu parecer. Quando o parecer chegou, a Co· 
'missão concluiu pela aprovação, com uma emenda substitutivo. 

, O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretário. 

e: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 4S8, DE 197S 

Nos termos do art. 310, alfnea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 17, 
de 1975, que acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei n• 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, a fim de ser feita na sessão de I 5 do corrente. 

Sala das Sessões, cm 13 de outubro de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - A votação fica 
adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhles Pinto) -Item 3. 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1974, de au
toria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que restringe o 
.uso da palavra nacional na denominação, às sociedades de 
economia mista com participação majoritária da União, 
tendo · · 

PARECER, sob n• 430, de 1975, da Comissão: 
-de Consdtulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, está encerrada a 

discussão. 
A votação fica adiada para outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Ma1alhles Pinto)- Esgotada a matéria 
'constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Esplrllo Santo. Pronuncia 
o seguinte dlscuno.)- Sr."Presidentc, Srs. Senadores: 

No dia H de setembro, proferi, neste Plenário, um dcsprc· 
tcnsioso discurso sobre o Dia Mundial da Alfabetização c o 5• aniver· 
sário de atuaçilo cfetiva do Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

Seria dilicil prever que de um discur~o tao modesto pudesse rc· 
sultar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois do meu 
pronunciamento, que recebeu apartes desvanecedores de numerosos 
colegas meus da Aliança Renovadora Nacional c de outros cmincn· 
tes colegas do Movimento Democrático Brasileiro, foi aprovado o 
pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para realizar 
uma análise da atuaçilo do Movimento Brasileiro de Alfabetização, 
especialmente cm relação ao programa do MOBRAL infanto-juvcnil, 

Ontem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comemorou-se o Dia da 
Criança, Nilo focalizarei, neste momento, o problema da criança 
abundonada, objeto de uma Comissilo Parlamentar de Inquérito, na 
Câmara dos . Dcputudos, que procura examinar soluções para o 
angustioso problema du cxistcncia de 10 milhocs de menores 
desamparados. 

Nilo focalizarei, hoje, o problema da mortalidade infantil, O 
Brasil, de acordo com os dados ·da Organização Mundial de Saúde, 
perde, cm cadu grupo de mil que nascem, 105 crianças, antes que 
completem um uno de idade, contra IS a 17 crianças, na mesma 
raixu, que morrem no mundo desenvolvido. 

Nilo focalizarei também o problema da criança excepcional, c 
tantos outros aspectos ligados ao mundo infantil, porque desejo 
concentrar o meu pronunciamento no problema da criança foru da 
escolu prim!iriu. 

Os Governos du Revolução, a partir de 1964, realizaram um 
esforço notável, na área do menor abandonado c na área da saúde, 
tentando. diminuir u percentagem de crianças que morrem entre zero 
e um ano de idade. 

Também envidaram esforços na ârca da criança excepcional. En
tretanto, não seria possível resolver, no período de onze anos, proble
mas que se acumularam ao longo de mais de quatro séculos. 
. Vou, portanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, concentrar os 
meus comentários no problema angustioso da criança fora da escola. 
De acordo com análise feita logo' após o censo de 1970, pelo 
Professor Merrick, que é um especialista americano cm recursos hu

.manos, existiam, no Brasil, cerca de seis milhões c quinhentas mil 
crianças entre sete c quatorze anos fora das escolas. Outras cstimati· 
vas mais conservadoras ou mais otimistas destacam que cinco mi· 
lhõcs ou quatro milhões e quinhentas mil crianças se encontram dcsli

,gadas da rede de ensino primário. 
· No Brasil, não se leva em. consideração o número de crianças 

analfabetas, nu faixa de cinco c seis anos de idade. De acordo com o 
censo de 1970, o Brasil contava com 5,1g8,264 crianças de cinco c 
seis anos de idade que não sabiam ler c escrever e existiam cm nosso 
País, cm _1970, apena~ 390.540 crianças alfabetizadas. 

De .acordo com revelação recente· do Ministro Ney Braga, 
:apenas 3% das crianças brasileiras, na faixa de 5 a 6 anos de idade, 
~sabem ler e escrever. 

Agora, graças aos esforços do Governo passado c do atual, estâ 
começando a haver maior preocupação cm relação à Escola Ma· 
:ternal e ao Jardim de Infância. Se não dedicarmos maior atenção, se 
'não alocarmos recursos financeiros vultosos à Escola Maternal c ao 
Jardim de Jnfãncia, continuarA o drama do estrangulamento na pri
meira e na segunda séries, mesmo cm um Município rico c desenvol
vido, como é o do Rio de Janeiro. A Professora Tcrczinha Saraiva, 
Secretária de Educação do Rio, revelou na CPI do MOBRAL que a 
percentagem de reprovação entre o primeiro c o segundo ano da es
cola primãria chega a 60%. 

O que se impõe, com alta prioridade, neste Pais, sem querer 
minimizar a importância do debate sobre os contratos de ·risco, ou 
sobre a necessidade de atingirmos a auto-suficiência cm matéria de 
petróleo, é uma mobilização de esforços na base ecuménica, do Mo
vimento Democrático Brasileiro c da Aliança Renovadora Nacional, 
para que dediquemos todos os nossos esforços à solução do pro
.blema da Escola Primária, complementada pela Escola Maternal c 
pelo Jardim de Infância. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - Serslpe)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA..,.. Esplrlto Santo)- Com 
muito prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - Serslpe) - Faz muito bem 
V. Ex•, na semana de comemoração do Dia da Criança, cm trazer a 
esta Casa o seu depoimento, V. Ex• é homem altamente crcden· 
ciado, com autoridade, sem a menor contestação, para abordar 
assuntos educacionais. O meu aparte congratulatório soma-se aos 
conceitos de V. Ex•, lembrando fato da maior importância no aprcn· 
dizado do nosso Nordeste. Sabemos, desde Pavlov, que aprender é 
criar rcncxos condicionados. Não podemos estar minimizando os 
efeitos da subnutrição naquela rcgiilo, os quais, por sua vez, criam a 
dctcriorizuçilo do próprio arco rcncxo-lisico-ncrvoso-ncuronial, que 
faz com que o deRclt de aprendizagem, no Brasil, relativo às 
crianças, seja proporcionalmente menor do que cm outros pulses. Fe
licito V, Ex• por trazer uo debate este ponto de estrangulamento da 
educaçilo nacional. Se seguirmos essa filosofia nacional de meias-so
luções - paru mim tilo ou mais perigosas que meias-verdades - es
taremos criund'o. uma geração de "pequenos monstros" no Nordeste. 
Congratulo-me - mais umu vez - com V. Ex•, por trazer ao 
debute, o problema da Educação, no nlvcl primário, para que se 
possa formar crianças com quocientes de aprendizagem normais, 
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como no resto do mundo em desenvolvimento e, assrm, não criemos 
uma gcruçilo de "pequenos monstros" que serão aqueles que cn
grossurilo os movimentos de alfabetização de adultos neste Pais. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA -Espírito Santo)- Agra
deço o seu generoso aparte, c aproveito esta oportunidade para con
gratular-me com V. Ex• pelo brilhantismo, pelo dinamismo c pela 
objctividadc que tem imprimido à Comissão Parlamentar de In
quérito do MOBRAL. 

Senador Gilvun Rocha, sou pouco inclinado à lisonja, mas sinto
me no dever de prestar o meu testemunho, neste Plenâri~. Nilo fosse 
a sua dcdicaçilo, não contãsscmos com a vigilância de V. Ex•, prova• 
vclmentc u Comissão Parlamentar de Inquérito, que conta como seu 
Relator-Geral com um dos mais notáveis valores desta· Casa, o 
Senador José: Lindoso, não teria, de forma alguma, a amplitude que 
vem caracterizando os seus trabalhos. 

Por isso, no mesmo tempo cm que agradeço ó aparte de V. Ex•, 
desejo prestar-lhe as minhas mais efusivas homenagens pela sua 
atuação indormida c inexcedível. 

A propósito do ponto que V. Ex• focalizou, é sabido que a 
subnutrição - que é o nome suave da fome - afcta gravemente o 
cérebro das crianças até os 4 anos de idade. 

O problema do Norte c do Nordeste ainda é mais grave, porque, 
cm virtude de serem extremamente elevados os índices de subnutri
çiio, o drama começa já no ventre materno. A mãe gestante, subme
tida a um longo processo de subnutrição ou de fome já dá à luz uma 
criança cuja capacidade intelectual, segundo o Almirante Paulo 
Moreira, Diretor da Fundação de Estudos do Mar, "não hã 
MOBRAL que consiga alfabetizar." 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Permite V. Ex• 
um aparte? (Assentimento do orador) Nobre Senador João Calmon, 
faço coro com V. Ex• e com o nobre Senador Gilvan Rocha, quando 
se reportam ao insulto que causa ao neurônio a carência de pro
'tcínas. e a opinião já consagrada de todosoo- nutricionistas c pe
diatras do mundo, de que basta a ausência, a carência, durante qua
tro meses seguidos, de proteínas surtcicntcs, para provocar mossas 
nos ncurônios da criança, nessa faixa do nascer até aos quatro anos 
de idade. Se houver carência;' durante quatro meses, de substâncias 
protí:.icas, ela jamais se rccupcrarâ. As ·scqU~Ias a acompanharão por 
toda a vida: Vejam como é importante ·o fator protéico na al.imcn
taçiio de uma criança. Aproveito a oportunidade, nobre Senador 
João Calmon- c V, Ex•, inegavelmente, está sendo o paladino des
sa causa no Senado -para, ... ao fazer coro com V. Ex•, lamentar 
profundamente n falta de perspectiva, de visualização do Conselho 
J'cdcral .. dc .. Eduçnção, quc.rcjcitou.uma .propositura-dos-estudantes 
mineiros cndcraçadu no Senhor Presidente da República, cm que pe
diam corrcção nos dísticos, nas tabuletas, do nome de rtrmns comer
ciais cm línguas estrangeiras. Solicitavam os estudantes mais apuro, 
amor c cuidado cm torno do vcrnâculo. Lamentável ver-se pelas nos
sas ruas carros que vendem sanduiches com o d!stico hot dOJI. Já dizia 
o nosso grande Coelho Neto: o cosmopolitismo das línguas traz o 
cosmopolitismo dos caracteres. Vê-se hoje, no Brasil, inversão total 
dos valores, Aqui, as línguas estrangeiras têm mais receptividade, 
mais acato, mais ênfase do que n nossa,' a ponto de apcdcutns justifi
carem u forma do genitivo cm Inglês. Por exemplo: Antonios'bnr, é 
porque seu dono admitiu mais um sócio c, agora, está no plural. Ve
jam bem u que ponto chegamos. Dizem eles que, cm ntisoluto, não 
têm o intuito de ferir o vernáculo; apenas, agora, está no plural. Igno
ram que í: forma do genitivo, oriunda do Latim, n que o Inglês 
apegou-se c ainda continua usando. Veja bem, nobre Senador, como 
estamos. Foi rejeitada, inclusive, u prova de redução no vestibular. 
Nüo sei o que esse Conselho faz, mas, na minha opiniüo, ele deveria, 
untes de tudo, lutar por esses valores, porque um dos grandes fatores 
de unidudc de uma Nação é u L!nguu. Talvez u nossa unidade territo
rial se deva à L!nguu Portuguesa, que vigiu c vigc, até hoje, cm todo 
o território brusilciro. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Esp!rlto Santo)- Muito 
obrigado a V. Ex• pelo seu aparte. 

Ainda há poucos dias recordava cu, neste plenário, que a mo· 
cidade de,stc Pufs, segundo o ntunl Ministro Mário Henrique Simon
scn, conseguira, em 1968, maior número de vagas nas Universidades, 
devido ao seu "extraordinário poder vocal". Cinco, ou seis milhões 
de criancinhas, que estilo fora das escolas, têni um rcduz!díssimo po: 
der vocal. Cube, portanto, n nós, representantes do povo, falar cm 
seu nome, falar cm nome dessas cri~nças que não têm capacidade de 
ir às ruas, promover puss.catns, pedir melhores ~nlários para ns 

.. professoras reivindicar, merendas escolares cm quantidade surtcicnte 
·é'· falar de aulas mais adequadas. A criãnçn tem sido, no longo de 
quase toda a História da Educação cm nosso País, ,n cnjcitndinhn. 
Por incrível que possa parecer, foi um eminente colega nosso, o Sr. 
Senador Gustavo Cupnncmu, quem conseguiu, pela primeira vez, no 
Governo do Sr. Getúlio Vnrgas, incluir, no Orçnmcnto-Ocrnl da 
Uniiio, aproveitando-se de umà viagem providencial ,do Ministro da 
Fazenda aos Estados Unidos, uma verba federal destinada ao Ensino 
Primário. Partiu desse nosso eminente colega, que é uma das glórias 
mais puras da vida pública deste País, essa iniciativa, qae o credencia' 
·u gratidão de todos nós. Foi graças a Gustavo Capanêma que foi 
criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Primário. 

Depois da Revolução de 1964, devemos dar um crédito substan
cial ao então Presidente Castcllo Branco, que tomou a iniciativa de 
incluir nn Constituição de 1967 um artigo estendendo a obrignto-· 
ricdadc c grutuidndc do ensino da faixa dos 7 nos II para a faixa dos 
7 'aos 14 unos. Castcllo Branco tomou também outra providência al
tamente elogiosa: a criação do Salário-Educação, cuja arrecadação 
tem crescido de maneira muito alentadora. Incorporarei no meu dis
curso a relação de todas as receitas do Salârio-Educaçi!o. 

Graças a'cssa providência .foi possível, depois do Governo Cas
tello Branco, encaminhar nos·Estados c Municípios algumas verbas 
que, embora não muiio vultosas, pelo menos, auxiliam, de algum mo
do, a escola primária, na ârca estadual c municipal. Depois de Cas
tcllo Branco, no Governo Costa e Silva,,. o então Ministro da Edu
cação, nosso eminente colega Senador Tarso Outra, dedicou. quase 
todo o seu tempo à batalha do aumento de vngnsnns ,escolas su
periores. 

Foi conferida prioridade u esse problema, porque a·agitaçilo es
tudantil não era apenas um fenômeno brasileiro;· mas se observa cm 
numerosos países do mundo, 

No Governo Médici o nosso nobre colega, o fulgurante. 
Senador Jnrbas Passarinho, marcou, de maneira mais indclévcÍ, a 
sua passagem pelo MEC, dedicando boa parte do seu tempo à Lei do 
Ensinn de. l' c 2• Graus. Jnrbns Passarinho procurou ·transformar 
numa realidade o artigo da Constituição sobre n obrigatoriedade de 
oito anos de escolaridade, que se deve a Cnstcllo Branco, mas que, in
felizmente, niio passava de letra morta. 

Foi ele quem, através de um esforço meritório, iniciado no 
Governo anterior, quando era Ministro da Educação o Sr. Senador 
Tarso Outra, acelerou os trabalhos de primeira comissão incumbida 
do estudo de um projeto de reforma da Lei de Dirctrizcs c. Bases. t;: 
ao Ministro Jnrbns Passarinho que devemos creditar o esforço pnrn o 
encaminhamento desse projeto no Congresso Nacional, que o cnri
·qucccu muito. A Lei n• 5.692 deveria ser conhecida como a "Re-
forma Jnrbas Passarinho''. .• 

A contribuiçüo do Ministério da Educação c Cultura para o 
cnsi.no fundamental, para a escola do I• Grau, ainda tem sido pouco 
satisfatória. 

Trouxe, pnrn que conste do meu pronunciamento, estes dados 
que mostram n pnrticipaçüo do Departamento de Ensino Fundamen
tal pura n expansão da oferta de vagas no ensino de I• Grau: 

Houve um incremento, entre 1973 c 1974, de I milhão, 182 mil c 
24 matrículas no ensino de I• Grau. O DEF- Departamento de 
Ensino Fundumcntul- ~nanciou apcnus 31 S mil c 913 dessas vagas. 
Portanto, apesar de crescente, essa purticipnçilo do Ministério da 
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Educação do Ensino Fundamental, no Ensino do I• Grau, é, ainda, 
muito reduzida. 

Infelizmente hã determinados dados sobre o Brasil que devem 
ser repetidos, mesmo correndo o risco de parecermos derrotistas c 
também para evitarmos o pecado do nco·ufanismo, o pecado da 
euforia, estatfstica ou da euforia dcsenvolvimcntista. ~ nccessârio, 
porém, proclamar, para quem não saiba ainda, que até 1967 o Brasil 
era o único Pais, da . ârea subdesenvolvida do mundo cm que, 
vivemos, que tinha uma escola primâria com apenas quatro anos de 
duração, Os demais pafscs da América Latina apresentavam o 
seguinte quadro: 

CON1RULIIC~fl DO DtPARIAHENTD DE tHSINO FUIIDAHtNUL 
PARA A IX'-USI.IJ DA tlrtlll~ C[ VAGIS NO [NSIIID 0[ 

19 IOJiltJ 

II~CREM,IITO DE MATRlCULAS 
O! 1!173 PAliA 19741 

I .112,024 

ND~'S VAC~S FI~ANCIAOAS PELO DEF AU~ 
VtS 0[ CONYtNIOS COM AS UlfiDADU DA 
f"f.O[Ai.ClO: 

315.tll 

QUADUOIII 

Pl.Jit.\.Ç,\0, 1.:1: ~;ÜMI::I,lO DI! SI).JUES AN_UAJS; DA ESCOLARID:\• 
· DE DÁSJCA OUR!GATORIA 

IAMCI\ICALA TINA) 
1957 

PAiSES IV DE URIES ANUAIS 

• ÀI\GENTINA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,·,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 
, , eotÍVIA ,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 OU 6 
, 6RASIL ,,,,,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.-••• 4 f•J 

COt.Ot,\!IIA ,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,~.,,,, ..... ,,,.,, S 

COSlA'RICA '"'''''"''''"'''''''''"''''''"''''''''"'''"'''""''' 
CUDA '"""'"'"""""""""""""""""""""""""""I 
CHILE ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,, .. ,.,,,, 6 
EOUACOit ,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,.,, ... ,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,., 6 

[L SALVACOR ,., ,, • ,,, , , , ,,,,,,,, .... ''''''''"''''"''"' ''""''''''' 6 
GUAlCMAL'A ,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,.,, .. ,,. ... 6 
HAITI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,, • .,,,,.,.,,,,, .. , ... , S 
HONDURAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,, .. ,.,,.,,,_ .. ,, .... , 6 
M!XICO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,.,,.,,.,.,,,6 
tl!CAr.Í.C.UA , , , • , • , .... , • , , , , , , , , , • , , , , , , •,,,,,,, •,,, • , , , , .. , ..... , ., , • , , 7 
PAI..rAMÁ .,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,, '"""''''"'"''"""''"'''' 
rAIIACUAI , , , , , , , , , , , , • , , • , •• , , • • •" • .. , •" .. , ........ ," •• • .. ••• "'' ••••• 
11[PU •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••• Oooo••···········' 
r.trU:~1CA DOMti!:CANA oo•o•o••o•••••••••''''"'"''"'"''"'-'''"'' 6 
l:1UCUAI ,,,,,,,,o,••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··,,6 
VENrZUCLA ,,,,o••••••••••o• ooo••••••••o•''''"'''''"'"''"''''""'''6 

---~·--·- ~ -· -
FOi;T[: t~laofc C:hl~ dr !a ncJu,ncl6n s~tllndarlo nn la Aml!rlta lolltta.~A.1957, 
{+} Ounhn a1H~ .. r. t Q r'co!:~tbn~llo (lrhnflrla n1l11hnet, a q11al rr•~,..r .. co:o lol prtvl uma 
I'JI 1•Jillll'ltn~al~r. CIM •oll ano,, da f'tco!a prlmflrla, o q~~eJI,prnllcamcn&.,ln.~ei•I•(Lt, 
A.o2·<t, da ..... ,,o.12·11161), 

Esti: outro quadro, ultamcnto osclareccdor, moslra que o Brasil 
constituiu uma melancólica cxccção no mundo desenvolvido c no 
mundo subdosenvolvido em termos de limite de idade do ensino 
obrigatório (fundamental). 

OUAt'lROIV 
Ll"mf. CE IOAI'l[ DO CI~SINO OnR!VATÓRtO 
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1\lo'!l~'':l u~.~::os. t"A I'VM~!CA , ••• ,., ,, , ,,, ,, ,, ,, ,,, , ,\'I~D r 
1":111\ltYf,IA .,. , , ,, .,, , "".,.,., "".,., .. ., ,.., ,,, ., lt~O c 

~~;:~~~~~ ,;;,r:\t'tié;; :~·.':::: ·. ·.: :: ·.:::: ·. ·.: ·. '.'.:: ·.: ·. ·. :: ·. · :~~: ~ 
"·H"' v:anttfl ....................................... ~tso t 
.'.1()(1~0 ................... ' ......................... 19~0 c 
r.;IO:A~o\CiiJA "'''"' .,.,,,;,..,,.,.,,.,.,,,..,,,.,,lt~Oc 
F!IHO II:CO ,.,,., .... .,,.,,,.,,.,.,,,.,,.,o., ... ,, ""e 
·'~'':r A .10 '~'l 
N':olllflllo\ .... ,,..,.,,,.,,.,o .. ,,..,.,,..,,,.,,,.,,lt47c 

llOII'I!Io '""''''"""'"'""""""o"'"'"''""I'I,Oc 
CC'1.!.'oiOIA '""""'''""'"'""'"''""''';,,,.., lt" a 
r1~:~1· ................................ 0 ................ rts2, 
rQUo\t'CJot ...................... o ..................... ltss, 
Cillt/111.'1 n,c,J,lSo\ ..................................... lt~llc 
t•Art,~:JIII , .. ,;, , ., ", .,, .,,,., • "" "" '"'"", "" 19:00 c 
\lfNt/U(IA ""'";"' "'"""'"'""""""'""' ltSO c 
•,;JJI 
ll:~'o\ÀNI/t ,,.,,,,..,.,,,,,.,,.,,..,,.,..,.,,..,o,., lt!i3' 
'~'~''Rt ....... · ...................................... 1946c 
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111'11! IIVU!i,'U •••••••o••••••••••••••••o•••••••"•••o• 19~ c 
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11/lLANOIA •••••o••'''''''''''''''"o''''''''''"oooo ltSS1 
, • ....,., ... ········•o•••••••••oooto••········ .. ········o lt55. 
NCI,IfUIGA '""'"'"""'""""""'''"'"'"''" 1fSA 1 
ri'\I~U Df\1-0S , ., , ,. ., ,., ., ,. ,. , ., , ,. ., , , , , "'",, 1'53 1 
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(,.11 

~" 
J.ll .,. 

Hã no livro do Professor Samuel Rocha Barros, intitulado 
f:strutura e Funcionamento do En.lno de I• Grau, do qual eÍttral os 
quadros incorporados a este discurso, um imporlante documento do 
JNEP, focalizando outro aspecto da maior importância: 

"A neola, como qualquer empreendimento, depende de 
dois fatores 1erals: espaco e tempo. Nilo bastam os recursos fi· 
nanceiros. Os prédios devem oferecer condições para atcn· 
dimentos individuais, sem o que sacrificaremos um largo 
contingente de crianças, dando oportunidade apenas ao gru. 
po médio ou até ao grupo dos bem dotados." 

~ uma referência às construções escolares: no Brasil, 2/3 das 
escolas primárias têm apenas uma sala de aula. 

Quanto tio fator tempo, ~ essencial cslendcr a duração da esco· 
!aridade primária. 

E af vem uma revelação realmente espantosa, para a qual chamo 
a alenção do Senado: 

"Seis anos de curso é a duração mlnima comum nos 
pulses avançados, c com carga horária' muito superior à 
nossa. Essa diferença de carga horária é tilo alarmanlc que, se 
prolondêssomos dar aos nossos alunos o número talai de ho· 
ras de escolaridade primâria que é dado, cm 6 anos, às 
crianças inglesas ou sulçus, mantendo nosso' sislcma de 2 lu r· 
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nos, precisarfamos oferecer-lhe 9 ou ·lo anos de curso. ·se 
· considerarmos o sistema de 3 turnos, terfamos que estender o 
curso a 12 ou 13 anos." 

Se tivéssemos a carga horária das escolas primárias da Europa, 
do Japilo c dos Estados Unidos, nosso curso primário deveria ter 
uma duraçiio variando entre nove c doze anos, 

Çreio que í: cumprir um dever de patriotismo não ocultar esses 
.dados aliciais, mas, no contrário, divulgâ·los, já que fizemos um cré· 
dito à Revolução, responsâvcl pela obrigatoriedade escolar entre sete 
·U quatorze ano~. 

O Sr. José.Lindooo (ARENA- Amazona•)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Elpirlto Santo)- Com o 
maior prazer, concedo o aparte, no errt!nentc Senador José Lindoso. 

O Sr. José Llndo10 (ARENA - Amazona•) - Permito-me 
interromper a exposição de V, Ex• para dar uma palavra de aplauso 
c proclamar os méritos de sua posição no ccnârio deste Pais, na 
busca de propugnar e de definir-se pela melhoria da educação brasi
·lcira. V, Ex•- c nisso não vai nenhuma lisonja, vai um·impcrativo 
de fazer justiça e estimular a posição que, com tonta decisão, vem tow 
mundo- V, Ex•, repito, tem sido um cruzado nessa batalha a favor, 
não só da alfabetização deste Pafs, como de todos os ângulos do 
problema de educação. A Naçilo deve a V, Ex• os constantes apelos,· 
o alerta e a contribuição do estudioso cm torno deste assunto. Ago· 
ra, V, Ex• está cnfocando o problema do ensino pré·primârio, do cn· 
sino das crianças, da necessidade de assistência, relativamente à 
alimentação, para garantir um êxito futuro no plano de cidadania a. 
esses futuros cidadãos da nossa Pãtria. Enfoco o problema do ensino 
obrigatório, nu fase primária que, hoje, é de 7 a 14 anos, Nos nossos 
trabalhos na Comissão, que não visa, absolutamente, a todo o uni· 
verso do ensino, estamos constatando por via mdircia; o que V. Ex• 
csiá, agora, a sublinhar:.hú uma incapacidade parcial dos sistemas 
municipais c estaduais de ensino para atender a obrigatoriedade do 
ensino no grupo etário de 7 a 14 anos. f;; tcrrlvel a constatação de que 
5.300.000 brasileiros estão forà de escolas. Assim, toda a palavra que 
·~c acn:sccnte, representando mais um eco da nossa angústia, o 
deslumbre da nossa esperança, é sempre importante, porque 
é uma pala.vra de patriotismo c de convocaÇão. A Cla nos aliamos c 
incorporamos, par•J, sob o: comando de V. Ex•, formar, inspirados 
nos mais altos,sentidos de perenidade da nossa Pátria, Incorporamo· 
nos, tambénr,,llo seu pronunciamento, para ajudar nesta cruzada, 
reclamando uma rc00xão urgente, urgcntfssima, para o problema do 
ensino primário no Brasil. · 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Elpirlto Stnto)- Agra· 
dcço, emocionado, a V. Ex•, as generosas palavras, caractcrlsticas. 

· do Estudo que teve o privilégio de ver nascer V. Ex• c que tem como, 
pri•cipal característica a extrema bondade. Só discordo, nobre Sena· 
dor, das referências ao meu "comando inspirado". Sou, na rcali· 
dado, na base da maior humildade, apenas um soldado da educação, 
embora teime cm ser um dos mais perseverantes c obstinados. De for· 
ma alguma tenho credenciais ou qualidades que possam assegurar· 
me qualquer posição de relevo nesta batalha que não é só minha, é de 
todos nós- do Senado, da Cllmara c de todo o povo brasileiro. 

Ilustrando a tese que V, Ex• acaba de defender, gostaria de 
dest!lcar algumas revelações, também, cstarrcccdoras, feitas na scma· 
nu passada, cm simpósio sobre a problemática educacional do Brasil, 
pelo Padre José: Vasconcelos, Presidente do Conselho Federal de 
Educaçiio, portanto, personalidade insuspeita. O Padre José Vascon· 
celas espantou-nos com a afirmação de que, no Brasil, jâ hã excesso 
de vagas no ensino superior. Enquanto existem 5 ou 6 milhões de 
crianças fora das escolas primárias, o Padre José Vasconcelos, afir· 
ma que hú excesso de vagas, Normalmente, segando ele, nas 
universidades, no mundo desenvolvido apenas 60% ou 70% dos 
alunos que concluem o segundo grau ti:m capacidade intelectual pura 

o ingresso nas cscohis de nfvcl superior. No Brasil, concluem o segun
do grau trezentos e sessenta mil estudantes, c há 380.000 vagas nas 
universidades c cm estabelecimentos isolados. 'o Padre José 
Vasconcelos fez ouiru revelação, que não teve ampla divulgação cm 
toda a imprensa brasileira. Por isto mesmo a repito, na esperança de 
que possa ser acolhida c represente. mais um grito de alerta cm rela· 
ção uo descalabro nos ensinos de primeiro e segundo graus, descaia· 
bro tão aterrador que o Padre Josi: Vasconcelos, no momento cm 
que fuziu essa afirmação, hesitou cm chamar de universidade "aquilo 

. que", segundo ele, "vem depois da Escola do 2• Grau". O Padre José: 
Vasconcelos fez a seguinte revelação sobre a péssima qualidade do 
ensino dos primeiro c segundo graus, embora esses dois graus sejam 
complementados pelos famosos c tão criticados "cursinhos". 

Afirmou o Padre José Vasconcelos: 

"Nas últimas provas vestibulares do CESGRANRIO, 
inscreveram-se 75 mil candidatos. Mas desses, se o sistema de: 
aprovação fosse pelo método antigo de atribuição de notas c 
se fossem considerados aprovados apenas os que obtivessem; 
pelo menos a nota 5, somente 572 estudantes, do total de 75 
mil candidatos." 

A nota 4, no nosso tempo, na nossa geração, representava 
reprovação, 

"Com a nota 4 leriam cons~guido admissão. nas 
·universidades, ou nas Escolas Superiores. isoladas apenas 
1.631 candidatos." 

Qual é a explicação para tal cscllndalo, para tamanha vergonha? 
f;; que o Brasil, por uma série de circunstâncias já conhecidas, viu-se, 
como outros pafscs subdesenvolvidos, levado a supcrdimcnsionar o 
ensino superior, relegando a plano sccundârio o ensino primârio, o 
ensino fundamental, ou cm outras palavras, o alicerce da estrutura 
do ensino. Aqui está, também para conhecimento dos poucos 
Senadores que ainda não conhecem este detalhe, a carga ,horário no 
ensino primário cm alguns países do mundo. Nos Estados U~idos, a 
·carga horária no Ensino Fundamental é a seguinte: Estados Unidos: 
carga diária média: 5 horas e meia; carga semanal: 27 horas c meia; 
carga anual: 990 horas. Vamos ficar apenas na carga anual. Estados 
Unidos: 990 horas: França: LI04 horas; Inglaterra: 1.200 horas: 
Rússia: 1.100 horas. 

Nos Estados Unidos, a carga horária é de 5.940 horas; na 
França, 5,520 horas; na Rússia, 8.800 horas: na Suécia: 6,846 horas: 
na Suíça: 7.848 horas. 

No Brasil, no curso de quatro anos, a carga horária é de 2.520 
horas e, no de seis anos, ideal ainda não atingido, será de 3.780 horas. 

Esta, a estatística que ilustra a tese segundo a qual, se no Brasil 
fôssemos atribuir à nossa Escola Primária a mesma carga horâria do 
Japão, Estados Unidos ou da Europa, nosso Curso Primário deveria 
ler uma duração de nove a doze anos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, num pronunciamento recente, 
feito por mim aqui no Senado, surgiu uma dúvida a respeito do dis· 
positivo constitucional que estabelece a obrigatoriedade c a 
gratuidadc do ensino de 7 a 14 anos, 

Após o levantamento dessa dúvida, encontrei um estudo sobre a 
matéria, que agora trago ao conhecimento do Senado c que nilo · 
deixa a menor dúvida sobre a decisão do Governo Castello Branco, 
complementada pelo Governo do General Médici, de procurar asse· 
guru r- ainda não foi assegurado - a todos os brasileiros um curso 
fundamental, um curso de primeiro grau, com a durução de oito 
unos. Portanto, qualquer tentativa de se substituir um curso regular 
de oito anos- que 1: a escola de primeiro grau por artiflcios na base 
de escola primária com a duração de S a 9 meses, ou mesmo com a su· 
posta volta ii rede regular de ensino com a duração de 12 meses, rr.· 
presenta uma violação frontal da letra da Constituição c du legis· 
lução do ensino. 
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Passo a ler - silo poucas linhas - este documento que consta 
do livro áo professor Samuel Rocha Burros (Livraria Francisco 
Alves), 

A Constituição de 46 dispunha que o ensino primãrio é 
obrigatório e que "o ensinei primário é gratuito para todos". 

Nilo era feita na Constituição de 1946 referência à faixa 
etária correspondente a essa obrigatoriedade. 

A Lei n• 4.024~61 LDBEN estabelece: 

Artigo 26. O ensino primário será ministrado, no mini· 
mo, cm qüatro séries anuais. 

Ora, a Constituição é, por definição, sintética A Constituição é 
regulada por Lei Ordinãria. Portanto, a Lei Ordinãria, que é a Lei de 
'Dirctrizc.< c Bases da Educação Nacional, regulamentou o inciso da 
nossa Carta Magna, estabelecendo que o ensino primàrio serã minis· 
trado, no mínimo, cm quatro séries anuais. 

Prossegue a Lei de Dirctrizes c Bases, no seu, 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino poderão cstcn· 
der sua duração até seis unos, ampliando, nos dois últimos, 
os conhecimentos do aluno c iniciando-o cm técnicas de artes 
aplicadas, adequadas ao sexo eà idade. 

Artigo 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos 
7 anos c será ministrado na língua nacional. Para os que o ini· 
ciam depois dessa idade poderão ser formadas classes espc· 
cinis ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de de· 
scnvolvimcnto (página 82), 

Nessas condições, o ensino primário no Brasil ficou limitado a 
quatro séries anuais, até a Constituição de 1946 incxistindo, prãti· 
camcntc, a 5• c 6• séries, que nunca saíram do papel, previstas no 
parágrafo único do' artigo 26 da Lei n• 4.024. 

A Constituição de 1946 assim dispôs sobre a matéria: 

Artigo 168 - parágrafo )o - A legislação do ensino 
ado tará os seguintes principias c normas: 

"ll - o ensino dos 7 aos 14 anos é obrigatório para to· 
dos c gratuito nos estabelecimentos primârios oficiais," 

E ar vem o ponto mais importante: 
A compatibilização entre a .aspiração, o ideal, da extensão da 

escolaridade compulsória c o texto constitucional de 1969 foi feita, 
porém pela Lei n• 5.692, nestes termos: 

Artigo I•- parágrafos 1•- Para efeito do que dispõem 
os artigos 176 c 178 da Constituição, entende-se por ensino 
primário a educação correspondente ao ensino de 1• grau c 
por ensino médio o de2• grau, 

Estendeu-se dessa mcncira, ex yJJeal•, no Brasil, a escolaridade 
básica ou obrigatória de 4 para 8 anos. . , . 

A Co~stituição de 1969, no artigo 176·, parágrafo 3•, do InCISO 

11, estabelece: 

"O ensino primário é obrigatório para todos, dos 7 aos 
14 anos, c gratuito nos estabelecimentos oficiais." 

l'úginu K4 do mesmo livro. 
· "A referência a limites de idade que abrangem a parte fi. 

nu! da infância c· a inicial da adolescência levou o legislador a 
entender .ucnsinci ·primáriO" no texto constítucionol, nilo no 
sentido técnico restrito, ·que esta expressão tem c~mumente, 
mas ho sentido amplo daquela educação que deve ser comum 
a todos, na extensão cm que a reclamam as condições sociais 
e o desenvolvimento econômico do Pais, simultaneamente 
com a consideração do principio de igualdade de oportunida· 
des, que norteia a evolução de um sistema democrático de 
educação, 

Nesse pensamento - a Lei n• 5.692, ao instituir um "ensino de 
1• gruu", o identinca regulamentando o inciso constituciona.l (art. 1•, 

parágrafo 1•), com o "ensino primário" da Constituição, para os efci· 
tos que ela dispõe n respeito da obrigatoriedade e gratuidade. 

Assim, a interpretação do artigo 176, parãgrafo 3•, inciso II, da 
Constituição, com a noção esclarecida e justa do que ali se deve en· 
tender por "ensino primário", permitiu a concepção de um ensino de 
primeiro grau de 8 anos, obrigatório, e, nos estabelecimentos ofi. 
ciais, gratuito. 

El o que, clara e precisamente, enuncia a Exposição de Motivos 
do então Ministro da Educação e Cultura Jarbas Passarinho, ao 
encaminhar à Presidência da República o anteprojeto da nova lei: 

"O ensino de I• grau é, pois, a grande faixa de educação 
puratodos." 

E, permitam-me um parêntesis: "0 ensino de primeiro grau com 
a duração de 8 anos é a grande faixa de educação para todos". 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, a Declaração Universal de Di· 
rcitos Humanos estabelece com a maior clareza que a educação é um 
direito de todos. Eis art. 26 da Declaração Universal de Direitos do 
Homem. 

"Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve 
ser gratuita pelo menos em relação à instrução elementar e 
fundamental. A instrução elementar será obrigatória; a ins
trução técnico-profissional deverá ser generalizada.'' 

O ilustre Senador Evelâsio Vieira teve oportunidade de apreciar, 
sexta-feira passada, o depoimento do ex-Secretário Municipal de 
Educação de Porto Alegre. S. S• declarou- creio que com muita de· 
senvoltura - que este programa chamado MOBRAL lnfanto-Ju. 
venil ou de recuperação de excedentes se destina ao que ele chama de 
''carenciados sociais''. 

Fizemos uma Revolução neste País que é responsável pela ex· 
tensão da obrigatoricdade<Oscolar dos 7 aos 14 anos, Essa Revolução 
implantou o curso do I • grau com 8 anos de duração c, no entanto, o 
MOBRAL, fundação ligada ao Governo que tem como Presidente o 
General Ernesto Geisel, magnífica personificação dos ideais de 1964, 
admite a discriminação odiosa apontada pelo cx-Secretâ'rio Muni
cipal de Educação de Porto Alegre. Para os ricos, para as crianças' da 
classe média, a escola primária com a duração de 4 anos ou o ensino 
de primeiro grau, com a duração de 8 anos. Para os "carenciados so· 
ciais", apelido dos pobres c dos miseráveis, basta um curso com a 
duração de 7 ou de 9 meses, 

A interpretação da Constituição consta com a maior nitidez da 
Lei de Diretrizcs c Bases e posteriormente da Lei n• 5.692, 

Termino a citação: 
"No passado, esse estágio fundamental, podia reduzir-se a 

quatro anos de estudos: era a escola dita "primária". Jâ agora, com a 
complexidade crescente que assume a vida moderna,· dificilmente 
poderâ alguém assimilar os valores d' seu tempo e revestir um mi· 
nimo de cficãcia rio trabalho sem uma formação que alcance pelo 
menos o ginásio. A explosão da matrícula ar está para confirmá-lo. 
Em conseqUência, ao regular o artigo 176, parágrafo 3•, inciso II, da 
Constituição, estabeleceu-se a nccessltria correlação entre 
obrigatoriedade e gratuidade, definindo os oito anos do ,. grau 
como a fase "primária" da nova escolarização." 

Com o maior prazer concedo o aparte ao nobre éolega, Senador 
Evelásio Vieira. 

O Sr, Evelislo VIeira (MDB- Santo Callrlna)- V. Ex• tem 
se preocupado com os grandes c os pequenos problemas nacionais e 

. constantemente feito abordagens nesta Casa, como o faz nesta tarde 
u falar com entusiasmo c com conhecimento a respeito da educação 
neste Pais. E volto a dizer que a educaçilo no Brasil estâ numa 
situaçiio caótica. Senador Joilo Calmon, a situação do ensino, 
horrorosa; a da agricultura e da pecuãria, precâria; a dos transpor· 
tes, agora, com u majoração das tarifas no setor rodoviârio, torna 
quase proibitiva a condução de cargas c de passageiros neste País. O 
trnnsporte fcrroviãrio, decadente; o transporte de cabotagem, prati· 
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camcnte inexistente; saúde pública, praticamente também uma cala· 
mWade no Brasil; a nossa economia decaindo; o nosso endivi· 
dumcnto externo aumentado - para fazermos novos "papagaios" lá. 
fora tivemos que nos associar às multinacionais, faltando apenas a 
sacramentação. Tudo em razão de a elite dirigente brasileira nilo ter 
uma consciência para o 'valor da educação, que é a solução para· 
todos esses problemas. Queremos transmitir os nossos cumpri·· 
mentos a V. Ex•, que se afasta da sua posição, acertadamente, de 
homem dq Governo, para fazer críticas ao Governo, no bom sentido 
de prestar uma grande colaboração ao Governo Federal. V. Ex• é, 
na verdade, um paladino na defesa da· educação nesta Casa. Os 
nossos cumprimentos, 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Eaplrlto Santo)- Muito 
obrigado, Sr. Senador Evclásio Vieira. Sem querer ser agradável no 
Governo, embora eu integre, orguÍhosamente, os quadros da. 
Aliança Renovadora Nacional, enfatizei que seria inteiramente 
impossível, ao longo de um período de li anos, resolver todos os pro· 
blemas que se acumularam desde o dia do descobrimento do Brasil 
ati: 1964. Reconheço na base da autocrítica, porque pertenço ao Par· 
tido da.Rcvolução, que durante esses II anos foram adotadas certas 
prioridades pouco felizes. Às vezes, a prioridade certa era definida 
mas não respeitada. 

O ex-Presidente Emllio Garrastazu Médici, que tanto admiro, 
declarou num pronunciamento que "a educação c a cultura são os 
dois maiores desafios. de meu GoYc:rno", Infelizmente, não foram cs· 
ses os dois maiores desafios do seu Governo. Não foram a prioridade 
I c 2 do seu Governo •. Houve, sem dúvida nenhuma, desrespeito à 
prioridade n• I, à prioridade n• 2 e à prioridade n• 3, que devem 
caber à educação. V. Ex•, que é a própria imagem da honestidade 
intelectual, reconhece que a Revolução proporcionou ao País, cm ou
tras áreas, progressos substanciais. 

Também já foi enfatizado aqui, cumprindo um primário dever 
de justiça, que o aluai Presidente, General Ernesto Geiscl, passou a 
dar uma grande ênfase à preocupação pelo desenvolvimento social. 
Realmente, até o Governo Gciscl a palavra de ordem era: crcs· 
cimento do Produto Interno Bruto, competição com o Japão cm taxa 
de crescimento do PIB. 

E, ainda outro dia, cu recordava o lhar, cu diria quase de ódio, 
quando alguém ousava defender a tese de que estava chegando a 
hora de distribuir de maneira mais justa c mais humana a riqueza na· 
cional. Alguns dos homens que estavam no Olimpo governamental 
nos fulminàvam como se tivéssemos cometido um pecado mortal: de· 
fender a tese favorável ao que eles chamavam de "distributivismo 
prematuro .• " · 

A Revolução cometeu pecados veniais e pecados graves, porque 
é constituída de criaturas que pertencem à condição humana - não 
são santos, não são anjos. Portanto, Senador Evclásio Vicia, aceito a 
crítica em relação a algumas coisas que deixaram de ser feitas depois 
de 1964, 

E aqui presto a minha homenagem ao Movimento Democrático 
Brasileiro, que se caracteriza pelo cquillbrio, pela serenidade, sem ne
nhuma preocupação de radicalizar posições defendendo cm última 
análise, as mesmas teses da ARENA, que vão servir ao Brasil, pro
curar transformar este País não apenas numa grande potência sob o 
ponto-de-vista económico, mas uma Nação justa, em que a.riqueza 
não seja privilégio de uma pcqÜcna minoria. 

Há dias li, aqui no Plenário· do Senado, palavras do Marechal 
Custcllo Branco, do Presidente Emllio Médici e do Presidente Erncs. 
to Geiscl, que u um leitor dcsavislido poderiam parecer de autoria até 
de cidadilos condenados pela Revolução de Março de 1964: palavras 
de fogo, considerando "uma vergonha nacional a riqueza de uma pc· 
quena minoria em contraste com a miséria (textualmente) da maioria 
do povo brasileiro", 

Lembro que depois da Revolução já entrei cm divergência grave 
com o grande Presidente Humberto de Alencar Castcllo Branco; cm 
certo momento, as nossas posições divergiram frontalmente e cu não 

. · h•sitei um momento cm fazer criticas, c criticas severas, a Sua Excc· 
l~nciu, que já cru Presidente da República, armado de poderes 
.excepcionais. Por isso sou isento para, reconhecendo falhas, erros c 
omissões da Revolução de Março de 1964, destacar que a Revolu
ção, mesmo no sctor da cducaçilo, realizou muito, embora não mais 
que pequena fração do que deveria ter realizado para concretizar 
todos os nossos ideais, 

O Sr. Evel4slo VIeira (MDB- Santa Catarina) - Permite V. 
·Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espfrlto Santo) -· O 
Senador Agenor Maria havia solicitado um aparte antes; em seguida 
'eu o darei a V. Ex• com o maior prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
João Culmon, cu reconheço suas preocupações c parabenizo V, Ex• 
por isso, Eu tenho apenas o curso ginasial, nilo cheguei a fazer o 
científico, mas, os meus filhos, que estão fazendo o vestibular de 
Direito e Medicina não têm a mesma redução que cu: cm cinco pa. 
lavras que eles escrevem, quatro são erradas, Dentro desta realidade, 
o éitsino então rcg'iediu. Niio' sei se acontece"'isso com os filhos dos 
outros, mas, lá cm casá, os meus meninos, que estão estudando, infc. 
lizmcnte, eu confesso, em termos de rcdação são um verdadeiro fra· 
casso. E se os garotos de hoje com o curso científico pronto, outros 
com o vestibular, não têin redação, não conhecem a Ungua portu
guesa. Não estamos evoluindo na educação. Evoluir na educação é 
aprender, e se eles não estão aprendendo, a educação não está 
evoluindo. Tenho ·lido, ultimamente, na Imprensa, que há o desejo 
do retorno das provas de redução, o que deve haver, porque há car
tas que se recebem por aí, muitas vezes de pessoas formadas, onde os 
erros são os mais flagrantes, Parabcnizo·mc, mais uma vez, com a 
preocupação de V, Ex• I> preciso que o Governo se volte para o pro·, ... 
blema da educação, mas se volte com objetividadc, com interesse de 
resolver este problema, que considero muito grave, Mas, o mais 
grave é o problema da fome, porque não acredito que uma pessoa 
com fome possa aprender alguma coisa. Precisamos resolver primei· 
ro o problema da alimentação, e a seguir o da educação, ou os dois 
juntos, porque em ambos, o da alimentação c o da educaÇão, a situa· 
ção é muito dilicil, e a cada dia agrava·sc mais, Muitos doutores 
chegam a se formar e não sabem nada. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Eaplrlto Santo)- Agra· 
deço a V. Ex• a sua preciosa colaboração. Devo destacar um dela· 
lhe, que é óbvio: a queda da qualidade do ensino é conseqUência na· 
tural do aumento alentador do número de estudantes, No Curso 
Superior, por exemplo, passamos de 128 mil alunos para quase 1 
milhão, Era inteiramente imposslvcl, dentro desse prazo, formar um 
quadro de professores de alta qualificação. A mesma coisa ocorreu 
na área do ensino do I• e do 2• grau, Vou apresentar, agora, adis· 
tribuiçilo dos alunos nas escolas primárias ao longo das primeiras 
séries. Temos nessas cscolinhas, de apenas uma sala de aula, 20% de 
professores que não têm o diploma de normalista, E o ex-Ministro 
Jarbus Passarinho que tanto. nos honra com a sua companhia neste 
momento, numa conferência na Escold Superior de Guerra, destacou 
que a média nacional é de cerca de 48% a 50% de professores primá· 
rios sem diploma de normalista. 

O Sr. Jarbas Pall!lrlnllo (ARENA- Par')- Setenta por conto. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Eaplrlto Santo) - Não 
quero dar maiores detalhes porque chegou a autoridade maior, que 
poderia ilustrai esta tese da extrema precariedade do quadro do ma· 
gisté:rio primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior, 

O Sr. A1enor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Só para 
ilustrur o pronunciamento de V, Ex• sobre o caso do professor. Na 
minha região, o cncarrcgudo de limpeza do ginásio da minha cidade, 
Curruis Novos, ganha muis do que umu·profcssora, Então, não há 
estimulo parn ser professor neste Pais, 5'c um encarregado de limpeza 
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ganha mais do que professor, Então, para que estudar para ser pro· 
· fessor? O Governo não quer educar ninguém, porque, se quisesse, o · 
professor ganharia o suncicnte para ser motivado. Nà minha terra, a 
maioria dos professores o são mais por vocação, por interesse de 
servir c não pelo que percebem, porque o que ganham nilo rcpre· 
senta, nnancciramcntc, nada, ou seja, o poder aquisitivo é desumano 
uté. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho (ARENA - Par') - Permite V Ex• 
um aparte'/ 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Esplrlto Santo)- Logo 
após conceder o aparte ao Senador Evclásio Vieira, terei a honra de 
dar o aparte ao eminente Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Evelislo VIeira (MDB- Santa Catarina)- Realmente, é 
verdadeiro que o Governo, nos últimos anos, adotou várias medidas 
no sentido de tentar a melhoria de ensino neste Pais, mas também é 
verdadeiro que o Governo retirou o fundamental, reduziu os rc· 
cursos nnanceiros para expansão de educação. V. Ex•, inclusive, tem 
citado, repetidas vezes, cjuc do orçamento foram reduzidos SÓ% -
era 10% que a Constituição determinava- fosse canalizado para a 
Educação. Hoje, estamos com 5% ou menos. Quer dizer, é preciso 
que o Governo canalize recursos para desenvolver a Educação, a 
Ciência, a Tecnologia. Como é que poderemos alcançar um cstágiÓ 
de l'ais desenvolvido, como é que podemos nos instrumentar para 
competir lá fora, enfrentando as multinacionais, se não desenvolve· 
mos~ nossa tecnologia? Mui to obrigado. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Esplrlto Santo)- V, Ex• 
deve recordar-se de que, aqui mesmo, neste plcnârio, citei uma anr
mação do Presidente Ernesto Gciscl, que prima pelo extremo rca· 
lismo. O Presidente Ernesto Geisel, citado cm um primoroso dis· 
curso proferido aqui, neste Plcnãrio, pelo eminente Senado Wilson 
Gonçalves, declarou, cm sua mensagem de 1975, ao Congresso 
Nacional: 

"O Governo tem plena consciência do quanto rcprc· 
sentam a Educação e a Cultura no processo de valorização 
do homem brasileiro, inclusive como investimento de alta 
rentabilidade, se bem que diferida no tempo, para o próprio 
desenvolvimento econômico do Pais." 

O verbo diferir esteve arquivado durante muito tempo, até que 
foi rcssuciiado, por incrível que pareça, se não me engano- i:u nem 
quero localizar o episódio no tempo c no espaço - nuin dos Gover· 
nos da Revolução. Foi baixado um decreto-lei proibindo que fossem 
transferidas para outro exercfcio quaisquer verbas destinadas à edu· 
cação. A partir daquele momento foi descoberto um artificio, que foi 
comentado depois com muito bom humor por um eminente Titular 
da Pasta da 'Educação. Como era proibida a transferência de verbas 
du educação de um _cxcrclcio para o outro, passaram essas verbas a 
serem 11dircridas''. que representa a mesma coisa. 

Com o maior prazer e muita honra, concedo o aparte ao nobre 
Senador Jurbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas P.auarlnho (ARENA - Par4) - Senador João 
Culmon, cu me cxcuso por não ter tido a oportunidade de ouvir todo 
o seu pronunciamento, uma vez que somos m4ito' solicitados, 
infelizmente durante a própria hora dos trabalhos regimentais. A 
mim ,me pareceu ter ouvido, ao chegar, o nnal do aparte do Senador 
Agi:nor Maria cm que S. Çx• dizia que tudo estava pior, inclusive o 
analfabetismo. E V, Ex•, cm seguida, dava uma explicação sobre o 
problema da queda da qualidade do ensino. Nós temos, mercê de 
Deus, aqui no Senado, Srs. Senadores que silo também professores 
~niversitãrios e uma grande parte dos Srs. Senadores aqui gra~uados 
por Universidades no passado. Tenho a impressão de que se trata de 
um saudosismo imperdoãvel, essa tecla da diminuição da qualidade 
do ensino. Se nós tivéssemos n .possibilidade de analisar isso à 
puridade, iriumos vcrincur que esse fato estâ longe de ser provado. 

'Veja bem V. Ex•: durante o pcrfodo cm que nós assistimos à multi· 
lplicução quase que por dez, a dccuplicaçilo do alunado superior 
:brasileiro, qunndo atuamos para corrigir dcnciências notórias de 
:natureza pedagógica c didãtica e até mesmo de insuficiências de base 
, llsica das escolas, fomos localizar, exatamentc, Faculdades que eram 
:velhas de 25 anos. Eticamente, sinto-me proibido de falar cm nomes, 
i porqúe é desagradável se lançar pccha sobre determinadas escolas, 
I mas posso assegurar a V. Ex•, em carâtcr reservado, quantas escolas 
1 em Silo Paulo c Minas Gerais, tradicionais até na formação de seus 

. 1 graduados, tivemos que colocar sob intervenção, a partir do inquêrí· 
i to pedagógico do Conselho Federal de Educação, não porque ·agora 
'elas estivessem piores, mas porque jâ o eram assim. O eminente 
:Professor Zeferino Vaz, Reitor da UNICAMP, costuma dizer que o 
:ensino de Medicina, hoje, é innnitamcntc superior ao de hâ algum 
:tempo. O que houve com a quebra de qualidade cm carâtcr agudo, c 
: uf cu concordo; foi a pressão dos chamados excedentes, porque o 
: exame classincatório, não sendo classincatório c sim exame de apro· 
i vação ou réprovação, colocava o dilema perante a banca 
· examinadora, que tinha que fazer aquela ·velha proporção: "se na mi· 
:· nha porta baicm quatro mil candidatos c cu só tenho quatrocentas 
1 vagas, as provas devem ser feitas de tal modo que a primeira, se possi· 
· vel, elimine 2.000, de modo que a última prova deverã corresponder 
1 ao número de sobreviventes. Como Alain Pcyrcnttc dizia, na França 
1 que o Vestibular dele, feito ao nlvcl do Segundo Grau, era um naufrâ· 

gio organizado pelo Estado para contar os sobreviventes. Era assim 
dcnnido o vestibular. Ora, veja V. Ex•, como era muito dificil 
regular esse naufrágio havia ocasiões em que o número de sobrevi
ventes ainda era muito maior que o número de vagas existentes. En
tão, assistimos neste período - que é imediatamente anterior à 
Revolução de 1964, que já ai se agravava o problema pela altura de 
61, 62 - ·a colocação de 200 alunos, por exemplo, numa sala 
quando, na verdade, ela só possufa capacidade para se lccionar, cm 
Medicina ou Engenharia, devido à capacidade dos equipamentos, 
para 40 estudantes. Outro ponto que V, Ex• tocou com a 
proficiência de sempre e com a lucidez que tem, de um homem 
apaixonado pelo assunto como é V. Ex•, não só apaixonado como 
devotado- porque se pode ser apaixonado sem ser devotado -, é a 
questão do Màgistério. Não se pode multiplicar Magistério na mcs· 
ma proporção que se multiplica o alunado. Isso criou, realmente, um 
problell)a grave que passou a ser corrigido talvez de uns 3 a 4 anos 
pura cá. Quem compulsar os dados onciais, hoje, do Conselho Fc· 
deral de Educação, vcrincará que é cada vez maior o número de nc· 
·gativus cin relação aos pedidos de autorização de funcionamento, de 
3 a 4 anos para câ. Além do mais, as intervenções: 61 sanções puniti· 
vas cm casos de Ensino Superior. Rclat.ivamcnte ao analfabetismo 
isso é impossível comparar porque, pela primeira vez na história 
deste Pais, de Pedro Álvares Cabral até aqui, se conseguiu que o 
número de analfabetos, em vaior absoluto, fosse reduzido. Ele era 
reduzido cm número relativo, mas jamais cm números absolutos. Foi 
motivo, inclusive, de um documento especial da UNESCO.- Estudo 
n• 18- cm que se salienta isso como um fato altamente salutar para 
u luta contra o analfabetismo no mundo. Relativamente ainda ao 
assunto do d:spreparo do Magistério, V. Ex• tem inteira razão. 
Talvez cu me tenha equivocado quando falei cm 70%, eu me recordo, 
agora, que eram 60% das leigas e dizia: por que ncamos escandaliza· 
dos com isso, quando temos 90% de leigos no Ensino Superior'? O fa· 

·to de um Engenheiro ser Engenheiro não o capacita, neccssariamcn· 
te, puru. ser Professor de Cálculo - niio falo aqui cm câlculo renal, 
mas cm Câlculo lnnnitesimal, ou Câlculo Vctorial. (Risos.) O fato de 
alguém ser graduado cm Medicina não lhe garante, necessariamente, 
ser um bom professor de Anatomia: ·ou de Biologia. Ainda h6 dias 
mostrnvu-sc nqui - parece que uma nobre voz da Oposição -
escundnlizudn com o fato de ainda existir 80% de Professores de grau 
superior sem mestrado ou doutoramento. Ora, no meu tempo eram 

· 90% que não tinham o Mestrado ou Doutoramento. Estâ regredindo 
este valor nu medida em que vamos fazendo mudar o sentido da pro· 
porçi\o desfnvorâvel. Portanto, me considero até certo ponto um oti· 



-320-

· mista. O grave perigo, paro mim, está no que às vezes temos visto, 
esr,cciulmcntc o Senador Evclllsio Vicira,.júnto' a V. Ex• tratar: é a 
simulação de oferta de ensino, quando se dll, por exemplo, a escola 
de unm sala só c cm uma mesma sala três ou quatro séries diferentes. 
E.1te, sim, deve ser o nosso esforço fundamental para corrigir a 
educa~iío a partir dar. r:: esta uma das razões para não perder a opor· 
!unidade pela qual, junto com o Senador Joilo Calmon, cu me bati 
contru o que chamamos desvio do MOBRAL Jnfanto-juvenil. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - E~~plrlto Santo) -
Agradeço u V, Ex• o aparte com que me honrou c as referências, Co· 
mo sempre, muito generosas a este modesto soldado da batalha da 
cducuçiío. 

.. O Sr. A&enor M~rla (MDB:.... Rio Grande do Norte)- Permite 
um aparte? 

O Sr. JOÃO CALMON (ARENA - Esplrlto Santo) - Com 
muito prazer concedo o aparte ao nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. A&enor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - O 
Senador Jurbas Passarinho já chegou ao fim. O que cu dizia é que na 
época em que eu estudava, o ginásio era cinco anos, o primário, 
cinco· anos, assim levava-se dez anos para fazer o 'primeiro c o se· 
gundo graus. Hoje siío oito anos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pari) - Hoje silo oito c 
mais três. Porque no tempo de V. Ex• eram cinco mais cinco, mas· 
niío havia o colégio. Hoje são oito do fundamental, do primeiro 
grau, e mais três do segundo grau, num total de II anos. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte) - Com· 
prcendia cinco do primário c cinco do ginásio, dando assim dez anos. 
O problema da redução, ao qual ·me referi, quem o diz silo os pro· 
fessorcs e os colégios, é a imprensa quem fala, realmente sobre a rc· 
dação. O problema do professor mal pago acontece c muitas vezes o. 
professor não comparece às aulas porque tem outras atividadcs, só 
com as aulas niío ganha o suficiente para viver. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pad) - O Senador João 
Calmon certamente concorda conosco; que só hã uma forma de solu· 
cionur isso, é extra-orçamentariamente. Ou se consegue verba para a 
Educação fora do Orçamento, ou a remuneração do Magistério con· 
tinuará a ser essa vergonha que i: ainda hoje. 

O Sr. A&enor Maria (MDB- Rio Gnnde do Norte)- A nossa 
critica, que é construtiva, é correta, é certa, porque na realidade, cm 
termos de rcdação, o aluno de hoje não tem a redação do aluno do 
passado. Está havendo uma grita muito grande, V. Ex• sabe disso; 
cm todo o Brasil tomou conhecimento dessa situação, todos temos 
conhecimento dessa realidade; todos sabemos que os professores são 
mal pagos, principalmente o professor primllrio, do interior do Pars; 
o professor municipal, o professor estadual; os municfpios não têm 
condições de pagar, porque empobreceram os Municlpios, cmpobrc· 
ccram os Estados. Então o grande problema da educação repousa na 
falta de condições financeiras, para dotar o ensino de meios, para 
que o professor receba uma rcmuncraçüo que lhe proporcione con· 
dições de viver da sua c6tcdra; viver da sua profissão, porque, infeliz· 
mente, o que se lhe paga não dll para ele viver. Muito obrigado a 
V, Ex• pela oportunidade que me deu. 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Esplrlto Santo)- A pro· 
p6sito da afirmação de V, Ex• sobre a necessidade do aumento dos 
recursos financeiros destinados it cducaçilo, permitam-me citar um 
autor presentt;. o Senador Jarbas Passarinho: no dia 25 de outubro 
de 1973, o Senador Jarbas Passarinho, que cru então Titular da Pasta 
<lu Educaçilo e Cultura, fez a seguinte dcclaraçüo: 

"Durante uma conferência internacional de que parti· 
cipei cm Genebra, todos ou quase todos os Ministros de Edu· 
cução reunidos, levantou-se um Ministro da África Negra, e 
,propôs uma qucstilo d9 ordem: 

"Scrlt que esta nossa reunião não poderia ser intcrrom· 
pidu agora pelo simples fato de que nós nos esquecemos 

.todos de convidar os Ministros da Fazenda para estarem prc· 
sentes?" 

O problema é que, não raro, se estabelece a prioridade para a 
Educação. Mas quando se cogita de reduzir o deOdt orçamcntllrio, 
'quando se cogita de combater .a inflação, hll uma tendência natural 
na úrea financeira, para o corte de verbas destinadas à Educação. 
Abusei demasiadamente, da indulgência da Presidência da Mesa c 

·dos meus eminentes colegas. 
Gostaria, antes de encerrar este meu pronunciamento, de apre· 

sentar, rapidamente, um q01idro oficial que me foi fornecido pelo De· 
parlamento de Ensino Fundamental do Ministério de Educação c 
Cultura. Niio o lerei todo cm virtude da escassez de tempo. Rcprc: 
senta para mim um mistério que h6 de ser decifrado.· 

"Matricula estimada do ensino do primeiro grau, por' 
sí:rie, no ano de 1973.'' 

Na primeira séric, estavam m~t~i~ulados seis milhões, qui· 
nhentos c oitenta e cinco mil alunos. 

Ora, a cada ano de faixa etária corresponde um total de dois· 
milhões de pessoas, com sete anos de idade, que é a que representa cs· 
ta série, existem no Brasil dois milhões de crianças, de ambos os se· 
xos. Havia, em 1973, nu primeira série, este congestionamento: seis 
milhões c quinhentas e oitenta e cinco crianças na primeira série. Dcs· 
se; seis milhões e meio, dois'milhõcs quinhentos c noventa c cinco 
freqUentavam escolas que tinham, apenas, uma sala de aula. 

Na segunda série, o total era de três milhões c cento c quatro 
mil, dos quais, setecentos e quatro mil, cm escolas com apenas uma 
sala de aula. 

Entr.c a primeira c a oitava série do hoje chamado Ensino do 
Primeiro Grau, o total de estudantes matriculados era de dezoito mi· 
lhõcs quinhentos c noventa e quatro mil, trezentos c cinqUênta c qua· 
tro. 

Não é um mistério insondável nem inexplicável esse excesso 
de presençà de alunos na primeira série, já que a percentagem dc·rc· 
provaçiio ou primeira para a segunda série chega até a SO%. Se no 

. municfpio do Rio de Janeiro clicgà Íl 60%, podemos íinagmar o que 
ocorre no resto do Pais, pobre ou subdesenvolvido. 

Recentemente, recebi uma importante publicação, o Anu,rlo de 
Educaçio no Japão. O Japão é um Pa!s que tem, a grosso modo, a 
mesma população do Brasil. Lá,' um nillhão à~zcntos e vinte c uma 
mil crianças, de cinco c seis unos, se encontram no jardim de infãn· 
cia. Há apenas nove milhões qUinhentos c oitenta c quatro mil cs· 
tudantes nas escolas elementares, que têm a duração de seis ap~s. 
Para o nosso caso, interessa apenas a existência de nove milhões 
quinhentos e oitenta e quatro mil alunos na escola elementar. 

(0 Sr. Presidente faz ooar a campainha.) 

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Esplrlto Santo) - Sr. 
Presidente, já concluirei. 

Nu escola elementar; no Brasil, de acordo com a cstatfstica ofi· 
ciul, temos, nos quatro anos da escola primária, quinze milhõ··· s de 
estudantes. Isto explica o quadro catastrófico que a UNESCO já 
focalizou. 

No mundo subdesenvolvido há uma situação considerada 
desastrosa. Em cada grupo de mil crianças, apenas quinhentas tcrmi· 
num o curso primário, 

No Brasil, segundo os dados revelados, com tanto realismo, pc· 
lo então Ministro Jarbas Passarinho, apenas duzentos c vinte c oito 
crianças. em cada grupo de mil, terminam o curso primário. Sendo 
que no Norte c Nordeste, cm cada grupo de mil, apenas oitenta c no· 
vc terminam o curso primllrio, O que representa isto, no Brusil, em 
última unúlisc? Representa que, cmprcgumos as palavras, its vezes 
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inudcquudumcnte. Quando a estutfsticu do IBGE c a do Serviço 
Estutfstico de Educação c Cultura falam cm "escolarização real" c 
upontam percentual que hoje de ucordo com os últimos dados ofi• 
oiais, chega a 80, 81% -estimativa de 1974 - temos que olhar esses 
dados com muito ceticismo. Pode-se chamar de escolarização real is· 
to que hã no Brnsil, no setor do ensino primário? Dois terços das es· 
colus prim:\rias com apenas uma ·sala de aula; professoras, na base 
de 50, 55%, sem diploma de normalista; 20% das professoras sem o 
curso primário completo. De fato, não deveríamos falar cm 
"cscolurização real", Escolarização real é o que existe nos países 
m<lis desenvolvidos. Chegaremos a essa etapa, com a mobilização de 
todos os bons brasileiros . 

. O SR, PRESIDENTE (Benjamim Farah) (faz ooar a 
campainha. 

O SR. JOÃO <::ALMON (ARENA - Elplrlto Saato) - Sr. 
Presidente, concluo este pronunciamento, anexando os quadros, que 
não podem ser projetados neste plcnârio, fv~ndo um último apelo 
não só aos nobres colegas da ARENA, mas também aos estimados 
companheiros'filiadÓs ao Movimento Democrático BraSileiro. Creio 
que chegou a hora de nos unirmos para a aprova,ilo da cmcnda_cons, 
titucional, ,que não é de iniciativa isolada de um Senador. Trata-se 
apenas do restabelecimento do artigo que existia nas Constituições 
anteriores à de 1967, assegurando a vinculação obrigatória de 10% 
do Orçamento Geral da União para a Educação, c de 20% dos orça· 
mentos dos Estados· c dos Municípios também para esse fim. Com 
esta vinculação obrigatória, não ficaremos <ta dependência - como 
bcm-humorado disse o ex-Ministro Jarbas Passarinho - não ficare· 
mos mais na dependência da área financeira, que tem como objctivo 
natural c comprccnsfvcl, o cquilfbrio orçamentário. 

Se aprovarmos esta emenda - c creio que iremos aprová-la -
'com-õ- apolo inclusive do notável Pr~sidcntc Ernesto. Geisel, o 
restabelecimento dessa vincuiaçilo obrigatória, poderemos utilizár os 
5% adicionais que hoje não estão sendo usados, para ajudar os Esta
dos e'Municfpios,"pobres em sua esmagadora maioria, a cumprir o 
que lhes determina a Constituição - a responsabilidade pelo ensino 
primário c pela ensino médio ou - de acordo com a terminologia 
moderou- pelo ensino do primeiro c segundo graus. 

Muito obrigado a todos. (Multo bem! P1lm1a. O orador é 
cumprlmeatàdo.j' 

DOCUMENTOS A QUE SE REFEI{E o SR. JOÃO' 
CALMON, EM SEU DISCURSO: 

Exen:lclo 

1967 
1968 

. 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

+ Atéjunho/75 . 

. SALÁRIO EDUCAÇÃO 
Quotas Federal e Est1dual 

Eatlm1da 

177.251.000,00 
262.778.000,00 

. 327.500.000,00 
414.711.000,00 
522.800.000,00 
710.178.000,00. 

1.008.379.680,00 
1.278.790.000,00 

EfedYada 

137.552.200,00 
185.501.816,21 
253.385.830,00 
331.218.728,60 
428.058.220, li 
586.955.314,40 
789.166.381,74 

1.128.539.884,42 
680.685.737,94 + 

FONTE: FN DE- Ministério du Educação c Cultura. 
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GHIÍFJCO I 

---------~-------, 

O GRÁI'ICO.J,I mcslra a mesmo sliunç~" rclailvamcnlc no nnilgo 
ciclo ciutt5lnl,,Ynlc dizer, ao ntunl ensino de 1.0 grnu nn5 4 1'11timns ~êrics. 

cntstiMtNfO DA M/\1!\ltULA ~lO (NSINO 

MILHÕU 
DE 1\LU,•:os 

16 

" .. 

Dli,•Gr.f\U 
foi I'IIIUIIMS S!r.tts) 
DIIASIL-19U/19~:1 

I:U,O% 

.;:õN'Te: "Folho do sao Paulo", 31·3·7ol, 2.0 cndorno, EDUCAÇÃO, 

ORÁI'IC:O 11 

CftU(IHIHlOPAMI'I,IcUV.tll) 111\INODl I,•G:lAU 
I•II~TIMA5 SI~1 UI ,.,, .. on 

r1 AIUIIt'l ''"''~ ··ltumu 

• •• :u,1~ 

IU,C, ~ 

"·" . ,..,,,,. ~ 
'·' 

''lill 
s '·' IU,I'- ~ r . ·~ 

~ 
:; ., .. 

ç l 

'·' . " • 
nu , . ., ttJO li TI t'72 '"' Em 1%8, h;wi:t IJ.915.SOCJ nlunos cunandu as CJU:Jfro 11rimeirns 

s6rics da cn•ino de 1.• grau (prim!arlo). Em 1?74, foi rcsislrndo um 
numcnto ele ,29.~/}'r,cm rclnç:lo n J 966, c:om 15.463.211 alur~os. 

FONTE: "Foi h• do S5o Paulo", 31·3·7 4, 2.0 codorna, CDUCAÇÃO, 

q U A
1 

D R O l l l 
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~·~---------------------------------------------------------------------------
QUADRO IV 

r:~rtr!r:ulo (!:;"! r;:.,:,lr.~!.!:!E...!;,~!].n, Q:"!t' :-."::-!.!: 

~ U A D R O V 

B,!_g!;~ibul;:ãl d:s r1rarto. eor r.ár!e, n:s11 cocolca c:'.a uno onln r.:c rula 

:S':i cSr!a 4U cErta. 

~"'-----------------------------------------------------------------------------
100,0 lll,7 ?,O o,o 

C::~ rcnçt'a c!a cr.::t:~, pcc!c .. :a c!i~~r sul, l!tl:::O :c tot':la ca :!,!JO!i.':15:J tlunoo m~trlculac:aa, na 1~• eÓrla, em 1~73, cm cocolCB Ca 1.1!111 
acla c:a fl.lla fgem opravadca, e nCJJ houvrmaa nanhL'III ul.l:n~, au1;-.:nta: 
::.120.::71 poc~rim mn~rlcula: .. ~ na 2: ~rlc l:b IJ1C GC!:uinta, c U."ntrq alaa, 1.?14.400 na :S':.i aáriomantra alce, Dcr.'C"Ita ati~ 
:-ltr.~ a t,. cÓr1cl.04G.l?2 a t'actno, .car.:sntu 1Cil,?l7 :tlnalrla., c~- ocr1u1 ccnLlo que ncnhun Crmt:ra alaa pcc!Bric:~ torminar cu;~ 
!:jrau. lota, é clrll'Q1 ccnoldartl1do•on ~ d.c~r1bu1~'C:1 equitativa a: m:~trlculc. 

I 
~ 

t [ 
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QUADRO V 
EXTENSÃO DO CURSO PRIMÁRIO E CARGA HORÁRIA 

Cor&• Car&a 
diA ria aemanal 

PAISES mEdia Car&a 
anual 

I. ESTADOS 
UNIDOS 5:30h 27:30h 990h 

2 .. FRANÇA 6:00h 30:00h I.I04h 
3. INGLATERRA 6:00h 30:00h I.200h 
4. URSS S:OOh 30:00h I.IOOh 
5. SUf:CIA 5:20h 32:00h 1.14lh 
6 .. SUIÇA 6:00h 30:00h 1.308h 

7. BRASIL 4:00h 22:00h 780h 
3:00h 17:00h -630h 

Curso 
de 

4anos 

3.120h 
2:520h 

TOTAL 

Curso 
de 

5anos 

5.520h 

3.900h 
3:150lr 

Curso 
de 

6anos 

5.940h 

7.200h 

6.846h 
7.848h 

4.680h 
'9.780h· 

Curso 
de 

8anos 

8.800h 

FONTE: III Conferência Nacional de Educação. Anais. Reorganização da educação de base no Brasil. 
Aperfeiçoamento do Magistério. 

Trabalho elaborado pela Divisão de 

Coordenadora: Professora Lúcia Marques Pinheiro. 
MEC-JNEP. 1968. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farab) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSf: LINDOSO (ARENA - Amazonas. Pronuncia o 
aegulnte dlseuno.)- Sr. Presidente,_ Srs. Senadores: 

Desejo fazer algumas considerações sobre borracha brasileira, 
principalmente cm face da conjuntura econõmica internacional, 
naquilo em que ela cstã inRctindo na nossa pol!tica cconômica. 

Sr. Presidente, Srs; Senadores, não me alongarei nas consi· 
dcrações da impqrtância da borracha na ocupação da Amazônia. De· 
seja assinalar, objctivamcnte, que depois do grande esforço da 
Amazônia para contribuir com a borracha ncccssâria à indústria béli· 
cu na 11 Grande Guerra, quando o Presidente da República à época· 
desencadeou o que se denominou de batalha da borracha, mobilizan· 
do pessoal do Nordeste c cia Amazônia para a cxtração da borracha, 
ii fim Cle se dar cumprimento a compromissos decorrentes dos Acor· 
dos de Washington. 
.. Tivemos, na década de I 960, uma posição negativista dos 
órgãos gov~rnamentais com relação à produção da borracha. Es· 
tamos hoje importando borracha natural ao lado da importação de 
borrachas sintéticas, inclusive de tipos especiais que ainda não pro· 
duzimos. E tudo decorreu de uma visão crrônca da administração pú· 
blica brasileira que, desde os fins da década de 1950 c pelo decurso 
da década de I 960 porfiou cm desestimular a produção da borracha 
silvestre na Amazônia. 

Sr. Presidente, esta é uma afirmação de certa gravidade c por 
isso necessito comprovâ-la. Temos aqui c citamos numa homenagem 
a um ex-Senador do Amazonas, de um grande batalhador de bar· 
racha, Senador Edmundo Lcvy, que cm 1967 analisava o problema 
da borracha, pnra focalizar em discurso, aqui, no Senado, que a 
Superintendência da Borracha, num dos relatórios, comentando a si· 
tuaçilo da hhea, disse o seguinte: 

"O congelamento dos preços da borracha, a despeito do 
crescimento do lndicc geral dos preços, acarretando u dctc· 
rioração do poder aquisitivo dos financiamentos, justamente 
tnmbi:m congelados, cm razilo daquele futor que, como me· 

di da de autodefesa dos capitais do Banco, provocou uma que· 
da de produção, como demonstra o quadro abaixo. 

Segue-se, então, um alinhamento cstat!stico da produção da bor· 
racha a partir de I 962, até o ano de I 966. 

Mais adiante ainda, o Senador Edmundo Lcvy faz uma nova 
referência, que documenta a nossa assertiva. Depois de assinalar ccr· 
tos aspectos da Assembléia Mundial da Borracha, que se realizara 
cm São Paulo, o Sr. Superintendente da Borracha, num tópico de sua 
entrevista, dizia o seguinte- conforme o jornal: 

"A borracha da Amazônia não convóm por uma série de 
motivos, principalmente pelo preço ... ". 

O Deputado Nunes. Leal, que representava, à época cm que cs· 
tive nu Câmara, o Território Federal de Rondônia, também ofereceu 
considerações, ao Indo da nossa palavra c do nosso apoio, na batalha 
de dar uma visão exala c correta com relação à importância da bor· 
racha não só no aspecto puramente económico, mas também no 
politico. 

Aconteceu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governo, atra· 
vês de seus órgãos diversos controladores da borracha, estabeleceu o 
congelamento do preço, a ponto de, com a inflação galopante an· 
tcrior a 1964 c no primeiro trimestre de 1964, devorar todas as pos· 
sibilidadi:s representadas por um 'preço aviltado da bor1·acha, conr.í· 
dcrando·se o quadro innacionârio, todas as possibilidades de se 
extrair borracha nos seringais c criar o problema das dividas ~rõnicas 
dos seringalistas no Estado do Amazonas. Extrair borracha na 
Amazônia, ser seringalista naquele tempo, significava mais ou menos 
ser um marginal do processo cconômico do Brasil. Significava nil.o 
ser recebido pelas autoridades bancârins, significava mcr'"cr 
realmente, de todos aqueles empenhados cm destruir a possibilidade 
amazõnicu com base na borracha, significava o total desapreço. 

As citações feitas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, revelam, 
inclusive, uma preocupação de não levar a minha palavra a serviço 
de uma causa marcada por qualquer laivo de emoção, c sim um 
desenvolvimento racional para cobrar uma divida histórica da 
Nuçilo, com relação à r.ossa ârcu. Em conseqUí:ncia dessa politica 
negativista de congelamento dos preços da borracha, quando o pró· 
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prio instrumental-do Governo controlava o preço dessa borracha, ciussc."Por sinal, recebemos, graças a Deus, essa quantia solicitada 
determinou . o desmantelamento dos seringais da Amazónia, pelos seringalistas junto ao Ministério da Fazenda. Neste mesmo 
compreendendo os seringais do Amazonas, Acre, Rondônia c a parte ano tivemos a felicidade de trabalhar com êxito na produção de 
do Parú que produz borracha. borracha. Já no ano seguinte, não sei como- o Banco sempre acha 

Determinou isso, como conseqUência, o despovoamento no meios de dar dinheiro para outros sctorcs, c o último que sobra é que 
interior, o êxodo dos seringueiros para as cidades c crescimento dú para os seringalistas - nilo fomos atendidos de forma satis· 
desordenado das nossas cidades, tanto Manaus, Belí:m, como Rio fatória. Tivemos ocasião, cerca de I 5 anos atrás, de receber crédito 
Branco, criando· problemas sociais scrifssimos nesse crescimento cm nossa conta, no Banco da Amazônia, sendo obrigados a pcrgun· 
desordenado dessas cidades, · lar ao gerente se podlamos sacar o dinheiro, c ele nilo autorizava. 

Tenho, Sr. Presidente c Srs. Senadores,cm milos um memorial, Dizia que, todo dia, o séringalista tinha que ir ao ·Bànco para sabc1· 
oferecido pelo Sindicato da Indústria de Extraçilo da Borracha, no quanto poderia sacar no dia seguinte. Esses, os financiamentos que 
Estado do Amazonas, datado de setembro de 1967, que faz uma de· nos eram deferidos para aquisição de mercadoria. Então, todo dia, 
monstraçíio exata e objetiva de toda essa situaÇão econômica c social de manhã, chegávamos ao Banco c perguntávamos ao gerente, c ele 
vivida por aqueles que se empenhavam na produção da borr.acha.,E dizia: para o seringalista "taJ:',,só. tem direito a sacar tanto, c assim 
o que verificamos? Verificamos que, desestimulada a cxtraçilo da por diante; dava a quantia que o seringalista podia sacar. E, assim, 
borracha silvestre, desaparelhado o Governo para levar os atravessamos esta crise, que era ruim, mas, pelo menos, t!nhamos 
seringueiros a adotarcm a politica da hcveacultura, objeto, sempre c diálogo com u Diretoria do Banco, com seus funcionários. T!nhamos 
sempre, das dissertações acadêmicas c nunca dos planos objctivos, o direito de conversar, tlnhamos a assistência, para que nos confor· 
no decorrer de um determinado momento estávamos enfrentando o mássemos com a falta do capital, a falta do dinheiro que existia no 
problema scriíssimo da importação da borracha. Banco da Amazônia, Hoje, nem o direito de dialogar temos. Hoje 
' Foi o Presidente Médici, cm 17 de julho de 1972, que esta· não podemos nem falar com o Dirctor do Banco da Amazônia, 
bdoceu, pelo Decreto n• 1.232, um Programa de Incentivos à Produ· porque ele não recebe o seringalista cm sua sala: Digo isso, c todos os 
ção da Borracha Vegetal c reservou a esse Programa 320 milhões de seringalistas podem testemunhar o que está passando no Banco da 
cruzeiros. Amazônia. Mas não toquemos neste ponto. Tanto para o problema 

Cheguei a apresentar ao Senhor Presidente da República, à do BASA quanto para o da borracha hã solução. Se o Banco da 
época, cumprimentos, congratulações por essa iniciativa dentro da Amazônia adotar um sistema de relações públicas para com o scrin· 
visão politica que eu tinha da Amazônia, porque argumentava que, galista, voltará à normalidade a questão da borracha. A propósito, 
não havendo uma outra motivação de atividade na noresta, a borra· hoje, depois que V. Ex• disse que falaria, formulei alguns quesitos 
eh a ainda representava um argumento para a permanência do que, a meu ver, como seringalista c conhecedor do problema da Ama. 
homem na Amazônia, no seu interior, c ocupar um território i:, exala· zônia, há 20 e tantos anos, resolveriam o problema do aumento da 
mente, criar condições de fixação d~ presença humana nesse terri· produção de borracha c o problema do se_ringalista, na parte relativa 
tório. a financiamentos: 1•- reestabelecimento da "Carteira de Borracha" 

As delongas para 0 cumprimento desse decrcto·lci do Senhor no BASA, como existia no inicio do Banco da Amazônia: 

Presidente da Repúbliéa, as procrastinações, a falta de entusiasmo c 2• que este dirctor'seja um homem co~ ~ráiica comprovada no 
a cegueira daqueles que estavam incumbidos de cxccutá·lo, rc· assunto de borracha, c nilo convocar diretores do Banco da Ama· 
presentaram uma demora enorme no inicio da implantação desse zônia que moram no Rio de Janeiro, cm Recife, qu em Salvador, c 
Programa de Incentivo à Produção da Borracha Vegetal. levá-los para dirigir uma Carteira, como é o casÓ do Diretor atual, 

Agora, Sr, Presidente, efeiivumente estamos tentando, com Sr. Nilo Barroso, que já vem acumulando duas eleições c nilo sabe 
algum êxito e com entusiasmo, através da Superintendência da nem o que é borracha. Para falar a verdade, o Banco da Amazônia 
Borracha, órgão vinculado ao Ministério da Indústria c do Comér·· 'fez uma espécie de exame, no Acre, sobre o "assuntó borracha", O 
ciu, c dirigido, no momento, pelo Sr, Sti:sio Henri Guitton, agora diretor falou durante uma hora pelo meu relógio: 57 minutos sobre 
estamos fazendo um trabalh'o bastante sério, que merece louvor no os problemas que havia resolvido, como Dirctor do Banco do 
campo da economia da borracha, Estamos como que montando um Nordeste: c, nos dois minutos que falou acerca da borracha, não 
novo sistema de produção. Estamos procurando recuperar tudo disse nada, porque sobre ela nada sabia; 
aquilo que foi destroçado pela falta de visão dos anteriores adminis· 3<' cobrança somente de 7% de juros sobre a Cédula Rural para 
tradores da politica cconômica da borracha, . os seringalistas, cm consonância com ·o programa do PROBO R; 

o sr. Allevlr Leal (ARENA_ Acre) _ Permite v. E~• um 4• dispensa de juros a quem plantar borracha no seringal finan· 
upurte? ciado, Antigamente o Banco fazia isto: financiado, o seringalista 

plantava tantos pés de borracha, e descontava-se nos juros, ninguém 
O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA - Amuoau) -·Ouço 0 levou a sério, por!luc nunca se pensou que a borracha seria tilo neccs· 

nobre Senador. V. Ex• representa ·o Estado do Acre, que tinha a sua súria hoje, tanto quanto 0 petróleo; · 
eoonomia, em mais de 60%, baseada na borracha. s• fixação de preço compensador, ainda que subsidfado - de 

O Sr. Allevlr Leal (ARENA - Acre) - Em primeiro lugar, acordo com· as· palavras do nobrê Senador Evandro Carreira -
nobre Senudor, louvo as suas palavras, Em segundo Jugar,já ouvi di· visando o fomento .dà produção; 
versos prol1unciamentos sobre o problema da borracha. Acredito ser 6• financiamento dentro do ciclo da produção e, obrigatoria· 
do conhecimento de V, Ex• que sou produtor de borracha há mais mente, em' novembro. E não o financiamento como o Banco da Ama· 
de 20 unos. No inicio do seu pronunciamento V, Ex• referiu-se ao zónia usa.'.o seringalista pede o finílnciamcnto cm dezembro, e ele 
Banco da Amazônia como principal ponto a prejudicar a produção só é concedido cm junho. Isso não adianta. Todos os grandes se· 
de borrucha, Realmente é urna verdade. Se houve órgilo que causou ringais, os ri)aiores estilo localizados nos altos-rios, Os dos baixos. 
prcjulzos h produção de borracha, este foi o Banco da Amazônia. De r.ids niló tõni capacidade, nilo proporcionam grande tonelagem de 
vinte unns paru cá, o Banco da Amazônia só tem procurado prcjudi· norrachu; 
cur u produção de borracha. Um grupo de colegas, seringalistas, se i.; dispensar os juros dos seringalistas que escalonaram suas 
reuniu pura ter uma conversa com o Presidente do Banco da Ílfvidus e ainda nilo puderam pagá-Jus, autorizando-os a conceder 
Amazônia àquela í:pocu, o Sr, 'Figueira. Resolvemos depois or· · um abatimento de JO% aos seringueiros. o· Banco da Amazônia 
gunizur uma comissilo para ir ao Ministério da Fazenda, à procura dispensaria os juros dos seringalistas que nilo têm condições de 
uté de dinheiro para que o próprio Banco da Amazônia nos finan· pugnr. Estes vendem IIS propriedudcs, para formar campos de 



-325-

pecuária, u única forma de pugur. Outro caso: o Bunco dispe~saria 
os juros e o scringtalista, ele mesmo, seguidamente, daria o ~bnt1men· 
to uu scringudro; 

K• designação de gerentes nas Agências do BASA (para os muni· 
cipios' produtores de borracha) que conheçam o "problema 
boirucha" ou colocur obrigutoriamcntc um gerente-adjunto espe
cialista no "asSunto borracha". 

Não é o cuso de se convocar um gerente que trabalhe no Banco 
pa Amazônia no Muranhiio, em Recife ou no Rio deJanciro, c des
locá-lo paru o município produtor de borracha. Esse homem n•!_ll 
sabe ·o que é borrachu. Então, ele vai estudar, c passará tres 
unos. Depois que aprender tudo, já estarã liquidado o problema da 
borracha; 

9• isenção total da incidência de imposto para a borracha. A 
borracha não devia ter nem imposto. Deveria ser totalmente isenta 
de qualquer espécie de imposto; 

101' trunsfcri:ncia da sede da SUDHEVEA, do Rio de Janeiro 
pura uma das Capitais da Região Amu<ónica, ou melhor, para o 
Pará, Amazonas ou Acre. O que tem a SUDHEVEA com o Rio de 
Janeiro'/ Só o custo de viagem desse pessoal, que passa o tempo 
fazendo estudos---desde-a-criação da .SUDHEVEA que se vive 
fazendo estudos no Acre c na Amazónia.- e não sei que estudos são 
esses que uté hoje não apareceu nenhum resultado - só o custo 
dessas viagens daria para muitos financiamentos. A SUDHEVEA 
devia estar na Amazónia, onde se produz a borra~ha, para ali 
·reàlizar estudos sobre os seus problemas. Por isso que perdemos até 
o animo de trabalhar, de vez que não somos assistidos. o próprio 
Banco da 'Amazônia não dã assistência alguma, não procura, sequer, 
~ialogaicom os seringalistas nem quer saber dos assuntos, pois os 
Seringalistas são considerados homens de, mau carâtcr, homens que 
desejam o dinheiro do Banco da Amazônia para comprar upnr· 
tumentos no Rio de Janeiro c cm outras Capitais. Desejo sahcr qual 
o seringalista que tem dinheiro no Rio' de Janeiro ou nus Capitais, 
como eles afirmam. De.<culpe-me tilo longo aparte. Fui até um pouco 
duro com o Banco da Amazônia, mas é justamente o que lá se passa. 
Acredito, Senador José Lindoso, que V. Ex•, neste ponto, poderia 
ujudur-me aceitando estas minhas sugestões. 

O SR. JOSt LJNDOSO (ARENA-Amazonas) - Agradeço a 
contribuição realista que V. Ex• ofereceu a este nosso pronuncia· 
mento. Naturalmente. é necessário que se compreenda que o atual 
Banco da Amazônia foi, historicamente, à época da guerra, o Banco 
da Borracha, criudo pelo Presidente Getúlio Vargas exatamcntc para 
gorantir o fomento à produção da borr:icha. A evolução do processo 
cconômico na Amazónia c 'a complexidade dos diversos aspectos 
deste processo determinaram ainda à época da Administração 
Meira, que se mudasse o nome do Banco da Borracha para Banco da 
Amazónia. Com o decorrer do tempo, o Banco foi-se afastando, 
totalmente, da economia da borracha. Ele hoje, legalmente, niio tem' 
maiores obrigações para com a produção de borraclla, scn5o em 

, função dos convênios assinados com a Superintendência da 
Borracha - SUDHEVEA. Por isso, se explicn - mas não se 
justifica - toda essa situação que estamos relatando, e que jâ tem 
sido objeto de debates aqui no Senado, não só através du minha pala
vra, mas o Senador Evandro Carreira aqui se pronunciou, inclusive 
levantando u tese do preço ilimitado ou do maior preço possível 
como um dos estímulos mais fascinantes pnru resolver o problema du 
borracha. O Senador Cattetc Pinheiro pronunciou, depois de sua 
viagem à Amazônia, discurso cheio de considerações, bastante 
objctivns c válidns, em torno da economia gomifcra, agora renova a 
sua posição através de entrevistas que têm sido divulgadas no 
Correio Brazlllense. · 

Agrudecendo, ·portanto, o aparte de V. Ex•, retomo o fio do 
meu discurso para dizer que hoje o problema da borracha no Brasil, 
em face du crise, do nosso bnlunço de pagmentos, deve ser exa· 
minado com todo o cuidado, com toda a diligência neccssâria, u fim 
de aumentar n produção, evitando-se as imporlaçõcs não só da 
borrachn sintéticn, como du borrachn natural. Tivemos uma queda 

brutnl na produção do uno de 1973 para o ano de 1974, cm cerca de 
20'r.; Produzíamos cerca de 24 a 26 illil toneladas, c, hoje, estamos 
cÓm uma produção cm torno de 18 mil toneladas, considerando-se, 
ainda, a contribuição da Bahia com os seringais de hcvcicultura. 
Esses números significam que estamos numa fase de declínio vertical 
nu produção, cxntamcntc pelas dificuldades que os seringalistas 
encontram pura vencer obstflculos c dcscstímulos armados pelo 
Governo num determinado momento. 

A mudança da Superintendência da' Borracha para Manaus foi 
objcto de um projeto de nosso eminente correligionário de bancada 
nu Amazônia, o nobre Senador José Esteves. Esse projeto encontra
se em estudos nns comissões técnicas, c vale como uma definição da 
necessidade-de se dar ênfase à borracha na Amazónia, como um dos 
dados positivos do nosso processo económico .. ~ verdade que já se 
argumenta que hoje a Superintendência da Borracha não decide ape
nas sobre a borracha natural. Esta decresceu de importância no 
complexo de problemas gomfferos porque a borracha sintética se 
avolumou de tal modo nas importações c na produção, que passou a 
ser um elemento de preocupação' dessa Superintendência. Quando 
plciteiamos a mudança da Superintendência da Borracha para 
Manaus ê porque a Amazônia necessita cfetivamcntc de melhor atcn
Çlio, sendo alí sediados' os ·órgãos de dceisão.Oa·política da. borracha. 
I'; essa, cm si·, a mensagem que se pode colher de todo esse anseio, de 
toda essa preocupação cm torno da fixação da sede da Superinten
dência da Borracha em Manuus. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSt LJNDOSO (ARENA- Amazonas)- Concedo o 
aparte ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Nobre Senador 
José Lindoso, a dedicação de V. Ex• à solução dós problemas brasi
leiros me anima a aparteá-lo. O problema da borracha não í: mais 
um problema da ârca amazónica, é um problema fundamentalmente 
brasileiro, dependendo da sua solução, o destino do próprio Brasil. 
Infelizmente, ati: hoje, em nossa Pátria, seguimos ao sabor do acaso, 
esperando sempre um milagre, ou que o acaso traga uma solução, Eu 
disse, num discurso pronunciado nesta Casa, que apesar do acervo 
tecnológico, de toda a experii:ncia e sedimentação cultural que acu
mulamos, continuamos à deriva, ao sabor do acaso, haja vista, pro· 
blemas magnos brasileiros, que qualquer estadista mediocre teria sur
rreendido, como o da OPEP, da celebérrima OPEP ou seja, o proble
ma do petróleo. Quando, em 1967, os ·árabes perdiam a I Guerra 
rara lsrucl, qualquer eStadista medíocre ôeveria ter-se aper
cebido de que, mais cedo ou mais tarde, os árabes se organizariam, 
de tal modo, que iriam fazer uso do petróleo como arma, pois era 
uma guerra religiosa, uma guerra mfstica e essa guerra não se resolve 
·assim. Ela vem-se arrastando hã cinco mil anos, desde os Hititas, 
Moubitas e Hebreus, não é de hoje. E ela recrudesceu neste século 
com u criação do Estado de Israel em 1948. Isto era o óbvio, o 
mesmo acontece com u borracha. Ao sabor do acaso e da deriva tive
mos, no fim do século passado c no começo deste, preço para borra
cha no mercado internacional. Foi apenas um acaso, nada foi pla
ncjado, c com isto a Amazônia foi ocupada. A Amazónia, nJé então, 
tinha sinais de ocupação deixados pelos portugueses mas, não estava 
ocupada. Poucas cidades no Amazonas podem ser apontadas como 
tendo sido instaladas c criadas antes de Jg7Q, Todas vêm depois 
disto. Nobre Senador, peço permissão pura tomar um pouco do 
tempo de V. Ex• 

O SR. JOSt LJNDOSO (ARENA - Amazonas) - Gostaria 
.que V .·Ex• considerasse que os nobres Senadores José Esteves c Luiz 
Cuvulcunte desejam também upartcur. Gostaria que nos circunscre· 
vêssemos- sem deixar de relevar a honra que o aparte de V. Ex• rc· 
presenta puru mim - que circunscrevêssemos o discurso uo tema: 
"Amazônia e Borruchu", em fucc do tempo que está a se csgotat, 
puru que rudéssemos dar aquele recado de que V, Ex• se ocupa. 
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O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas) - Estou sintc· 
tizando. 

O SR. JOSii: LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Agradeço 
a V. Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Tomo a libcrda· 
de de estender-me um. pouco, porque, também: fuf pródigo com. 
V, lix•, quando o ouvi durante doze minutos num discurso que aqui 
pronunciei. 

O SR. JOSii: LINDOSO (ARENA - Amazonas)- V, Ex• é 
sempre generoso. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas) - Quero dizer a 
V. Ex• -c isto os Anais desta Casa vão guardar para a posteridade 
- que tudo isto é cnrolação. Só há uma salda para. a borracha: é 
preço, e ist,o tem raizes psicológicas. Num Estado capitalista, cm que 
se procura lucro, ninguém vai pegar malária como cu, quatro vezes, 
no hlnterland amazônico. Eu a conheço no âmago. Ninguém vai 
pegar malária, nem Jeishmaniose, rebre negra OU hepatite, para ven• 
der borracha a I 2 ou I 5 cruzeiros. Só um preço sedutor, imagético é 
que pode levar o homem a extrair borracha. Ninguém vai plantá-la 
também, porque não se planta aquilo que nilo tem preço. E digo mes
mo que o Sr, Steesio Gutton precisa contratar 2·mil~ões d·c gurus no 
Oriente, pura, como o olho mágico, razerem com que a borrahca 
plantada agora, cresça e produza cm. um ano, porque são necessários 
7 unos para que ela produza. Então pergunto: nessa derasagem, nesse 
hiato de 7 anos, o que rarcmos, o que o nosso parque roànuratureiro 
gomífcro furá sem a borracha? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre COita) - Sr. Senador Evan
dro Carreira, peço a V. Ex• que raça cumprir o Regimento.' V, Ex• 
está apartcando há mais de 5 minutos e o Regimento permite 
somente dois minutos. O próprio orador já reclamou. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amilzoaas)- Pois não, Excc· 
Jência. Já estou a encerrar. Esta a contribuição, nobre Senador José 
Lindoso, que quero trazer a V, Ex•, porque vejo que V. Ex• se 
debruça, com muità acuidade, sobre todos os problemas brasileiros. 
Era esta a colaboração que desejava trazer. Gostaria também que 
quando discutisse um assunto, solicitasse um mlnimo de presença 
deste humilde SenadOr, para dialoga~. 

O SR. JOSii: LINDOSO (ARENA - Amuon11) - Agradeço 
o aparte de V. Ex•, que reproduz uma tese que V. Ex•j& colocou 
dentro do realismo c da experiência que temos do mundo ama· 
zônico: a do preço, que é uma das considerações que desejamos 
levantar, no decurso deste pronunciamento. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador José Esteves. 

O Sr. José Estefet (ARENA -Amazonas)- Senador José Lin· 
doso, v. Ex• aborda, nesta tarde, assunto de magna importância· 
não sq pura o nosso Estudo, a nossa região,. mas, 'também; para ·o 
Brasil. Ainda ontem o Correio Bnzlllen~e, na priméira página, sob. o 
título "Borracha, uma crise a mais no Brasil", dizia da preocupação 
do Governo com relação ao nosso problema de produção de 
borracha natural. O mesmo Correio Brazllleue de hoje publica a 
oportuna entrevista do nobre Senador Cattctc Pinheiro que, como 
bem dit. esse jornal brus'iliensc, é um dos grandes ·"'perta no. assunto. 
Jú tive oportunidade, como V. Ex•, como o nobre Senador Evandro 
C.:arrciru, de abordar este assunto, levando ao Chcrc do Governo 
sugestões pu_ra que saiamo• deste .impasse. Acho que us ~ugestõcs 
apr~se~tudus pelo nobre Senador Altevir Leal, do Acre, silo as mais 
oportunas posslvcis. Ainda hoje, tivemos reunidos, durante quase 
d uus horas, no gabinete desse mesmo Senador, discutindo o assunto. 
Chegamos il conclusão, nobre Senador José Lindoso, de que nós, dos 
Estados do Amazonas, Acre c Pará, devemos nos incorporar c 
solicitar uma audiência uo Senhor Presidente da República, c, de 
viva voz, levarmos ao Chcre do Governo-'- que está inegavelmente 
empenhado nu solução do problema - os nossos subsidias, 

subsldios buscados nu realidade amazônica. Devemos levar as nossas 
sugestões pura que o Governo as adote sem perda de tempo. Quero 
congratular-me, portanto, com o oportuno pronunciamento de 
V. Ex•, que traduz o pensamento de todos os produtores seringa· 
listas e seringueiros da região Amazónica. Muito obrigndO:u.y. Ex i' 

O SR. JOSii: LINOOSO (ARENA ...:... Amazon11) - Agradeço 
a contribuição de V. Ex• para o nosso debate. 

C.:onccêlo o aparte ao nobre Senador Luiz· Cavalcante, que nos. 
darú umu,contribuição sobre a importância da borracha. rio problc· 
ma cambial brasileiro. 

O Sr. Lulz Caval .. nte (ARENA - Alagoas) -Caro Senador, 
inrclizmente niio trarei contribuição alguma ao seu discurso, que ver· 
sa tema que não conheço. Sabe V. Ex•, não sou homem da Amazô· 
nia, mas tenho certo gosto pelas estatlsticas. Então, cu me pergunto: 
por que cml912 o Brasil produzia 44 mil toneladas de borra.cha c, 6.2 
unos depois, cm 1974, produz apenas 18 mil toneladas? Por quê? 
Essas I 8 mil toneladas correspondem apenas a 30% do consumo . 
'Nacional, e este decréscimo é tão mais paradoxal se atentarmos para 
o rato de que, em 1912, praticamente não havia indústria automo· 
bilistica nem, muito menos, indústria aeronâutica. Como sabemos, a 
borracha natural é ainda a .prcrcrida para os pneus d,. automóvel c 
sobretudo para os pneus dos grandes aviões, Entilo, meu ilustre cole· 
ga da Amazõnià, no caso . da borracha, os não-uranistas podem 
gabar-se de deter o a,·ssil o mais triste recorde negativo de produção 
de qualquer produto. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOSii: LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Efc· 
tivamcnte em 1912, ou ria primeira década deste século, as àlfândc· 

· gas dn Amazônia ou as alfândegas de Manaus e do Amazonas eram 
115 alfândegas que lideravam a arrecadação tributãria do Pais. 

A custa da nossa contribuição c imposto, o Sul recebeu recursos 
para o s~u desenvolvimento. Naturalmente, com o surgimento dos 
seringais no Oriente nós, que estávamos na fase da cxtraçào da bor· 
racha vegetal, tivemos a queda da borracha de um modo cxtraordiná· 
rio, desorganizando a vida da Amazônia. Agora o esforço que cs· 
tamos fazendo para ocupar a Amazônia, para valorizã-Ja, não pode 
prescindir da presença de um elemento histórico que dá um toque sin· 
guiar na nossa atividadc cconômica, que é cxatamcntc a borracha. 
Por isso é que nos cntusia~mamos com o csrorço que o Presidente 
Médici desencadeou, ao qual o Presidente Ernesto GciseJ· dando a 
continuidade necessária, através dos organismos rederais incumbi· 
dos de realizá-lo: o de incentivar a hcveicultura c abrir novas 
perspectivas para os seringais nativos. O problema torna-se grave c 
exige uma rcOcxão prorunda, cm face do valor das importações de 
borracha natural e sintética que estão pcsaJldO na economia nacional. 

As cstatlsticas que V. Exl'tem c gue acabamos de compulsar, 
conjuntamente, representam que as importações de borracha estilo, 
realmente, tomando um percentual significativo· das nossas divisas. 
Estamos despendendo um valor extraordinário cm dólares, para 
im~ortar a borracha. E nós que lideramos no mundo, no principio 
do século, a produção da borracha natural! Houve cm determinado 
momento, conrormc assinalamos aqui, um desestimulo das autori· 
dades, na década de 60 com rclaçilo à produção da borracha; houve 
um convencimento generalizado de que a borracha natural niio tinha 
mais vez. Isso cu ouvi, na palavra de um eminente Lrdcr do Governo, 
Aquela época, porque se estava convencido de que a borracha shtéti· 
ca representaria uma linha de substituição integral da bor. acha 
·natural. A experiência industrial revelou que a borrachà natural para 
os pneus pesados c numa certa linha de produção, ela é insubstitutvcl 
pela borracha sintética. De rorma que a presença da borracha na· 
tural continua sendo uma preocupação não só de segurança nacional 
mas, também, de segurança nos planos industriais. 

Os Estados Unidos continuam sendo os grandes importadores 
de borracha natural c o. Brasil que já teve a liderança da produÇão no 
mundo, da borracha continua, hoje,' numa situação de representar a 
zero, cinco décimos de toda a produção mundial c de necessita~ 
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importá-ln para a complementação das necessidades do seu parque 
fabril. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagou) - Permite V. Ex• 
outro aparte, nobre Senador José Lindoso? 

O SR. JOSii: LJNDOSO (ARENA -Amazonas) - Pois não. 
Ouço V. Ex• com muito_ prnzcr. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alaaoas) - Parece-me 
oportuno nque registrado cm seu discurso este dado: as divisas que 
auferimos com a exportação de automóveis mal servem para 
compensar as divisas que se esvaem na importação de borracha natu
ral. 

O SR. JOSii: LJNDOSO (ARENA - :Amazonas) - Oferece 
V. Ex• um dado eloqUente para os economistas do Governo, pa
ra aqueles que cm determinado momento esqueceram de examinar o 
lado humano do problema dos seringais na Amazônia, para marca
rem os rumos da politica gomífera, simplesmente, com os dados de 
natureza técnica •. E, .ago<a, .são-dados de .natureza _estatística guc 
V. Ex• oforece, numa confrontação, para chegar a resultados de que 
todo esse esforço da industrialização de automóveis, no confronto 
com a questão de divisas, é esgotado pela importação de borrachas, 
na linha, da nossa necessidade não só de borracha natural, mas, de 
borracha sintética. 

Dessa forma, Sr. Presidente c Srs. Senadores, urge um acele
ramento na política que se estâ desenvolvendo de modo racional, 
mas não ainda em termos satisfatórios para a Amazônia, cm relação 
i1 hévca-cult'ura c à exploração dos seringais nativos e ao incentivo 
da produção da borracha natural, porque é preciso que se observe 
que o nobre Senador Evandro Carreira, tem razões, ao dizer que são 
necessários de sete a oito anos para o início da produção de uma 
seringueira. E nesse interregno de tempo, estaremos crescentemente 
necessitando de borracha. E aonde está a borracha ou a seringueira 
em condições de nos dar o látex necessário à satisfação dessas neces
sidades, ou ao atendimento,· pelo menos parcial, dessas crescentes 
necessidades'/ Essa seringueira 'está nos. seringais da Amazônia, da 
grande Amazônia, nos seringais abandonados, desmantelados, pela 
útica que negou, totalmente, validade à cxtrnção da borracha nativa, 
por isso ... 

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- Par')- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. JOSii: LJNDOSO (ARENA -Amazonas)- Ouço, com 
muito prazer, o aparte do Senador Cattetc Pinheiro. 

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- Pari)- Releve-me V. Ex• 
por interrompê-lo. Não desejaria que concluísse o seu pronunciamen
to, sem an.tes manifestar-lhe a minha solidnricdndc. Entendo que é 
hora de unidade das Bancadas da Amazônia cm defesa dos produtos 
primários de que somos, de qualquer maneira, detentores. Ainda, 
com relação aos dados estat!sticos que trouxe o Senador Luiz Caval
ca!lic, quero salientar que u imprensa brasileira vem de noticiar o 
encontro 'dos Produtores Asiáticos, que, desde o dia 9 último, se rea
liza na Malásia. O objetivo i: deliberar sobre n padronizuçao da 
horruchu natural c a comercialização deste produto. Enquanto isto, 
disse hcm V. Ex•: u nossa produção está desmantelada. Ao mesmo 
tempo, ressaltou o nobre Senador Altcvir Leal que. o Banco du 
i\nwzônia continua surdo u realidade du produçao du borracha 
silvestre nu Amuzôniu. 

O Sr. Altevlr Leal (ARENA- Acre).,... Permite o orador mais 
um aparte'/ 

O SR. JOSii: LJNDOSO (ARENA - Amazonas) - Pcrmita
nlc, primeiramente, responder ao aparte do nobre Senador Cattcte 
Pinheiro, e agradecer u contribuiçao que truz S. Ex• que, como Presi-

dente du Comissão de Assuntos Regionais do Senado, esteve no 
Acre, no Amazonas e no Pará levantando cxatamcntc-às dados relati
vos ii economia no sctor da borracha. A palavra de S .. Ex• é a de 
quem vem de constatar u realidade do momento cm que estão viven
do as populações dos Estados do Extremo-Norte do País. 

Ouço V. Ex!, Senador Altcvir Leal •. 

O Sr. Altevlr Leal (ARENA- Acre)- Senador José Lindoso, 
quero que V. Ex• me permita responder à pergunta do Senador Luiz 
Cavalcante. Perguntou S. Ex•: por que, em 1912, tivemos uma 
produção de 44.000 toneladas? t;; simples: porque não havia a 
burocracia, nem existiam os Dirctores do Banco da Amazônia, que 
não sabem o que é borracha. Todos os seringalistas eram financiados 
pelas empresas e pelos comerciantes do Estado do Amazonas c do 
Pará. (;essa a resposta merecedora da pergunta de V, Ex•, Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço a V. Ex• que 
não permita mais apartes, porque ainda hâ oradores inscritos. 

O SR. JOSii: LJNDOSO (ARENA - Amazo .. s,) - Obrigado 
a V, Ex•-Procururei átendcra recomendação da Mesa. 

Entao, Sr. Presidente. desejo concluir o meu discurso. 
Constatamos, no decorrer do debate e desta exposição, que a 

borracha í: um problema nacional. A importação da borracha repre
senta uma sangria de divisas c a observação feita pelo nobre Senador 
Luiz Cavalcante, de que as divisas geradas pela exportação de 
automóveis não chegam a ·satisfazer plenamente a necessidade de di
visas para a importação de borracha natural. Coloca-se, assim, o pro
blema dentro de uma linha de necessidades imperiosas, de um trata
mento heróico. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que houve essa queda 
na produção da borracha? Por que, das 26 mil toneladas que chega
mos a produzir, passamos a 18 mil, no ano passado? Exatamcnte por
que o congelamento dos preços importou na desarticulação do pro
cesso de produção da Borracha. Enquanto a mercadoria subia a galo
pe, num impacto innacionãrio, o Governo detinha o controle dos 
preços do produto, congelando-o. E esse congelamento tori)OU o pre
ço vil, anulando as relações de troca entre aquilo que representava a 
produção de. um seringueiro que·equivalc a, mais ou menos, 500 qui
los de borracha por ano c o preço daqucias mercadorias fundamen
tais para a sobrevivência do homem na selva. Niio pleiteamos preços 
inteiramente absurdos. Pleiteamos que se faça- através de um estu
do sério- o restabelecimento do preço real da borracha, consideran
do, exutamentc, a coluna do crescimento dos preços das mercado
rias. Como esses preços cresceram demasiadamente e os preços da 
borracha ficaram congelados por anos c anos, tivemos uma diferença 
desse valor real, enorme, que é possível que seja mais de 60%, levan
do em conta os preços reajustados nos últimos anos. De forma que, 
pura que se possa reanimar a produção da Amazônia, precisamos fa
zer uma politica de preço justo para a borracha, isto é, o preço da 
borracha que possibilite realmente ao seringueiro c ao scgingalista a 
movimentarem· seus negócios e adquirirem os bens ncccssârios à 
sobrevivéncia do seringal. 

Se nós cotejarmos o preço do açúcar, da tijelinha, do sal, do café 
com o preço da borracha, c se relacionarmos esses preços com o 
volume de produção de um seringueiro, no seringal nativo que anda 
por volta de quinhentos quilos, vcrincarcmos que esse seringueiro 
não tem condições, absolutamente, de sobreviver mesmo cm nlvcl de 
pâria. t;; por isso que se deu o abandono dos seringais. Foi, exu
tal)lente, cm decorrência de uma feroz politica do Governo, através 
dos tinos de 1960, para dcsinuntclur c desestimular totalmente_ a 
produçao du borracha, que nós estamos hoje com a rcspons~bilidadc 
de importar aquela matéria-prima para o parque fabril c com o aban
dono dos seringais e do interior da Amazônia toda, criando pro
blemas sociais no interior do meu Estado. Apelo, portanto, às autori
dades responsúveis, pura reexume sério, objetivo c corajoso da poli
tica da borracha nu Amazônia, nao só pelo seu aspecto ci:onõmico, 
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projetado no plano da economia nacional, cm face das nossas ur· 
gentes necessidades de economia de divisas, mas, também, sob o as· 
pccto politico, dentro da perspectiva de ocupação da Amazônia, 
púra que os seringais possam ser reativados, c produzir borracha, 
para que cm circunstãncias de dignidadc,,o homem no interior possa 
voltar a trabalhar c produzir o que di: para ele viver c garantir o sus
tento da sua família. 

Essas as considerações que- cm nome de todos os amazõnidus, 
de todos aqueles que estilo perdidos na nossa floresta, abandonados 
sem perspectivas de melhores dias para a sua produção, porque é ver, . 
tical a queda de todos os produtos primários naturais da Amazônia , 
- que nós, desta tribuna do Senado, vimos endereçar, como homem 
da Amazônia, às autoridades da República, num apelo conliuntc, de 
que essas medidas devem ser tomadas. Esperamos que sejam 
tomadas, como imperativo de sobrevivência da nossa gente. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) , 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOSE 
LINDOSO EM SEU DISCURSO: 

Oficio n• 124/67 

Ex mo. Sr. 
Deputado José Lindoso 
Cámarn Federal 
Brasília- DF. 

Senhor Deputado, 

Manaus, 25 de setembro de 1967. 

Aplaudindo com entusiasmo os pronunciamentos de V, Ex•, da 
tribuna dessa Casa, sobre os problemas da borracha, desejamos 
pussur-llie às miios cópias de Memoriais que dirigimos aos sctores 
responsáveis pela politica gomlfcra nacional, através dos quais 
V, Ex• encontrará argumentos para reforçar a campanha de 
salvação do nosso produto. 

Agradecemos q cxp~dicntc de 18 do corrente, com o qual reme· 
teu-nos uma cópia da carta dirigida ao Exmo. Sr. Governador 
Danilo Areosa, sugerindo um encontro das entidades ligadas à goma 
elástica para um levantamento do problema.· .' 

Sindicato da Indústria da Extração da Borracha no Estado do 
Amuzonas.- Manuel Alexandre Filho, Presidente: cm exercício, 

Senhor Presidente, 
Senhores Oirctores: 

Manaus, I• de Agosto de 1967. 

O Sindicato da Indústria da Extração da Borracha no Estado do 
Amazonas, órgão representativo dos produtores da borracha, cujos 
anseios tem o dever preclpuo de traduzir e defender perante as 
autoridades constituldas, justilicadamente apreensivo com a situa· 
çilo que, no momento se esboça no plano administrativo desse 
estabelecimento bancário, envolvendo aspectos fundamentais da 
economia da goma elástica, solicita a eleváda atenção dessa douta 
Diretoria, para as considerações que tem a fazer sobre o assunto, no 
intuito de ressaltar alguns pontos que julga de maior importância 
para a região, jústilicando o pleito que apresenta c que espera ver 
atendido, por se constituir objcto do mais alto interesse e se revestir 
do sentido da mais perfeita justiça. 

Senhor Presidente, 
Senhores Dirétorcs: 

O Jornal do Comércio desta cidade de Manaus cm edição n• 
19.468, do dia 23 de julho último, com o titulo ''BASA está dotado 
de recursos para desenvolver a região", lançado cm primeira página, 
transcrevendo as palavras de seu ilustre Presidente, em, 
pronunciumcnto feito no encerramento do VII Congresso Nacional 
dos M uniclpios, tornou público a orientação básica do Banco da 
Amazônia S/ A, nos próximos unos, "ser lixada de acordo com o 
enquadramento institucional c os objetivos da politica de valoriza
ção cconômica da Amazónia". 

Entre outras considerações, acrescenta: "as dirctrizcs silo as 
seguintes: 

un} .. Congelamento" da economia cxtrativista da bor· 
racha, visando: 

- por um lado, evitar o seu crescimento, que redunda· 
ria cm agravamento, das condições de vida e baixa remunera· 
çilo; 

- por outro lado, evitar o colapso repentino, com a 
criação de problemas económicos sociais c de segurança na
cionul de gravidade; 

b) Estimulo à produção agrlcola c pecuária, visando: 
- aumento da oferta de alimento para a população 

urbana regional, cm rápido crescimento; 
- produção de matérias-primas .indústria is, para indús· 

ttias locais de exportação; 
c) Estimulo à industrialização regional de produtos que 

tenham condições locacionais adequadas; 
- em função do mercado interno regional; 
- em função du matéria-prima; 
d) Fortalecimento do capital social básico da região; 
- pela participação cm empreendimentos públicos, que 

necessitem de apoio financeiro temporário; 
- pelo financiamento da empresas privadas que se 

dediquem aos serviços básicos da região, definidos cm Lei." 

2. Não se pode negar que o programa anunciado é amplo, 
evolutivo e possui, nas suas linhas gerais, objctivos sadios. Contudo,' 
as disposições contidas na letra a, referentes à economia da bor· 
racha, surpreendem pela violência e radicalização de suas diretrizcs.1 
,, pniadus, certamente, numa visiio distorcida da realidade Amazôni·' 
ca, os objctivos preconizados, se levados avante, além de causar o 
esfacelamento de um dos maiores sustentáculos cconômicos da re
gião, cun1promcterá, inevitavelmente, o êxito das demais dirctrizc:s. 

Com efeito o "congelamento da economia ~xtrativista da bor· 
racha",a ser adotado com a finalidade de "evitar o seu crescimento" 
e "evitar o colapso repentino", se não for modificado, certamente 
não deixará crescer u produçilo da borracha, mas acarretará, 
simultânc:a e obrigatoriamente, a derrocada total de sua economia. 
E, pela importância que essa economia representa para a Amazônia, 
esse fato determinará uma rcaçilo em cadeia, causando o depaupera· 
mcnto global da já enfraquecida infra-estrutura ·económica da 
regiiio. Ao invés de evitar, forçaril celeremente a eclosão de todos os: 
problemas que, no caso, seriam agravados pela falta de apoio 
financeiro. Nessa situação, nenhum programa de desenvolvimento 
poderá ter o êxito desejado, 

Estranha-se, por outro lado, que o Banco da Amazônia SfA, 
queira basear sua politica dcsenvolvimcntista, à custa do sacrilicio 
da indástria cxtrativa da borracha, que se encontra cm franca prÓdu· 
çilo, enquanto na Amazônia há um imenso espaÇo vazio a ser ocupa-
do c explorado, . 

Maior prcplcxidade causa ainda, o fato de se saber que a poll
ticu de supressão dessa economia tradicional da Amazônia, vem de 
ser patrocinada, exatamcntc, pelo estabelecimento bancário, criado 
originariamente com a finalidade exclusiva de promover "o dcscnvol· 
vimcnlo da produçiio da borracha e sua defesa cconômica", C!' mo se 
sabe, o Banco de Crédito da Borracha Sf A, foi constituldo por força 
do Decreto-lei n• 4.451, de 9 dcjulbo,dc 1942, com essa finalidade, a 
fim de dar execução ao famoso convênio' ilcWashington,tcndo, nessa 
alturu, 11 Amazônia correspondido a expectativa, contribuindo de 
maneira decisiva para a vitória dos aliados na última guerra 
mundial. Posteriormente, foi transformado pela Lei n• 1.184, de 30 
agosto de 1950, cm Banco de Crédito da Amazônia S/ A, mantendo 
os mesmos objetivos,,nté se constituir no Banco dn Amazônia SfA. ll 
bem verdade que, atualmente, esse estabelecimento bancário, que 
cresceu e agigantou-se com a cconômia da borracha, possui linalida· 
dcs mais amplas. Contudo, dentre estas, está a de assegurar a ccono· 
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mia da borracha, através da garantia de preços mlnimos c financeiro 
à produção, 

Como. compreender, cntilo, a nova diretriz do Banco? Como 
enquadrá-lo dentro de suas finalidades? 

São perguntas que, francamente, não podem ser respondidas. 
O certo, porém, é que essa dirctriz vem sendo motivo de sérias 

apreensões, não só para os humildes do interior, c'omo também para 
toda a Amazónia, que ainda acredita na possibilidade de se mudar o 
veredicto dessa sentença de morte, tão terrível quanto injusta c 
inoportuna, 

3. Convém ressaltar particu/arizudamente que o "congela· 
menta~', importando nu falta de u_ma_ assistência financeira adequada · 
e no abandono da economia da borracha à sua própria sorte, deter· 
minará, u curto prazo; a completa' ruína de 'sua estr~tura,,com sérias 
·• daAosas-conseqUênci.as para toda a região; quc·tcrà,de enfrentar os 
mais graves problemas cconôinicos, sociais c pollti.c)os, 

a) ECONÓMICOS - porque representando um dos maiores 
suportes da economia amazônica, a sua derrocada, nos moldes csbo· 
çados, determinará -um dcsequilfbrio generalizado, principalmente 
pura u estrutura dos Estados componentes da Amazônia ocidental, 
porque à stiu' simples c imediata supressão, não corresponderA qual· 
quer alternativa econômica capaz de substitui-la a curto prazo; 

b) SOCIAIS - porque respondendo diretamentc pela subsis· 
tência da grande maioria dos habitantes intcríoranos - isto, se ·ra
lando apenas do seringueiro - a sua falta trarâ como conseqUência 
direta, a intranqUilidade c a revolta do homem que, habituado a esse 
labor, não terá condições nem alternativas para se ocupar de ime
diato de outro mister que lhe substitua, ficando, assim, margínali· 
zudo e condenado u engrossar a imensa legião de desocupados, que 
no momento, existe no País. Por outro lado, é de se ver que, o 
homem nessa situação, normalmente buscarâ os centros urbanos, c, 
de produtor que era, passará a consumidor, causando tudo isso, os 
mais sérios problemas para o Estado, 

c) POLITICQS- porque o despovoamento do interior através 
do aceleramento do êxodo que atualmcntc jâ se verifica embora cm 
pequena éscala- no momento exato cm que o Governo Federal se 
interessa em desenvolver e povoar o Imenso vazio da região norte do 
País, u fim de prescrvâ·la c defendê-la, como território pátrio - cn· 
volve problemas do mais alto interesse político, com rcncxos díretos 
em.questões que envolvem à própria segurança nacional. 

4. Pelo exposto, não é di.llcil concluir que a estrutura econô· 
mica da indústria extratívu da borracha, pelo que representa para a 
região c pura o Brasil, jamais poderá ser colocada no mesmo plano 
das utivídudes que possa "redundar cm agravamento das condições 
de vida e baixa remuneraçílo". De Igual maneira, patenteia-se que, 
"o colapso repentino, com a críaçílo de problemas econômícos, 
sociais e de segurança nacional de gravidade", somente advirá, se ao 
contrário de uma política adequada à situação, do Banco levar o pro· 
grama d.e "congelamento da economia cxtrativísta da borracha". 

Uma politica de valorização regional, constituí o maior ideal de 
·todos os que habitam u imensa região setentrional do País. Todavia, 
o congelamento programado que forçosamente resuliarâ num inútil 
c danoso sucrilicio de uma das mais importantes e tradicionais ati.ví· 
dudes do extrutívísmo norestal, muito longe de aproximar a região 
du meta visada, tenderá, a afastá· la cada vez mais, porquanto provo· 
curá o desequilíbrio, a desorientação c o enfraquecimento de toda a 
estrutura de sustentação cconômíca da maior parte do interior ama· 
zônico, 

Se é verdade que a Amazônia precisa ser sacudida c despertada , 
pura uma nova etapa, com u modificação c modcrnízaçílo de diversas 
economias arcaicas, tumb8m não é menos verdadeiro que principal· 
mente no caso da' borracha, essa modificação nílo deve de nenhuma 
maneira significar· uma supressão violenta c indiscriminada. B 
imprescindível que se institua um processo que determine a modífi· 
cuçilo dessas estruturas, sem sucríficá-lus, e que, ao mesmo tempo, se 
criem ulternalívus de sobrevivência cconômíca para todos aqueles 

que vivem da cxtraçílo da borracha. Este é o ponto bâsíco de toda a 
questão. 

5. Queni conheceu extensa região amazôníca, nílo pode deixar 
de admitir, ser inteíruri1cntc impraticável, a mudança brusca de sua 
economia, principalmente, se tentada_ através de um violento cstran· 
gulumcnt9 •. d~~- atívidades extrativas. Mesmo porque, a economia 
caminha paulatinamente, deixando bem marcados os diversos ciclos 
de sua trajetóría. No caso da borracha, o que se verifica, é o prenún
cio de uma transferência do centro de produção, dos seringais nata· 
ruis, para os seringais de plantação, através da hcvcícultura. 

Assim, entende este Sindicato, que a melhor dirctriz a seguir, no 
momento, é o estabelecimento de um programa racional, que propor· 
cíone aos produtores da borracha silvestre, todas as condições neccs· 

· sú.iias pura que vençam a utual conjuntura, passando do estágio do 
extrativismo norestul, para o da exploração planificada da borracha, 
ensejada pela heveícultura. 

Na alua! conjuntura, não se pode negar à Amazônia, habitat da 
"hevea brasí/íensís~· .a .oportunidade de racionalizar a· produção dos
seringais. 

Poder-se-ia argumentar que na vigência da Lei n• 1.184/50, a 
tentativa, aliás tímida, de Implantar a heveícultura na Amazônia, 
utravós do Fundo de Fomento à Produção, não obteve êxito, B prcci· 
so considerar, no" entanto, que as C()Odi.çõcs· exigidas pelo então 
Banco de Crédito da Amazônia S/ A, desestimulavam c tornavam 
impraticável qualquer tentativa nesse sentido. ~ certo que o Banco 
concedia vantagens a quem · cultivasse seringueiras. Mas, como 
atender essa exigência, sem elementos? Como plantar seringueiras, se 
os financiamentos concedidos,' com base na produção do ano 
imediatamente anterior c numa aliquota nunca superior a 60%, não 
chegavam sequer para atender as necessidades mínimas da nova 
safra'! Nessas condições, é de se convir, outro não poderia ser o 
resultado. 

6. Implante-sena Amazônia um bem estudado programa de 
hevei.cultura, com assistência técnica c financeira e o êxito scrã certo 
e inevititvel. E o mais importante, é que, a transição do processo da 
extraçào da borracha silvestre, para o da produção racionalizada nos 
seringais de plantação, virá Inaugurar um novo ciclo na economia da 
região, proporcionando maiores c melhores condições para que se 
instaurem e cresçam concomitante e paralelamente, novas culturas c 
produções ~gropecuárias, de acordo com as demais diretrizcs do 
programa a ser estabelecido por esse Banco, para a valorização 
econômíca da Amazônia. 

Nesse caso, o Banco da Amazôni.a·S/A, atingirá seus objctívos, 
sem sacrificar um dos maiores sustcntâculos económicos da região. 

7. A situação aqui. exposta, pela sua importãncià, jamais 
poderá deixar de ser levada· na devida consideração. Do contrário, 
além de se constituir numa atitude sobremodo injusta pura com a 
produçuo- da borracha e consequentemente, para a própria região, 
importará, em última análise, numa configuração perfeita do crime 
de "lesa-pátria", pelas suas nefastas conseqUências,- entre elas -
aquela que, por um dever de brasílídade, deve ser evitada, mesmo à 
custa de reais sucrí/icíos e que se destaca das demais, pelas implica
ções di.retas que possuí cm questões que dizem respeito à própria 
segurança nacional - o despovoamento da imensa região 
inlerioranu, deixando desguarnecidas as fronteiras setentrionais do 
l'uls, que, ontem, cm cpopéía gloriosa foram alargadas c hoje, são 
guardadas c defendidas por essa patriótica míllcia sem quartel c sem 
soldo, compostu de seringalista c seringueiros. 

M. Assim, Senhor Presidente c Senhores Dírctorcs, o Sindicato 
du Indústria da Extruçi\o da Borracha no Estado do Amazonas, ao 
apresentar essas considerações que importam numa rcívíndicaçíld 
das mais justas e humunus, com inteira comprccnsi\o do grave problc· 
ma, espera encontrar uma acolhida favoràvcl,_porquc ao fazê-lo, 
tem a consciência de que, defendendo u grande classe que representa, 
dcfc11dc também os mais ultos interesses da Amazônia c do Brasil. 
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Atenciosamente 

Sindicato dtt Indústria da Extruçiio da Borracha no Estudo do 
11 nwzum1s. - Francisco das Chagas Leopoldo de Menezes, Presiden· 
tt:. 

À Dirctoria do 
Banco da Amazônia S/ /1 
Bcl6m - Pur{l · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com n palavra, o 
nohrc Senador ltumur Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - Minas Gerais. Pronuncia· 
0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Antes de mais nada, nossa saudação no Senador Alexandre Cos
ta que honra, hoje, o Senado Federal ao presidiros nossos trabalhos. 

Mas, Sr. Presidente, como está ficando um pouco dificil falar no 
Senudo, vou-me permitir abordar apenas dois assuntos. 

o primeiro se r,eferc i1 visita que, hú poucos dias, recebi, no meu. 
guhinctc, de uma comissão de, universitários. Esses jovens estão 
fnzendo est{lgiu nu Cfunara dos Deputados, provenientes de Minas 
Gerais, do J>iauí c do Estudo de São Paulo. Lembrei-me, então, de 
que, no dia X de setembro, deste ano, enderecei à Mesa Diretora uma 
soliciluçiio puna estí1gio dos universitários nesta Casa. Aproveito, 
cntiio, o ensejo pura encarecer a V. Ex• verificar, com o máximo cari
nho, o assunto. Esses moços chegaram a Brnsllia com uma imagem 
deformada do Congresso Nacional. E aqui, já através desse estágio 
nu C:imara dos Deputados, puderam sentir o quanto se trabalha no 
Legislativo brasileiro, a importância do nosso Legislativo. Eu gosta· 
riu, também, que os moços universitários deste Pais conhecessem de 
perto aquilo que se passa nu Câmara Alta, razão p.ela qual faço esse 
apelo pura que u Mesa Diretoru, evidentemente dentro do possível, 
proceda a esse estágio também no Senado F:ederul. 

A outra matéria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, i: o projeto de 
lei que apresentei hoje u ostu Casa, que dispõe sobre u fiscalização 
pelo Congresso Nacional dos contratos de serviço, com clãusula de 
risco, •relativos a uiividude monopolizada pela União, e dã outras 
providêncius. 

O rúojcto, no seu art. JY, diz o seguinte: 

"Qualquer contrato de serviço, com cláusula de risco, 
rclatiV<l a utividade monopolizada pela União, dependerá, 
pum sw1 execução, de aprovação pelo Congresso Nacional. 

* Jl'- O contrato a que se refere este artigo será encami
nhado pelo Presidente da República, ao Congresso Nacional, 
acompanhado de mensagem esclarecedora de todos os 
~1spcctllS da operação. 

~ 2''- O Congresso Nacional, mediante Decreto Legis
liltivo, ilprovaril ou rejeitará u matéria, podendo recomendar 
rcs~rvu de q'uaisqucr ci{IUsulu's," 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- Sergipe)- Permite V. Ex• um 
apurtc'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Com 
muito pruzcr. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- Sergipe)- No momento mesmo 
cm que V. Ex• li: o sou projeto, que põe sob a jurisdiçilo do Con· 
grcsso Nacionul os contratos de risco, eu não poderia deixar de 
truzer minha pulavru do Sergipe, pelu uutoridude de que se reveste u 
segunda província potrolífcru do Brasil, inclusive puru fazer um 
registro- que só ugoru foi possível, vez que eu estuvu fora destu Cu
pi tal- 111:crcu do climu que cu diria de réquiem, que pairou sobre o 
meu Estudo depois do pronunciamento, uqucle sim, realmente de 
impacto, do Senhor Presidente da República, Digo a V. Ex• c digo ti 
Nw.;flll l!UC tive ll cuidmJo de auscultar engenheiros, geólogos, todu 
unw nnva gcnu;Uo de técnicos brusilciros, cuja insuspciçUo de quulili-

cucüo é tumuuhu, que uté o fumigerudo Mister Link, conhecido neste 
Puís como o homem que diziu que não huviu petróleo, reconheciu 
rcccntcmonto u altíssimo quulir.cução dessu juventude, Pois esses 
técnicos que atuam no meu Estudo, estarrecidos ueompanharam as 
paluvrus do Senhor Presidente da República, acreditando que cstavu 
dccrclildo o fim duqucle espfrito clubista que representava a 
J>ETROURÁS no nosso Estudo, E a essa altura já estilo temendo o 
esfucolamcnto daquela equipe de engenheiros, geólogos e técnicos do 
mais ulto nfvel, pois conscientes estilo de que viio começar a ser 
Jeíhwdos pclus cmpresus financeiras que virão ci:Jeres em busca do 
nosso litoral. Esse regime que disse de réquiem no meu Estado é tam· 
hém motivado pclu quebra do orgulho nacional, tilo bem representa· 
do naquela Unidudc da Federação pela PETROBRÁS. Então, uma 
omprem1 que se orgulhava de ser colocada entre as 50 maiores 
empn•sas do mundo e dava demonstração de que qualificadamente 
tinha condições de procurar o nosso petróleo, deu um atestado 
mundial de sua pouca qualificação, no sentido financeiro, para 
prosseguir as nossas pesquisas. Esse o registro que quero fazer, no 
momento em que V, Ex• retoma para o Legislativo o poder de 
decisiio sohrc contratos que envolvem a própria soberania nacional. 
Lembrando u oportunidade desse projeto, mesmo para aqueles que o 
acham inoportuno, pois ele vem depois do c:onsumatum est, ressalto 
que o fato de ele estar surgindo agora é que o ato presidencial colheu 
esta Casa, c esta Nação, nu mais absoluta surpresa. Muito obrigado 
a V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Sena· 
dor Gilvun Rocha, í: com muita honra que incorporo o aparte de V. 
Ex• ao pronunciamento que hoje faço. O depoimento que V. Ex• traz 
do seu EslUdo, com a sua seriedade, o seu patriotismo, mostra, real· 
mente, 4ue o Congresso Nacional precisa assumir com urgência o 
pmblcnw do contrato de risco. V. Ex• lembrou bem que alguns 
poderiio achar esse projeto inoportuno. E ainda há pouco eu ouvia 
umu critica, por que não dizer, inclusive, de elementos do Movi
mento Oemocrútico Brasileiro, que pretendem recorrer ao Judi· 
ciúrio. V. Ex• bem o disse- o Presidente falou nos contratos de 
risco - que poderia fazer o Legislativo nessas alturas? 1: claro que 
aqueles que pretendem recorrer ao JudLciário, atrav~s dos doutos do. 
Direito Constitucional, poderão fazê-lo sem prejuízo do projeto de' 
lei que uprcscnto. 

O Congresso Nacional, com u sua tradição de luta pelo mouv· 
pólio estatal do petróleo, niio pode ficar alheio a esse grave problema 
que, como disse V, Ex•, envolve uma questão de segurança e da 
nnssu própria sohcrunia. 

Vou continuar apresentando as justificativas desse projeto de lei. 

O Sr. Lufz Cavalcante (ARENA- Alagoas)- Permite V, Ex• 
um upartc'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Com 
muito pmzer. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagoas) - Perdoe-me se 
interrompo V. Ex•, mas ouvi atentamente o aparte do nosso ilustre 
colega por Sergipe, Senador Gilvun Rocha, onde registra o esturre· 
cimento de geólogos, engenheiros e técnicos do seu Estado, em 
consoqiléncia da decisiio do Presidente Geisel de apelar paru os 
contrutos de serv1co com clílusulu de risco. O depoimento de S. Ex• 
o Senador Gilvan Rocha é absolutamente veraz, nilo tenho dúvida 
disso. Mus parece-me que ele não é completo, porque necessário, 
twnhóm, seria ouvir o depoimento daqueles milharos e milhares de 
motoristas de túxis que guium os veículos dos outros, obrigadoS, no 
Jim do dia, a dar uo dono do carro até 75% da fériu obtida, correndo 
uiuda a despesu da gasolina por conta deles, Necessl1rio, também, 
Scnmlor Gilvan Roclw, seria ouvir o depoimento daqueles que vi· 
vem nu faixu do salt'1rio mínimo, c mc:!'imo uquém do salário mínimo, 
c v~em o minguudo sulúriO constuntcmente degrudado pelos inccs
suntcs uumcntos dos combusUvcis que não produzimos, Esse 
depoimento cu lhes dou ngoru, fruto de minhus induguçõcs uqui em 

',I 
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Brusíliu, no Rio de Janeiro c nu minhu Alagoas. Indagações cujas 
rcspostus uprcscntum grande saldo favorável à dccisuo do Senhor 
)>residente du República. Muito grato n V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- 1: sem· 
pr~ um prazer ouvir V. Ex• Coube-me apenas registrar o aparte do 
Senador Gilvan Rochu. Como ele, Senador Luiz Cavalcante, tnm· 
hém cu ouvi esse temor de que os nossos têcnicos, nilo só técnico de 
nível médio, nias o próprio engenheiro da PETROBRÁS, possam, 
amanhã,' ser c9nduzidos U essas empresas multinacionais que Se VUO 

estahclcccr no .nosso Pais. Já tive oportunidade de, particularmente, 
trocur idéias com V. Ex• c aqui mesmo nesta Casa, ouvimos um 
Vicc-Lídcr do Partido de V, Ex• dizer que este Congresso ... 

O SR. ·PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Senador 
ltamur Franco, peço a V, Ex• que não conceda mais apartes, porque 
temos. uma sessão do Congresso Nacional, marcada para às 18 horas 
c 30 minutos. 

O SR. ITAM.4R FRANCO (MDB - Minas Gerais) - Veja 
V. Ex•, Scnudor Alexandre Costu, que há pouco eu aplaudia .a sua 
presença nessa Presidência c, lamentavelmente, por incrível que pare
ça, mal inicio minha fala V. Ex• já me lembra o tempo. 'Assisti, hoje, 
nesta tarde. ;.1 vários oradores infringirem ,o Regimento Interno, c, 
com devido respeito, mantive-me quieto. Mas, de qualquer forma, 
meu caro Presidente Alexandre Costa, vou procurar ser breve. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Lamento, 
profundamente, nobre Senador Itamar Franco; V. Ex• sabe com que 
sutisfnção eu ouviríu V. Ex• falar uma, duas, três horas. Acontece· 
que temos uma sessão às I 8 horas e 30minutos. 

No entanto, consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão 
por 10 minutos. . 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
V. Ex• tem 10 minutos para concluir o discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Muito 
obrigado •. Ex• Vou reduzir a minha fala. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Goiás) - Senador Itamar 
Franco, permite V. Ex• uma rapidíssima intervenção? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Pois 
niio, Senador Lázaro Barboza. Apenas desejo terminar minha respos
ta ao nosso prezado e eminente Senador Luiz Cavalcante. 

É esse o temor.qúe se tem: desprestígio da PETROBRÁS. Dizia 
cu que o próprio V ice-Líder do Governo nesta Casa, Senador Jarbas 
Pussurinho, lembrava que esse contrato - nu época, falava-se 
apenas cm contrato de risco c não contrato com cláusulas de risco -
não iria acelerar o problema dÜ produção petrolrfera a curto prazo e 
nem resolveria o problema da balança de pagamentos. 

A Mesa jú me chamou u atenção, Senador Lázaro Barboza. 
Mas, com muito prazer, escuto o seu aparte, pedindo apenas que seja 
muil<.l brcvc. 

O Sr. Lõzaro Barboza (MDB- Goiás)- Senador Itamar Fran
co, cu serei rí1pido, nUa mais que duus ou. três frases. Se os técnicos 
de Sergipe, geólogos, engenheiros, u geruçüo jovem integrada no 
trabalho c no desenvolvimento deste Pais, ficou estarrecida com o 
un(111cio dos contratos de risco, cu me permito fazer uma indagação: 
como terão se sentido os técnicos brasileiros integrantes da 
BRASPETRO, que cstuo em vários pulses estrangeiros pesquisando 
pctrôlco cm nome du PETROBRÃS? Como estarão se sentindo esses 
técnicos u cstu ulturu, j{a que foi lavrado, por assim dizer, um utcsta
du de incapucidadc dos técnicos brusilciros? (;a indagação que faço 
nu discurso de V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais)- Indaga· 
çiio, Senador Lázaro Barbozu, que eu complementaria dizendo o 
scguintc: hía pouco menos de um mês, nós ouvimos o Presidente da 
PETROBRÁS dizer que não faltava a esta empresa tecnologia c 
recurso para explorar o nosso petróleo; há pouco menos de um. mês, 
ouvimos S. Ex•, o Sr. Ministro das Minas e Energia, dizer que os 
contrutos de risco não mais seriam cogitados pelo Governo, 
respondendo, inclusive,. a uma pergunta do 'nosso prezado c 
eminente Senador Luiz Cavalcante, na Comissão de Minas c Energia 
do Senado. 

Mas, de qualquer. forma, Senador Lázaro Barboza, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores não. adianta discutirmos aquilo que já 
existe. O importante é com.o o Congresso Nacional poderá fiscalizar 
esses atos do Executivo. E a razão pela qual, Senador Lázaro 
Burboza, eminentes colegas, apresentamos este projeto de lei. Por 
certo existirão outros projetas, Aqui, nesta Casa, há, inclusive, uma 
propostu de emenda constitucional estudada pelo Senador Leite 
Chaves. Eu não quis apresentar a idéia como emenda à Constituição, 
porque ucho que cstu nossa Constituição n~o deve ser tão causuísti· 
ca, Se analisarmos quantas emendas já foram apresentadas este ano, 
veremos que cstumos, praticamente, precisando de uma nova 
Constituição. Eu o fiz através de uma lei ordinária, que será muito 
mais filei) de se aprovar do que uma emenda à Constituição. E mais 
uinda, numa cmcndu constitucional, eu não faria apenas em relação 
no Senado Federal, mas englobaria, também, a Câmara dos 
Deputados, que tem uma tradição de luta em defesa do monopólio 
estatal do petróleo. 

O meu projeto de lei vai muito mais· adiante, quando diz que 
scril cm qualquer utívidadc monopolizada pela União. 1: o caso, 
amanhã- quem sabe, Senador Lázaro Barboza - de termos aqui 
uma cli!Usula de contrato com risco nu exploração do minério, do 
nosso urürlio c· do nosso tório. 

Deixo, então, Sr. Presidente, atendendo ao apelo de V. Ex•, d·c 
apresentar a justificativa deste projeto, mas peço a V. Ex• que a faça 
constar deste meu pronunciamento. 

Vou atender ao apelo de V. Ex• c encerrar a minha fal~ •. nesta 
tarde, na certeza de que o Senado Federal há de olhar colll' .. muito 
carinho o projeto de lei que ora apresento, não com o intuit'C!, d'c 
prejudicar atas do Executivo, mas de trazer, quem sabe, ·"uma 
coluborução cm decisões tão importuntcs como a que o Governo 
Federal acaba de tomar. 

Muito obrigado. (Mulro bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Tendo em vista que 
amanhã, diu 14, não será realizada sessão ordinária do Senado, uma 
vct. que haverá sessão solene do Congresso Nacional destinada a 
receber a visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
Gabonesa, esta Presidência designa pura a ordinária de I 5 do cor
rente a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votução, em turno único, do Requerimento n• 446, de 1975, dos 
Senhores Senadores Lourivul Baptistu e Ruy Santos, solicitando a 
trunscriçuo, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito 
pelo Presidente Ernesto Geisel, no dia 3 de outubro corrente, na 
sessão solene de encerramento do Vil Congresso Brasileiro de 
Coopcrntivismo, cm Braslliu. 

-2-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
17, de 1975, de uutoriu do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
acrescenta parilgrafo no urt. 19 du Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 
196(,, tendo 
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PARECERES, sob n•s 316 c317, de 1975, das Comissões: 
-de Cooatitulçlo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dude, nos lermos do substitutivo que apresenta, com voto em sepa
rado do Senhor Senador Nelson Carneiro; e 

-de Leglslaçio Social, favorável. (Oe~endendo de yotaçilo 
do Requerimento n• 458/75, de adiamenlo de sua discussão para a 
sessüo de Is. JQ. 75.) 

-3-

Votaçiio, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti· · 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro· 

jeto de Lei do Senado' n• 147, de 1974, de autoria do Senhor Senador 
Vasconcelos Torres, que restringe o uso da plilavra· riàciomil ria deno· 
minucUo, às sociedades de economia mista com tiarticípnçilo majori· 
túriu da União, tendo 

I'ARECER, sob n•430, de 1975, da Comissão: 
-de Conslltulçio e Jusllça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Aiexaàdre Costa) - Está cni:errada a 
sessilo. 

(Levanta-se a sessão as 18 horas e40 minutos.) 

I 



164• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 15 de outubro de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES 
E ALEXANDRE COSTA 

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso- Cattcte Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Fausto Castelo
Branco- Helv!dio Nunes- Petrõnio Portclla- Mauro Bencvidcs 
- Virg!lio Távora - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria -
Dinartc Mariz- Jessé Freire- Milton Cabral - Ruy Carneiro -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezendc- Amaral Peixoto
Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto- Franco Montara- Orestes Quércia-, Benedito Ferreira 
- Lãzaro Barboza - ltal!vio Coelho- Mendes Canale- Accioly 
Filho- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Otair Bcckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- A lista de presença 
acúsa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretârio procederá a leitura do Expediente. 

fi lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de conwlticaçõe.f: 

N• 1997f75, (n• 313/75 na origem), de 13 do corrente, referente 
à promulgação, pelo Presidente do Congresso Nacional, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 41, de 1 97S; ao veto aposto ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 53, de I 975; e à escolha do Senhor Carlos dos Santos 
Verus pura exercer u funçilo de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Kenyu. 

PARECERES 

PARECERES N•s 478,479 E 480, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1975 -
Complementar, que "modifica a redaçõo do§ 1• do artigo 9• 
da Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 1970", 

PARECER N•478, DE 1975 
Du Comissão de Constltulçilo e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O ilu,tre Senador Otuir Becker oferece projeto dando nova re, 
duçuo uo § J• do urtigo 9• du Lei Complementar n• 7, de 7 de selem-

bro de 1970, que instituiu o Programa de Integração Social (PIS) e 
deu outras providências. 

f:: o seguinte o texto atual: 

"Por ocasião do casamento, aposentadoria, ou invalidez 
do funcionário titular da conta, poderá o mesmo receber os 
valores depositados, mediante comprovação da ocorrência, 
nos termos do regulamento; ocorrendo a morte, os valores 
depositados serão atribuídos aos dependentes c, cm sua falta, 
ii OS sucessores, na forma da lei." 

Sugere o ilustre representante de Santa Catarina que sç altere o 
citado dispositivo, para possibilitar o recebimento dos valores 
depositados cm mais uma hipótese, a do "afastamento definitivo de 
aposentado que retornou à atividadc", Em sua justificação, o 
S~ador Otair Bccker esclarece que "diversos pedidos de saques vêm 
sendo recusados quando são feitos por empregados que retornaram 
ao serviço. Tais empregados ao se afastarem definitivamente do tra
balho deveri~m ter direito ao saque de suas quotas do Programa de 
Integração So,cial. O projeto visa a reparar essa nagrantc injustiça 
que vem scndo,praticudu", 

Nenhum vicio de inconstitucionalidade ou de injuridicidadc 
vislum5ro na ~oposição. E como nos compete, em tais hipóteses, 
opinar sobre~ ~érito, meu voto é favorãvel à proposta, a ser ainda 
examinada, à luz de outros aspectos, pelas doutas Comissões de Le
gislação Social c de Finanças. 

Sala das Comissões cm I 6 de abril de I 975.- Accloly Filho, Pre
sidente - Nelson Carneiro, Relator - José Llndoao - ltalivlo 
Coelho- Dirceu Cardoso- Heitor Dias- Leite Chaves. 

PARECER N•479, OE 1975 
Da Comlssio de Leaislaçio Social 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

O projeto submetido à consideração desta Comissão tem por fi. 
nalidude u incluslio do aposentado que retornou à atlvldade, no rol 
daqueles que podem receber os valores depositados pelo Plano de 
Jntcgruçilo Social- PJS. 

Com efeito, o urtigo 9• da Lei Complementar n• 7, de 7 de setem
bro de I 970, estabelece que as importâncias creditadas aos empre
gados nus cadernetas de participuçilo silo inalienáveis c impcnho
rítvcis, destinando-Se primordialmente, à formaçio de património do 
trabalhador, Exccpciona, entretanto, para as hipóteses de casamento, 
aposentadoria ou invalidez do empregado titular da conta, quando 
poderít o mesmo, mediante comprovaçilo da ocorrência, receber os 
valores depositados em sua cudcrneta de participaçilo. 

O projeto, com a allcruçilo do mencionado dispositivo, possibili
ta o recebimento em mais uma hipótese: a do afastamento dennltlvo 
de aposentado que retornou à atlvldade. 
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Nudu mais justo, portanto, que se contemple aquele que, voltan· 
do ii utividude Juborul, busca ser útil, integrando-se ao trabalho. 
Creio não ter sido outra a intenção da lei, quando incentiva uma po· 
lítica realista de estímulo à formação do patrimônio. 

No momento cm que o aposentado retorna ao serviço, acredi· 
ta mos já estar exaurida a necessidade de incremento da poupança· 
individual pura u formação de seu patrimônio, com o que, o tra· 
balhador, situado cm uma faixa etária crepuscular, estA sobejamente 
amparado para o recebimento de sua quota do PI S. 

Pelas razões expendidus, manifestamos nossa simpatia pela pro· 
posição, razão pela qual, no âmbito de competência desta Comissão, 
somos pt:lu sua aproVação, 

Saiu dus Comissões, em 26 de junho de I 975. - Nelso~ Carne!· 
ro, Presidente- Lázaro Barboza, Relator- Accioly Filho- Henri· 
qúé de La Rocque - Domíclo Gondlm. 

PARECER N• 480, DE 1975 

Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Ruy Santos 

Relatório 

1. Com 0 Projeto de Lei n• 38, pretende o nobre Senador Otair 
Beckcr acrescentar us expressões "afastamento definitivo de .apos~n- · 
tudo que retornou à utivídade" ao§ 1• do art. 9•, que ficaria uss1m 
redigido: · 

"Art. 99 • , •.•••••••••••••••••••.•• , •••• , , • , , , • 
§ I• Por ocasião de casamento, aposentadoria, afasta· 

mcnto definitivo de aposentado que retornou à atividade ou 
invalidez do empregado titular da conta, poder~ '1 mesmo re· 
ceber os valores depositados, mediante comprovação da 
ocorrência, nos termos do regulamento; ocorrendo morte, os 
valores depositados serão atribuídos aos dependentes e em 
sua falta, ~os sucessores, na forma da lei," 

/1. Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucio· 
nulidade ejuridicidade, entrando ainda no mérito, e apoiando u me· 
dida· u Comissão de Legislação Social deu parecer favorável à 
proposição; e, na Comissão de Finanças, distribuído para relatar .ao 
em inenie Senador Henrique de La Rocque, o seu parecer foi favorá· 
vel, de que pedi vista. 

Parecer 

2. O~ I • do art. 9•, dá lei que se pretende alterar tem a seguinte 
redução: 

"/l.rt. 9• 00 00 00 ... 00 ... 00 ... 00 o 00 ..... 00 o o o o 00 00 

§ 1 • Por ocasião de casamento, aposentadoria ou invali· 
dez do empregado titular da conta poderá o mesmo receber 
os valores depositados, mediante comprovação da ocorrên· 
éiu, nos termos do regulamento; oco~rendo a morte, os valo· 
res do depósito sorào atribuídos aos dependentes, c, em sua 
fultu, :1os sucessores, na forrna da lei". 

Mas vale a pena transcrever também o art. li da mesma lei: 

"/l.rt, 11. Dentro da 120 (cento e vinte) dias, n contar da 
vigência desta lei, a Caixa Econômica Federal submeterá à 
aprovação do Conselho Monetãrio Nacional o regulamento 
do Fundo, fixando as normas para o _recolhimento e a dis· 
tribuição dos recursos, assim como as diretrizcs e os critérios 
pura u sua uplicução, . . 

Parúgrafo único, O Conselho Monetáno Nac1onul pro· 
nunciar-sc-á, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 
recebimento, sobre o Projeto de Regulamento do Fundo." 

Em cumprimento a esse dispositivo, foi o P!S regulamentado, 
através da Resolução do Banco Central do Brasil n• 174, de 25 de fç· 
ver~iro de 1971, que determina: 

"Art. 34. /1. CEF resolverá os casos omissos de acordo 
com os critérios fixados pelo Conselh'o Monetário Nacional. 

/l.rt. 35. A CEF, quando necessário, proporá no Conse
lho Monetário Nacional us alterações deste Regulamento 
que forem exigidos pela dinãmicu da implantação c funciona· 
mento do Fundo de Participação." 

Ora, visando u sanar omissões, foi expedida Norma de Serviço 
CEF-PIS n• 19, de 11·7-72, a qual "dispõe sobre a distribuição c o 
pagamento de quotas de participação, juros, correçào monetária c 
quotu-purtc no resultado liquido das operações aos participantes do 
Programa de I ntegraçilo Social- PIS", que preceitua: 

"I O Por ocasião da aposentadoria ou nos casos de inva
lidez permanente, o participante a que se refere o item I desta 
noému de serviço, poderá solicitar, junto ao seu domicflio 
buncúrio, o saque de suas quotas, de participação no Patrimô· 
nio Líquido do Fundo, mediante a apresentação da Certidão 
expedida pela autoridade competente comprobatória do 'fato. 

10.1. Uma vez efetivados os saques previstos neste 
item, o participante terú a sua participação no Fundo de Par
ticipação do PIS suspensa, sendo restabelecida caso venha a es· 
tahe/ecer novamente relação de emprego, sem que lhe seja 
computado o tempo de serviço que proporcionou as quotas 
já sacadas". (O grifo é meu) 

3. /l.ssim sendo, o que pretende o nobre Senador Otair Bccker· 
jâ csiá atendido. E como deve. Salvo melhor juizo. 

Esse o meu parecer. 
Sul a das Comissões, em 9 de outubro de 1975. -Amaral Peixo

to, Presidente- Ruy Santos, Relator- Saldanha Derzl - Benedito 
Ferreira- Helvldlo Nunes- Jessé Freire- Ruy Carneiro- Heitor 
Días- Mauro Benevldes- Roberto Satumlno- Leite Chaves. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR HENRIQUE DE 
LA ROCQUE 

De iniciativa do ilustre Senador Otuir Becker, vem à Comissão 
de Finanças o Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1975- Comple· 
mentur, que modifica a redução do § 1• do artigo 9•, da Lei Com· 
plementur n• 7, de 7 de setembro de 1970, instituidora do Programa 
de Integração Social- PIS. 

Ao justificar suu proposição, o ilustre parlamentar diz que di ver· 
sos pedidos de saques vêm sendo recusados, quando feitos por 
empregados que retornaram uo serviço e que esses trabalhadores 
devem ter direito ao saque de suas quotas do PIS no se afastarem de· 
finitivumentc de suas atividades. 

Truta-se de medida que vem prejudicando aos participantes do 
Programa e que merece ser eliminada, com a inclusão do aposenta· 
do, que retornou à aÜvidade, no rol dos que podem receber os vulo· 
res que lhes cabem no PI S. 

/1. douta Comissão de Constituição e Justiça, além de se ma· 
nifest:or pela constitucionalidade c juridicidade, opinou favora· 
vclmente à proposição em exame. 

Também u Comissão de Legislação Social concluiu pela aprova· 
ção, após a apreciação do mérito do projeto, acolhendo parecer do 
eminente Senador Liizaro Barboza. 

Sob o aspecto financeiro, é de se notur qut: a iniciativa ;Juscu 
possibilitur o saque das quotas do Programa em mais uma hipótese, 
a do aposentado que se afasta cm definitivo do trabalho, depois de 
ter retornado à Íuividade. 

A medida sugerida merece nosso upoiopor ser justa e de toda a 
conveniência, levando ao trabalhador, que se recolhe definitiva· 
mente uo descanso, a parcela u que tem direito no Programa de lntc· 
graçiio Social. 

Em face das ra-.õcs expostas, nada opondo uo Projeto de Lei do 
Senado n' 3H, de 1975- Complementar, opinamos pelu sua aprova· 
ção. 

Saiu das Comissões, em 21 de agosto de 1975.- Henrique de La 
Rocque. 

I 
I 

I 
I 
I 
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PARECERES N•s481 ,482 e 483, DE 1975 

Ao Projeto de Lei do Sena~o n• 69, de 1975, que "au· 
toriza o INPS a firmar convênio com as Prefeituras 
Municipais, para recebimento de débitos prevldenciárlos". 

PARECER N• 481, DE 1975 
Da Comlssio de Cónstltulçio e J ustlça 

Relator: Senador Italfvlo Coelho 

Pelo Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1975, de autoria do 
eminente Senador Osircs Teixeira, fica o Instituto Nacional de 
Previdência Social autorizado a firmar convênios com as Prefeituras 
Municipais, desde que convenientes a ambas as partes, para a liqui
dação de débitos prcvidcnciários. 

O parágrafo único do artigo I• da proposição deixa claro que o 
valor atualizado do imóvel nunca poderá ser superior ao do débito, 
impedindo-se assim a eventualidade de restituição por parte do re
ferido Instituto. 

Na sua justificação, o autor argumenta que numerosos Municí
pios brasileiros avolumam débitos para com a Previdência Social, c 
não têm como saldá-los senão por via da i!licnação de imóveis da sua 
propriedade, através de transação convencionada com o INPS. 

O mérito do Projeto incumbe às Comissões de Legislação Social 
e de Finanças, para as quais foi igualmente distribui do. 

Cabe-nos ressaltar que, mesmo cm se tratando de pretendida lei 
uutorizativa, o Projeto não poderia oferecer diretamcntc ao INPS tal· 
oportunidade. O INPS é órgão da administração indircta do 
Governo da União, de personalidade jurfdica· de natureza autár
quicu, incumbi'ndo-lhe a tarefa de executor do Sistcma.Gcral da Prc· 
vidência Social. Está vinculado ao Ministério da Previdência c Assis
tência Social, responsável pela nomeação dos seus dirigentes c pela 
supervisão dos seus trabalhos. A autorização, pois, devia ser pari o 
Poder Executivo, a fim de que os objctivos da proposição não se con
nitassem com as exigências constitucionais. 

Por outro lado, a eventual execução do Projeto, nos termos que 
o conduzem, implicaria cm que, no âmbito municipal, fossem su
perados não somente os'óbices legais à alienação dçs imóveis perten
centes à Prefeitura, mas o obstáculo, praticamente intransponível, de 
se obter pelos bens liberados valor pecuniário exatamcntc coin
cidente com o valor do débito prcvidcnciário (§ único do art. 1• do 
Projeto), 

No entanto, seria lastimável que niio se pudesse aproveitar idéia 
tiio brilhante quanto a que é: exposta pelo autor do Projeto, já se re
conhece a necessidade de encontrar-se pronta solução para os débi
tos previdenciários que se vão acumulando nas dívidas municipais. 

Em função disto, opinamos pela aprovação da matéria, nu 
forma da seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Dispõc sobre pagamento de débitos das Prefeituras 
Municipais junto ao Instituto Nacional da Previdência Social. 

Art. I•'Os Municípios em débito de contribuições pura com o 
INPS, verificado untes da vigência desta lei, poderão, no prazo de 
180 dias, a partir de sua publicação, requerer a consolidaçilo da di
vidu, dcclurudu ou apurada, para liquidação, com daçilo em paga
mento de imóveis. 

Art. 2• Nu execuçilo dn presente lei serilo aplicáveis, no que 
couber, us disposições du Lei n• 5.432, de 7 de mui o de 1968. 

Art. 3• A presente lei entrurú em vigor nu dutu de sua 
publicuç1•o. 

Sulu dus Comissões, 13 de ugosto de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente- Jtulívlo Coelho, Relutar- Henrlqu• de Lu Rocque -
l.eite Chaves - Heitor Dias - Helvidlo Nunes -José Llndoso -
Gustavo Cupunemu- Nelson Curnelro. 

PARECER N• 482, DE 1975 
Da Comissão de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Ruy Carneiro 

I! de iniciativa do ilustre Senador Osircs Teixeira o projeto cm 
exame que "uutorizu o INPS a firmar convênio com as Prefeituras 
Municipais, pura recebimento de débitos prcvidcnciúrios, mediante 
pagamento representada por imóveis de propriedade dos respectivos 
Municípios". 

Nu "justificativa" do projeto, lembra o Autor a situação "de 
absoluta insolvência de numerosos municípios no que tange aos seus 
débitos com o INPS." Assim, continua, 

"A impossibilidade de atendimento a esses pagamentos 
torna, cada vez mais, onerosa a carga fiscal, ainda à vista das 
sanções pecuniárias que se acumulam irremediavelmente." 

A situação descrita dispensa maiores comentários por ser de to· 
dos conhecida. Em verdade, não faz muito, foi promulgada a Lei n• 
5.432/68, que autorizava os Municfpios a requererem a consolidação 
das suas dividas para com a autarquia prcvidcnciária, objctivando a 
dação em pugamento de imóveis. Entretanto, essa lei teve duração 
efémera, pois vigorou por apenas 180 dias, prazo cm que, nem todos 
os M unicipios, conseguiram celebrar os convênios necessários. 

Sucede que a douta Comissão de Constituição c Justiça, embora 
tenha se manifestado favoravelmente ao projeto, o fez na forma de 
um Substitutivo que repete os mesmos termas da Lei n• 5.432f68, aci·· 
ma referida. 

Ora, provado ficou, pela repetição dos fatos, que a faculdade da 
celebração de convênios para a quitação dos débitos com o INPS, 
condicionada a prazo certo, não surtiu os efeitos desejados. Muitos 
M unicipios, situados no interior deste imenso Brasil, não têm conhc· 
cimento imediato da promulgação das leis. Por outro lado, tais 
convênios nem sempre podem ser estudados com brevidade. Há, na 
maioria dos casos, necessidade de aprovação pelas Câmaras Muni
cipais; da camprovaçilo do domínio sobre os imóveis; do exame dos 
.processos pchis Procuradorias do INPS etc., fatores que, por si; 
demandam tempo às vezes superior aos ISO dias da vigência da lei, 

Assim sendo, achamos bem mais objctivo o texto do projeto cm 
sua formu original. Tal como está redigido, a qualquer tempo, po
derão us municipalidades, sempre que seus débitos se acumularem, 
usur da fórmula do pagamento por meio da dação de imóveis. 

Nessas condições, nosso parecer é pela aprovação do Substituti· 
vo da Çomissilo de Constituição c Justiça, com a seguinte 

SUBEMENDA- CLS à emenda n• I·CCJ (Substitutivo) 
Ao art. I • do Substitutivo- CCJ 
Onde se diz: 180 dias 
Diga-se: I' uno. . 
Saiu das Comissões, em 19 de setembro de 1975. - Nelson 

Carneiro, Presidente- Ruy Carneiro. R.elator- VlrgOio Távora -
J arbas Passarinho. 

PARECER N• 483, DE 1975 
Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Ruy Santos 

I. O nobre Senudor Osircs .Teixeira upresentau o Projeto de 
Lei, que tomou o n• 69, uutorizundo "o INPS u firmar convênio com 
as Prefeiturus Municipuis puru recebimento de débitos previden· 
cii<rios". E justifica sua proposiçilo: 

"O presente projeto tem, sobretudo, um objetivo 
eminentemente prútica: o de permitir sejam saldados débitos 
municipuis pura com u Previdência Social. 

De l'uto, observa-se, no particular. u ubsolutu insolvên· 
ciu de numerosos municfpios, no que tange aos seus débitos 
com o INPS. 
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A impossibilidade de atendimento a esses pagamentos 
torna, cada vez mais, onerosa a carga fiscal, ainda à vista das 
sanções pecuniárias que se acumulam irremediavelmente. 

Assim, a solução que nos parece mais adequada à cspé· 
cie seria a que permitisse o pagamento do débito mediante a 
utilização de valores patrimoniais das municipalidades, rcprc· 

, sentados por imóveis de sua propriedade." 

2. A Comissão de Constituição c Justiça opinou favoravel
mente ao proposto, nos termos do seguinte substitutivo: 

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N• 69/75 

Dispõe sobre paeamento de débitos das Prerelturas Muni
cipais junto ao Instituto Nacional de Previdência SGclal. 

Art. t• Os Municípios cm débito de contribuição para com o 
INI'S, verificado antes da vigência desta lei, poderão, no prazo de 
180 dias, a partir de sua publicação, requerer a consolidação da dívi
da, declarada ou apurada, para liquidação, com dação cm pagamcn· 
to de imóveis. 

Art. 2• Na execução da presente lei serão aplicáveis, no que 
couber, as disposições da Lei n• 5.432. de 7 de maio de 1968. 

Art. 3• A presente lei entrará cm vigor na data de sua 
publicação". 

Na Comissão de Legislação Social, foi aprovado o oarcccr do 
·nobre Senador Ruy Carneiro que assim conclui: 

"Assim sendo, achamos bem mais objctivo o texto do projeto 
cm sua forma original. Tal como está redigido, a qualquer tempo, po
derão as municipalidades, sempre que seus débitos se acumularem, 
usar da fórmula do pagamento por meio da dação de imóveis". 

Nu Comissão de Finanças é-me distribuldo a proposição. 

Parecei 

3. A idéia do nobre Senador Osircs Teixeira tem a melhor das 
intenções, que a de permitir as Prefeituras quitar o seu débito com o 
Instituto Nacional de Previdência Social. A verdade porém, é que, 
no passado, a prática da dação de imóveis cm pagamento de dividas 
previdenciárias, originou a montagem de um esquema organizado de 
verdudcira indústria de liquidação de débitos, operando com imóveis 
devolutos localizados quase sempre cm plena zona rural c cuja 
eventual utilização pela massa de beneficiários ficava relegada para 
futuro longínqao e incerto; sujeitou ainda o INPS ao penoso encargo 
de zelar, sem descanso, pela manutenção de bens que, quando mal 
policiados, davam imediata origem à formulação de núcleos habita
cionais do tipo "favela", integrados por uma faixa populacional mar. 
ginalizada, 

O putrimõnio do INPS, cm forma de terrenos, já é muito 
grande, alcançando mais de 1.000 unidades, cm todo o Brasil,' sendo 
tal acervo uma decorrência da poHtica de aplicação de capital que os 
ex-Institutos então faziam c que, com a unificação, ficou cm sua 
maioria, sem destinação especifica, 

Já existem disposições legais, em vigor, disciplinando o cstabelc. 
cimento de esquemas de pagamento de dividas prcvidcnciárias 
mediante seu parcelamento a médio prazo, niio se justificando, por
tunto, a instauração de nova ordem jurldica para revigorar procedi
meu tos de discutível validade. 

Somos assim, com o devido respeito, pela rejeição do projeto. 
Este transformado em lei, irá contribuir para que a municipalidade 
não liquide os seus débitos, com os entendimentos intermináveis 
pura u cessão de imóveis cm pagamento, rejeitando este c apre. 
sentando aquele quanto ao valor. 

Este o meu parecer. 
Sala das Comissões, cm 9 de outubro de 1975. - Amarai 

Peixoto, Presidente - Ruy Santos, Relator - Heitor Dias - Sal, 
danha Derzl - Benedito Ferreira - Ruy Carneiro - Mauro Bene
vldes- Jessé Freire- HeMdlo Nunes- Roberto Saturnlno- Leite 
Chaves. 

PARECER N• 484, DE 1975 

Da Comissão do Distrito Federal, IICIIJre o Olklo "S" 
n• 12, de 1975 (Oficio n• 640, de 30-4-75, na orleetn), do Se
nhor Governador do Distrito Federal, eac.mlnhando ao Sena· 
do Federal o Balanço do Distrito Federal eorrespon'denle ao 
exerelelo de 1974. 

Relator: Senador Ruy Carneiro 

. O Governador do Distrito Federal, com o Oflcio n• 640/75· 
GAG, de 30 de abril do corrente ano, encaminha ao Senado Federal 
o Balanço Geral relativo ao excrclcio de 1974, na forma do disposto 
no parágrafo t• do art. 28 da Lei n• 5.538, de 22 de novembro de 
196g, para os fins previstos no item V do art. 42 da Constituição. 

O Balanço a que se reporta o Senhor Governador do Distrito 
Federal, juntamente com a. Exposição que o acompanha, constituem 
a prestação de contas de 1974, sobre a qual deve o Senado Federal 
manifestar-se no exercfcio da competência privativa que lhe foi 
outorg~a pela nossa Lei Maior, de exercer, no Distrito Federal, 
com auxilio do respectivo Tribunal de Contas, a fiscalização financei· 
ra c orçamentária. . 

As cont~s de que se ocupa o Balanço, igualmente remetidas ao· 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da legislação per
tinente à espécie, integram a prestação de contas submetida ao exa
me do Senado Federal com o Oficio GP n• 691/15, de 19·9·75, do 
Presidente daquela Egrégia Corte, cujas conclusões, consubstancia· 
das no Rcl~tório c Parecer Prévio, foram, na oportunidade, devida· 
mente examinadas por esta Comissão, dispensadas, assim, quais-
quer novas considerações sobre o assunto. , 

C; nossa recomendação, portanto, que se tome conhecimento d~ · 
Balanço de que trata o expediente do Senhor Governador do Distri
to Federal, para, na forma de praxe, determinar o seu arquivamento. 

Sala das Comissões, cm 9 de outubro de 1975. -Heitor Dias, 
Presidente- Ruy Carneiro, Relator- Uzaro Barbou - Otalr Be
cker....: Helvidlo Nunes- Adalberto Sena- Sald1nh1 Derzl. 

PARECER N• oCSS, DE 1975 

Da Comlssilo de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Sena. 
do n• 156, de 1974, que "dá no•a redaçio ao § 2• do artl&o 73 
da Consolidação das Leis do Trabalbo ". 

Relator: Senador Ruy Santos 

Relatório 

O eminente Senador Nelson Carneiro apresentou projeto de 
lei, "dando nova rcdação ao § 2• do art. 73 da Consolidação das 
Leis do Trabalho", e, com isso, pretende ampliar o perlodo de trabu. 
lho·noturno. Esta proposição recebeu parecer favorável das Comis
sões de Constituição e Justiça e Legislação Social, c, ao entrar na Or
dem do Dia, requereu· o Senador Virgflio Tâvora · audiência da 
·Comissão de Finanças, deferido. Aqui então foi distribuldo ao nobre 
Senador Ruy Carneiro, que lhe deu parecer favorável, de que pedi 
vista. 

O Meu Voto 

As horas de trabalho noturno são em número menor de 22 ho
·ras de um dia às 5 do dia seguinte- c horas que não são de 60 minu
tos -,justamente porque noturno, tempo reservado para repouso 
normal de qualquer pessoa. E por isso niío é de oito horns,,como no 
trabalho diário. A fadiga faz com que caia n produção, repercutindo 
nu saúde do operário, que, de um modo geral, não a tem perfeita. E 
npós estudo feito, não só no Brasil como cm toda parte, é que nssim 
se procede, 

Arnaldo Sussckind, cx;Ministro do Trabalho, grande autorida
de no assunto, diz que "o trabalho noturno deve ser melhor remune
rado c executado cm jornud~s inferiores ao do serviço diurno porque 
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é realizado sob luz artificial, cm horas que deveriam ser destinadas à 
recreação, ao convívio familiar c ao repouso". Frisei· convívio familiar, 
dudo importante que não pode ser esquecido. 

Já o Ministro Victor Russomano destaca que "a jornada excessiva 
é fonte de fadiga incvitável, com forte innuência no desenvolvimento físi· 
co c mcntul do trabalhador. Do ponto de vista social, ao contrârio de 
que parece à primeira vista, as jornadas extensas são eontrãrias aos 
interesses da produção''. 

(!a paiiiYra dos técnicos. 
Mas, dentro da atribuição cspecffica da Comissão de Finanças, cs· 

ta proposta acarretaria ainda aumento de despesa, jã que o Estado con· 
ta com servidores regidos pela Consolidaçãd das Leis do Trabalho, c 
contra ele ainda se insurge a Confederação das Indústrias, 

Sou forçado, assim, a divergir, do eminente Relator, votando 
contrariumente à proposição examinada. 

Salvo melhor juizo, 
Sala das Comissões. em 9dc outubro de 1975.- Amarai Peixoto, 

Presidente - Ruy Santos, Relator - Ruy Carneiro, l'cncido -
Mauro Bene•ldes, vencido- Jessé Freire- Hel•ldlo Nunes- Salda· 
nha Derzl - Benedito Ferreira - Leile Chues, vencido - Roberto 
Saturnlno, vencido...!. Heitor Dias. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR RUY 
CARNEIRO 

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o projeto em 
exume propõe a ampliação do período de trabalho noturno, a que re· 
fere o§ 2• do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Merecendo pareceres favoráveis das doutas Comissões de Cons· 
tituição e JustiÇa e Legislação Social, e incluído na Ordem do Dia, 
.para discussão em primeiro turno, requereu o nobre Senador Virgí· 
lio Távora o adiamento da discussão, visando a audiência desta 
Comissão, mediante o Requerimento n• 370, de 1975, aprovado na 
Sessão de 28 de agosto próximo passado. 

(! evidente a conveniência da medida sob os aspectos humano c 
social, como ficou demonstrado na justificação do projeto e nos 
lúcidos pareceres exarados. 

Com efeito, o trabalho noturno ê contemplado pela legislação 
pertinente como exceçiio à regra, porquanto exige um maior dis
pêndio de energias por parte do trabalhador, ao mesmo tempo cm 
que subtrai deste as horas de lazer c do convivia familiar. AI está, 
pois, o fundamento do acréscimo estabelecido pela lei à hora no
turna, 

Com relação. aos prejulzos que a al\cração poderia provocar à 
clusse empresarial, salvo melhor juizo, não chega a se constituir em 
obstáculo para a doação da providência. Se o empregador opta pelo 
trabalho noturno de sua empresa, resulta inequívoco que o faz por 
conveniência cconômicn c, assim, não parece justo que o seu in· 
teresse pelos lucros auferidos com a comercialização ou produtivi· 
dude de sua indústria se concretize às custas do trabalho estafante do 
empregado, sem a razoável remuneração a este devida. 

O bcnelicio do salãrio mais elevado para o trabalho noturno, 
·previsto no texto constitucional, bem espelha a intenção do Estado 
em resguurdar a própria valorização do trabalho ·como condição da 
dignidade humana (C. F., art. 160, li). 

Quanto ao argumento cxpcndido na representação que acom· 
panha o processado, nos termos do art .. 287 do Regimento Interno, 
segundo o qual o projeto seria inconstitucional pelo fato de que au
menta u despesa pública cm razão da existência de funcionãrios pú
blicos regidos pela CL T, que cumprem horãrio noturno, a 'sua apre
ciação refoge li competência aesta Comissão: Todavia, ad argumen· 
tandum, a referida tese ressente-se de respaldo jurldico. Ora, a fragiJi. 
dade de tu! entendimento é nagrantc, poi~ qualquer proposta de ai· 
terução do texto trabalhista consolidado scrin inviável face à limi
tação fixada na Carta Politica vigente, pela simples razão de que o 
Poder Público adot~u. p ra alguns de seus servidores, o regime da 
Consoliduçilo das Leis do Trabalho. 

Cabe r~ssaltar, ainda, que o Estado, na sua administração di· 
reta, vem afastando, gradativamcntc, o critério de contratações de 
servidores regidos pelas leis trabalhistas. O expressivo número de cm· 
pregados encontra-se concentrado na ãrca das empresas póblicas c 
das sociedades de economia mista, onde o Poder Estatal se equipara 
à iniciativa privada. 

Pelas razões expostas, conclulmos pela inexistência de óbice de 
natureza financeira c, via de conseqUência, pela aprovação do pro· 
jcto. 

Sala das Comissões, cm 9 de outubro de 1975.- Ruy Camelro. 

PARECERES N's 486, 47 e 488, DE 1975 

Sobre o Projeto de Lel n.0 152, de 1975-DF, 
CMenilarem n.0 281, de 11-9-75, na oripm) qae 
"autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir 
credito suplementar em reforço de dotações que 
especifica, constantes do Orçamento do Distrito 
Federal para o exercício de 1975". 

PARECER N.0 486, OE 1975 

Do Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Heitor Dias. 
Decorrente de Mensagem Presidencial, nos ter

mos do art. 51, combinado com o artigo 42, Item V, da 
Constituição, e atendida exposição de motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, o Projeto de Lei 
n.0 152, de 1975-DF, visa a abertura de "crédito suple
mentar em ref<Jrço de dotações", para o presente exer
cício, até o !Imite de Cr$ 476.146.245,00 (quatrocen
tos e setenta e seis milhões, cento e quarenta e seis 
mil, duzentos e quarenta e cinco cruzelr<Js), em re
forço a dotações das Secretarias do Governo , .. , .... 
(Cr$ 54.433.245,QOJ, de Finanças (Cr$ 7.213.000,00), 
Viação e Obras (Cr$ 80.000.000,00), de Seguralllça 
Pública (Cr$ 6.000.000,00), de Educação e Cultura 
(Cr$ 170.019.000,00), de Saúde CCr$ 30.000.000,00), 
Polícia Militar (Cr$ 20.000.000,00), e Corpo de Bom
beires do Distrito Federal (Cr$ 3.400.000,00), além 
das Regiões Administrativas do Gama, Taguatlnga e 
Sobradinho (Cr$ 70.000.000,00). 

2. Tratando-se de crédito suplementar, a Expo
sição de Motivos procurou· atender ao estatuído na 
Lei n,0 4.320, de 17 de março de 1964, que disciplina 
as normas de Direito Financeiro exigíveis à. elabora
cão e controle dos Orçamentos e balanços da União, 
êiõs Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, cujo 
art. 43 exige, ln verbis: · 

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementa
res e especiais depende da existência de recur
ws disponíveis para ocorrer à. ·despesa e será 
precedida de exposição Justificativa. 
§ 1.o Considera-se recursos para o flm deste 
artigo, desde que não comprometld.os: 
I - o superavit financeiro apurado em balan
ço patrimonial do exercício anterior; 
II - os provenientes de excesw de arrecada
ção; 
III - os resultantes de anulação parcial ou to
tal de dotações orçamentárias ou créditos adi
clonais, autorizados em lei; 
IV - o produto de operações de crédito autori
zadas, em forma que juridicamente possibilite 
ao Poder Executivo realizá-Ias. 

§ 4.0 Para o fim de apurar os recursos utilizá
veis, provenientes de excesw de arrecadação, 
deduzlr-se-á a Importância dos crédlto.s extra
ordinários abertos no exercício." 
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3. Claramente, _como se depreende do acurado 
exame da Exposlçao de Motivos do Sr. Governador 
do Distrito Federal, principalmente no que tange à 
análise da receita, <Doe. clt. fls. 2 a 7J, o Executivo 
de Brasllla procurou o remanejamento dos recursos 
dlsponlveis, para atendimento a necessidades mais 
prementes, baseando-se nos Itens I e II do § 1.0 do 
art. 43, da Lei n.0 4.320/64, Isto é, o superavit finan
ceiro ~ os recursos. provenientes de excesso de arre
c~d~ç~o. cuja eX!stencla nos parece demonstrada pelo 
comparativo d_e fls. 4 e 5 e pelo quadro de fls. 6 da 
citada exposiçao de motivos. 

Assim, demonstradas tanto a fundamentação ju
rídica do pedi~o como a necessidade do estomo legal 
ou transposlçao proposta, não resta dúvida nll que 
tange a Jurldlcldade da proposição. 

4. Poder-se-la, apenas, verificar, coma simples 
comentário, que, ao fim do terceiro semestre do exer
cicio, se propõe um remanejamento de dotações da 
ordem de quatrocentos e setenta e seis milhões de 
cruzeiros (em números redondos) num orçamento total 
de cerca de um bilhão e quinhentos milhões de cru
zeiros. Mas, ainda aqui, há que ressaltar uma cl~> 
cunstãncia: a reestruturação financeira pedida atin· 
ge, lato sensu, cerca de um quarto da previsão orça
mentária, sendo proposta pata a último trimestre. 
Ainda aqui, portanto, comprovada uma certa homo
logia que, sem desmerecer a execução, comprova a 
oportunidade do remanejamento financeiro e a abe· 

. diêncla à "verdade ·orçamentária". 

Escusamo-nos de alongar-nos quanto ao mérito 
da proposição. Se o art. 100 do Regimento Interno do 
senado confia, no seu Item I, n.o 6, à Comissão de 
constituição e Justiça, emitir parecer, quanto ao mé
rito, sobre as proposições relativas ao direito finan
ceiro, é taxativo o art. 108, parágrafo único, letra "d", 
in verbis: 

"Art. 108. A Comissão de Finanças compete 
opinar: 

I-·········································· 
II- ........................................ . 
lU- ....................................... . 
r:r- o o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o o o o o o o. o o 

V-·········································· 
vr- ....................................... . 
Vil- ....................................... . 

Parágrafo único. Compete, ainda, privativa
mente à Comissão de Finanças, emitir parecer 
sobre: 
• o ••• o ••• o •••••••••• o ••••• o • o •••• o • o •• o •••••••• 

"d) créditos solicitados pelo Poder Executivo. 
( grtfatnOS) 

5. Em conclusão, confiando o exame do mérito, 
em ma.lor profundidade, à.s Comissões de Finanças 
e do Distrito Plederal, somos de parecer que o Projeto 
de Lei n.0 152, de 1975-DF, atendendo às normas da 
técnica. legislativa e conformando-se à sistemática, 
não apresenta qualquer elva de Inconstitucionalidade 
ou injur!dicldade. 

Sala das Comissões, em 8 de outubro de 1975. -
Gustavo Capanema, Presidente em exerciclo - llcl
tor Dias, Relator - Leite Chaves - Nelson Carneil·o 
- José Snrney - Henrique de La Rocque - Paulo 
Brossard. 

PARECER N.0 487, de 1975 
Da Comissão do Distrito Federal 

Relator: Sena.dor Heitor Dias 
O presente processo Já teve apreciação da Co

missão de Constituição e Justiça, que o considerou, 
por unanimidade, constitucional e jur!dlco. 

Vem, agora, a esta Comissão para apreciá-lo em 
obediência à.9 normas regimentais pela própria natu
reza da Mensagem, que diz respeito à abertura de 
crédito suplementar. 

Atentando-se para o que dispõe o art. 43 da Lei 
n.0 4.320/64, ver-se-ã que o Governador do Distrito 
Federal somente podArá abrir crédito suplementar 
com base no seu Item III, em decorrência do que foi 
estabelecido pelo art. 7.0 da Lei Orçamentária em vi
gor (Lei n.0 6.190, de 17 de setembro de 1974) ln ver
bis: 

"Art. 7.0 Durante a execução orçamentária, fi
ca o Governador do Distrito Federal autorizado 
a abrir créditos suplementares até o limite de 
20% da Receita Orçada,, podendo, para o res
pectivo financiamento, anular, total ou parcial
mente, dotações orçamentárias, na forma pre
vista no Item m, do § 1.0 , da Lei n.O 4.320, de 
17 de março de 1974". 

Como se faz mister, para o atendimento das des
pesas programadas, a utll.ização, também, dos recursos 
enumerados nos Incisos I e li, do citado art. 43, Impõe
se autorização legislativa. 11: o que visa a Mensagem 
Presidencial. 

Assim, a. Mensagem Presidencial está perfeita
mente situada dentro das normas legais ·a que se ha
veria de enquadrar a solicitação do Governador do 
·Distrito Federal, e os elementos que integram o pro
cesso sub-judlce, esclarecem, à saciedade, o assunto. 

Somos, pois, pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comls.sões, em 9 de outubro de 1975. -

Adalberto Sena, "Presidente em exercício - Heitor 
Dias, Relator - Saldanha Derzi - Lázaro Barboza -
Helvídio Nunes - Otair Becker. 

PARECER N.0 488, de 1975 

da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Ruy Santos 
1. o Sr. Presidente da República, nos termos do 

art. 51, combinado com o art. 42, Item V, da Consti
tuição, submete ao Senado um projeto de lei que "au
toriza o GOverno do Distrito Federal, após analisar o 
oomportatnento do Orçamento do Distrito Federal do 
ano em curso, não só na receita como na despesa, des
taca a necessidade de retorço de verbas, de sorte que 
atenda as prioridades Impostas pela dln!l.mlca admi
nistrativa, e termina: 

"Permito-me, aqui, considerar a grande relev!l.n
cla da matêrla proposta uma vez que a sua acei
tação por Vossa Excelência e pelos nobres Se
nhores Senadores, permltlrã . a este Governo a 
concretização de objetlvos de maior Interesse 
para o Distrito Federal, destacando-se a apli
cação de mais de 50% do valor do crédito, nas 
funções de Saúde e Saneamento, Educação e 
Segurança Pública." 

2. A Comissão de Constituição e Justiça opinou 
quanto à constltuclonaUdade e a jurldlcldade da pro
posição; e a comissão do Distrito Federal pronunciou
se também favoravelmente, dizendo: 

"Atendendo-se para o que dispõe o art. 43 da Lei 
n.o 4.320/64, ver-se-aí que o Governador do Distrito 

i 
I 
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Federal somente poderá abrir crédito suplementar 
com ba.se no seu Item m, . em decorrência do que fol 
estabelecido .Pelo art. 7.0 da Lei Orçamentária em 
vigor (Lei n, 6.190, de 17 de dezembro de 1974) ln 
verbis: 

"Art. 7.0 Durante a execução orçamentária fi
ca o Governador do Distrito Federal autorizado 
a abrir créditos suplementares até o llmite de 
20% da Receita Orçada, podendo, para o res
pectivo finan~lamento, anular, total ou parcial
mente, dotaçoes orçamentárla.s, na forma pre
vista no Item m, do § 1.o da Lel no 4 320 de 
17 de março de 1974." ' · · ' 

Como se faz mister, para o atendimento da.s des
pesas programada.s, a utlllzação, também, dos recur
sos !!numerados nopinclsos I e II, do citado art. 43, 
lmpoe-se autorlzaçao legislativa. I!: o que visa a Men
sagem Presidencial." 

Parecer 
3. O artigo 3.0 do projeto dispõe: 

"Art. 3.0 Para atendimento do crédito suple
mentar autorizado nesta Lel, serão utlllzados os 
recursos de que trata os Incisos I e II do Pará
grafo 1.0 do artigo 43, da Lei n.o 4.S20, de 17 
de março de 1964, na forma abaixo especlttcada: 
I - Superavit Financeiro apura-
do no Balanço de 1974 .. .. .. .. .. . 28.488.245 
II - Excesso de Arrecadação . . 420 . 500. ooo 

Ma.s a Comissão do Distrito Federal em seu pa
recer de fls. 53, diz que o Governador do Distrito 
F~deral deve utlllzar a autorização constante do art. 
7. do orçamento, abrindo crédito suplementar com
pensado com a redução de consignação da despesa. 

4. Assim sendo, opino favoravelmente ao pro
jeto de lei que acompanha a Mensagem n.o 174, de 
1975, servindo-se porém, o Sr. Governador do Distri
to Federal da au~rlzação contida no art. 3.0, somen
te após a utlllzaçao do recurso a que se refere o art. 
7.0 do Orçamento do Distrito Federal para 1975. 

Este o meu parecer, salvo melhor juizo. 
Sala das Comissões, em 9 de outubro de 19.75. -

Amaral Peil:oto, Presidente - Ruy Santos, Relator -
Saldanha Derzi - Mauro Benevldes - Henrique de 
La Rocque - Roberto Saturnino - Fausto Castelo
Branco - Belvidio Nunes - Eveláslo Vieira - Ale
xandre Costa. 

PARECERESN•s489e490, DE 1975 

PARECER N.0 489, DE 1975 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 194, de 1975 (n,0 311175 - na origem), 
do Senlwr Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja au
torizado o Governo do Estado da Bahla a elevar 
para Cr$ 1. 928.605.909,00 (um bUhão, novecen
tos e vinte e oito milhões, seiscentos e cinco mll, 
novecentos e nove cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, 

Relator: Senador Ruy Santos. 

Relatório 
O Sr. Presidente da Repúbllca, de acordo com o 

art. 42, Item VI, da Constituição, propõe ao Senado 
"seja autorizado o Governo do Esta.do da Ba.hla a 
elevar para Cr$ 1.928.605.909,00 (um bilhão, nove
centos e vinte e .oito milhões, seiscentos e cinco mll, 

novecentos e nove cruzeiros), o montante de sua 
divida consolldada, a flm de que possa consolldar 
parte de sua divida flutuante, financiar o deficit do 
Tesouro previsto para o 2.0 semestre deste ano, suple
mentar Inversões no porto de Aratu e complementar 
Investimentos Intra-estruturais do conjunto Petro
quimlco de Camaçarl". 

Na. sua exposição de motivos, diz o Sr. Ministro 
da Fazenda que a finalidade da autorização é para 
"que possa o Estado da Bahla contratar empréstimo 
junto ao Banco 'Nacional do Desenvolvimento Econõ
mlco, no valor de Cr$ 383 .. 000.000,00 (trezentos e 
oitenta e três milhões de cruzeiros), e colocar 
Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) 
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Estadual, 
corrigindo automaticamente o llmlte de emissão de 
tais titulos de acordo com a evolução dos indlces de 
reajustamento das ORTN". 

E "dada a urgência de que se reveste o assunto, 
aprovo, ad referendum do Conselho Monetário Na
clonai, o encaminhamento do pleito do Governo do 
Estado da Ba.hla, objeto do voto anexo - autorização 
para elevar o seu !Imite de endividamento Interno pa
ra Cr$ 1.928.605.909,00 (um bilhão, novecentos e vinte 
e oito milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e 
nove cruzeiros) -, ao Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da Repúbllca, face às disposições do § 2.o do 
art. 1,0 da Resolução n.0 58, de 23-10-68, do Senado 
Federal". 

Decisão que o Conselho Monetário Nacional ho
mologou, em sessão de 1.0 de outubro de 1975. 

Parecer 

A medida. proposta visa regularizar a situação 
flna.néelra do Estado da Bahla e posslbl!ltar recursos 
para a complementaçáo do porto de Aratu que serve 
ao centro lindustrlal e assegurar Intra-estrutura ao 
Conjunto Petroquimico de Camaçarl, a ou com outras 
providências de carâter urgente, de grande Interesse 
para o Estado. 

Somos, assim, favoráveis à autorização, nos ter
mos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 69, DE 1975 
Autoriza o Governo do Estado da Babla -a 

elevar para Cr$ 1.9Z8.605...909,to <wn bUhão, 
novecentos e viftte e oito milhões, seiscentos e 
cinco mll, noveeentos e nove cruzeiros), o mon-
1ante de sua divida consoUdada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 ll: suspensa a proibição constante do art. 
to da Resolução n.0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.oe 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que o Governo do Es
tado da Bahla eleve para Cr$ 1.928.605.909,00 (um 
bilhão, novecentos e vinte e oito milhões, seiscentos e 
cinco mll, novecentos e nove· cruzeiros), o montante 
de sua. divida consolidada, a fim de que possa conso
lldar parte de sua divida flutuante, financiar o deficit 
do Tesouro previsto para o 2.o semestre deste ano, 
suplementar Inversões no Porto de Aratu e comple
mentar ·Investimentos intra-estruturais do conjunto 
Petroquimlco de Camaçarl. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publlcação. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1975. -
Milton Cabral, Presidente - Ruy Santos, Relator -
Renato Franco - Jessé Freire - Luiz Cavalcante 
- Roberto Satumlno - Orestes Quércia. 
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PARECER N.0 490, DE 1975 
Da Conússã.o de Constituiçií.o e Justiça sobre 

o Projeto de Resoluçií.o n.0 69, de 1975, da Co
missão de Economia, que "suspende a. proibição 
contida na. Resoluçií.o n.0 58; de 1968, revlgo· 
rada pelas de n.•• 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, 
de 1974, para permitir que o Estado da. Ba.bia 
possa elevar para Cr$ 1.928.609.909,00 (um bl· 
lhií.o, noveeentos e vinte e oito milhões, seis· 
centos e nove mil, novecentos e nove cruzeiros) 
o montante de sua. divida consoUdacla. 

Relator: Senador Heitor Dias 
O Projeto de Resolução apresentado pela Comis

são de Economia, no seu art. 1.0 , suspende a proibição 
contida na Resolução n.0 58, de 1968, sucessivamente 
revigorada pelas de n.os 79/70, 52/72 e 35/74, para 
permitir ao Estado da Bahia a elevação da sua dívida 
consolidada, que se situará em Cr$ 1. 928.609.909,00 
<um bilhão, novecentos e vinte e oito milhões, seis
centos e nove mil, novecentos e nove cru2:elrosJ. O 
resultado da elevação pretendida será aplicado na 
consolidação da dívida. flutuante do Estado, bem· 
assim~ no financiamento do deficit do Tesouro previsto 
para o 2.0 semestre do corrente exercício, na suple
mentação de Inversões no porto de Aratu e na com
plementação de investimentos l!lifra-estruturals do 
conjunto Petroqulmico de Camaçarl. 

O Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em 
despacho de 17 de setembro último, tendo em vista 
a urgência do assunto, aprovou ad referendum do 
Conselho Monetádo Nacional, o encaminhamento 
do pleito à consideração do Senhor Presidente da 
República, em face do que preceitua o § 2.o do art. 1.o 
da Resolução n.0 58, de 23 de outubro de 1968, do 
Senado Federal. Posteriormente. o Chefe do Poder 
Executivo Federal, com a Menságem n.0 194/75 (311, 
na origem) submeteu a matéria ao exame desta Casa 
do Congresso, nos termos do art. 42, Item VI, da 
Constituição. 

Há necessidade, portanto, de que seja levantada 
a proibição estabelecida na Resolução n.0 58, de 1968, 
prorrogada pelas de n.oo 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, 
de 1974, todas do Senado Federal. 

Ante o exposto, cumpridas que foram todas as 
exigências regimentais, legais e constitucionais que 
tratam do assunto e nada havendo no àmb!to desta 
Comissão que possa ser oposto à presente solicitação 
Ido Senhor Presidente da Rep~blica, opinamos no 
sentido da normal tramitação do projeto de resolução 
da Comissão de Economia, vez que constitucional e 
jurídico. 

Sala das Comissões, em l:i de outubro de 1975. -
Accioly Filho, Presidente - Heitor Dias, Relator -
Belvídlo Nunes - Itallvlo Coollio - Orlando Zan· 
caner - I.eite Chaves - Nelson Carneiro - Henrique 
de La. Rocque, 

PARECER N9 491, DE 1975 
Coml .. lo de Redaçio 

Redaçilo do vencido, para o 2• turno regimental, do Pro
jeto de Lei do Senado n•141, de 1973. 

Relator: Senador Renato Franco 

11 Comissão upresentu a redução do vencido, pura o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1973, que 
dispõe sobre u extensilo do sulúrio-famflia ao trabalhador rural. 

Saiu das Comissões, cm 15 de outubro de 1975. - Danton 
Joblm, Presidente- Renato Franco, Relutar- Orlando Zancaaer
Vlr~Oio Távora. 

ANEXO AO PARECER N•49l, DE 1975 

Redaçio do vencido, para o 2• turno regimental, do Pro
jeto de Lei do Senado n• 141, de 1973. Dispõe sobre a extensio 
do salário famOia ao trabalhador rural. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O sulário-famllia, instituldo pela Lei n• 4.266, de 3 de 
õutubro de I 963, i: devido pelo empregador a todo trabalhador rural, 
quulquer que seja o valor e a forma de sua remuneração c na pro· 
porção do respectivo número de filhos. 

1\rt, 2• O salúrio·famllia será pago sob a forma de uma quota 
percentual sobre o valor do salário mlnimo local, pela esposa c por fi. 
lho menor, de qualquer condição, até 14 anos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica.sc cm bcnc· 
ficio dos filhos inválidos, de qualquer idade, c à companheira do sol
teiro, do viúvo ou do desquitado que não esteja obrigado a alimentar 
a ex-esposa. 

1\rt. 3• O pagamento das quotas do salário-famllia será feito 
pelo empregador, mensalmente, aos seus empregados rurais, jun
tamente com o do respectivo salário. 

Art. 4• O percentual previsto no urt. 2• e seu parágrafo único 
será de 5% (cinco por cento). 

Art. 5• As quotas do salário·famflia não se incorporarão, para 
nenhum efeito, ao salário ou remuneração devidos aos empregados 
rurais. 

Art. 6• Caberá ao Ministério do Trabalho, através do 
ft,JNRURAL, a fiscalização da presente lei. 

Art. 7• Esta lei entrará cm vigor 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua publicação, 

Parágrafo único. Dentro do prazo referido neste artigo o Po
der Executivo expedirá o Regulamento desta lei. 

llrt. 8• Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 491, DE 1975 
Coml .. io de Redação 

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1975. 

Relator: Senador Orlando Zancaner 

A Comissão apresenta u redução final do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 48, de 1975, que dá nova redação ao urt. 225 da Conso· 
lidação das Leis do Trabalho. 

Saiu das Comissões, cm I 5 de outubro de I 975. - Danton 
Joblm, Presidente- Orlando Zancaner, Relator- Renato Franco
VlrgOio Távora. 

ANEXO AO PARECER N9492, DE l975 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1975. 
Dá nova redaçiio ao art. ll5 da Consolidação das Leis do Tra· 
bolho ( CL T). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, 1• O urt. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT}, aprovada pelo Dl:crcto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 225. A duração normal de trabalho dos ban· 
cí~tios podcr!t ser excepcionalmente prorrogada ato 8 (oito) 
horas diárias, niio excedendo de 40 (quarenta) horas sema
nais, obscrvudos os preceitos gerais sobre duração do tra
balho." 

Art. 2• Estu lei entra em vigor na data de sua publicuçilo, rcvo
gudus uN dis,nsiçr)t~~ cm contrário, 
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PARECER N• 493, DE 1975 
Comlssõo de Redaçilo 

Redaçilo do fencldo, para o Z• turno regimental, do ProJe· 
to de Lei do Senado n• 41, de 1975 

Relator: Senador Orlando Zancaner 
A Comissão apresenta redução do vencido, para o segundo tur

no regimental, do Projeto de Lei do Senado n•41, de 1975, que acres· 
ccnta alínea c parágrafo único ao art. 649 do Código de Processo 
Civil, tornando impenhorável a casa de moradia quando, sendo o 
único bem imóvel no patrimõnio do devedor, constitua sua residên· 
cia efetiva. 

Sala das Comissões, cm 15 de outubro de 1975. - Danton 
Jobim, Presidente- Orlando Zancaner, Relator- Renato Franco
Vlrgmo Távora. 

ANEXO AO PARECER N•493, DE 1975 

Redaçilo do fencldo, para o Z• turno regimental, do Prole· 
to de Lei do Senado n• 41, de 1975. Acrescenta alinea e pará· 
grafo único ao art. 649 do Código de Processo Civil, tornando 
Impenhorável a casa de moradia quando, sendo o único bem 
imóvel no património do devedor, constitua sua residência efe
tiva. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 649 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redução: 
"Art.649 ........................................... . 
!-................................................ .. 
11- ................................................ .. 

X - a casa de moradia cfetiva, de até 1.000 (mil) vezes o maior 
salário mínimo vigente no País, desde que seja o único bem imóvel 
no património do devedor. 

Parágrafo único. Cessa a impenhorabilidadc por débitos fis. 
cais incidentes sobre o próprio imóvel, bem como os decorrentes de 
dividas trabalhistas e com a Previdência Social ou quando a execu
ção decorra de hipoteca, convencional ou legal, sobre ele existente." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam·se as disposições em contrário. 

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

Sobre u mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 
Jj lido o seguinte 

PROJ.ETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1975 

Estende o di•posto no § 2• do art. 38 da Lei n• 3,807, de 
26-8-1%0, com a redaçilo que lhe deu a Lei n• 5,890, de 
11-6-1973, e dá outras providências. 

O Congresso Nucionul decretu: 

Art. 1• O disposto no§ 2• do nrt, 38 da Lei n• 3.807, de 26 de 
ngosto de 1960, com a redução que lhe deu a Lei?' 5.890: ~e 8 .d.e 
junho de 1973, uplica·se à pensão deixada P?r s7rv1dores ~IVIS, m1h· 
tu1·es, uutúrquicos e de sociedudcs de econ~miU m1sta da Umilo. . 

Art. 2• A presente lei cntrurâ em v1gor na data de sua pubh· 
cução. 

Art. JY Rcvogum-se us disposições em contrArio. 

Justlflcaçilo 

Reza o§ 2Y do art. 38 du Lei n• 3,807, de 2~ de agosto de 1960, 
com u redução que lhe deu u Lei n• 5.890, de 8 de Junho de 1973: 

§ 2• No caso de o cônjuge estar no gozo de prestação de ali· 
mentos, haja ou não desquite, ser·lhe·á assegurado o valor da pensilo 
alimentícia judicialmente urbitruda, destinando-se o restante à com
panheira ou uo dependente designado. 

Ooorre, entretanto, que u pensilo deixada pelos servidores civis e 
uutárquicos da UniUo estâ regulada pelo art. 5• da Lei n• 4.069, de 11 
dó junho de 1962, eu dos militares pelo urt. 78 da Lei n• 5.774, de 23 
de dezembro de 1971. E em tais estatutos legais nilo se contempla a 
hipótese du Lei de 1960, modificada em 1973, criando assim, dentro 
do Estado, distinção que ao legislador cumpre sanar. 

Vale. uccntuur, desde logo, que a proposição nilo aumenta 
despesu. Apenus, distribui de forma diversa a pensão deixada pelo 
servidor, quundo ele é desquitado ou está separado de fato, da es
posu. Não se· inclui, conseqUentemente, entre ns leis cuja iniciativa 
cube exclusivamente ao Sr. Presidente da República (art. 57, 11, da 
Constituição). Por outro lado, o inciso V do mesmo dispositivo cons
tit•Jcional nao se refere à pensão, na enumeração que faz, e nilo deve 
ser interpretada de modo a incluir hipóteses não previstas ou ima
ginudas. Ensinu a hermenêutica que a lei que abre exceçilo à regra 
gerul só alcança os casos que especifica. 

Aliás, a douta Comissão de Constituição e Justiça desta Casa 
assim deve ter ente~dido, ao acolher emenda, com o mesmo objetivo, 
que, na qualidade de Relator, ofereci ao Projeto de Lei n• 39, de 
1973, que dispunha sobre a remuneração dos Bombeiros·militares do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c dá outras providências. Jj 
certo que tul disposição foi vetada pelo Presidente da República de 
então, mas, nus razões do veto, aceito pelo Congresso, foi apontada 
como causa a necessidade de o Governo fixar normas que se re· 
ferissem u todos os militares. Prometia fazê-lo em breve, mas a verda· 
de é que, passados mais de dois anos, o Executivo não provi
denciou a respeito. O principal ê que, nas razões do veto, o Sr. Presi
dente da República aão invocou qualquer inconstitucionalidade da 
emenda, e que realmente não existia. O presente projeto de lei harmo· 
niza·se com a nova orientação legislativa, de que é exemplo o texto 
do§ único do urt. 1.651, q'ue figura no projeto de Código Civil que o 
Poder Executivo enviou ao exume do Congresso Nacional, e ora em 
estudos nu Câmara dos Deputados: "Equipara-se à dissolução, para 
esse efeito (reconhecimento de filhos adulterinos), a separação inin
terrupta do casal por mais de cinco anos, devidamente comprovada 
em juízo", 

O presente projeto, de irrecusável sentido social c humano, hã 
de encontrar, por certo, acolhida nas duas Casas do Parlamento 
nacional. a o que se espera. 

Saiu das Se~sões, 15 de outubro de 1975.- Nelson Carneiro. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973 

"Art. JS. Nilo se adiarú a concessão do benelicio pela falta de 
habilitação de outros possíveis dependentes; concedido o beneficio, 
qualquer inscrição ou habilitução posterior, que implique exclusão 
ou inclusão de dependentes, só produzirá efeitos a partir da data em 
que: se realizar. 

§ 1• O cônjuge ausente não exciuõrã do beneficio a companheira 
designada. Somente ser-lhe-á o mesmo devido a purtir da data de sua 
habilitação e comprovação de efetiva dependência econômica, 

§ 2• No caso de o cônjuge estar no gozo de prestação de ali
mentos, huju ou não desquite, ser-lhe·á assegurado o valor da pensão 
alimentlcia judicialmente urbitrnda, destinando-se o restante à 
companheira ou ao dependente designudo. 

§ 3• A pensão ulimentrcia sofrerâ os reajustamentos previstos nu 
lei, quando do reajustamento do benefício." 

Lei n• 4.069, de I 1 de junho de 1962 

"Art. S• fl co~cedidà nos pensionistas civis pagos pelo Tesouro 
Nncionnl um aumento correspondente a 40% (quarenta por cento) 
sobre us respectivas pensões. 
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§ I• As pensões concedidas pelo Instituto de Previdência c Assis
tência dos Servidores do Estudo serão reajustadas, automaticamente, 
na mesma base do aumento de 40% (quarenta por cento), na forma 
do Decreto número 51.060, dc26 de julho de 1961. 

§ 2• Pura os efeitos do pagamento da pensão deixada pelos ser· 
vidorcs civis, militares c autArquicos, consideram-se seus depen
dentes os lilhos de qualquer condição. 

§ 3• O servidor civil, militar ou autárquico, solteiro, desquitado 
ou viúvo, poderá destinar a pensão, se não tiver filhos capazes de re· 

.ceber o benéiicio. à pessoa que viva sob sua dependência econômica 
no mínimo há cinco anos, c desde que haja subsistido impedimento 
legal para o casamento. 

§ 4• Se o servidor tiver filhos, somente poderá destinar à referi· 
da beneficiária metade da pensão. 

§ 5• O servidor civil, militar ou autárquico, que for desquitado, 
somente poderá valer-se do disposto nos parágrafos anteriores se 
não estiver compelido judicialmente a alimentar a ex-esposa. 

§ 6• Na falta dos beneficiários referidos nos parágrafos anterio· 
res, o servidor civil, militar ou autárquico poderá destinar a pensão à 
irmã solt~ira, desquitada ou viúva, que viva sob sua dependência 
económica. 

§ 7• Os benefícios deste artigo serão extensivos aos pensionistas 
dos sc:rv.idores uutárquicos," 

( Ãs Comissões de Constltuiçõo e Justiça de Serviço Pú· 
blico Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Macalhies Pinto)- O projeto lido será 
publicado c remetido às comissões compctcrúcs. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•· 
Secretário. 

I> lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 459, DE 1975 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Lei do Senado n• 152, de 1975-DF, que autoriza o Governo do Dis· 
trito federal a abrir crédito suplementar cm reforço de dotações. que 
especifica, constantes do Orçamento do Distrito Federal para o exer· 
cicio de 1975, n fim de que figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

Sala das Sessões, cm I 5 de outubro de 1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matêria a que se refere o requerimento 
aprovado figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O Sr. 1•-Secretário procederá à leitura de oficio encaminhado à 
Mesa. 

I> lido o seguinte 
. Brasllia, 14 de outubro de 1975 

or. n• 37/75 
A Sua Excelência o Senhor Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o Deputado 

Ney Ferreira deixa de participar da Comissilo Mista que estuda a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 41/75, que "altera o§ 4• do 
art. 144, du Constituição Federal", passando a integrá-lo o 
Deputado Lidovino.Fanton. 

Aproveito o ensejo pura renovar u Vossa Excelência' protestos 
dc estima c consideração.- Laerte Vieira, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - SerA feita u 
substituição solicitada. 

Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t•-Secretúrio. 

a lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 460, de 1975 

Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro trans· 
criçilo, nos Anais do Senado, do editorial intitulado "Oposição ou 
má fe?", publicado no ,Correio Brazlllense, de 14 do corrente. 

Sala das Sessões, cm 15 de outubro de 1975.-Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - O requerimento 
lido será publicado c submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhies Pinto)- A Presidência rece
beu, do Governador do Estado de Minas Gerais, os seguintes Oficias: 

S/35/75 (N• 1.375/75, de 13 do corrente), solicitando autoriza· 
ção do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa alienar 
terras de sua propriedade à CONDECRER LTDA. S.C.- Adminis· 
tração- Consultaria- Planejamento, sediada em Silo Paulo.- SP; 

S/36!75 (N• 1.376/75, de 13 do corrente), solicitando autoriza· 
ção do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa alienar 
terras de sua propriedade à ADIFLOR S/ A- Agro-Comercial e 
Industrial, sediada cm São Paulo- SP; c 

S/31/75 (N• 1.377/75, de 13 do corrente), solicitando autoriza· 
ção do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa alienar 
áreas de terras devolutas de sua propriedade à INTERFLORA -
Floresta menta c Reflorestamento L TOA., sediada em Silo Paulo -
SP. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Legislação So· 
cial, de Constituição e Justiça e de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhies Pinto)- Devendo realizar· 
se no Rio de Janeiro, no período de 26 de outubro a t•denovembro 
corrente, o Quadragésimo Quinto Congresso Mundial da Amcrican 
Society'·of Travei Agents- ASTA - a Presidência designa o nobre 
Senhor Senador Orlando Zancaner para representar a Casa, sem 
ônus para o Senado, no referido conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Macalhies Pinto) - Há oradores ins· 
critos. 

De acordo com o § 5• do art. 183 do Regimento Interno, a Prc· 
sidência atenderá às inscrições feitas para a sessão de ontem. 

O primeiro orador inscrito é o nobre Senador Luiz Viana, a 
quem concedo a palavra. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do. Norte. Sr. Pre
sidente, peço a palanà pela ordem.) · 

O SR. PRESIDENTE (Macalhies Pinto)- Concedo a palavra, 
pela ordem, ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte, 
Para questio de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
sexta-feira passada tive de viajar ao Rio de Janeiro e deixei minha ins· 
criçilo para quarta-feira . 

Sr. Presidente, poderia haver, como houve, uma quebra 're· 
gimcntal, mas esta Casa, mais do que condescendente, tem sido real· 
mente uma Casa de convivência para todos os Senadores que aqui re· 
presentam os seus Estados. 

Este é meu terceiro mandato de Senador da República, rcpre· 
sentando o Rio Grande do Norte e jamais encontrei um gesto da 
Mesa desta Casa em desconsideraçilo aos Srs. Senadores. 

Assim, Sr. Presidente, nilo aceito sem protesto que tenham 
cancelado o meu registro para falar no dia de hoje. 

Conheço o Regimento Interno da Casa: fui t•·Sccretário por 
cinco unos, c estou no sexto mandato da primeira secretaria. e inad· 
missível que se escolha o l•·Secretllrio para cancelar-lhe a inscrição, 
justamente aquele que conhece o Regimento e que tem sido cm toda 
a vida dedicado ao Senado Federal, notadnmcnte a serviço dos 
antigos companheiros e dos Srs. Senadores ultimamente eleitos. 

Sr. Presidente, queria saber se o cancelamento está realmente 
amparado pela Mesa, da qual faço parte, e se V. Ex• pode repor 
minha inscrição. Proponho, nesta hora, a rcposiçilo do registro que 
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foi retirado sem o meu conhecimento c sem que cu mcrcpessc uma pa
lavra sequer da. própria Secretaria, que tinha o dever de me comu
nicar a retirada da minha inscrição. 

~a questão de ordem que levanto nesta hora, Sr. Presidente. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - Maranhio) - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contestar a questão de ordem levantada 
pelo nobre Senador Dinartc Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador Alexandre Costa, para contestar a questão de ordem. 

o· SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - Maranhio. Para 
questio de ordem. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Sr. Presidente, prende-se a mim a questão de ordem do Senador 
Dinartc Mariz porque o ato foi feito quando eu presidia a Casa; foi 
autorizado por mim o cancelamento de todas as inscrições feitas fora 
da hora. 

A Sra. Sccrctâria me consultou, e cu autorizei o cancelamento 
de todas as inscrições extemporâneas. 

Antes de se c'Oncluir a sessão já havia cinco inscritos, cujos 
nomes eu não procurei analisar, tampouco sabia que nela estava ins
crito o Senador Dinartc Mariz. Mandei cancelar todas c abri nova 
inscrição, de acordo com as instruções da Mesa. 

Fui cu, na qualidade de Presidente da Mesa, quem autorizou o 
cancelamento das inscrições feitas irregularmente e determinou a 
abertura de novas inscrições, de acordo com a praxe. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte)- Sr. 
Presidente, para completar a questão de ordem. Vê V. Ex• que 
houve realmente o cancelamento das inscrições, fato jamais acontc· 
cido nesta Casa. Nilo raro tém sido inscritos Senadores contra
riamente ao que determina o Regimento c, nem por isto, houve ja
mais cancelamento de registro de inscrições. 

ConseqUentemente, reputo isto uma descortesia, principalmente 
àqueles que estavam inscritos, aos' quais eu me nivelo, c não creio ser 
este o comportamento da Mesa. Pelo menos, Sr. Presidente, durante 
o tempo de convivência que tenho tido~ como membro cfctivo da 
Mesa, jamais se registrou caso semelhante. Enveredemos por esse 
caminho: um colega desfazendo decisão de outro, c, amanhã, não te
remos mais autoridade. 

Nilo sei se esta deve ser a norma desta Casa. Sr. Presidente, V. Ex• 
mesmo, algumas vezcs,jâ foi benevolente com oradores que ultrapas
sam - ferindo o Regimento- 30, 40 e até 50 minutos o tempo que 
lhes i: determinado e nunca alguém se levantou aqui para contestar 
o ato de V. Ex• 

ConseqUentemente, repito, considero o cancclamento.de inscri
ções absolutamente anticasa, anti-Senado porque estamos aqui para 
conviver, c nos respeitarmos uns aos outros. Considero-me, como J9. 
Secretário, um servidor deste Plenllrio. Jamais terei uma descortesia 
para com um Senador da República porque, quando admiti ser 
candidato ao Senado e vir representar aqui o meu Estado, fiz um 
exame de consciência, c se não me sentisse realmente capacitado para 
exercer meu mandato nesta Casa, de acordo coin a sua tradição, das 
mais gloriosas, jamais eu teria pleiteado voto dos meus conterrâneos 
que por três vezes, cm três mandatos, me mandaram para esta Casa 
que procuro honrar, correspondendo à confiança cm mim deposita
da. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- Maranhão)- Sr. 
Presidente, vejo que o Senador Dinarte Mariz confunde descortesia 
com privilégio. Naturalmente habituado aos privilégios da Casa, não 
quer nbrir mão de mais este. Se a Mesa determinou todas as inscri
ções deverinm ser feitas após as sessões, nilo sei por que, nilo vejo 
por que gozar o Senador Dinarte Mnriz do privilégio de, imcdinta
mcntc unte:; du scssiio, inscrever-se puru fulnr, De mnneiru que cu 
felicito o Rio Grnnde do Norte por ter sido o único que soube bem 
escolher o Senndor da República. 

Sr. Presidente, cu também tenho uma longa vida pública, talvez 
mais do que a do Senador Dinurte Mariz. Hã vinte c tantos anos que 
o povo maranhcnsc me cónduz pura vários postos elctivos. E tenho 
honrado todos os cargos que, até hoje, ocupei. Assim, todo esse elen
co de cargos, de. posições ocupadas, de titular da Mesa, absolutamen
te, Sr. Presidente, não me fuz inveja, não me causa surpresa, tantos 
foram os cargos públicos que cu também tive a honra de ocupar. De 
modo que fui cu na Presidência da Mesa, que determinei. Se V. Ex•, 
Sr. Presidente, tornar sem efeito minha decisão, apresentarei requeri· 
menta, renunciando ao cargo que exerço na Mesa Dirctora. 

O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto) - Nobre Senador 
Dinnrte Mariz, a questão de ordem de V. Ex• jã foi contraditada pe· 
lo nobre Senador Alexandre Costa, que presidia a scssiio na ocasião 
em que houve o cancelamento. 

Informo a V. Ex• que o procedimento adotado decorreu cm 
cumprimento ao disposto no § 2•, art. 19 do Regimento Interno que 
dispõe: "A inscrição scrã para cada sessão, podendo ser aceita com 
antecedência não superior a duas sessões ordinárias". 

Compreendo que V, Ex• esteja invocando precedentes, aqui, de 
tolerância. Essa tolerância é feita, às vezes, com os aplausos da Casa. 
Mas últimamentc, verifiquei ser melhor obedecer rigidamente o Re
gimento, c é o que se tem feito. 

Peço desculpas a V. Ex•, nobre Senador Dinartc Mariz, em no
me da Mesa e cm nome do próprio Senador Alexandre Costa. 
V. Ex• terá seu lugar garantido, hoje, para falar. Os mais Senadores 
que estavam inscritos acordaram cm transferir suas inscrições para 
outra oportunidade. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho que estava inscrito cm ter
ceiro lugar, ccdeu·o a V, Ex• Espero que V. Ex•, principalmente ho
je, dia em que tivemos um encontro tão feliz, um encontro entre con
gressistas cristãos, peço que V. Ex• releve o fato, principalmente por 
não haver motivo de desconsideração, conforme S. Ex• próprio ale
gou, pois não subia sequer os que estavam inscritos. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte)- Agra· 
deço a v. Ex• Quero, porém, mais uma vez, afirmar a Casa que, CO• 

mo !•·Secretário, tenho o dever de conhecer o Regimento, que 
V. Ex• acabou de ler. ConseqUentemente, não foi ignorando o Re
gimento que me inscrevi. Quando o fiz, subia que, regimentalmente, 
não poderia fazê-lo, tanto que preveni o funcionário quanto ao fato. 
· Agradeço muito a gentileza dos colegas cm renunciar aos seus 
direitos cm meu beneficio. Mas, ao contrArio, Sr. Presidente, o que 
tenho feito nesta Casa é renunciar às minhas inscrições, a fim de cedê· 
Jus a outros colegas. 

Hoje, entretanto, estava inscrito- c jamais diria a V, Ex• para 
ccrtincur-sc disto, de vez que assim procedendo seria despersonalizar
me - para ceder a vez ao Senador Danton Jobim, que me pediu 
para falar em primeiro lugnr. Como eu ia viajar, justifiquei exata
mcntc isto. 

Espero, Sr. Presidente, que isto não aconteça mais nesta Casa, 
porque, realmente, cu jamais seria capaz de ofender um colega meu, 
di reta ou indirctumcntc, com arrogância para cumprir o Regimento. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- Maranhão)- Sr. 
Presidente: 

Enquanto cu estiver tomando pnrte na Mesa, não aceitarei, de 
mancirn alguma, qualquer privilégio. Se o Senador Dinartc Mariz, 
ao ser eleito membro da Mesa, na qualidade de 1•-Secrctllrio, pensou 
cm utilizar-se dos privilégios da Cnsa, enganou-se, pois poderá obti:· 
los com qualquer outro componente, mus niio comigo, porque nunca 
me utilizei, nesta Casa, de prerrogativa alguma sobre quulqucr 
companheiro. Assim acontccerll tnntas c quuntas vezes eu tome parte 
da Mesa. Nilo olharei para nomes dos inscritos, pois uss~m proce· 
dendo, estarei respeitando o direito de todos. Muitos pleiteiam se ins
creverem, c nih.l o conseguem. 
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Sr. Presidente, descortesia ó fazer o que tem feito aqui, 
constantemente, o Senador Dinarte Mariz, utilizando-se dn Liderun· 
çn puru se sobrepor aos companheiros inscritos; o que nunca recla· 
mci! Qunnto nos utos da Mesa - du qual sou membro como 0 
Scnndor Dinarte Mariz -disso não abrirei mão. 

O SR, PRESIDENTE (Magnlhiies Pinto) - Pediria, então, en· 
cerrar o nssunto. Espero ser atendido, com as desculpas du Mesa e a 
prom~ssa de que o Regimento será cumprido, o máximo possível, 
com r1gor, no futuro. 

Concedo a puluvrn ao primeiro orador inscrito, o nobre 
Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de ocupar esta tribuna, já me perguntava se o melhor não 
scriu calur. Mas, diante dessa indagação que fiz a mim mesmo, 
lembrei-me do Padre Vieira, que, ao receber o Marquês de 
Montalvrto. na Bahia, num famoso sermão, da Visitação de Nossa 
Senhom, pedia que não acontecesse ao Brasil o que havia sucedido à 
cid.,dede Amídas, que se perdera pelo silêncio. 

Nuo desejo que meu silêncio seja responsável por qualquer 
dano; pelo contrário, tenho ouvido muito, nestes últimos dias, 
numerosos oradores, lido entrevistas, declarações a propósito do 
discurso do Senhor Presidente da República, que, entre outras 
medidas, determinou que a PETROBRÁS adotassc o sistema de 
Contmtos de Risco. E um dos ilustres Lideres da Oposição declarou 
-c o fez, naturalmente, com uma veia de ironia- que preferia ficar 
com a opiniito anterior do Senhor Presidente Ernesto Geiscl, opinião 
que eh: rc:tlmentc reconheceu, e cm boa ho~a proclamou como uma 
paiL~vm de homenagem a todos aqueles que, no curso destes anos, 
julgarmn por bem defender ou combater o chamado Contrato de 
Risco. 

l'ois bem, Sr. Presidente, o que desejo, sobretudo, í: congratular
me com o )>residente Ernesto Gciscl por haver mudado de posição, 
ab~1ndonando idéias, conceitos, sentimentos que alimentara ao longo 
de toda urna vida dedicada ao País e aos problemas de sua segurança 
e do seu desenvolvimento, para adotur novo ponto de vista. Mas, 
pum que nrto se diga que nessa matéria de mudança cu estou 
sozinho, quero começar lembrando um pouco aquele que é 
realmente o mestre de todos nós. Desnecessário seria dizer que me 
rcnro a Rui Barbosa. Foi ele, ao longo de sua fecunda vida pública, 
LIUC por mais de uma vez acentuou o quanto é importante sabermos 
mudur !Hts horas próprias. 

Dizia el~: 

"A sinceridade, a razão, o trabalho, o saber não cessam 
de mudar. Não há outra maneira humana de acertar e 
produ1.ir. V~tria a fé, varia u ciência, varia a lei, varia a jus
tiçH, varia n mor:tl, varia a própria verdade, varia, nos seus 
itspcctus, u criuçfto mesmo. Tudo, salvo a intuição de Deus e 
a nm;i'io dos seus devidos mandamentos. Tudo varia; só nilo 
varium o obtuntdo, ou o fóssil, ou o apedcuta, ou o néscio, 
ou o nwníaco, ou· o presumido," 

Veja V, Ex•, portanto, Sr. Presidente, que me arrimo nu palavra 
de Rui Barbosa. Mas quero, ainda, dar outro conceito do ilustre 
Mestre, expresso no prefllcio ii Queda do Império: 

"Pelo que.: tocu, ao vuriur de opiniões, deixa-me ter, mais 
umu vct., o consolo de trazer à praça, como coisa de que me 
prcm c niio me pesu, u deliciosa culpa dos homens de 
consciênciu, u únicu em que hei de morrer impenitente, 
Bcuta, bcutíssimu culpu! Nilo mo tenhum u mui os imut6veis, 
D~:us os dcs~:n~:ruc, Deus os reverta dn pedra e cal, cm 
lhmH:ns: Deus os ensine u mudur, porque todo o aprender, 
todo n mclhurur, todo o viver é mudur," 

Oru, Sr. Presidente, porque, então, nos admirarmos de que o 
Presidente Ernesto Geiscl, uo tomar uma decisão polftica - c cu 
desejo ucentuur c sublinhar aqui que foi sobretudo uma decisão 
política, uqucla tomudu por Sua Excelência- tivesse posto de ludo 
idéius, preconceitos e sentimentos? t: que ele, naquele momento, via 
o problema brasileiro do petróleo por um novo ângulo que somente 
um Chefe do Estudo, somente um Presidente da República tem 
condições pura ver, porque tem u visão global dos problemas c todas 
us suas conseqUências. Por isso mesmo é que esta decisão é polfticn, 
porque tomuda pelo Chefe do Governo, perguntando: o que deve 
fuzer, como deve fazer, quando deve fazer. 

O Presidente Ernesto Geisel, depois de longas investigações, 
estudos c meditações - e não de ufogudilho, como se quis dizer ou 
insinuur- não upressadumente, mas depois de muitas ponderações, 
concluiu que deveria ser mudada u polftica relativamente aos contra· 
tos de risco, e que essa mudança devia partir dele, devia ser da sua 
responsabilidade como Chefe de Governo. Isso veio enaltecer ainda 
mais o l'rcsidente Ernesto Geisel, mostrando que ele está, realmente, 
nu ultitudc necessária que deve ter um Chefe de Estado pura tomar 
decisões desse porte, que se reOctcm sobre toda n vida do Pais: sobre 
u sua vida política, económica e financeira. S. Ex•, no momento pró
prio, no momento exalo tomou a decisão que julgou necessária para 
o desenvolvimento da Naçho. 

São decisões históricas e graves, Sr. Presidente. E jâ que falo cm 
histórico, permito-me olhar para o passado, e ir até Tucídides, um 
dos mais antigos historiadores do mundo. Ele, ao tratar da Guerra 
do l'eloponeso, pôs na boca de um dos personagens da sua história: 
"Cube u nós a responsabilidade dos fatos, bons ou maus; a nós cabe 
decidir e devemos fazê· lo enquanto é tempo". 

Pois bem, Sr. Presidente, o eminente Presidente Ernesto Geisel 
quis tomar essa decisão quando a julgou oportuna ou enquanto a 
julgou oportuna. Por que digo isso, Sr. Presidente? Porque, com a 
situaçito nnanceira que atravessamos, com o descquilfbrio da nossa 
bulançu comercial e do nosso balanço de pagamentos, í: óbvio que, 
quanto mais procrastinasse essa decisão, quanto mais ela fosse 
demorada, piores, certamente, sc:riam as ,condições que nos 
poderiam ser impostas pelas companhias interessadas em participar 
da pesquisa do petróleo no Brasil. Fazemo-lo, portanto, no 
momento cm que ainda temos condições adequadas, propícias, para 
oferecer a essas companhias que venham participar, com n 
I'ETROBRÃS, du pesquisa do petróleo, Essa medida foi tomada cm 
tempo hí1bil, necessário e indispensável pura obtermos o petróleo, 
sem o qual estaríamos ameaçados de ver interrompido e prejudicado 
o processo de desenvolvimento nacional. Foi, portanto, Sr. 
Presidente, uma dessas decisões da maior gravidade, mas uma dessas 
decisões que o )~residente Ernesto Gcisel tomou, querendo dizer à 
Nuçrw que cru ele quem u tomava, que era ele quem aceitava todas as 
suas conseqUências, porque estava cm condições de fazê-lo, não 
somente pelo conhecimento que tem du matéria, mas também pelas 
posições que ocupou, através de toda u sua viãa pública, quer no 
Conselho de Segurançu, quer no Conselho Nacional do Petróleo, 
<1ucr como l'residcnte du PETROBRÁS: 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- Esplrlto Santo)- Permite V. 
Ex• um aparte'! 

O SR, LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Com prazer· 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirita Santo)- V. Ex•, 
<illllndo fez referênciu ao descompasso du nossa balunça de pagamen
tos, ofereceu nrgumcnto dos mais decisivos e de maior compreensão 
populur: <1ue o nosso deficit vui u quase sete bilhões de dólares. As 
importações de petróleo silo responsl1vcis por quase u metude desse 
deficit. Entilo, se continuiiSscmos nessa situação - diz muito bem 
V. Ex•- esturlu scccionudo, inupeluvehncnte, o processo do nosso 
desenvolvimento. 
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O SR: LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- O que seria de nós 
se o General Gcisol, como Prosidente du República, quisesse 
contiquar pensando como Presidente da PETROBRÁS! Teve Sua 
Excelência a modéstia, a Jouvãvcl humildade de reconhecer que, 
como !'residente da República, u sua responsabílídadc cru diferente 
c, portanto, difercnto devia ser u sua decisão, 

C:: sempre bom que os homens de Governo, os homens de Estado 
cstejum dispostos a rever os seus pontos de vista. 

Co~.tu_·St: que, entre os que governaram no mundo, um dos que 
se· tinham como mais inralíveis, como menos sujeitos a erros, era 
Thiers. Um dia, cÍÕ disse a Guizot: "Eu nunca erro", Ao que lhe 
respondeu o historiador e estadista francês: "Pois eu sou mais feliz; 
de vez em quando, posso corrigir os meus erros," 

Realmente, Sr. Presidente, é: necessário ao homem de Estado, ao 
homem de Governo, estar sempre pronto para rever as suas decisões, 
os seus caminhos, os seus pensamentos, para que eles se ajustem, 
cada vez mais, aos reclamos c às necessidades da Nação. 

Sr. Prcsid~ntc, eu r.caria extremamente alegre, se, depois de 
haver falado aqui da feliz mudança do Presidente da República, 
pudesse voltar a esta tribuna para me congratular com a Oposição, 
vendo que ola, mais bem informada, com melhor e maior conheci
mento dos fundamentos da decisiao presidencial, também mudasse a 
esse respeito. Acredito que isso se dará não a longo, mas a médio 
tempo. É necessário mudarmos para que as instituições continuem. 

Não direi que não tenho inquietações, Sr. Presidente. Nestes 
últimos dois dias, li esse brilhante cronista político - talvez o mais 
antigo nos nossos grandes jornais - o Sr. Carlos Castello Branco, 
geralmente bem informado, dada. a sua longa experií:ncia do Brasil, 
da nossa vida, dos nossos fatos, o até: das nossas surpresas. 

Vi num dos artigos, S. S• dizor que "alguma mudança substan
cial terá que ser feita, peio Governo, no setor político". 

Por que teria o Sr. Carlos Castello Branco escrito essas pala
vras'! Num artigo imediato, ele deu seguimento u essas palavras, 
dizendo que tudo isso que aí está significa, simplesmente, que em 
197H não deverá havcrsolução eleitoral, e sim política. Vê V. Ex•, Sr. 
Presidente, que a decisão do Senhor Presidente da República foi uma 
decisão política. 

O Sr. Teorônlo VIlela (ARENA - Alagoas)- Permite V. Ex• 
um aparte'! 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahia)- Com muito prazer. 

O Sr. T.eotõnlo Vilela (ARENA - Alagoas) - Nobre Senador· 
Luiz Viana, ouvi e, depois, li e reli o discurso do Senhor Presidente 
da República. Não encontrei a palavra erro ou qualquer confissão de 
erro d~ parte de Sua Excelência, com .relação à posiçilo em que, 
untcriqrmcnte, se encontrava, O que acabo de ouvir d~ V. Ex•, se 
bem éstou ouvindo, ê o enaltecimento ou u glória daqueles que 
corrigem o erro. Mas o Senhor Presidente da República nilo disse, 
al~ agora, que cstuva errado. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Nem estou dizendo 
que o Senhor Presidente da República estava errado. O que eu disse 
foi que o !'residente declarou, e V. Ex• deve ter lido, que mudou a 
,sua posiçüo ~mtcrior, isto i:, Sua Excelência, que tinha uma posição, 
confessou, nobremente, que havia mudado, 

O Sr. Teotônlo Vilela (ARENA - Alugoas) - Mas nilo con
fessou que pstuv:t errado. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Nilo está errado cm 
l~tcc dus circunstâncias ntuais. Isso quer dizer que, se, anteriormente, 
ele tivesse tomado a dccisiio de agora, provuvdmcntc estaria errado, 
porque a decisão é pollticu, é circunstancial, decorre de novas con
dições no mundo c no Brasil. O Senhor Presidente du República 
tomou cssu decisão porque as circunstüncius mudarum, agora, não 
sUo as mcsnuts que levaram Sua Excclc!ncia, untcriormcnte, às 
conclusões n l/UC se hnvia referido. 

O Sr. Teorônlo VIlela (ARENA- Alagoas) -Aceito o que V: 
EK' csti1 dizendo, mas o que eu quero deixar bem claro í: que o 
Senhor Presidente da República não se confessou errado p~la posi
ção que tomara até o dia em que assumiu a decisão de fazer a procla· 
maçUo ouc fez. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- V. Ex• perdoe se 
insisto, porque não sei qual i: o objetivo da insistência de V. Ex• 
Talvez, V. l!x• esteja querendo acentuar - desconheço com que 
propósito- que cu falo em erro do Presidente. Eu não desejo fazer 
isso. O que eu·quero dizer é que o Presidente, num certo momento, 
em face 'de uma dcterminadà conjuntura, havia chegado a uma 
conclusãO. PoSteriormente, mudaram as continei:ncias - Sua 
EKecléncia também mudou a sua posição. 1:: isso que eu louvo, c 
estou aqui a aplaudir. Isso não quer dizer 'que Sua Excelência 
estivesse errado ontem c certo hoje. Não! Isso quer dizer que, se hoje, 
o Senhor Presidente da República insistisse nu mesma posição, quem 
sabe estivesse errado, C:: o que se deve concluir do próprio discurso de 
Sua Exccléncia. 

O que o Presidente Geisel quis transmitir ao País é: que, em 
virtude da gravíssima dificuldade por qUe passa a Nação, teve que 
rever e ubandonar uma posição anterior, e, voltado, inclusive, para o 
intcrcsse.do Brasil, para o bem-estar dos brasileiros, tomou essa gra
ve decisão de admitir o contrato de risco. 

É asso que cu quero dizer, é: isso que estou dizendo. Perdoe 
·V. EK•, mas não há nenhuma interpretação, fora disso, que tscja 
possível. 

O Sr. Teotônlo VIlela (ARENA- Alagoas)- Permite, V, Ext 
como democrata, ao nobre companheiro ... 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Com muito prazer. 

O Sr. Teotônlo Vilela (ARENA- Alagoas)- ... ter o direito de 
ruzc:r uma intc:rpretação •.. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- E cu tenho o direito 
de dizer que a interpretação de V, Ex• é: errõnea, porque V, Ex• está 
_interpretando a mim. 

O Sr. Teotônlo Vilela (ARENA- Alagoas)- V. Ex• disse bem 
até onde diz que Sua Excelência mudou, mas V. Ext quer deixar cla
·ro que o Presidente, ao mesmo tempo, confessara que vinha errado. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Não quero dizer 
isso,. nem jumais disse isso. 

O Sr. Teotõnlo VIlela (ARENA - Alagoas) - Aí está a 
·Taquigrar.a, qu~ registra o enaltecimento de V, Ex• à grandeza do 
homem que sabe corrigir o erro. Nilo é: neste sentido que está coloca
da a mensagem. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Seria corrigir o 
crru, sé us circunstâncias não tivessem variado. 

O Sr. Teorõnlo Vilela (ARENA - Alagoas)- As circunstâncias 
mud:aram, ·,o Senhor Presidente da República resolveu mudar de 
atitude política, nuas nilo confessou que estava corrigindo um erro. 1:: 
isso que cu gostaria de doixar claro. E quando V, Ex• acentua que é: 
um problem;a eminentemente politico - com o que também nüo 
concordo, porque ele, no caso, se é: uma decisão politica pura intcr
prctaÇiio judicial, V. l!x• já está colocando bom programa, porque 
então invoca o poder discricionário pura o problema nào ser aprecia
do nu Justiça - V. Ex• está colocando desde j(a a coisa em termos 
ue un1:1 antecedência udmiriavel. Que é: sobretudo uma decisilo 
cconômicu de.grnvcs rcpl!rcussõcs para o Brasil, cujos resultados são 
uis"utiveis - com este ponto de vista eu r.co. Mas permita-me 
V. Ex• l'uzer cssus discordLincias, c só as fiz nu suposição de que esta 
Casa ó a Casa do debate e do diillogo. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Agrudeço u V. ex• 
apenas ponJUC me permite csclarc:ccr que esse nüo é o meu pcnsamen~ 
tu. V. Ex• entcnLicu mnl: V. Ex• interpretou mui. Mus estou certo de 
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que, daqui por diante, irá interpretar melhor o que eu disse, o que 
quis di~cr c o que vou dizer. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- Alagoas)- Permite V. Ex• 
um aparte'! 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla) - Pois nüo, com mui· 
to pralcr. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagoas)- Eu, que tenho 
cm mãos, uqui, o texto do discurso presidencial, solicito a V. Ex• 
que me permita ler a passàgem da mudança de atitude do Presidente 
uu República, quando presta homenagem àqueles que intransigen· 
temente defenderam, no Congresso posição contrária à. agora adota· 
uu. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Uma passagem de 
grande altitude moral. 

ciu: 
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- Al11oas)- Diz Sua Excelên-

''!'rosto-lhes aqui minhas sinceras homenagens, pela 
continuada defesa de uma posição. que também foi a minha. 
Essa vinha sondo, realmente, há longo tempo, a orientação 
dos governos que se sucederam desde 1954, inclusive do 
utuul. Niio obstnnte, estou convicto agora, tendo cm vista 
tudo o que venho de recapitular, de que i: chegada u oportu
nidade da dccisüo que o meu Governo, a respeito.adotou ... " 

E Suu Excelência, anteriormente, antecipa, muito cxplicitamen· 
h:. os motivos que o levaram a essa mudança de atitude: 

"O natural desejo da PETROBRÃS, de tomar a si direta
mcntc todo o problema, como a lei lhe faculta, defronta-se 
ugoru com a exigência de ações urgentes: tanto para hoje 
como para o amanhii, de vez que não há perspectivas alenta
dnr:ls ~uanto it rcduçiio, nem à estabilizaçiio, dos preços do 
pctrólcu," 

O Sr. Teotõnio Vilela (ARENA- Alagoas)- Não há nenhuma 
connssão de erro. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Agradeço a V. Ex• 
a contribuição que me é dada pela leitura do texto do discurso do Se
nhor Presidente c que põcjustumente nos seus devidos termos a ques
tão. 

Sr. Pr~sidcnte e Srs, Senadores, desejei, sobretudo, congratular
me com a Naçito por termos um Presidente que ê capuz de mudar, de 
variar, tuntas vez~:s quanto o reclamem as necessidades do Pafs. Tan
t:ls vezes a vida brasileira c as circunst:lncias politicas do Brasil o 
n:dunu.:m, temos u certeza de que o Presidcnh: Ernesto Geisela elas 
se ad<~rtarú, mudando para servir ao Brasil. Sua Excelência nito tem 
rruhlcnl:IS Uc ordem pessoal, não lCf!l preconceitos pessoais, a não 
s~.:r :~qudc Lh: melhor servir ao Brasil c aos brasileiros. 

Este, Sr. Prcsidcnte, é realmente pura mim motivo não só de ale
~riu n1as, sobretudo, de grande confiança na personalidade c nu 
capaddude de decisiio do Presidente Ernesto Geiscl, (Multo bem! 
Palmas.) 

COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José: Guiomard- José Esteves- José Sarney- Dom i· 
cio Gondim - Paulo Guerra -João Clamon -Oriundo 
Zancancr - Osires Teixeira - Saldunha Derzi - Daniel 
KrieAer- Puulo Brossurd- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - Sobre a mesu, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctúrio. 

~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 461, DE 1975 

Nos termos do urt. 185 do Regimento Interno, requere· 
mos que o tempo destinudo nos orudorcs do Expediente da 

scssito do próximo dia 24 seja dedicado u comemorar o Dia 
das Nações Unidas. 

Sulu das Sessões, em JS de outubro de 1975.- Maga· 
lhiles Pinto -José Sarney - Petrônio Portella - Jessé Frei· 
re - Itamar Franco - Helvldio Nunes - Roberto Saturnino 
- Nelson Carneiro- José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido·oeio Sr. !•·Secretário. 

1:: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N•46l, DE 1975 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n• 69, de 1975, que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a elevar pura Cr$ 1.928,605.909,00 (hum bilhiio, novecentos e 
vinte e oito milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e nove cruzei .. 
ros), o montante de sua dívida consolidada, a fi·m de que figure na 
Ordem do Dia da sessiio seguinte. 

Sala das Sessões, cm I 5 de outubro de I 975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se t1 

Item I: 
ORDEM DO DIA 

Votaçiio, em turno único, do Requenmento n• 446, de 
I 975, dos Senhorés Senadores Lourival Baptista e Ruy San· 
tos, solicitando a transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, 
do pronunciamento feito pelo Presidente Ernesto Geisel, no 
dia 03 de outubro corrente, na scssiio solene de encerramento 
do VI I Congresso Brasileiro de Cooperativismo, cm Brasília. 

Em vowcão o requerimento. 
Os Srs. Sc::nildores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Serli feita a transcrição solicitada. 

PI/ONUNCIAMENTO FEITO PELO PRESIDENTE 
HRNESTO Gf.'ISEL, ,Vo DIA 3-10-75, NA SESSÃO SOLE· 
N/:' /JE ENCERRt!MENTO DO VIl CONGRESSO 
/iRtiS/LEIRO /JE COOPERATIVISMO, EM BR.4S!LIA, 
QU/:'.SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMEN· 
TO N•• 446!75, /JE AUTORIA DOS SRS. SENADORES 
UJUR!VtlL BAPTISTA E RUY St!NTOS 

"A participação do Governo Federal no VIl Congresso 
Brasileiro de Cooperativismo ê a reafirmação de seu franco 
apoio uo movimento cooperativista nacional. Traduz, 
inclusive, o firme propósito de meu Governo de modernizar 
significativamente esse importante sistema de suporte à 
produçiao c à comcrcializaçUo. 

Fortes razões justificam taf posição. De fato, fot dos 
coopcrutivist~IS que se recebeu, cm grunde parte, pronta 
rcspostu ao desuno de enfrcntur os deites negativos da crise 
mundial gcncrulizudu e que nos atingiu cm setorcs vitais du 
ccon\>miu, entre eles o agropecuário, 

A agricultura brasileira, duramente pressionuda por 
uumro:ntos constuntcs nos insumos utilizados, conseguiu 
superar us diliculdud<:s e obt<:r, neste uno, expressivos 
rcsultudos. 

O decorrente ucrí:scimo du purticipuçilo dos produtos 
ugricolas nu puuta de cxportuçà<:s tem sido muito valioso no 
utcndirm:nto de nossus necessidades muiorcs de importar 
produtos essenciais, 

Em ccrtn medida, pode concluir-se que, ussim, devemos 
its coopcrutivus muito do tJUC temos podido l'uzer pura vencer 

'i 
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os çntravcs que se opõem uo desenvolvimento económico 
nacional. 

Cube reconhecer, todavia, que, do ponto de vista global 
do desenvolvimento de nossa agropecuária, a nfvcis que 
sulisfaçum it crescente demanda de alimentos - a 
participação do cooperativismo ainda nuo atingiu estágio 
inleirumcnlc salisfatóiio. ldentificam·sc, no entanto, regiões 
em nosso Pais cm que tal parlicipaçUo já í: significativa' c cres
cente, I! necessário, portanto, gue sua penetração no campo 
;~groindustrial se aprofunde c ganhe dimensões em escala 
muito mais ampla. 

E isso porque acreditamos que as cooperativas são 
instrumento hábil pura promover a ascensão económica- e, 
pois, social - do homem, através de participação crescente 
nos benefícios ·comuns, graças ao recurso a processos 
produtivos mais eficientes, tanto no beneficiamento, e 
industrialização como nrr comercialização da produção. 

Desse aperfeiçoamento, beneficia-se, também, o 
consumidor, pelo acesso a produtos satisfatórios cm 
quantidade e qualidade c a preços razoáveis. 

Treinamento de dirigentes e técnicos, medidas de organi
zuc5o administrutiva e contâbil, estudos de zoncamento c de 
viabilidade económica, criação c integração de cooperativas, 
fortalecimento do Banco Nacional de Crédito. Cooperativo 
- são evidências, todas, da decisão governamental de dotar 
o sistema de instrumentos capazes de assegurar-lhe o 

, dinamismo e a benéfica aluução no meio rural. 
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Na realidade, o Governo tem apoiado o sistema co
operativista em todos os setorcs, atraví:s dC recursos 
financeiros consideráveis que permitiram o aumento de 
cnpital social, e com a construção de rede armazenadora, o· 
financiamento do custeio e investimentos agrícolas dos as· 
sociudos, instalações de beneficiamento c industrialização 
dos produtos agropecuáríos, ali:ra de diversas outras medi
das. Quando estrangulamentos da ~omcrcialização, devidos a 
fatores diversos, ameaçaram ocastooar descquiHbrios c descs
tímulos aos produtores, o Governo adotou, logo, 
providências que permitiram neutralizar as variações negati· 
vus do mercado, favorecendo, dessa forma, cfctivamentc aos 
produtores. E as cooperativas, vale salientar, nunca lhe 
rcgalcaram seu apoio dedicado. 

É nosso real propósito incent,ivar a participação do 
sistema cooperativista para ampliar a ajuda governamental à 
agricultura c pecuária, segundo variadas modalidades, entre 
as quais, por exemplo, a formação de estoques reguladores
instrumento hábil pura prevenir oscilações bruscas de preços, 
que prejudicam tanto os produtores' como os consumidores." 

Para tanto, o Ministério da Agricultura, através de seus organis· 
mos específicos - INCRA, BNCC c , EMBRATER - está 
ultimando um programa de complementação de suas atividadcs cm 
upoio ao movimento cooperativista, capaz de agilizar-lhe a atuação, 
sistematizar as informações de merc~do c csta_bclcccr condicões de 
operucionulidade que capacitem as cooperativas como empresas 
modernas de elevado alcance social. 

De acordo com esses propósitos, meu Governo darâ todo apoio 
c incentivo necessários ao crescimento 'c expansão do Banco Nacio· 
nal de. Crédito Cooperativo, de vez que ele é o org~nismo financeiro 
especiulizado do sistema. E, no plano mais geral, os· principais 
organismos de cri:dilo nào faltarão com o aparte de seus recursos ao 
incremento e ao desenvolvimento do cooperativismo cm nosso Pais. 

Pretende-se nlingit, também, duns importantes metas. De um 
lado, tem-se em vis la possibilitar que a experiência bem sucedida cm 
ulgumas regiões se extravase a outras. Realizações no sctor de grãos, 
curne c leite, por exemplo, revelaram-se de tal maneira vitoriosas que 
seria inconscqUíincia não realizar substancial esforço no sentido de 
umpliá-lus e de~énvolvê-las. E, por outro lado, considera-se de funda-

mental importância assegurar a participação das cooperativas no 
esforço de _geração c transferência da tccnolo~ia agrfcohi, bem como 
na prestação 'de outros serviços especializados a seus associados, 
visando ao aumento do lucro dos produtores mediante aumento da 
produtividade c conseqUente redução dos custos de produção. 

·As lideranças no sctor devem ter plena consciência, entretanto, 
de que as cooperativas, contando, em segurança, com decidido apoio 
do Governo, não gozarão de medidas paternalistas. Cabe-lhes ter 
sempre presente que são empresas de carátcr cconômico, apesar de 
sua nobre função social, c que deverão 'ser capazes de enfrentar o 
regime da competição, pela eficiência, pela racionalidade e pelo seu 
poder de aglutinação. E. ademais, terão em vista que o carátcr especí
fico do cooperativismo exige uma organização que permita evitar 
dc~perdicios dC recursos humanos, econômicos c financeiros, todos 
sempre escassos. 

'O Governo está certo de que poderosas forças ainda perma
necem Intentes no cooperativismo nacional c que essas forças preci
sam ser canalizadas e melhor orientadas para que se c~cgue a uma 
sistematização racional e a uma ação coordenada e eficiente do setor. 

Mui tos c maiores resultados positivos· serão, . SCm dúvida, 
proporcionados pelas cooperativas, mas, para que elas se situem real
mcnlc no plano de suas verdadeiras responsabilidades, é necessário, 
~ até imperioso e urgente que cada cooperado assuma conscicn· 
temente o papel que lhe compete desempenhar no esforço comum de 
todos nós, pura grandeza maior de nossa terra c prosperidade 
crescente de nosso povo." 

O SR. PRESIDENTE (Ma~alhàes Pinto) -Item 2: 
Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1974, de 
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que restringe 
o uso da palavra nacional na denominação, às sociedades de 
economia mista co'm participação majoritária da União, 
tendo 

·PARECER, sob n• 430, de 1975, da Comissão: 
_:de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessáo do dia I 3 do cor· 
,rente, tendo .sido n sua votação adiada· por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa,) 
Rejeitado, 
b projeto serâ arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•147, DE 1974 
Restringe o"uso da paiana Nacionai; na denominação, iis 

sociedades de economia mista com participação majoritária da 
.União. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• É privativo dos estabelecimentos bancários e das 
empresas comerciais c industriais, de cujo capital a' União Federal 
,detenha não menos de 51%do capital social, o uso da palavra Nacio
nal na respectiva denominação. 

Art. 2• Bnncos ou empresas não enquadrados nas condições 
previsttts no artigo primeiro, designados por expressões que incluem 
u pnlavra Nacional, deverão adaptar-se à exigência desta lei em 
prnzo não superior a 180 (cento c oitenta) dias, a contar de sua 
promulgação. , 

Parâgrafo único. Caberá ao Ministério da Indústria e do 
Comércio baixar as normas disciplinadoras dessa adaplaçuo, zelan· 
do pelo cumprimento das mesmns. 

Arl. 3• Organizações de finalidades nuo económicas roderão 
udolar, ou continuar usundo, desde que assim decidam seus res
ponsáveis, n pnlnvru Nncional como parte integrante de sua de· 
nominaçilo. 
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Arl. 4<' Esta lei entra cm vigor na data de sua promulguçi\o, O SR. PRESIDENTE (Magalbi\cs Pinto)- Tem a puluvra O 

rcvog:1dns ns disposições cm contrúrio. nobre Senador José Surncy. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiics Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 17, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson 
Curndro, que ucrescenlu parúgrufo uo urtigo 19 da Lei n• 
5.107, de 13 de setembro de 1966, tendo 

PARECERES, sob n•s 316 e 317, de 1975, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude, nos tçrmos do substitutivo qui: apresenta, com 
voto cm scpurudo do Sr. Senador Nelson Curndro; c 

-de Legislação Social, favorável, dependendo da 
voluçuo do Requerimento n' 458, de 1975, do Sr. Senador 
Adalberto Sena, de adiamento da discussão, 

A matéria constou da Ordem do Dia da scssuo de 13 do 
corrente, ocasião em que foi lido o Requerimento n•458, de 1975, do 
Sr. Senador Adalberto Scnu, de adiamento da discussuo pura a pre
sente sessão. o qual deixou de ser votado por falta de quorum. 

Tendo sido, entretanto, atendida a nnulidade do referido 
requerimento, com u inclusuo da matéria nu Ordem do Diu da sessuo 
de hoje, a Presidência o declara prejudicado e anuncia a discussuo, 
cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1975. 

Em discussão o projeto c o substitutivo. 

O Sr. Nelson Carneiro (1~108- Rio de Janeiro)- Peço a pala
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - Rio de Janeiro. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Aproveito esta oportunidade pura fazer um louvor à Comissuo 
de Constituiçuo e Justiça, pelo cuidado coin que ali se examinam as 
proposições que chegam; do interesse de se buscar u melhor solução, 
sem qualquer cor partidária, sem qualquer preocupação de vede
tismo. A dúvida suscitada nu sessão de anteontem, que foi exposta 
p~lo nobre Senador José Sarney, merece um esclarecimento. 

Este projeto, reaimente, foi levado ao exume dü Comissão, num 
parecer da lavra do eminente Senador ltulívio Coelho. S. Éx• muni
festou-s~ contrário ao projeto e isso mesmo afirmou no seu parecer, 
cm da lu de 14 de abril último. 

Autor do projeto. pedi vista. Entuo, nessa oportunidade foi que 
ofereci o voto cm separado, que consta do projeto, datado de 24 de 
abril de 1975, 

Mas u Conii'ssilo voltou u examinar a muté:riu; e com a colabo
ração do eminente Senador llulívio Coelho, demonstrando que 
naquele órgão tí:cnico as questões suo apreciadas tecnicum,ente, sem 
que se busque o nome do uutor para velar ou aplaudir. S. Ex• 
mesmo aceitou as razões que cu trouxe no meu voto em separado. E 
tomou u iniciutivu de dar um novo parecer, já entuo com data de li 
de junho, que apenas não foi por mim ussinado certamente porque 
nuo compureci ou, por quulquer outro motivo, nüo me foi dado·pura 
assinur esse purecer, com o qual estou inteiramente de ucordo, 
porque ele sintetiza a melhor solução para o problema que hoje é de 
Lodos que contribuem paru o Fundo de Garantia. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, ocupo esta tribunu apenns 
pmulouvar o espírito de isonçilo de um trabalho sério e cuidadoso da 
Comissito de Constituiçiío c Justiça, acima de Partidos e acima de 
preocupações pessoais. (Muito bem!) 

O Sr. José Surney (ARENA- Maranhilb)- Peço a palavra, 
·Sr. Presidente, parn discutir o projeto. 

O SR. ,lOS~ SARNEY (ARENA- Maranhão. Sem revlsuo do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senador.,;: 

As paÍuvras do SenÜdor Nelson Carneiro, realmente, esclarecem 
u quJstilo. ~as, nu realidade, o Plenário, diante d.o ~vulso, nco~ d.e 
certo modo confuso. E eu, como membro da ComiSsuo de ConsLUUI• 
ção e Justiça, com os mesmos propósitos e o mesmo conceito que 
tem 0 Senador Nelson Carneiro sobre a Comissão de Constiluiçuo e 
Justiça. niio podia compreender como num parecer da data·de li de 
junho de 1975, de acordo com o projeto do Senador Nelson 
Carneiro, constasse um voto vencido, em separado, do Senador 
Nelson Carneiro, com u data de 24 de abril, no mesmo parecer. 

Logo, vê V. Ex• que tinha absoluta procedência a questão levan
tada no Plenário, pura o esclarecimento da Casa. 

Vejo que o Senador Nelson Carneiro comp.reende ~ue a Comis~ 
suo de Constituiçuo e Justiça foi a favor do seu proJeto e S. Ex• 
colocou um voto antecipado, naturalmente, pell.iando que u Co
missão não iria julgar os grandes mí:rilos do seu projeto. (Muito 
bem!) 

o Sr. Leife Chaves (MDB- Paraná)- Sr. Presidente, peço a 
puluvra, pura discutir o projeto. 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Realmente, o espírito da Comissão de Conslituiçuo e Justiça, ao 
"xaminur e discutir os r.rojctos, é esse a que S. Ex• o nobre Senador 
Nelson Carneiro se referiu. 

Mas. Sr. Presidente, o que me leva a discutir o projeto é o seguin
te falo: o Banco Nacional da Hubitaçuo, recentemente, através dos 
jornais, j{l declarou u sua deliberaçuo de pagar os depósitos daqueles 
empregados em favor dos quais os próprios empregadores nuo tives
sem ainda feito u diligóncia de realizá-los. 

Isso mostra que o projeto ora em discussão ê de grande impor· 
tânciu e pertinência. 'A própria realidade social estú a reclamá-lo. E a 
dose de juridicidude e de legalidade que o 'lastreiu consta dos 
pareceres. 

Por conscgumte, aprovando este prOJeto, não Lenho dúvidas de 
que a Casa esLaritlrazendo para o cotejo do mundo jurídico nacional 
uma lei justa. reclamada pela realidade e pelos anseios de justiça dos 
Lrubalhudores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr, Ruy Santos (ARENA "- Bahia) - Sr. Presidente, peço a 
puluvru. 

-
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 

ao nobre S~nudor Ruy Santos. 

O SR. RUV SANTOS (ARENA - Bahla. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todas as manhiis eu me dou ao trabalho, por dever do alicio, 
unte a missuo que me connou o eminente Líder Senador Petrõnio 
Portella, do exume de todos os projetas que estão. incluídos nu 
Ordem do Dia. Assim, na segundu-feira passada, li e cxamineí, com 
cuidado, esse projeto do nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, que diz: 

"Arl. 19. § 4• A uusência dos depósitos nilo impedi rã a 
rculizução de ;aques pelos empregados optantes, nos casos 
previstos nu presente Lei, cnbcndo no BNH efetuar, dire
tumcnte, o pugumcnto dus importâncins sucudns. Umu vez 
comprovado o direito tls mesmas." 

A esse projeto a doulll Comissuo de Consliluiçilo c Justiça apre· 
sentou um substitutivo, que vni ter prcferêncin regimental nu 
volnção. 
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Do exame feito, Sr, Presidente, c, pr~ncJpnlmentc, ante as ale
gações da própria justificação do eminente Senador, ficou-me a im
pressiio de que cabe ao Banco gerir os depósitos ali feitos, em favor 
daqueles empregados. E o meu propósito, ante o exame que fiz, era 
rejeitar essa proposição, mas não quero nem sou mais realista que o 
rei, Sr. Presidente. Vejo nos jornais que o Presidente do· BNH, Sr, 
Maurício Schullman- estf1 aqui no Jornal do Brasil do dia li -

"defendeu no Congresso Nacional de Bancos a solução 
de uma nova sistemática para o f:'undo de Garantia de Tem
po de Serviço, seg~ndo o qual seria dado ao empregado o 
direito de saque imediato, independentemente de ter a empre
sa efetuado ou niio os recolhimentos devidos", 

E vem em O Globo a mesma declaraçiio, ein resposra·u uma 
iriterpelaçiio, na' qual diz: · 

"Defe,ndeu garantia no empregado do direito de saque, 
independente de a empresa ter efetuado ou não o. recolhi

. menta,,'~ 
Por lei nós sabemos que cabi ao INPS a execução do devedor 

ou do niio cumpridor: isso teria que ser feito. Mas se é o Presidente 
do BNH que diz que vai pagar independentemente de saque, se é ele 
·à gerente dos depósitos feitos, não hei de ser eu, Sr. Presidente, res
pondendo eventualmente .pela Liderança da Maioria, que vou me 
opor' à proposição do nobre Senador Nelson Carneiro. e votarei 
favoravelmente à mesma. (Muito bem!) 

O SR. ·PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Continua em 
discussão o projeto, (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerrada a 
discussão. 

Em votaçiio o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência, fica'o projeto prejudicado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçiio. 

e o seguinte o substitutivo aprovado: 

EMENDA N• 1-CCJ- (Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1975, 
Acrescenta parágrafo quanto ao artigo 20 da Lei n• 5.107, de 13 

de setembro de 1966, com a redaçiio que lhe deu o Decreto-lei n• 20 
de 14 de setembro de·J966. 

Art .. I• O art1go 20 da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
com a redução que lhe deu o artigo 3• do Decreto-lei n• 20, de 14 de 
setembro de 1966, passa a vigor com o seguinte parágrafo quarto: 

Art. 20 .. , , ..... , ............... " .. · · · " · · · · · " · · · .' · · · 
§ 4• A ausência dos depósitos não impedirá a realização dos 

saques pelos empregados optantes, nos casos previstos nesta Lei, ca· 
bcndo ao llnnco Nacional da Habitação elctuar, diretnmente, o paga
mento das importâncias sacadas, uma vez comprovado o direito às 
mcsmus. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constan~e da O~dem do Dia, 

·Há oradores inscritos. 

O Sr, Roberto Saturnlno (MDD- Rio de Janeiro)"'- Sr. Presi· 
dente, peQo a palavJa com'o L! der. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra 
:10 nobre Senador Roberto Suturnino, como Llder, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rio de Janeiro, 
Com<>,Uder, pronuncia o seg,ulnte discurso, Sem revlsilo do orador.)
Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

B um procedimento corrente da Liderança da Minoria, nesta 
Casa, toda vez que recebe notícias referentes a prisões politicas que 
ocorrem nesta Pa'ís, dar ao Senado. e à Nação conhecimento delas e 
pedir os esclarecimentos necessários sobre a sua raziio c a dos ·even
tos ocorridos nesse campo ~o Exm• Sr, Minis,tro da Justiça. 

Assim é que chegaram à Liderunç:~ do MDB duas notícias, A 
primeira se refere à greve de fome - que entra hoje no seu sexto dia 
por parte dos presos políticos recolhidos à Penitenciária Profos'r 

·Barreto Campelo, em ltamaracú, Pernambuco, resultante de um 
tratamento considerado por esses presos desumano e em razão do 
não atendimento das pretensões que já levaram, pelas, vias normais. 
às autoridades superiores dó País. Dizem eles que, não obstante esses 
reclamos, no ,sentido de obterem condições mínimas de uma vida 
carcerário relativamente humana, até agora nenhuma providência 
foi tomada, razão pela qual recorreram esses presos ao recurso últi
mo da greve de reme, que, como eu disse, entra no seu sexto dia. 

Sr. Presidell!c,acho que é um assunto grave o problema dores
peito aos direitos humanos. E para nós, da Opo"siçifo, uma questão 
de relevância maior c que niio pode ficar sem um protesto, sem um 
registro nosso, sem um pedido de explicação às autoridades do País. 

'sr. Presidente, Srs.,Senadores, chegou-nos igualmente às mãos a 
notícia da prisiio, em Silo Paulo, no dia 2 do corrente mês, do 
advogado Affonso ·Celso Nogueira Monteiro que foi; inclusive, 
Deputado estadual pelo antigo Estado do Rio de Janeiro. Os moti· 
vos desta prisão também atê agora não foram revelados, de· igual 
modo o paradeiro do mencionado advogado. 

Fica aqui o nosso registro, o nosso protesto, o nosso pedido de 
esclarecimento, seguindo o nosso procedimento habitual. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Piauí) - Permite V, Ex•' 
um aparte'/ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Com muito honra, nobre Senador Petrónio Portella. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Piauí)- Estou ouvindo V, 
Ex• com toda a :~tcnçiio. Os assuntos trazidos, por V, Ex• à nossa 
consider,:~ção, por nosso intermédio seriio levados ao Sr Ministro da 
Justiça, hão de ser considerados c sobre eles trarei a resposta devida 
no tempo oportuno. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro) -
Muito :~gradeço a V, Ex• 

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Permite· V, Ex•·um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Com prazer, 

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Senador Roberto Sa
turnino, é muito oportuno ~ste registro, porque, no instante cm que 
o nosso Partido silenciar acerca das maiores violações ou violenta: 
.çõcs contra o homem, ele niio estará cumprindo a sua missão. Não é 
somente o desrcspeit,o à pessoa humana, silo os desrespeitos nos direi· 
tos do cidadão. Há três dias,.no meu Estado, foi preso o Deputado 
José Scarpclini~ apenas sob alegação de que ele dissera que ia fazer 
um pronunciamentó, na Assembléia Legislativa do Estado do Pura
na, sobre os coritrntos de risco. Não hí1 violentnçào maior do que 
essn, não apenas. contra a pessoa humana, contra mc:smo os direito!<~ 
humanos assegurudos pela própria Revolução, ou por chi reconhe
cidos, nos Deputados, na su:J própria inviolabilidade, no direito c no 
dever que eles têm de se pronunciar nus suas As.embléias. O pronun
ciamento de V. Ex• é, repito, de intcirn oportunidade, ao qual as
socio também o<tc caso do Paraná. de extrema gravidade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)
Agrudeço o upurte de V. Ex• Nunca é demnis reafirmar, em upoio no 
que vem dizer o Senador Leite Chaves, que para nós, du Oposição, 
os direitos fundamentais do homem constituem ponto de primordial 
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importânCia, uma questão maior sobre a qual nunca podcrâ o nosso 
Partido silenciar. 

Agradeço ao Sr. Presidente c aos Srs. Senadores a atenção que 
me oispensaram. (Multo bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE 'REFERE O SR. 
!f.OBERTO SATURNJNO EM SEU DISCURSO: 

Campos, 9 de outubro de I 975. 

Ex mo. Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção do Estudo do Rio de Janeiro 

Sr. Presidente: 

Meu nome é Maria da Penha Nogueira Monteiro. Sou uma 
velha senhora enferma e com 76 anos de idade .. O morivó desta carta 
é informar a V. Ex•, como mãe, que meu filho Affonso Celso 
Nogueira Montieiro, advogado inscrito nesta Scçilo, foi preso em 
São Paulo no dia 2 do corrente mês. 

- -
Além de advogado meu Olho também foi deputado pelo Estado· 

do Rio de Janeiro, tendo sido cassado cm 1964. 

O número de sua inscrição principal c 1.685 e na Subseção de 
Campos 2H. 100, conforme recibo de sua anuidade· paga no di~ 
I 7-2-75, e cujo _original junto a esta carta. 

Peço a V, Ex• que através dos 'meios a suá disposição solicite à 
Ordem dos Advogados .de São Paulo a prestar-lhe toda assistência 
.jurídica que for necessária. 

Antecipadamente agradeço toda atenção que der ao meu filho 
como membro da OAB, e tão Jogo esteja bem de saúde irei apre
sentar pessoalmente à V. Ex• os meus agradecimentos. 

Atenciosamente;- Maria da Penha No1ueira Monteiro. 

Ordém di>:i Rovr-·jos do'Brasil 
' SF.C.I.O DO F.STADO .O RIO DF. JANF.õRO 
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-L--~----~--~~--~~~----~------~~~--~ Em aeu b•ueiic1o, manton!(a oou endoroeo atuall:ado, 

Os presos politicas recolhidos à Penitcnciâria Professor Barreto 
,Campelo, cm itamaracâ,-Pc.,- entramos hoje. no sexto dia da greve dei 
fome por nós dcs~ncndcada na última segunda-feira (06), Atê o pre
sente, as autoridades pcnitenciârias não se pron'unciaram a respeito 
.dos gravíssimos problemas com que nos defrontamos, 'fato que nilo 
nos surpreende, embora se possa Jamcntâ-Jo, quando se ressaltam os 
aspectos humanos da questão, pois cm funçilo de semelhante indife
rença, chegamos à medida extrema da greve, ' 

Mas se não chêgã a surpreender, essa indiferença chama atenção 
para duas possibilidades: de um lado:-no melhor dos casos, a de 
obter a interferência de autoridades vinculadas à esfera do Governo, 
'dcsc'amproinctidas com o qu~ pensamos ser o clima de indcscjâvcl 
paixão política em que parecem se mover as autoridades locais; de 
outro, no pior, a de que a duração da iniciativa ora por nós empre
endida, se estenda a um ponto a partir do qual as conseqUências 
poderão ser fatais. · 

No sentido etc viabilizar a primeira a evitar de qualquer forma 
a segunda, dirigimos a todos quantos estejam empenhados na defesa 
dos direitos e da dignidade da· pessoa humana, a, fim de que con; 
tinuem a nos ajudar, divulgando o que nos ocorre, promovendo 
gestões que poderão ser decisivas para um favorâvel desfecho da 
dramática'situaç_ão que enfrentamos. 

De nossa parte, apesar da gravidade do momento vivido, esta
mos cônscios da justeza dos objctivos que defendemos. Ninguém nos 
poderá atribuir intenção outrà, senão a de obter as condições míni
mas de uma vida carcerária relativamente humana. Foram estas• 
condições mínimas que nos retiraram, quando nos proibiram de pos
,suir rádios, fogões c refrigerador (os dois últimos imprescindíveis 
1para que continuássemos a suportar a indigente alimentação que 
nos é fornecida); quando proibiram a entrada de nossos livros; quan
do proibiram a entrada de amigos, restringindo exclusivamente a 
parentes as visitas que semanalmente recebemos; quando até do ba
nho de sol e da prática artesanal ficamos privados nos quinze dias 
,que antecederam a declaração da greve; ou finalmente quando manti
veram a inexplicável punição aplicada cm julho sobre os companhei· 
ros Marcelo Melo e Luciano de Almeida, transfcridos.cntilo pllra o 
Quartel de Cavalaria, onde cm difíceis condições ainda se 
e<ncontram, apesar das promessas em sentido contrário de todas as 
autoridades com quem estivemos àquela época. E é para instalar cm 
definitivo estas condições mínimas de um tratamento humano, que, 
nos dispomos a perseverar no presente sacrifício, cuja· duração é 
imprescíndivcl, mas para superação do qual precisamos do concurso 
de todos que não se curvam passivamente ao jugo da injustiça é 'da 
prepotênciá. 

itamaracâ, I I de outubro de 1975. 
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O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiás).- Sr. Presidente, peço a 
palavra, para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 16, 
i~em VI. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - Goiis. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Comemora-se, hoje, em todo o País, "O Dia do Professor". 
Associando-nos às justas e merecidas homenagens que são tribu

tadas aos abnegados mestres brasileiros, desejamos desta Tribuna 
externar nossas efusivas congratulações a todo o coipo docente de 
nosso País, d~ maneiro especial, aos devotados professores· do Es
tado que temos a honra de representar nesta Casa, pela dedicação, 
desvelo e competência com que vêm dando o melhor de si em prol do 
engrandecimento da Pátria comum. 

São do grande Pestaiozzi estas lapidares palavras, as quais, por 
certo, bem podem ser aplicadas a todos os mestm: 

"Não quero ser mais do que um mestre-escola ... Quero 
qut: me enterrem sob o beiral de uma escola e se inscreva meu 
nome na.pedra que recobrir minhas cinzas; e quando a chuva 
do ci:u a houver desgastado e fei:o em pedaços, então. talvez, 
os homens se mostrarão para comigo mai,sjustos do que o fo
ram durunte toda a minhu vida ... " 

Para não sermos acoimados, tambêm, de injustos para com o 
laborioso professorado brasileiro que, a despeito de todas as vicis
situdes. que enfrenta, malgrado tantas incompreensões, apesar das 
parcas e insuficientes retribuiçõos salariais, continua a fazer do 
Magistério, como sempre o fez no passado, um devotado sacerdócio 
e um autêntico apostolado, para nüo sermos injustos para com estn 
classe abnegada, repetimos, é que desejamos, neste dia que lhe i: con
sagrado, manifestar-lhe todo o nosso apreço o o preito de nosso 
reconhecimento c admiração, bem como formular um encím:cido 
apelo it~ autoridades competentes, no sentido de dispensarem ao 
Corpo Docente brasileiro um tratamento mais condizonte e mais con
digno com as suus nobres c consunlivus atividades. 

Subornos que, 'inexplicavelmente, apenas pouco mais de oito 
Unidades da Federnção, até hoje, decretaram os seus Estatutos do 
Mngistêrio, vale dizer, o único documento jurídico com o qual po
dem contar os professores brnsildros para ftizer valer suas rcinvi
dkuções. 

'Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
O saudoso mestre Fcrnrindo de Azevedo, ao manifestar .aos for

mandos da Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro palavras de fé: 
nos destinos de nossa PúÚia c da classe u que iam integrar, assim 
afirmou: , 

"A prolissUo de um proressor nüo é dessas que se cons .. 
tituem de l:u1ccs dramt\ticos c abrem pmpcctivas aos grandes 
golpes de scnsnção: clu >e c~ercc por umu açào continua utra-

vês das gerações, como a razão de ser e o sentido da própria 
vida, síntese de todos os ardores e de todas as ternuras de que 
pode pulsar, pela criança e pela Pátria, o coração humano. O 
mestre é insensível ao ruído, à popularidade e à glória. Mas, 
se a chama viva de seu apostolado for bastante forte pura 
iluminar profundamente as gerações que vão subindo, nada 
suprirá suas manirt:staçõcs inesperadas nas. existências mais 
tristes que sofreram a influência bené:ficu de seu espírito. 

Nem o esquecimento em que for deixado o exemplo do 
professor, nem o abuso que se fizer de suas palavras, nem a 
ingratidiío que envolver o seu nome, nuda gastará e secará. 
sem remédio, o coração do discípulo em que ele fizer palpi· 
ta r, com a chama de seu entusiasmo, a verdade, o bem, a bel e· 
za e a justiça, e ali deixar um sulco profundo de luz de seu 
espírito e da nobreza de seu coração. 

A liçüo pura do pensamento e da vida do mestre fica, 
ainda mesmo nas almas mutiladas, como a seiva cm certos 
troncos abatidos e abandonados. sob o telheiro do lenhador 
ou no bosque sombrio. Bastará, porém, que, um din, os a Jean .. 
cc um pouco de luz e os penetre lentamente a umidade do 
solo, onde a primavera fermenta, c ·brotos de ramos vivos 
rompem do velho tronco estendido e a sua verdura será 
semelhante àquela que freme, rica de seiva, na floresta. E será 
do mestre a glória que palpitar{• em toda a renascença de um 
pouco de delicadeza e de sentimento, ainda que seja numa 
natureza muis tarde corrompida, em todo o milagre da res
Jiurreição, que se operar no coração humano," 

Sr. Presidente Srs. Senadores: 
A missão do professor i: tão elevada e tão dignificante que 

Helvctius, cm sua famosa'obra De l'esprit, chega a afirmar: 

"A arte de formar os homens i: em todo o País tão estrei
tamente ligada à forma de governo, que não ê, talvez, pos
sível fa1.er uma apreciável mudança na educação pública sem 
fazê-la na própria constituição dos Estados," 

De fato, ê aos mestres que incumbe a magn:t tarefa de implan· 
tar, consolidar e faicr funcionar qualquer sistema educacional. A 
eles cube, atravL.-s de seu esforço e de seus conhecimentos, expandir 
quantitativa c qualitativamente os objetivos do ensino e fazer que os 
govr=rnos atinjam a:\ metas da universalização escolar. 

Por este motivo i: que, em contrapartida, incumbe às auto: 
ridades governamentais propiciar aos mestres padrões adequados 
pUra o seu desempenho profissional, proporcionando-lhes meios de 
implantação de metodologias e tecnologias de ensino, para que se 
possa lograr a produtividade dos sistemas educacionais e ampliar, 
sem prejuízo da qualidade, a oferta crescente de educação. 

Só através da qualificação dos recursos humanos é: que se pode 
alcançar as finalidudcs do ensino. E esta deve sor uma das metas 
prioritárias de qualquer governo verdadeiramente empenhado nu 
solução dos problemas educacionais c culturais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Com tüo significativos depoimentos que invocamos neste nosso 

despretensioso pronunciamento, sentimo-nos felizes e honrados em 
unir a eles a nossa voz, num preito de gratidão e de admiração 
àqueles que murcarum indelevelmente nossas vidas com o sinal su
crumcntal de seus exemplos, de sua cultura e de seus sábios ensi
namentos. (Muito bem!) 

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Sr. Presidente, 
peço 11 paluvru, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Concedo u palavra 
uo nobre Sr. Senador Itamar Franco, que falará como Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - Minas Gerais. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisilo do orador,) - Sr. 
Presidente: 
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Apenas, puro fazer um apelo no nobre Senador Saldanha Derzi, 
que, hoje, apresentou requerimento de lran'scrição, nos Anais, do edi· 
torial intitulado "Oposição ou má fi". 

Nós queríamos, ém nome da Liderança do MDB no Senado, 
fazer um apelo a S. Ex•, para que retirasse esse requerimento que, 
estamos certos, não condiz com o espírito que S. Ex• tem udotado 
nesta Casa. 

O MDB, de modo algum, po:Jc concordar com a transcrição 
desse editorial. Seria muito triste, Sr. Presidente, se a cadu. instuntc, 
qualquer Senudor se utilizusse do urt. 233, pura pedir a transcriçuo, 
nos Anuis, de matérias com críticos a este ou àquele Purtido. 

Estumos certos de que o eminente Senador Saldanha Derzi, há 
de atender, a este nosso upelo, bem como o própria Mesa, presidida 
por V. Ex• com espírito tu o liberal. 

Muito obrigado a V, Ex• (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Comunico a 
· V. Ex• que o assunto está cm exame na Comissão Diretora e transmi· 
tiremos, também, ao Senador Saldanha Derzi o apelo de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u pulavra 
ao nobre Scpador José Surncy. 

O SR. JOSE SARNEY (ARENA - Maranhão) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

O assunto continuará sí:ndo petróleo. Por muito tempo uindu, 
estu Cosa c a Nação vão, ccrtumente, discutir tema tlio importunte. 
Na realidade, neste século, o tema petróleo ocupou grande parte do 
debate nacional e fez com que o Pais tomasse uma dos suas decisões 
mais sábias que foi, certamente, o monopólio estatul do petróleo. 
Decisão política que retirou o petróleo e retirou o Brasil do 
redemoinho das ingerências de poder que, no mundo inteiro,,foram 
dcnagradas cm torno dcs.a questão de tão grande importância. 

Ressaltou o Senador Luiz Viana, bem como o Líder do Partido, 
Senador Pctrônio Portella dcstu tribuna, o que significou a decisão 
do Presidente. Realmente, a Nuçlio deve reconhecer que tivemos 
aquilo que se chama um ri1omcnto critico de decisão. 

O meu pronunciumento, nesta Casa e nesta tarde, tem o sentido 
de dcspassionalizar o debate, procurando colocá-lo em um leito mais 
racional," de sorte a que se possum saber os motivos que levurum o 
Senhor Presidente da Repúblico a tomur cssu dccisuo c, certamente, 
no esclareci:-los, estabelecer aquele climu de convivência democrática 
c de debute sereno de que o Senudo deve. ser, na Repúblico, o 
exemplo mais objetivo. · 

Em todas us nações, os estadistas têm, em alguns momentos, o 
dever de decidir com sucrifício, de decidir com sofrim~nto, porque 
nuo é fácil decidir. Recentemente, publicou-se nos Estados Unidos 
um estudo sobre a Presidência, talvez o mais completo, mas aindu 
assim já um pouco desatualizado, que foi o trabalho de Arthur M. 
Schlesinger Jr. sobre The Imperial Presidency, em que ele estudava as 
conr.guruçõcs dos poderes, quase que divinos, da 'Presidência da 
maior Nação du terru. Em seguida, veio a crise do Congresso 
americano e, de repente, essa curva, do balanço entre o Poder 
Executivo e .o Poder Legislativo, tambi:m oscilou. Mns ali se conta o 
que i: u iurdra de decidir, muitns vcies definido, por alguns grundes 
homens públicos, como uma úreu de extrema soliduo, outros como 
uma área de grandes turbuli:ncius. outros como uma áreu de grundes 
tensões c de profu~dtts pressões. O próprio Presidente da Repúblico 
teve u humildade de dizer que decidiu tendo que modificur &onccitos, 
tendo cj1.,1e aferir novas rculidudes, tendo que escolher aquilo 'que cru 
o mnis importante pura 11 Naçilo. E ninguém pode duvidar, porque 
seria terrível, não puru o Presidente, mas pura o povo que tivesse um 
Presidente que não se condul:isse com essa altura, com essa 
mngnitudc, com essa noçilo de responsabilidade. 

O Dcputndo George Norris, de Nebrnska, certa vez, teve, 
·.tumbém, num momento de coragem pottuca, de afirmar: "Esta é u 
hora de dizer 11 verdade", r; ui, principulmcntc, que nós vumos 

identificar o primeiro e grande· sentido dn ·ralo presidenêiui. ·EID 
murca puro o Brusil uma linha de umudurecimcnto. Nós já podemos 
dizer que somos um País que· não tem que esconder as suas crises, as 
suas dificuldudcs, para nilo corrermos os riscos do depressão 
psicológico, do contágio dn amargura, do pessimismo, que é tão 
comum nos poises subdesenvolvidos. Os países que podem decidir 
são os poises que são donos do seu destino. E é justamente ai o ponto 
fundamental do fala do Senhor Presidente da República. I'; uma pro· 
va de amadurecimento do Brusil. Nós já podemos confessar as 
nossas dificuldades, dizer das nossas perplexidades, escolher os ca· 
minhas que nos próprios julgamos ser os cominhos do nosso 

. interesse. E isto ê umu prova do umadurecimento. 

Ouvi; como uma das criticas muis contundentes à deci•lio do 
Senhor Presidente do República, que o Brasil mostruva, nesta hora, 
sua dcpendênci~ internacional, que o Brasil mostrava ser submisso a 
conjunturus e que o Presidente tinha ugido premido por essas pres· 
sões. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhio)- Jli dà11i o 
a porte, com muito honro, a V. Ex• Desejo, veementemente, contestar 
essa versão. 

Ao contrário, essa decisão signir.coú. sobrêiudo, a. absoluto 
liberdade do B~usol paro decidir. O Pais decidiu, antecipando-se a 
crises que poderiam surgir, vulendo-se de suas próprias forças, 
pesando suas próprias dificuldades e suus condições de digeri-las. O 
País decidiu, sabendo que iriu tomar uma sentença dificil, que teria 
conseqUi:ncius, mas que não poderia postergar. 

Ora, o Ji.tovimento Democrático BraSileiro teve oportunidade 
de emitir um comunicudo, dizendo que essa decisão foi retardada, 
que ela poderia ter sido tomada há um ano. Consta da nota di! Mo· 
vimento Democrático Brasileiro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Sio Paulo)- Pediria o V. Ex• 
que dissesse o que se refere. essa decisão que podiu ter sido tomada há 
um uno! Purece·que há umu confusão; a nota pretendeu se referir à 

,decisão sobre o !tlcool. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhio)- Já chegarei a 
esse ponto. 

. Em primeiro lugar, não podemos escolher um dos pontos da 
decisuo. A decisão do Governo foi global, ela enfrentou um problc· 

r1_1a ~hamado ~ulançu de pagamentos, balanço ·de pagamentos que 
S1gn1õcavu pengo de recessão c coas. Então foram adotadWvárias 
medidos cm relação às quais o MDB teve oportunidade de dizer que 
lamentava o seu retardnmcnto de um uno, mas, reconhecia a sua 
~cccssidude. A Oposição há de compreender que tem usado de úma 
hnguugem não muito precisa, quando afirmou que dcfcndiu hÀ 
muito tem pó, u solução do lilcool para diminuir o consumo de ga~oli· 
nu, mn!i, na realidade, quem defendeu essa solução forutn os Senado
res Virgílio Tâvoru c Teotônio Vilela, na qual o MD1l entrou a· 
rcboqu; e não há um uno, éomo se refere a nota da Oposição, porque 
não exiSte qualquer documento qualquer pronunciamento. a esse 
respeito do Movimento Democrático Brasileiro, . 

O Sr. Dlnarte Morlz (ARENA - Rio Grande· do Norte) -
Permite V. Ex• um uparte? 
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O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Goiás) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhão)- Já durei o 
aparte u V. Ex•s para que cu possa, humildemente, concatenar o 
meu discurso, sem desvios. 

Em seguida, com muita honra darei o aparte aos meus eminen· 
tes colegas porque, naturalmente, serão esses· apartes. os melhores 
vetares do meu discurso. 

Sr. Presidente, as cr!t1cas se situaram, cm primeiro lugar, nessa 
faixa de que o País estava dependente. Ora, a solução clássica dos 
pulses dependentes, aqueles que nilo podem tomar decisões 'heróicas 
e próprias como tomamos í: aquela que o Brasil já adotou cm algu
mas situações. Senão vejamos; qual seria o caminho de um país que 
não tem condições nem forças internas de enfrentar uma situação 
difícil neste sctor? A fórmula que u Argentina agora está adotando, 
enviando Comissões a renegociarem dívidas. O Brasil podia, se fosse 
'um País dependente, pedir a credores o adiamento de sua dívida 
externa, c já o fez, algumas vezes. Em 64 salmos, cm Comissão, pelo 
mundo inteiro, quando as nossas reservas desceram a 190 mil dólares 
cm moeda manual, nessa peregrinação. Aí sim, ajustes de débitos, 
composiçiío de dívidas é submissão do País, é necessidade de aceitar 
soluções que siío pedidas, imposições que são feitas c o Brasil já sen· 
tiu isto muitas vezes na própria carne quando era um País que niío 
tinha a força que tem hoje. O Brasil poderia ter recorrido ao 011 
Facillty, do Fundo Monetário Internacional - que aí está para • 
países pobres, que niío têm 'condições de exercer sua soberania. Mas, 
cm contrapartida, teria que abdicar do seu livre arbítrio no âmbito 
do seu interesse para obedecer às políticas que o Fundo Monetário 
Internacional ditasse, como já o fez em outras ocasiões. 

Podíamos usar da moratória: podíamos recorrer ao. sistema da 
CEXIM. Carteira de Exportação e lmportaçiío, a que o Brasil já 
recorreu estabelecendo cotas e, com elas, toda a gama de influência 
·suspeitas que geraram tantas dúvidas c indagações. Enfim, podíamos 
ter aceito ou decretado todos os tipos de medidas a que os países 
acuados, sem forças para resistir, têm, de mãos atadas, se submeti· 
do. O Brasil, não! O País mostrou que tem forças para estabelecer 
seu t:squema de sobrcvivi:ncin, exercer sua soberania, que não é mais 
slogan, tomar decisões sem imposições de qualquer natureza. 

Podemos agir de maneira heróica, adotando soluções, duras 
paru o povo, mas elas scriío compreendidas nu linha das grandes 
nações; 

O que fizeram os Estádos Unidos, quando enfrentaram a crise 
do dólar. quando enfrentaram a crise de Balança de Pagamento cm 
1971? Sobrctaxurum as importações em 10%, desvalorizaram 
bruscamente sua moeda, estabeleceram outras barreiras às importa· 
ções e criaram programas de austeridade interna. Enfim, 
'submeteram-se u um esquema de rigidez c aceitaram um programa 
de recessão com o õnus do desemprego c, hoje, ainda no fim du 
cauda desse cometa trágico possuem oito milhões de desempregados. 
numa das crises sociais mais profundas passadas pela história do 
povo americano. O Brasil pode dar-se uo luxo de enfrentar uma crise 
de recessão? Pode escolher um programa de recessão? ~ u pergunta 
que faço ii consciência du Oposição c do povo brasileiro. 

O Brusil pode, no inicio da derramugem do seu processo di: 
desenvolvimento, aceitar uma crise que coloque o desemprego e, 
mais do que o desemprego, a falta de oportunidade de emprego aos 
milhões de brusileiros que, cada dia, têm necessidade de purticipar 
das forças utivus c econõmicus da Nação? Nilo! Não podemos c nos 
untecipumos a essa catástrofe. A decisilo do Presidente Gciscl signifi· 
cu u pror.luxiu do Brasil pura contornur a crise intcrnucionul que 
abalou as grundes nações, e que ugoru, chega ils nossas costas, estli se 
impluntundo e pode ter conseqUêncius • muito mais difíceis e mais 
dunosus, ulingindo cm cheio, nüo us clnsses muis nbastudns, mus 
sobretudo us flrcus menos fuvorccidus, mnis desprotcgidns. mnis 
nbundonudns c mnis vulncrúveis .. 

Ouço, com muita honra, cm primeiro lugar o aparte que me 
pediu o Senador Franco Montara. Em seguida, terei muito prazer 
em ouvir o Senador Dinartc Mariz. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- V. Ex• concedeu 
o aparte, quando ele já perdeu a sua oportunidade. Em seguida ao 
discurso de V, Ex• me inscreverei pura dar uma resposta global à 
oraçuo de V. Ex• Peço que V. Ex• ouça os outros apartcantcs. 

O SR. JOS~ SARNEV (ARENA- Maranhão)- Com muita 
honra para mim, eminente Líder, que V. ·Ex•, du).idcrança, tenha 
oportunidade de responder ao discurso de um simples Senador, pelo 
pobre Estado do Maranhão. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) -
Quero congratular-me com V .. Ex• quanto ao discurso que estâ 
proferindo, demonstrando a autoridade que o Presidente Geíscl tem 
no Governo para defender os interesses do Pafs, sobre qualquer 
setor. Mas, nobre Senador, bastaria o ato histórico que Sua Exccli:n· 
cia assinou do Acordo Nuclear para a nossa Pátria com o Governo 
Alemão: ali enfrentou-se tudo que podia haver, na realidade, de mais 
contraditório para a nossa política cm relação às nações poderosas. 
Sabemos que Sua Excelência contrariou. interesse dos 
Estados Unidos e da Rússia mas se sobrepôs a tudo isso c, a meu 
ver, abriu a porta mais importante deste século, no sctor da cultura, 
purn o nosso País. 

V. lix• está falando sobre assunto que, realmente, interessa ao 
Pais inteiro. Mus, cu gostaria de dizer a V. Ex• que há, nesta Casa, 
um colega nosso que merece homenagem: esse nosso colega chama· 
se Senador Luiz Cavalcante que, com coragem, seriedade c estudo 
permanentemente defendeu essa idéia que hoje o Presidente adotou. 
Quando o Presidente Ernesto Gcisel, na sua posse, recebia os 
cumprimentos dos Congressistas, eu o acompanhava de perto c ouvi, 
de S. Ex• quando o Senador Luiz Cavalcante o cumprimentava, a 
seguinte frase- "Tenho lido os seus discursos, continue, continue". 
Então, quero dizer, nesta oportunidade, que esta Casa realmente tem 
o dever de não só reconhecer, mas prestar na pessoa do Sr. Senador 
Luiz Cavalcante, uma homenagem especial pela sua perseverança, 
suu corrc:çiio c: seriedade, pdo estudioso que é, e pela inteligência que 
demonstrou, pensando nos altos interesses da nossa Pãtria. Era esse 
o aparte que desejava fazer ao pronunciamento de V. Ex• 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhilo).,.. Nobre Sena· 
dor Dinurte Mariz, em primeiro lugar tive oportunidade de tratar do 
probloma do átomo qu:mdo, no dia 8 do mês passado, falei das 
perspectivas otimistas do Brasil em relaçuo ao problema da energia, 
num enfoque global. 

Quan\o à homenagem ao Senador Luiz Cavalcante, seria apenas 
uma redundáncia de minha parte, porque não é de hoje, mas desde 
quando assumi o mandato de Senador, tenho prestado a homenagem 
que o Sr. Senador Luiz Cavalcante merece, pela sua inteligência e 
pelo seu patriotismo. Neste caso, cm particular, acredito que ele 
mesmo recusaria essas homenagens, porque defendeu uma tese que 
uchuvu do interesse do Brasil, e nunca no sentido pessoal de uma 
ulirmaçiio. · 

O Sr, ltalívlo Coelho (ARENA - Mato Grosso}- Permite V. 
Ex~' um aparte'! 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhilo)- Ouço, com 
muitn honra, o aparte do nobr~ Senador ltulívio Coelho. 

O Sr. !talivlo Coelho (ARENA - Mato Grosso} - Nobre 
Senador José Sarncy, V. Ex• expõe brilhantemente o ponto-de-vista 
de grande purcclu do povo brusileiro. V. Ex• bem sabe que, no 
decorrer de 1973, com o brutal encarecimento do petróleo, houve 
umu pcrturbuçuo geral nu bulunçu comercial de todos os países -
ricas, rcmcdindos c pobr(!s. Os países ricos, mais precisamente os 
industriuliwdos, tomurnm uquelus medidus que V. Ex• bem 
excmplilicou como as de iniciativa du grnndc naçuo norte-umeri· 
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~un:1, mas tumbém tudos os pulses ricos. A Europa suspendeu até u 
impnrtu.;ito de carne du Argentina, do Uruguai, da Austrália, daqui 
un llrasil, suerilicando o próprio rcbunho europeu, tal foi o rigor das 
pr~>viUCndas tonwdus, visando ao equilíbrio da balança comercial. O 
Ur:~sil tuttthéttt tomou medidas de controle de importações e de 
..:\timulo ;.1 cxporltl._[lo. Mas o Brasil está numa fase de expansão 
iutcm;J 4UC, de momento a momento, varia n:1s suas conseqtlêncius. 
1\ I'I:TitollR,\S intensificou a prospecção no Brusil c no exterior e 
ll.'lll uhtiLio resultndus upreciúvcis, mas não suficientes pura fazer 
1':~..:c Ull granLie Cllnsumo brasileiro. V. Ex• bem sabe que os dois itens 
principuis <lu puutu de importa.;õcs brasileira estão no petróleo e nos 
bens uc capital. Os bens de capital são originários dos pafses 
uliumcntc industrializados c no espaço de 1973 a 1975, corrigiram os 
s~.:u:; prc~.;os paru J'm~er face tiO encdrecimento do petróleo. Então, 
...:stamns recebendo os dois principais itens de produtos importudos 
uliumcntc encarecido>: o petróleo c os bens de produção. E quais são 
1h prindrmis itens da exportação brasileira'! O café, que tão escasso 
!'Ocrta lltl pauta dt.: exportuçào do próximo ano, c o açúcar que, por 
um;1 dcssus lmncntilvcis coincidências, sofreu desvalorização no seu 
pri!~O pttru u 1!.'\Portuçfto. Logo, u nossa exportação não pode ser 
vi.;tu l.!lllll olhos muito otimistus no próximo ano. Tudo irídica que a 
tltl:;:;u c.\pnrtm;iio serú agruvudu, O Senhor Prc:sidcntc da República, 
,_:nn111 Chcli.: de Estm.Ju, tomou u dccisil.o num interesse: maior pura a 
Na~àn. Sua Excelêncht est{t certo c nós, como brnsilciros, o 
apt,iamos. Muito obrigado u V, Ex• 

O SR. JOSil: SARNEY (ARENA - Maranhio} - Muito. 
ohrigado, Scmtdor ltalívio Coelho, pelo aparte de V. Ex• e, pela sua 
v:1liosa contrihuiçào. Dois itens que cu'não citei, aflorados nàs suas 
j>alavrus mostrum a independência do Brasil, hoje, de mãos dcsata
d:" p:tr:t tomar decisões. V. Ex• citou o cufê. Um país que tem uma 
I"'"'" de exportação vinculada a um só produto í: um país submisso 
;1 qualquer tipo de manobra internacional. E o Brasil dependia 
toi:dmcntc do café. Hoje, que chegamos a exportar quase 9,5 bilhões 
de th'1larcs, j{t neste uno, o cu fé vai representar apenas entre 9 e I O%. 
){1 divcrsilicumos nossu exportação de tal maneira que podemos 
t4Jt11 m decisôcs cm matt:riu de comércio exterior sem medo de 
rl.!prcs:.'tlias. Os nHIIHtfaturados estão bem acima do cafí:. V. Ex• me 
<l:'t um otttro mgttmcnto fundamental, qual seja o de o Brasil adptar 
um~t soluçiio simplista que as nações fracas adotam: a desvalorização 
dó!nHleda, no caso u dcsvulorizaçüo do cruzeiro, em grandes propor· 
~;t.ics, pura llllHI grande aliviudu- vamos dizer assim- nu sua balan· 
<;a comercial. Mas um l'uís que tem as responsabilidades do Brasil, o 
d~·dmn produto interno no mundo não pode tomar decisões senão as 
LI lll.' ;c;dmcntc se computiblizem com um país sério como o nosso. 
Tcmos.j(l, um poderoso comérl!io intcrn~lcionul a preservar. 

Vumos mwlisur- este é o ch:.un;.1mento- no contexto de todas 
I!Ssa!'i mt.:didas, scm passiunali:uu;ào na abordagem de um item só, 
rHJr~o.JU~ nenhum item poUc sei' unalisado separadamentt, as razões e 
nlotivuçlics de t~JÜus clus, Assim. chc:gamos a outra etapa do meu 
di,>.,.: urso. 

O Sr. Roberto Sumrníno (MDB- Rio de Janeiro}- Permite V, 
Ex's um aparte, untes dt cntrur no segundo item7 

O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- Maranhiio}- Com muittt 
honra, Scnudor Ràbcrto Suturnino. ... 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro}- Senador 
lc.1sé Sarncy, hft voirios 1111:ses- não sei precisar exatumente u dutu
C!'il~.:vc nn Lnmbsiio de Economia do Senado. p Presidente do lnstilU· 
I li uo 1\.;ücar c do ,\lcool, General Tavares do Carmo. Lembro-me 
pcrfciwmentc que, mu.Jucla llCusiüo, indaguei de S. Ex• por que o Go· 
vemo nf1n dcl1agrav&~ iml·diottumente o progrumu de produç11o do 
,ucolll que, ;.t nosso vcr, seria a gnmdc solução em termo de energia 
pma este País. Mas S. Ex• rc:limcnte niío deu um;1 resposta coiwincen-
1C c alé diss~: lJLIC cru unw qu~:stào IUcu/izmJu cm Õível Ministeriul c 
agumd;,mdo LIIIHI d~:cisiiu do Governo. Lembro-me perfeitamente de 
q uc cstuva pn.:scnte, nu Cumissfio, o nObre Senador Teotônio Vilela. 

Em aparte, S. Ex• me declarou que em 1974, por conseguinte há um 
ano, ele havia levitdo á Sua Excelência, o Presidente da República, 
uma sugestão sobre um grande progrumu alcooleiro do País. Logo, 
hú nmis de um uno, ou pelo menos há um ano, a grande solução para 
o prohlemu de: energia deste País, u nosso ver, poderia ter sido tomo
da mas nüo o foi u tempo de aliviar a pressilo do endividamento u 
que chegamos. Quanto ao problema du conten,ilo do consumo de ga· 
solinu, este Senador que está upurtcando V, Ex•, na sua compunha 
eleitoral pelu Televisão, defendeu o racionamento desse combustfvel. 
Lembru-mc perfeitamente de que fui avisado por companheiros 
meus, sobre o perigo que estuva correndo, porque se tratava de uma 
tese que poderia me prejudicar eleitoralmente. Eu lhes respondi que 
a rcspons~bilidadc do candidato, àquela época, estava muito acima 
dos riscos eleitorais que ele corria. Eu achava que aquela era uma so
luçito a ser tomada imedial~mente. Do contrário, o balanço de paga· 
mcnto c o endividamento externo do Brasil iriam chegar a condições 
gravíssimas levando o Brasil à situação dificflima a que realmente 
chegou. Situação que verdadeiramente determinou a decisilo tomada 
pelo Senhor Presidente da República; a base da decisão é o aumento 
da dívida do País; não é u situação da balança de pagamento, porque 
essa não vai ser resolvida pelos contratos de risco, dado que os 
efeitos desses contratos, segundo palavras do próprio Presidente da 
República, só advirão daqui a cinco ou seis anos. Esse esclareci
mento sobre o retardamento, pelo menos, um all'O, de decisões funda-· 
mentuis, que deveriam ter sido tomadas, tem razão de ser~ está na 

'mela doM DB, porque í: uma verdade, 

O SR. JOSil: SARNEY (ARENA - Maranhio} - Senador 
Roberto Saturnino, quero agradecer a V. Ex• por confirmar a 
informação que trouxe ao Plenário, de que foi o Senador Teotónio 
Vilela, d:t Aliança Renovadora Nacional, quem deflagrou a campa· 
nha, para adiconar o álcool à gasolina. V. Ex• reconhece que há um 
uno S. Ex'.j{t fulnru nessa solução. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Há um 
ano o M DB cncampou a lese de S. Ex•, achando, realmente, que ele 
tinha toda a razão, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhio} - O MDB 
cncampou a tese de S. Ex• Ninguém está contestando isso. O que 
cslou dizendo é que V. Ex• está trazendo uma solução que nasceu 
dentro do nosso partido. 

Digo mais a V. Ex•: u solução do úlcool vem de longe. Já em 
IY47, o Conselho Nacional do Petróleo, por resolução baixada pelo 
Conselheiro l'ues Burreto e pelo saudoso Diretor da PETROBRÁS, 
Leopoldo Migucz, aprovava decisão no sentido da adição dc 25% de 
itlcool na gasolina consumida no Pafs. Acontece que, àquele tempo, 
não podíamos, comprando o petróleo a um dólar e vinte e cinco o 
barril, ou a dois dólares, misturar álcool à gasolina, muito mais caro, 
pelo lJUC c:sturíumos cometendo um crime contra a bolsa popular. 
Esturiamos, então, colocando mais fogo na nossa innação. A 
solttçuo do itlcool vem sendo pesquisada, meditada, acompanhada c, 
agora. \l Presidente Ernesto Gcisel anuncia, justamente, entre as saiu· 
çlícs de médio prazo, Clt~U como uma.dus providências que ajudarão 
H diminuir u crise. • 
' Estamos, pois, todos de pcordo, neste 'ponto. Sobre o álcool não 

existe controvérsia. V. Ex• entende que a medida deveria ter. sido 
lldotudu hú um ano; mus se o foi hoje, muito melhor do que se fosse 
daqui a um uno, pois quem sofreria seriu o povo brasileiro. V, Ex• 
reconhece, entilo, que estamos todos, como diria o Ministro 
Oaleciro, divergentemente unfmimes. 

O Sr. ltumar Franco (MDB- Minas Gerais}- Pormitc V. Ex• 
um upurte? 

O SI!. JOSt SARNEY (ARENA- Muranhiio} - Abordurci, 
ugoru, o item dus importllçõcs. 

Outru medídu adotuda pelo Presidente du República, dentro do 
elenco ununciudo, refere-se i1s importuções, Também ui o Urusil não 
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poderia tomar decisões drásticas. V. Ex• sabe, perfeitamente, que o 
Brusil, hoje, já é exportador expressivo de produtos industrializados 
no cenârio mundial. Não podcrlamos dcnagrar um sistema de 
retaliação, ou seja, de barreiras alfandegárias, por nós condenadas, c 
·que foram criadas pelos pulses desenvolvidos, oferecendo obstáculos 
à importação da carne c tecidos de algodão, pela Europa, dos 
artcfatos de couro, dos enleados e da mamona pelos Estudos IJnidos. 

Tive oportunidade de apresentar projeto,,hojc transformado 
em lei, para proteção ao nosso comércio exterior; dando ao Pajs con~ 
dições de exercer pressão, na razão dircta das sanções que fossem 
aplicadas aos nossos exportadores. 

No caso em exame quais as soluções udotadas pelo Governo'/ 
Por um lado, nssegurou a faixa de importações ao sctor privado. Por 
outro lado, entendeu de uapcrtar o cinto''. no setor público, o niaior' 
responsável por grande parte das nossas importações, sem prcjulzo 
de projetas prioritários c da compra de insumos básicos: fertilizantes 
e produtos químicos essenciais. 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB - Rio de Janeiro) - E as 
multinacionais por outra grande parte, pelo menos, igual à do sctor 
público,. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhio)- Não pode V. 
Ex• distinguir quais são as importações das multinacionais, tam
pouco as das companhias nacionais. E não é verdadeira a afirmação 
da equivaléncia de importações por parte de companhias estatais e 
multinacionais. Se V. Ex• tomar uma solução de retaliação- V. Ex•. 
foi um dos que apoiaram o nosso projeto- nós nos submeteremos a 
uma guerra de comércio; a Uma •guerra de barreiras que não 
podemos fazer. V. Ex• deve colocar o problema do comércio exterior 
num enfoque de racionalidade. Mais do que eu, V. Ex•, conhecendo 
profundamente todos esses mecanismos, sabe perfeitamente que não 
poderíamos, drasticamente; barrar importações, discriminando-as. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- Rio de Janeiro)- Barreiras 
não, limitações iguais às empresas estatais. Não sei.discriminar, mas 
a CACEX sabe perfeitamente. A CACEX, que fornece as licenças de 
importação, conhece perfeitamente e tem o poder de negociação. Ela 
poderia impor essas restrições que o Governo impôs às suas 
empresas governamentais. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhio) - Sabe V. Ex• 
por que o Governo adotou dois sistemas. Um em relação às 
empresas estatais e outro em relação u empresa privada. Adotou a 
solução drástica de cortar percentualmente, I 5% para as empresas 
públicus. Em relação às ef!lpresas nucionais, ele usou do instrumento 
que devia usar, que é o pro'cesso democrático, numa economia livre. 
E qual foi esse instrumento? Justamente o instrumento tarifário, o 
das alíquotas, o mecanismo fiscal. Taxas altas. nos produtos 
supérnuos e para os demais aquilo que o Ministro da Fazenda chama 
de depósito restituível, sem juros nem correçiio monetária, o que é 
umu dificuldade indireta, que atinge a multinacio'nal. 

Vê V. Ex• que o Governo, ao contrário, usou. medidas eficazes 
em relação u empresas públicas, dando o próprio cx~mplo, apertan
do o cinto, e em relação às empresas privadas, usou dos mecanismos 
democráticos, correntes num País democrático. Outra qualquer pro
vidência seria de País de economia estatizada, que V. Ex• ni1o quer e 
ninguém deseja. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- Poder-se
ia dizer de outru forma: paru as empresas do Governo, ele usou a 
medidu eficuz, que é o contingenciumento; para as empresus 
multinacionais, deixou o regime de livre empresa, cuju eficâcia todos 
nós sabemos ser muito limitudu. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhão)- Quereria V. 
Ex• que o Governo decretasse uma' taxa de restrição pura a empresa 
nucionul, de 15%? V. Ex•, assim, condenava o regime de livre 
empresa. ~um direito, mas, discordamos. Ele é a base de um Puls li
vre, 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Para as 
empresas multinacionais cu desejava. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhilo) - Se V. Ex• 
tiver um programa distinguindo como o Governo vai· fazer pura 
separar empresa multinacional de nacional, juridicamente, e em face 
da•onstituiçào de igualdade parn todos, V, Ex• estâ no dever de dar 
ao Governo essa solução. 

O Sr. RobertoSaturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- A Sl>iuçiio 
existe, nobre Senador: chama-se CACEX. (; o órgão governamental 
que concede as licenças de importação, que examina caso a caso e 
tem poder de barganha, tem poderes para restringir, limitar c 
orientar as compras das empresas multinacionais pará o mercado. 
Tem poderes perfeitamente para isso. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhão)- O Governo 
usou o mecanismo necessário, c o está usando cficitzmente, porque 
as nossas importações se comportaram num nível mais baixo este 
ano. O que V. Ex• está citando, dizendo que a CACEX tem esse 
poder, não é a CACEX. V,. Ex• está apenas citando um órgão de 
saudosa memória: a CEXIM, aquele sistema de quotas de importa
ção dadas de favor, de innuências dentro da Carteira de Comércio 
Exterior; de 'abertura para a corrupção que existiu e que é sempre 
uma porta aberta. Esse é o' sistema ultrapassado, velho e que não se 
pode mais usar num Pais amadurecido como o Brasil. O que temos 
de usar são'os mecanismos empregados e que estão sendo eficientes. 
(;a CACEX que não podcserCEXIM. 

Agora, peço licença para continuar ... 
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Apena' 

um breve aparte, nobre Senador. Não conheço nenhuma manifes
tação de corrupção na CACEX, c no entanto, ela examina· c concede 
licença de importação, caso por caso. Não me chegou ·ao conheci
mento manifestação nenhuma de corrupção dentro desse organismo. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhão) - V. Ex• não 
está querendo concordar, porque a CACEX jâ está exercendo essa 
função. Ela está funcionando como V. 'Ex• acha que ela deve 
funcionar. O que desejava V. Ex•, simuladamente, e que voltemos 
ao sistema das cotas, ao sistema da CEXIM. E aí existia corrupção 
de fato. O Congresso brasileiro c a Nação inteira estão cheios, nas 
suas memórias, de lembranças do que significou o sistema de ~otas 
da CEXIM, antigamente. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhio)- Se V. Ex•s 
me permitem, conlinuarei .o meu discurso. Em seguida, darei o 
aparte a ·V, Ex•, Senador Itamar Franco. 

Outra providência para o equilibrio da nossa balança, o Presi
dente Ernesto Geiscl tomou em relação ao programa" do trigo, 
porque, t~mbêni, é fmpossivel que o Brasil nilo 'possa fazer um sacrifí
cio bel)l .maior neste ·setor, o o trigo ainda continua a pesar 
substancialmente na nossa balança de importações. 

Vamos entrar, agora no centro do problema, o núcleo do 
furaci\o na balança, o petróleo. Evidentemente, que o Governo tinha 
de tomar medidas, diretamente, neste setor. Então, a sua estratégia 
dividiu-se em três partes. A primeira - de curto prazo. A solução 
que u ·Oposição defendeu - fragmentariamente, porque não me 
consta que tenha defendido englobadamentc, foi a do racionamento. 

Em primeiro lugar, o racionamento foi usado no mundo ao tem
po do embargo do petróleo, quando a Guerra do Oriente o deter
minou: Então, foram tomadas medidas, digamos assim, de guerra, 
adotundo-se o racionamento, Em segundo lugar, nilo existe, hoje, no 
mundo nenhum puls que esteja fazendo racionamento da maneira 
como V. Ex•s estão pregandQ. Em terceiro lugar, a providência que o 
Presidente adotou foi realmente u do rncionamcnto justo. O outro 
tipu de rucionumunto, o injusto. dcterminuvu inúmeros perigos, 
senão vejamos: primeiro, os perigos de execução; segundo, os 
perigos de deformuções de toda nutureza; terceiro, a iniqUidade, 
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pon1uc o rncionumcnto nestes termos de muneirn global atingiria n 
todos: ricos, pobres c médios, Mas, os ricos, se essa solução vingussc, 
se dcfl!nderium sempre. porque: usarium - isso ~xiste em qualquer 
racion:1mcnto c: sempre existiu - o sistema do ct1mbío negro, E os 
pohrcs, esses n~o tcri;1m como fugir, estariam condenador., como 
!.lcmrrc, ~~ tcda:-t ns muzclus c sofrimentos - sem poder dclcs fugir. 
Que ft'Z, c11\~n. o Governo? Usou o sistema do rucionumento selcti· 
Vll. tltruvés d-.: um imposto indireto: 25% que significam uma tnxuçUo 
na clnssc ·que possui c que compru combustrvel, não nas chtsscs 
menos fnvorecidus e que constituem - lembremo-nos ainda - n 
!!randc muiori~1 deste Puís. O Presidente destinou os recurso~ 
decorrentes desse imposto uo transporte de muss~1s, ou seja, para os 
mais desprotegidos c sem condições de enfrentar o grave problema 
dus cidades brasileiras. Essa soluçüo era a única que poderia ter sido 
adotudu. i:. verdade que ela tem conscqUêncius, que ela t: dura, mus 
nôs temos que vencer essa etupa. Devemos ter consciência de que 
realmentc·hú uma 'iituur;iio difícil no mundo inteiro. De um ludo, 
cstumos umeaçados pela depressão: do outro, pela pnralisaçiio do 
u~~cnv"Jvimcntt>. Mns devemo-nos Jemhrnr de que nindu estamos 
t:nl condições de continuar a ter um desempenho que nUo estancarú o 
nm;so processo de crescimento. Não vamos dizt:r tnmbém, que isto 
... it!ninc~t a suspeitit de vulidude do modelo do desenvolvimento 
brasileiro. O mundo inteiro cresceu: no ~tno p;.1ssado, a taxus baix•ts e 
nij:.:: conseguimos nMntcr u taxa de 9%. Este ano o mundo inteiro Vui. 
~mcontrar tuxas zero ou negativas. Por exemplo, os Est;.1dos Unidn~ c 
:t lnglatcrru terão luxas com o sinal menos: a Europa, se tiver uma 
tax~t rositivtl, esta scr{t ;.tbsorvidu pelo uumcnto da populaçfto. E nós 
~:indu vumos conseguir manter o nívcl.dc 4,5 a 6% de crcscimcntn, o 
Ljuc signílic;.1 um desempenho ruzoúvcl dentro da economia mundial 
cm ilrca de turhuli:ncia, indicnndo que niio cntrumos ainda n~1qw·b 
f~IÍ.'<ól escura da Lua, da dcpn:ssào com todus as suas conScqílências. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- Rio de Jan<iro)- Permito 
V. Ex1• um :tp:trte'! 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhão)- Ouço cum 
muito prazer o nobre Senndor Roberto Suturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (MI>B - Riu de Janeiro) - V. E<" 
disse que 01 medida do racionamento só se justinca cm situações de 
gucrnt, Eu vi c ouvi V ,·EX' ontt:rn, na tdcvisiio, brilh:tntc:mentc. dizer 
que 11ôs nos cncuntr[IV:unos numa sitmtcrw de guerm, a guerru do 
pdrôlcn, uma sittl'açtlo íntcimmcntc compuritvel u um•t situuçLo de 
)!.Ucrra. Por cotlscguintc, dcntn1 du-argumentaçào de V. Ex~. c:stnria 
n:.t hura de mlotnrmos u solução do mcionamento, porque esta, sim, 
n~o ;llin!liria a populnçflo pnlm:. Ao que me consta pobre nfio tcrt1 
aU\llOJÓvcl c esse mesmo pnhre é que: foi atingido, agora, pclo'i 
aU111cntús dn óleo diesel c d;t g,asolina, que incidírüo sobre o 
tri.lllSJHHtc das mercudorh1s que eles vão consumir e. cm 
conscq(lêncin. incidirUo sOhrc o custo de vid<~. 

O SR. JOSf; SARNF.Y (ARENA- Maranhão)- O aparte de 
V. E.\•, <.Jt: ccrto mndo, é um aparh.: politico. Se V. Ex• udmite t]ue o 
iltlllH:nto vui ulingir u clusse pobre, que nüo tem automóvel, o 
argum•;nto v;ll~..: pum os dois lados. V. Ex• invocou custos indirctos. 
V. Ex• hit do compreender. quando se diz que ostamos numa fuso de 
gucrr;t c:"os~a ulirnwçilo é ligurndu, cstumos realmente nu fase de 
~ucrrot Jn pctrúloo, mas nno na fuso de embargo do petróleo, " 
intdnnncntc diferente lllllU f~1se de cmburgo de uma fase de escussez 
do produto. Numa..fusc de embargo realmente nós temos que usar 
mcllic.ias de extrema crncrp.lmciu. Na fase t:m que: uos encontrumos h:
nws qur.: usm medidus de dcfesu, prolil.úticus, c é realmente o que o 
Pu is c~t;'t fut.!.!lll.lo, /\choque V, t:x•s est~o no dever dt" encarar cstus 
medidas dentro do rculismo cm que elus forum tomadus, bem comu u 
dcstina~rto dos n:cLIIMJS, c~scs recursos foram destinudos pur:1 uma 
:'lr!.!:l C.\lrL'IlHtmcntc voltudn pura o sctor social, que é u dos 
transportes .de m:1ssus. Por outro ludo, tumbêm, o Governo teve a 
rrccau!;rw de n.i'1o uumentar nu nle:-tmu medida o óleo diesel, que é 
juo.;tumcnte a rurtc principal que ~untribui pura o transporte pcsuJo 

no J>uis. Nüo aumentou, túmbém, o gits liquefeito de petróleo -
purtt niio utingir as classes menos fuvorecidas. Enfim, ~ Presidente 
usou de todus us ·precauções que um Estadista usaria, com as res
ponstibilidudes da hora presente, sabendo que está impondo uo Pufs 
sacrifícios, mus que é horu de enfrentá-los, porque sacriffcios 
mtliorcs'viríum com o caos cconômico, que seria inevitável. V. Ex•, 
como economista sabe c condena, como o MDB condenou, o 
rcturdumento dus decisões, decisões erradus ou decisões certas, mas 
rccon hccc que 11 situação era extremamente difícil. 

Nús tomos as soluções u médio pruzo. como a do álcool, já aqui 
discutida. o o uumonto da produção nos campos já descobertos. A 
soluçiio de longo prazo ou de prazo maior, foi talvez a mais' 
truumdtica. porque o Pais, longamente habituado a discutir o seu 
problema de petróloo. teve ·neste instante de rever sua polfticu e 
udotar os ~ontrutos de serviço com clúusula de risco, Então, a 
preocupuçüo fundamental do Senhor Presidente da República, nesta 
hora. foi justumcnte a de deixar intocável o monopólio estatal, 
porque os contratos de risco- e tenho autoridade para falar assim, 
porque jít me expressei desta maneira nesta Casa - que implicam em 
oonccssào de í•rcus. em abdicação de política, em abdicação de fiscali
zitçf•o. estes o Senhor Presidente da República não os fez. ·sua 
Exceli:ncia adotou contratos de serviço, que u PETROBRÁS já vem 
fazendo. apenas com uma cláusula atrutiva a que ele deu o nome de 
clúusula de risco. Clúusulu de risco, é preciso que se diga, adotada 
com coragem, com absoluta sinceridade, porque não faltaram 
conselheiros que dissessem ao Presidente· que ele devia usar outra 
p:iluvru que nüo risco. Em inglês não se chama cont.rato de risco, 
chama-se contrato de produção. A palavra no Direito inglês é essa. 
Mús o Presidente quis usar as palavrus ·~cláusula de risco", pura 
assumir a responsabilidade do debute que ele achava que aevtn 
assumir. Mas. manteve intocável u polfticu do monopólio. A 
PETROBRÁS é a dona e a fiscalizadora do poço. Bela quem escolhe 
a contrntunt< c a fiscaliza. Ê também a PETROBRÁS que vai, 
utmvés de edital de concorrênciá, cstnbcleccr quais são as condições 
neccssdrias pant os contrutos de risco. 

E nós. no Brasil, que confiamos na PETROBRÁS atê agora, 
como det~ntora do monopólio estatal do petróleo, não lhe 
negaríamos :IUtoridude pura fazer um contrato dessa nat~rczu. Se 
n~gússemos ii PETROBR,\S aquela prova de confiança que o Brasil 
sempre lhe devotou, no momento em que deverá executar uma 
política muis ;1grcssiva, t:m face das necessidades nacionais, 
ostaríamos admitindo que ela deixara de cumprir os seus maiores 
dovcros cm rolaçfto ao povo brasileiro e no excrcfcio do monopólio 
cswwl do petróleo, pnru fazer contratos lesivos aos interesses 
nadonais. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - Sergipe) - V. Ex• dá licença, 
rl11brl' Scnudor'! 

O SR. JOSt SARNF.Y (ARENA- Maranhão)-(; uma solu· 
~~"' considerada de longo prazo nos seus resultados em relação a 
úlcv. mus. truz algumas vuntugc:ns dt! curto prazo, no que diz 
rcsp,.jt,, ao quo desejamos utingir, que ô a balança de pagamontos. E 
por q111!'! Porque, essu medida assegura que vamos apressar a nossa 
pruduci•o c desse modo a credibilidade do País. no tocante à suu 
halunc;a de pugmnentos nUa muis sofrerá uqucln deterioriznção que 
cstú Mlrrl!ndo, Vumos falar com realismo: est6vnmos nu contingência 
de nào podor cumprir com us nossas necessidades impostergítvcis de 
importuçõcs, rmra manter o ritmo do nosso crescimento, pela 
situw;fio d;1 nossa balança de pagamentos, que chegou, este uno, a 
uma pcrdu suhstancial c que podia nos levar a umu situuçuo diffcil. 
Sitwu;:io om que nós éramos obrigndos. u restringir aquele item de 
hens c cqulp.uncnlos, que não se queima como óleo mus tem um 
grande efeito germinativo nu cconomiu, substituindo importuçõcs. 
Hoje. o que o Brusil ostit fazendo é importando fábricas pnru que, 
justtttnontc. so dê pross~guimento à polfticn de substituiçüo de 
irnportuçl\cs - c HÍ u no lu de v' Ex•s roi ubsolutmncntc.: injustu, 
porqttc politicu de substituiçüo de importnçuo vem sendo 1t pollticu 



-357-

do Brusil. V. Ex•s nilo só foram injustos com este Governo; V. Ex•s 
forum injustos com os governos que vêm desde o Presidente Vurgas, 
em 1950, cuja polfticu de substituição de importações foi feita. Em 
195~ •. também, toda a tônicu dus metas do desenvolvimento, do, 
Presidente Juscelino Kubitschek foi buscada num programa de 
substituição de importuções. 

V, Ex•s disseram ·que o lema cru exportar. Era exportar, sim, 
como não'? Exportar para importar aquilo que era b6sieo à 
continuação du polfticu de substituição de importação. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro)~ Permite 
V. Ex• um upurtc? 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - Maranhão) - Então, a 
políticu que o Brasil desenvolveu, de fomentar as exportuçõcs, não 
fugiu, em nenhum instante, a uma politica de substituição de 
importuções. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - Rio de Janeiro)- Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- Maranhão)- Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- Rio de Janeiro)- Quanto uo 
problema de substituição de importações, a nota do Partido foi 
muito dura, ao referir-se a períodos unteriores ao Governo Geisel e, 
ontem, nu Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos 
Deputados, o Sr. Amuro Lanari Júnior, que é o Presidente da 
USIMINAS, declarou, explicitamente, que o atraso do plano 
sider(~rgico se deveu ao utraso dus decisões que deveriam ter sido 
tomudus aí por volta de 1968, 1969, e 1970, e não o foram. Palavrus 
do Sr. Amaro Lunari Júnior, ontem, na Comissão de Relações 
Exteriores. Quanto uo problema du bulança de pagamentos, V. Ex• 
coloca ugora, as coisas nos seus devidos termos. A curto prazo o 
único efeito vui ser u possibilidude de o Puís se endividar um pouco 
mais. O que vui ser ufetado é a chumada credibilidade do Pais, isto é, 
a possibilidade de o Brasil se endividar muis, externamente. Nãó é o 
efeito sobre a balançu comercial, esse só poderá advir dentro de um 
pruzo de 5, 6 ou 7 unos, sabemos lú. · 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- Maranhão)- Mas, com o 
dinumismo muntido, da nossa economiu, podendo ser expandida 
cudn vez mais a nossa capacidade de exportar, se pudermos, cons
tuntcmcnie, manter o ritmo de substituição de importações através 
de importações de filbricas, se pudermos ter condições de folga nÚ 
balança de pagumento para importar as matérias-primas riecessúrias 
ao nosso desenvolvimento - ao que nenhuma nação pode fugir: o 
sistema de trocas - o endividamento, condenado por V. Ex• será 
bcné:l'ico ao Brasil, porque se destina a criar empregos, a afastar a 
miséria. 

1\ dívida brasileira, se mantivermos o ritmo de exportações·que 
temos mantido, não é nada deÚiurmar. Se V. Ex• tomar as exporta
ções feitas cm um uno, se V. Ex• somar as reservas, verá que, 
.evidentemente, essa nossa divida externa está dentro das nossas 
possibilidades. Em 1967, o coeficiente de solvência externa era pior 
do que hoje. Niio desejo usar outros anos, anteriores a 64, quando, 
sob esse aspecto estivemos à beira du falência. 

AgMu. se o desenvolvimento parar, se nUa tivermos perspccti
vus. ui. evidentemente, niio podemos nos endividar mais, porque irc
mos, inevitavelmente, àquela situaçuo de 1964, quando chegumos a 
um nivcl de 190 mil dólures, de reservas. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- São Paulo)- Permite V, Ex• 
um upurtc'! 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - Maranhão) - Então, vê 
V. Ex• que. nu rc:ulidudc, us dcFisàes que o Governo tomou c nu 
pnrtc de serviços com cláusula de risc• elas nu realidade, tnmbém 
ntcndern a uma situnçilo de curto prazo. Outra c segunda situnçilo: é 
que o Urusil rcnlirmou a suu linbn pragmática; o Brasil reulirmou n 

sun incapacidade para a xenofoll'ia; vamos buscar tecnologia onde 
ela se encontre, u serviço do desenvolvimento brasileirO. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- Silo Paulo)- Permite V. Ex• 
um nrmrtc'! 

O SR. JOSE: SARNEV (ARENA -Maranhão)- Se nilo tc
mos recursos. mobilizamos recursos para buscar a tecnologia,· para 
tralé·la. o mais rupidamente de onde ela se encontrar. Na realidade o 
que buscamos, objetivo maior é o Pufs como um todo, é o homem 
brasileiro, é a qualidade du vida no País. Nesse sentido é que deve· 
mos analisar o problema. Em terceiro lugar- c aí eu desço ao âm~: 
go - o Urasil pode usufruir, tambi:m resultados de curto prazo cm 
relação a óleo. Sabemos que cm concorrências públicas, sempre se 
exige umu cauçiio cm dinheiro- no Brasil se exige- o que signilica 
u garantiu deu lirmu fazer o serviço, 

O Sr. Orestes Qaércfa (MDB- Silo Paulo) - Permite \', Ex• 
um upurtc'! 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - Maranhio)- Por que o 
Brasil, nos contratos de serviço que vai fazer, n.ão pode pedir caução 
em óleo, aliviando, imediatamente, a balança de pagamentos nesse 
setor'? Ao invi:s de se dizer; vamos pagar em óleo, podel)los exigir 
cuuçno cm óleo, para as firmas contratantes de serviços. Também 
pode ser unw aberturu imediata, usundo a Ocxibiljdadc dentro desse 
contexto. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
José: Sarncy, permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - Maranhão) - Com muita 
honnr, Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador 
Josi: Sarncy, u curto prazo, o que e~ ta mos tendo com a política ado ta
da, é o enc.:w:cimcnto do custo de vida. Hoje, em São Paulo, os táxis 
já subiram 12%, e por todo o Brasil ufora; quem toma tâxi neste País 
i: o pobre. A curto prazo é o encarecimento dos produtos de maior 
volume, milho, urroz, feijão, açúcar, que silo transportados em cami
nhões: c não temos só caminhões a óleo, temos caminhões a gasoli .. 
na, c muitos. I:' a minha Região,' panr cada carreta a óleo existem 10 
caminhúes a gasolina. Nos estados mais pobres da Federação, o que 
persiste, ainda, são os caminhões a gasolina, e a alta de 25% para 
esses caminhões a gasolina i: altamente proibitiva. Hoje, pela manhã, 
tive o cuidado de telefonar para a minha terra, e constatei que não h6 
um só c:aminhào a gasolina, com esse preço de 3 cruzeiros e 20 ccnta .. 
vos, q'uc possa trabalhar. São centenas de milhares de proprietários 
de caminhões a gasolina que niio vão ter a oportunidade de traba
lhar. E o Governo confessa que essa taxação é apenas a titulo de 
imposto, e que dá um lucro de 9 bilhões de cruzeiros, lucro este 
tirado do bolso, da mesa, daqueles que justamente nüo têm condi
çôcs. Censuro, realmente, u alta de gasolina dentro desse aspecto,. 
porque conheço as diliculdades daqueles que nua podem pag6-la. f; 
umn ult~1 que não rcprcscntu para o Governo, a não ser com lucro de 
Y hilhiies de cruzeiros, segundo os jornais. A defesa que faz V. Ex• é: 
hrilhrrnte, mus, na rculidade, i: preciso que se compreenda que, a 
curto pru1.o. o que estamos vendo E: o encarecimento do custo de 
viJu. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturníno (MDB- Rio de Janeiro)·- Permite V. 
Ex• um upurtc'! 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA- Maranhão)- Em seguida 
darei o upurtc a V. Ex• 

Scnudor /\genor Muria, subo V, Ex• a grundc admimçuo que 
tenho pclu objetividade com que V, Ex• enfrenta os problemas e, 
ahsoluwmente, não irei conteswr V, Ex• Realmente, todos estamos 
conscientes dos problcmus que lcvuntu. 

A ultu tuxu de 25'7o, que i: um imposto indircto que recui hoj.: 
sobre u gusolinu,urctur(a cm grundc purte o custo de vidu. O Governo 
teve consciência disso, mns ele nilo tinha outra opçilo, A. opçilo scriu 
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u do rucionamcnto, da pllralisuçilo de muitos sctorcs, porque o ra
cionamento também atingiriu esses caminhões citados por V. Ex•. 

J:í que V. Ex• diz que quem anda do tr1xi é o pobre, eu lembraria 
que, nós que somos nordcstino.s, sabemos que o pobre nu .nossa área 
niio andu do túxi, anda de jurdineira. Entiio, nós sabemos que isto 
rc~11111cntc V>~ i acarretar sucrifícios,· 

A classe política de hoje devo dnr sua contribuição - c por isso 
cu acho que o meu pronunciumento foi absolutamente tranqUilo; foi 
.umu tentutivu de rncionalízur ns providências, de recolher mesmo -
acho que í: salutar - us divergências da Oposição," porque mostram 
que têm soluções u ser escolhidus e podem até dar condições para 
que se possa ter certeza de que a solução tomada foi a melhor. 
Devemos ter a consciência de que na realidade enfrentamos uma 
grave crise, c que o caos, a paralisação cconõmica núo·benelicia oin~ 
guém, não beneficia partido nenhum. Não existe partido, nem 
sistcnHI político que agUente uma estagnação, um crescimento zero, 
uma innação incontr01úvcl, um desemprego total, absoluto c progrcs· 
sivo, num Pais ainda pobre. 

Entiio, nós, políticos, devemos olhar um pouco mais longe, 
porque temos que, realmente, assegurar o crescimento do País; 
tomos que agUentar o modelo brasileiro- que, se sofre em criticas, 
estas são as da civilizaçiio industrial; não da quantidade de nossos 
bons, mas da qualidade de nossa vida. 

Entiio, '?que cstumos fazendo à Oposição,;: um convite U vnlsa, 
para que possamos dançar juntos. 

O Sr. Agenor Mario (MDB- Rio Grande do Norte} - Pois 
ni10, lico muito grnto a V. Ex• 

O SR. JOS~ SARNE\' (ARENA- Maranhão}- Para que se 
possa, reulmentc, encontrar soluções, ritmos iguais: para que se 
possa transpor essn difícil situação que o País vai atravessar, que não 
foi criada, ubsolutamente, por nós, mas com a quul tivemos um 
encontro nu dcmarragcm do desenvolvimento económico brasileiro. 
Situ:~çiio advinda de uma crise que foi dcn:~grad:~ no mundo: crise do 
petróleo. 

Niio nego aos i~rubcs o direito de encontrar um preço justo para 
o seu petróleo. Mas, uma política de cartel, da imposição de preços 
urhitrúrios, ess<~ (: inacl!itávcl, e jfl eles mesmos hoje o reconhecem. 
E. ontem, o Xeque Yamani l<:z um discurso profundamente medita
tivo, sobre as conscqUêncius que se nbateriio nüo sobre o mundo 
colisumidor, mas sobre todos. 

Nas Nações Unid:IS, no principio do mês de sotcmbro, no 
discurso que m:mdou ler pelo Embaixador 'dos Estados Unidos, 
Kissingcr confoss:~ humildemente que são incapazes de deter o 
descontrole d:1 economia mundial. E que mais 'do que isso, fala do 
anor:lmento do quarto mundo e fala das re"J?onsabilidadcs globais; 
que hoje os p:~ises exportadores de mat(ma-prima têm de pedir 
preços muis justos pura os seus produtos, mas, ·de tumbl:m 
reconhecer que no di:~ que ulc:~ncem o preço justo, não têm o. direito 
de impor soluçõos de n:~ture7.a politica ou de cartel a todo mundo. 
como essa luxaciio unilutcrul que recui sobre os países mais pobres. 

O Sr. Roberto Suturníno (MDB- Rio de Junciro)- Permite v, 
Ex• um nparte? 

O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- Marunhiio} - Com muita 
honr:1, nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson ·Gonçuhcs - (Fazendo sour a 
compainhu.)- Lembro :lo nobre Senador que seu tempo está esgo
tado. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Murunhiio}- Agradeço a 
V, Ex• c peço licença à Mesa para ouvir, com muita honra, o aparte 
do nobre Senador Roberto Sulurnino. 

O Sr. Roberto Suturnino (MDR- Rio de Junciro}- V. Ex• fez 
111na afirnwçiio que tem sido repetida por· vários membros do 
Governo, de que eSte é um Governo eminentemente prugm6tico, 
Esta palavra me trouxe 1\ monte um cél.obro debuto travado aqui 

nesta Casa - não sei precisar exatamcnte a data, deve ter sido por 
volta de 1970- entre o então Presidente da PETROBRÁS, General 
Ernesto Geiscl, c o eminente Senador José: Ermfrio dC' Morais, uma 
das grandes nguras que pussarum pelo Senado da República. Criti
cou, o Senudor Ermfrio de Morais, o desvio de recursos da 
I'ETROBRÁS, das tarefas de prospecçuo e pesquisa, para outras 
ativid:~dei. Respondeu o Presidente da PETROBRÃS, de então, que 
:o petróleo eru muito barato e que ao preço cm que estava era muito 
muis negócio pura a PETROBRÁS aplicar maiores somas de 
recursos· em outras atividades. Sob o ponto de vista pragmático, era 
umu decisão ccrtn, mus, o que faltou foi exntam·ente a visiio a longo 
pra,zo, ulgo mais do que o pragmatismo; faltou a visiio de longo pra
zo cap:~z de ver que aquela situação poderia ser alterada, e que cm 
termos de segurança que também é muito importante - principal
mente nus grandes empresas, não é,só o pragmatismo que vale, mas a 
segurançu de longo prazo - aquela politica não era tão certa. De 
modo que ê preciso ter muito cuidado com essa orientação eminen
temente pragmática. (; preciso, também, pelo menos com a mesma 
intcnsidud~ e com a mesma importância, ter a visão de longo prazo, 
a,visão dus conseqUências das medidas a longo prazo. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Marsnhio}- Veja V. Ex•, 
Senador Roberto Saturnino, como as coisas podem .ser examinadas 
por determinados ângulos. O Senador Luiz Cavalcante teve 
oportunidade de defender longamente, nesta Casa, por volta de 1971 
ou 1972, esta tese, de que a PETROBRÁS devia dedicar·se inten
samente i1s pesquisus c deixur os outros selares, para, imediatamente, 
chegar à meta da auto-suficiência. Eu, àquele instante, tive oportuni
dede de apartcar V. Ex• e de defender o ponto de vista que agora vou 
reiterar nesta Casa. Acho que a PETROBRÁS agiu com muito 
equilíbrio c no melhor interesse d'o Pais. Naqudc instante, retirar 
petróleo do solo brasileiro c vendé:-lo no preço de 2 dólares o barril, 
.era um erro quando ela podia deixá-lo armazenado para uma fase 
difícil, como a de hoje, em que o petróleo já não tem mais preço, é: 
uma mercadoria de ordem estratégica no mundo inteiro. Todos os 
países do mundo estão guardando as suas reservas c economizando. 
Os Estudos Unidos tinham lei que proibia tirar além de determinada 
quota de seu solo, porque achavam que era melhor importar do que 
extrair do seu subsolo. O petróleo cru tão barato, comprava-se tão 
barato no Oriente Môdio, "para queiamos gastar muito mais para 
consumirmos por um preço muito mais alto?" O que fez a 
PETROBRÃS'! A decisão do Presidente daquele tempo, agindo 
assim, foi decisão de estadista, porque guardou o petróleo brasileiro 
- que acredito existir - porque já perfuramos muitos poços, e a 
met:lde deles deu petróleo, Esse petróleo foi guordado pura que 
época? Justamente para esta época agora, do petróleo difícil, do 
petróleo que não se encontra, do petróleo que não tem preço, do 
·petróleo matéria-prima estratégica, responsável pela segurança c 
pch1 sobrevivência das nações. 

Se a PETROBRÃS fez isso por descuiao, agiu certo; se o fez 
intencionalmente, agiu no interesse patriótico do País. Acho que 
agiu certissimo. Se a PETROBRÁS tivesse feito de maneirn diferente 
ela teria consumido os campos que já se conheciam, no tempo do 
'petróleo barato e cstarfumos numu situaçiio pior do que a de hoje em 
dia. Assim, ucredito que a PETROBRÃS agiu com ucerto. 

V. Ex•s, que defendem tanto 11 PETROBRÃS, acham que ela. 
niio deveria ter entrado no setor de distribuição? Acusavam a 
PETROBRÁS de ter tirado recursos àquela época para jogar em 
outro sctor. Quul foi o sotor? Foi o de distribuição. E hoje a 
PETROBRÁS é a seguncfu Companhia do setor de distribuição do 
Brusil. Como, en!Uo? Condcna·seu PETROBRÁS, porque niio fez 
pesquisa c condcna·se porque ela invadiu umu áreu que eru aquela 
que lodos dizium: "o setor mais lucrutivo do petróleo que é a 
distribuiçiio, o a PETROBRÁS niio entra na distribuiçiiol" P'ois 
bem, nmlucle instante em que u PETROBRÁS tinhu uccsso nos 
merendas do petróleo baruto, ela ugiu no melhor sentido do inler~sse 
hrusilciro; guardou o petróleo do Brasil, sem pugur urmazcnugcm. 
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Ar, no nosso subsolo é que ele está, para qui:? Para, justamente, 
cnfrcntur os dias difíceis 

Dessa maneira, Sr. Presidente c Srs. Senadores, desejo terminar 
cstns pnluvros, que têm o sentido de ussumir a minha responsa
bilidade, como assumi no momento em que era ricccssário fazê-lo, 
para dizer que nós, politicas, niio devemos fuzcr, neste instante, 
ncnhumu concessão il demagogia. 

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- De acordo. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhão) - Não de
vemos fazer concesstio de natureza alguma nesse.setor; devemos en
carar ns decisões tomadas, Como sendo heróiéas, e se alguma delas 
estiver errada vumos diminuir os seus deitas, nunca sabotar. E 
acredito que, com a mesma grandeza com que ele modificou a 
politica do petróleo ele não faltará à Nação, Mas, meditudamcntc, S. 
Ex• chegou as decisões que estamos debatendo, porque o Brasil jú 
pode tomú-lus; pode tomá-las, como uma grande Nação, como um 
grande País. E nós, políticos, estamos na hora de compreender que 
sem o desenvolvimento económico também não teremos, jamais, 
instituições fortes. Sem liberdade política não teremos liberdade 
cconômica, mas também sem liberdade económica não teremos 
liberdade politica. (Multo bem! Palmas.) 

O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo) - Sr. Presidente, 
ecço a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (WUson Gonçalves) - Tem n palavra o 
nobre Senador Franco Montoro, como Líder, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Em nome da Liderança do MDB, devo cumprir, neste 
momento, um duplo dever: o primeiro é trazer ao conhecimento· da 
Casa e formular o protesto do Partido, c pedindo as providências das 
autoridades responsáveis em relação a violações de liberdades que 
estão ocorrendo em diversos pontos do País. Em segundo lugar, de 
forma objetiva, serena, pretendo restabelecer os pontos em que o 
MDB se firma para sustentar a sua posição com respeito ao pro
blema do petróleo. 

Brevemente, Sr. Presidente, uma referência às denúncias que 
nos chegam às mãos. Da Dircção Nacional do Partido, do Dirctório 
do Partido em São Paulo e da Comissão Pontifícia Justiça c Paz nos 
vêm relações de presos, nos últimos dias, prisões cfetuadas sem as 
formalidades legais c que exigem uma cxplicnçiio e uma tomada do 
medidas por parte das autoridades. 

O primeiro caso, Sr. Presidente, é de um Deputado estadual, do 
MDB do Paraná, que foi preso num ato inédito e que exige. n 
denúncia e o protesto, para que não se repitam fatos dessa gravidade, 
porque há violação, inclusive, das garantias constitucionais a quem 
desemp'cnha o mandato popular. 

Tenho em mãos, para simplificar os dados que pretendo trazer 
uo conhecimento da Casa, o comunicado oficial do Diretório do 
MDB no Paraná, que i: do seguinte teor: 

"A Comissão Executiva do Movimento Democrático 
Brusilciro do Par:m~ e a bancada de deputados estaduais, fa
ce à ocorrência registrada cm Apucarann em data de li de ou
tubro corrente, envolvendo o Deputado estadual José 
Domingos Scarpelini, que se viu privado de sua liberdade de 
locomoção por algumas homs, cm ato que configura abuso 
de autoridade por parte do capitão Romaris, entendem de vir 
a púhlico, após reunino conjunta, para manifestar a sua 
repulsa. 

O Deputado estadual José Domingos Scarpclini sofreu 
constrangimento ilegal om flagrante atentado às suas imuni
dades parlamentares, que lhe silo nssegurudas peln Constitui
ção, cujo episódio, por ser. o primero dessa natureza, abre no 
País um grnvíssimo precedente. 

Pelos esclarecimentos do Deputado Scarpelini, a nuto
ridnde Coutara alegou que sua detenção se devia ·a notícias 
que teria recebido de que, o parlamentar pretenderia pronun
cinr-se da tribuna da Assembléia Legislativa contra os contra
tos de risco que a PETIWBRÁS foi autorizada a celebrar. 

Quanto ao abuso de autoridade, às responsabilidades ci
vis c criminnis, com integral aprovação do MDB c da 
Bancada de Deputados Estadu•is, deverão ser apuradas de 
imedia\o, pelas vias competentes por quem de direito." 

E aguarda que os órgãos competentes, nos planos estadual e 
federal, tomem as providências necessárias para o esclarecimento do 
fato e paro o respeito às garantias constitucionais do mandato parla
mentar. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Piauí) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo) - Com 
prazer, ouço a palavra de V. Ex• 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí) - Já. a respeito de 
assunto igual tive oportunidade de me pronunciar, em nome do 
Governo, c agora o faço para esclarecer, na parte relativa ao Paraná, 
que informações preliminarmente dadas pelo Ministério da Justiça 
indicam que outros foram os fatos que determinaram a prisão, Toda
via, não os te~ho de modo a poder dar uma informação precisa, 
prometendo a V. Ex• fazê-lo tão logo obtenha, do órgão 
competente, os esclarecimentos necessários. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Agrade
ço a disposição de V. Ex• de trazer essa explicação satisfatória 
porque, dificilmente,, se pode compreender que um Deputado seja 
detido, por algumas horas, precisamente no momento em que iria 
exercer o seu mandato dc .. reprcscntante do povo para debater um 
problema de interesse nacional. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA -Piauí)- V. Ex• bem sabe 
do clima que so estabeleceu, entri: nós, relativamente a discussões 
sobre a determinação presidencial à PETROBRÁS, parn celebrar 
contratos de serviço com clúusul~ de risco. De maneira que V. Ex• 
vê, de lOgo, que a orientação do Governo é bem outra, mas, como 
frisei, e 'volto a fazê-lo novamente, digo a V, Ex• que os assuntos 
serão devidamente esclarecidos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Agra
deço, mais uma vez, a afirmação c a disposição de V, Ex• de trazer· 
essa explicação. 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, tenho cm mãos, também, enca
minhada pela Comissão Pontifícia "Justiça c Paz" de São Paulo, 
uma rclnç1lo de trinta prisões cfetuadas sem as formalidades legais. A 
relação dos presos é a seguinte; 

Waldir José: do Quadro (Presidente do Departamento estadual 
de Juventude do MDB.) - José Carlos de Souza Alves-Estátistico. 
-Lázaro de Campos (membro do Dirctório do MDB de Sorocnbn). 
- Ami:lio Subauing-Sorocabn.- Vereador João dos Santos Pereirn-
Sorocubn.- Manocl José Constantino (Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Silo Caetano do Sul) c delegado Nacional do MDB. 
- José: Ferreira (vicc-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Cnetuno do Sul). - Pedro Daniel-de Souza - São Caetano do 
S,ul. - Henrique Saragono Buzzuoni-advogado c membro da 
juventude do M DB.- Sérgio Gomes da Silva-Jornalista da Folha de 
S. Paulo,liliado a juventude do MDB.- Antonio da Costa Gadclha 
Neto-corretor de seguros. - Vereador Marina Tocca-Sorocaba. -
José Snlvador Furo-Membro da juventude do M DB, Professor. -
Miguel Trujilho Filho-Membro do Diretórici do MDB de Sorocaba. 
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- Francisco José Cavalcanti de Albuquerque Lacerda-Médico c 
membro da juycntudc de Tuubaté. - Jaffct Henrique de Carvalho· 
i\rquiteto.- Murisa Sacnz Leme Uuvcntude do MDB).- Osmar 
Gomes da Silva-dentista. - Ernesto Correu de Mello.·Feirante. -
José Milton Ferreira de Almeida.- Aldo Pedro Dictriche.- Gildlt· 
sio Wcstim Concoesa.- Ricardo Felfcio Mausen.- Armando Euri
co Gomes.- Francisco Victor Machado.- Edvaldo Alves da Silva. 
-(Relação até 13·10-75.) 

Destes, apenas os seis últimos tiveram a prisão comunicada à 
autorid.adc competente, 

Lembro, Sr. Presidente, ao comunicar estes fatos ao Plenário, 
que a Constituição brasileira estabelece, no Capitulo dos Direitos e 
Garantias Individuais, no nrt. 153;§ 12: 

"Ninguém será preso senão em fíagrante delito ou por 
ordem escrita de autoridAde competente." 

E acresconta: 

"A prisiio ou detenção de qualquer pessoa será imedia· 
lamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, se 
niio for legal." 

E no§ J4'do mesmo artigo: 

"Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integrida
de física c moia I do detento e do presidiário." 

Essas prisões foram quase todas efetuadas mediante. uma ·pro· 
vidência preliminar: o encapuçamcnto do detido. Isto í:, pelo menos, 
uma restrição de ordem moral, que não pode transformar-se cm re· 
gra, neste País. Há, aí, uma violação flagrante do texto constitucio
nal. 

Se as prisões foram decretadas para que se apurem a tos irregula
res, que se processe a medida, mas que se obedeça àquele proccs· 
samento c · àqueht série de garantias que a lei põe à disposição de 
qualquer cidadão. 

Com esta comunicação, o MDB cump•e o seu dever de alertar o 
Governo, certo de que, como disse o nobre Líder da Maioria, estas 
medidas não correspondem à orientação traçada e comunicada a 
esta Casa poJa Liderança da Maioria e por declarações inequívocas 
do Sr .. Ministro da Justiça," uma colaboração que o MDB presta, 
puru que se cumpram. no Brasil, estes te1ttos constitucionais, que, 
mais do que textos, são direitos fundamentais da pessoa humana, 
proclamados, expressamente, na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. 

Ao.Jado disso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, importa, em rcs
·pusta aos d'ois brilhantes _discursos aqui proferidos pelos nobres 
Senadores Luiz Viana e José Sarney,' trazer a palavra do Movimento 
Democrático Brasileiro, contra certas insinuações contidas mais nas 
entrelinhas dos pronunciamentos de S. Ex• ou em certas expressões 
utilizadas. 

Disse o Senador José Sarney: "ÍÕ preciso acabar com a demago
gia". Responde'o MDB: é nossa intenção lutar contra a demagogia 
o que não i: privilégio de ninguém. Queremos os fatos objetivos. 
Divergimos d11 dccisiio governamental, por razões objetivas, aqui 
trazidas, com 11 competente documentação. 

E. se fizemos o protesto, não foi apenas pura condenar uma deci· 
süo mus, muito muis, pura prevenir novus medidas c uma rcincidên~ 
cia nos mesmos erros. 

Reconhecemos c proclamamos que a situação dincil a que se viu 
levado o Senhor Presidente da República decorreu de uma pol!tica 
cconômica, udotudu por Governos anteriores, que nos colocou numa 
posiçilo de profunda dependência. 

Niio é de hoje que o Movimento Democrdtico Brasileiro c 
i11úmcrus vozes da imprensa c da intelectualidade brasileira, tém 
denunciado os riscos de um uumcnto excessivo da nossu d!vidu cxtcr~ 
nu, que gera uma situ11çilo de depcndénci11. Ouvimos, com frc· 
qüénci11, que 11 divida cstlt sob controle c n11d11.h6 11 temer, em rcl11ção 

u esta política que o Brasil seguiu. Os fatos, porém, revelam situação 
diferente, 

Não há dúvida nenhuma, para o MDB, de que a medida foi 
tomada para que, principalmente, o Brasil não se visse cm maiores 
dificuldades em relação à sua dívida externa. Apresentumos, cm nos· 
so documento divulgado desta tribuna, alguns dados sobre esta ma ti:· 
ria. 

Adicionamos outros dados, mostrando que pode haver diver· 
gêncins, porque cm matéria politica não se lida com a certeza ma· 
temútién, trata-se de matérias em que existem razões, a pesar em um 
e outro htdos, Mas, ao nosso v~r, a decisão, em dois pontos, foi 
profundamente lamentável. Primeiro, ao quebrar aquela linha que vi· 
nha sendo seguida pelo Brasil, de reservar à PETROBRÁS o mono· 
pólio da exploração, da pesquisa e da lavra do petróleo. E, segundo 
o aumento dos 25% no preço da gasolina, em lugar de outras medi· 
dás que apelariam mais para o apoio da população, através, por 
exemplo, do racionamento, sem u burocracia de algumas medidas 
que, talvez, tenham sido tomadas por outros pulses, no passado, 
mas que podem ser tomadas perfeitamente, com o alívio da situação 
cm que se encontra Ó Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) - Com 

prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Nobre Líder da: 
Minoria, estou fazendo in.terpretação de ordem pessoal. Digo-o as· 
sim para descaracterizar-se a presença, aqui, do Vice-Lider do meu 
Partido e, conseqUentemente, da Maioria. Tenho a impressão de que 
quando V. Ex•,.cm nome do seu Partido, critica a decisão que o Pre
sidente da República acabou de tomar, não deve debitar aos Gover· 
nos anteriores esta responsabilidade, porque seria muito simples 
atribuir o endividamento brasileiro, acima das possibilidades de 
solvência, à emergência a que teve de fazer face o Presidente da Repú
blica. Ora, não apenas se diz, como V. Ex• acabou de comentar no 
seu pronunciamento; diz,se c prova-se que os índices de solvência na
cionais - em toda a História brasileira, desde que há estatísticas 
sobre o problema da dívida liquida externa -indicam que o melhor 
índice situou-se em fins do ano de I 973, da ordem de 1,04, o que 
significava, praticamente, que, com um ano de exportação, o Brasil 
seria capaz de resgatar toda a sua dívida externa. Estamos, hoje, pra· 
ticamente, com I ,4, o que ainda significa um ano e quatro décimos 
de ano, para resgatar a dívida externa. O problema surgiu, como 
todos sabemos, a partir do momento em que de 800 milhões de 
dólares, que cru o que se deveria pagar para o consumo de petróleo 
importado, esse valor subiu para 3 bilhões e 200 milhões de dólares. 
A partir daí, houve um problema de desequil!brio vital. Então, acre· 
dito que a crítica que V. Ex• faz não se deve resumir numa causa, 
que seria única, c tomando. como "bode expi~tório" os G·ovcrnos 
:mteriores. Ati: porque esses Governos foram capazes, na sua pauta 
de exportação, de divcrsificú-Ja de tal modo, como salientava ainda 
há pouco o Senador José Sarney, que o café passou a ser da ordem de 
10%, enquanto produtos manufaturados ultrapassaram esse valor, 
em cerca de quatro vezes, na pauta de exportação brasileira. Era 
apenas este reparo que desejava fazer no brilhante discurso de V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)- Asradc· 
ço u contribuição de V, Ex•. que me permitirá apontar outros 
aspectos impl!citos nu afirmação que fiz. 

V: Ex• tem ruzi\o, Os dados que cita são objetivos. Mas, quando 
nos referimos a Governos passados: nlcançávumos nilo só dívida 
externa, mas toda uma série de medidas políticas voltadas pura um 
determinado modelo que, 11 nosso wr, não correspondia no modelo 
concreto de um efetivo desenvolvimento brasileiro. Exempio:' o 
11poio excessivo dado à indústria uutomobil!sticu, ii construção de es· 
trudas como 11 Trunsnmu1.ônicu, ii Ponte Rio-Niterói, ii Estrudu Rio· 
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Santos, enr.m, uma série de medidas que signir.cum maior utilização 
de petróleo, 

O Governo não podia ignorar que nõo temos essa indepcndên· 
cin. Na medida cm que fortulccíamos esses setores, lamôs, nu reulida· 
de, numcntnndu a nossa dcpcndênci~t. 

O Sr. José Sarney ARENA- Maranhão)- Permite V. Ex• um 
aparte, Senador Franco Montoro? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- Siio Paulo)- Ouço V. 
Ex•, com prazer. 

O Sr. José Sarney {ARENA - Maranhão) - (; apenas para 
fuzcr uma retir.cução: esses incentivos à indústria automobilística 
não são recentes. V, Ex• há de reconhecer que eles já datam de ai· 
guns anos. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA- Pará)- Permitiria V, Ex• 
uma interrupção? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- São Paulo) - Com 
pratcr. 

O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA - Pará) - Sobre alguns 
aspectos que V. Ex• levantou, naturalmente não querendo pre· 
judicur a concutcnação do seu raCiocínio, mas por ~er oportunu, 
tenho uma nota aqui que me passou o ex-Ministro da Indústria c do 
Comércio. Veja V. Ex•. quanto à indústria automobilística: 

Indústria Aulomobilística- A Nota do MDB tambí:m 
diz que o Governo optou por investir na indústria automobi
lística. Em 1972, à indústria nutomobillsticn foi comunicado 
p'clo Ministro da Indústria· c do Conií:rcio que estavam 
suspensos os incentivos parn uutomôvcis, cxccto se vincula
dos n programas de cxportaçiio de, no mínimo, 400 milhões 
de dólares cm lO anos, por fábrica e nu proporção de 3 dó· 

,lares de cxportaçiio pura I de importação. 
Essa política jú rende •cus frutos, com 300 milhões de dó· 

lares de export:lçiio neste uno. 

Este é um ponto. Outra porte: n Ponte Rio·Niterói- e tem sido 
um ""unto que o Senndor Roberto Snturnino, representante do 
Estudo do Rio de J11nciro, e du fusüo, tem abord11do muito. Acredito 
que as pessoas que ~~ ntravcssum, de: lá para cá e de câ pura lã, pro
vavdmc:ntc levnriio nu devida conta esta critica. Relativamente à 
Tr""'"muzónic11, estou pretendendo que se prolongue o debute nesta 
Cusu, pt1ra que nilo SI.! cunhem determinadas impr~llcs .definitivas 
que podem est11r complct!lntentc di>SoCi!ld!ls da verdade. A Trun· 
Snmm~ônic~l. pmu mim- insisto-. foi uma·das mniores decisões de 
um cstudistu, no momento cm que fez a politica de vnsos comunican
tes demogrúlicos neste País, unindo o excesso populucional nordes
tino no vazio nmuzônico. Se a conscqUênciu pode ter sido má, nem 
por isso se prejudica 11 idéia. " um assunto u discutir. Mas ouço 
V. Ex•. prometendo niio m11i• interrompê-lo. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- Silo Paulo)- Agrade· 
ço u contribuiçiio dos nobres Senudores José S11rney e Jarbus Pus· 
Sllfinho. 

~ cluro que n indústriu automobilística tem recebido amparo em 
todos os tempos. desde u su11 instalaçilo. S. Ex• quis .<e referir, prova· 
vclmcnte, 110 ex-Presidente Juscelino Kubistschek. Ninguém i: contra 
u instulaçiio de indl1striu uutomobiUsticu no Brasil, mas os favores 
concc:didus, o li01itc desses incentivos e de!<!ses estímulos é que, a 
nosso ver, ultrapassunm1, de muito, uquclc upoio rnzoável que se 
podiu dar u cssu indústrin, que iu uurnentur u nossu dependênciu cm 
reluçiio no petróleo, E quem pensa isso -eu me permito responder 
com dudos objctivos - quem P!.!I1SU isso, quem anrmou isso, foi o 
atu11l Prc•idcnte do Bunco Nucionul de Desenvolvimento Econô· 
rTiico- BNDE, Dr. Murem; Pcrcini'Viunnu. Numa rcuniiio com u 
indC1striu IIUtomobilísticu, cm Siio P11ulo, S. Ex• dis.e: 

"" preciso que todos, da indústria automobiHstica, se 
conscientizem de que o País não podcrâ continuar seguindo 
um modelo de crescimento du indústria automobiiístiea 
segundo moldes c padrões típicos de estruturas económicas 
distintus da nossa." 

Mais adiante: 

"Nossa frota estú excessivamente concentrada nos 
automóveis de passeio, estamos produzindo, reiativumente, 
poucos veículos de cargas.'' 

E continua toda uma sí:rie de ar.rmnções, para dizer à indústria 
que o Governo vai mudar, não vai conceder os mesmos privilégios, 
os mesmos benefícios que vinha concedendo. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB - Rio de Janeiro) - Permite 
V. Ex•. somente para acrescentar? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB -São Paulo) - Com 
prnzer. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - Rio de Janeiro) - Nesta 
conferência, talvez nüo seria fácil localizar-se num tcxto'Cxtenso, mas 
lembro-me perfeitamente que o Presidente do BNDE disse que n . 
indústria automobilística não esperasse mais continuar crescendo a 
taxas superiores a 20% ao ano, como vinha crescendo nos ,últimos 
unos, taxas que chegaram a ultrapassar 30% ao ano c que revelam 
realmente um crescimento anormaifssimo. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB - São Paulo) -
Desequilibrado. 

O Sr. Roberto Saturnino {MDB- Rio de Janeiro)- Compie· 
wmente desequilibrado, fora dos parâmetros do que seria normal 
espt:rur. 

O Sr. Petrônio Portella {ARENA - Piauí) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- Silo Paulo)- Ouço o 
aparte do nobre Senador Petrônio Portella. 

O Sr. Petrônlo Portdla {ARENA - Piauí) - Meu caro Líder , 
V. Ex• disse de sua discordância, fundada em dois motivos: 
ununciou primeiro o que não existe, isto i:, a quebra do monopólio es· 
tutal do petróleo. Este não existe, fartamente vem sendo discutido c 
dit1riumcntc ... 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB - Silo Paulo) - (; 
somente a opinião de V. Ex•, não i: u nossa. 

O Sr. Petrônio Portella {ARENA - Piaul) - ... crescem as 
opiniões cxatamente em contrário à Minoria, desta Casa e da opi· 
niiio pública brasileira. 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB - São Paulo) - Da 
opinião pública é difícil f11lnr ... 

O Sr. Petrônio Portella {ARENA - Piauí)- V, Ex•, ao inví:s 
de se pronunciar em termos de Oposição, está indo ao encontro do 
Governo, quando cítu umu nutoridudc que é o Presidente do BNDE, 
que deve ser ncccssariÜmentc intérprete da atual Administraç~o do 
Pais, As circunstüncit1s - estamos num processo cv~lutivp - mu· 
dam, os futorcS'Suo mutáveis, em razoo disto a poiftica govcrnamen· 
tal também, Estou esperando agora, o segundo motivo de V, Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO {MDB- Silo Paulo)- Verir.cn· 
se, porwnto, ugorn com n concordânciu du nobre Lidernnçu du 
Muioriu, que o Governo atuul pretende corrigir essa distorção. 

O Sr. l'etrônio Portella (ARENA - Piauí) - Distorçilo, não. 
Nii1> disse islo, 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Siio Paulo) -
Prctt.:nde modilicur cssu orientação. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Piauí)- Exuto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB -Silo Paulo) - Para 
nós essa orientação estavu errada e vai ser corrigida. O Presidente 
disse: "ni\o pensem que continuarão recebendo o mesmo upoio". 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Piauí)- Evidente. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo) 
Porltlnto, vui ser corrigida. Reconhecc·se que houve expressamente ... 

O Sr. Pctrônio Portella (ARENA - Piaui) - Em outras cir· 
cunsttincius, isto scjustificuva. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Não, 
não fulo em circunstüncius. Esta é a interpretação de V.Ex• 

Disse S. Ex•.: .. a nossu frota est{l exccssivomentc concentrada 
cm m.Homóvejs de pusscio e gastamos relativamente pouco nos veí
culos de curgu". f: u crítica·, quem não quiser ver não veja, mus é: o 
próprio Presidente do BNDE quem estlt criticando um ~uto criticável. 

Realmente, u politica econômicu, no tocante ao apoio à in· 
dústriu automobilística, se excedeu de muito. 

E os outros uspectos u que V. Ex• se refere? Estes ugravam pro· 
fundamente o problcmu do petróleo, porque é nu indústria automo· 
biiistica, do uso do automóvel, que está uma das maiores fontes de 
consumo .•• 

O Sr, Petrônio Portella (ARENA - Piaui) - Permite V. Ex• 
um ~\parte~ 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB ,..... São Paulo)- Pois 
nüo. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Piaui)- V, Ex• sabe que a 
crise n~o ~. somente, naCional, a crise é internacional. Houve um 
aumento, quadruplicou-se o pre•o do. petróleo. Esta í: u razão 
nuclear da crise, não fique V. Ex• cm atalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Peço ao Sr. 
Senador que encerre o seu pronunciumento, porque V. Ex• já ex· 
cedeu o seu tempo cm oito minutos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo) - Peço 
pcrmissrto uos nobres Senadores puru não cOnceder os upurtcs, 
porque não pude responder sequer aos apartes formulados. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Cabc.u Mesa cs· 
~lurccer lJUe ni1o hit tanto rigorismo. V. Ex• já excedeu cm cinco 
minutos o seu tempo. Acontece que V, l::x• é hoje. nesta sessão. o ter .. 
cciro Lidcr do MDB que pede a pulavru excepcionalmente. Há nove 
oradores inscritos. De manciru que nem tolcrânciu eu poderia ter 
rum que V. Ex• pudesse continuar, pois talvez os que estão inscritos 
se sintam como que desapropriudos no seu direito de fulur. Daí por 
que niio posso sc:r toh.:runte puru com V. Ex•, que, se concluísse, uu .. , 
xiliariu clicientementc u Mesa. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Siio Paulo)- Quero 
lembrar u V. Ex• que cumpro um dever; estou respondendo u um dis· 
curso de críticu i1 funçuo du Oposição, Nossu função é precisumente 
cstn. 

Concordo com V. Ex• em reduzir. Por isso, peço uos demais 
Scnminrcs 'lu e nüo solicitem apurtes, pura que cu possu concluir. 

A referência i1 indústria au!omobilística nào é um utulho. fl 
certo que o uumento do petróleo ê 11 causu próxima, m11s é evidente 
que '"luelcs países que dependem -c muito- do petróleo, vão so• 
frcr mais cssu conscqlH:ncin. Se tivéssemos optudo por outru linhu, 
por e.xcmplo, aquela que foi uqui objeto de discussuo, quando, hil 
rnuís úc um uno, se propõs uo Governo um pluno ulcoolciro pun1 a 
produçuo nacional, que teriu uquelas conseqUências positivus puru 
nosso desenvolvimento, se aquele ponto tivesse sido udotudo há um 

ano, quando foi proposto, cstarlamos numu situuçüo difcrent~ 
Quem retardou de um uno esta medid11? Nüo nos interessa saber se·~ 
primeira iembrunçu foi do Senitdor Roberto .Sntarnino ou do 
Senador Teotõnio Vilela, estamos apoiundo a idéia cm si. O frtto 
concreto é que esta politica poderia ter sido adotada, era do interesse. 
do Brusii, e nuo o foi. O MDB diz'ísso objetivumcnte e tem que ser lc· 
v:ldo em conta; demos grande apqio à indústria nutomobiiistica, o 
que aumentou a nossu dependência, e não demos nenhum apoio à po· 
líticu de produção de úicool, que iria aumentar u nossa inde-
pendênciu. · 

Qu:mto à dívida externa, quantas críticas foram feitas aqui. 
Quero ler, Sr. Presidente, pura que não pareça uma opinião 

nossa, um documento publicado no jornal O Globo, do dia sete de 
.outubro, que transcreve página de uma revista dos órgãos finan·· 
ceíros de Wall Strcet, Trata-se da seguinte notfciu, vinda de Nova 
Iorque: 

"BARRON'S !alada dr.idae crltic:aa PETROBRÁS 

NOVA IORQUE (UPI- O GLOBO)- A revista fi. 
naneeira Barron's, publicada ontem em Nova Iorque, in· 
forma que a dívida externa do Brasil se elevará, até o fim·.do 
ano, para 21,5 bilhões de dólares, o que corresponde a sete 
vezes o total da reserva oficiai monetária brasileira e a 27 por 
ccnt·o do Produto Nacional Bruto. 

"O Governo deve es~Jr passando por momentos difíceis 
em suas discussões cohÍ os banqueiros de Londres e Nova 
Iorque", comcntu n revista. nEles mostraram uma grande 
confiança no futuro do Brasil e sem dúvida estão dispostos a 
cooperar, se o país tiver dificuldades para pagar os juros de 
sua imensa divida. ~ lógico que não podem fazer outra 
coisu". 

No entanto, segundo a publicação, "eles poderium 
ressaltar o fato de que as importações de petróleo do Brasil 
estão custando cerca de três bilhões de dólares anuais. O 
aumento de preços do mês passado v11i piorara situação". 

Apesar disso, o Brasil tem-se negado repetidamente u 
pormitir a exploração de suas reservas petrolíferas por com· 
panhius de petróleo intcrnucionáis, e prefere esperar pelo 
"passo de tartaruga" da PETROBRÃS, comenta a revista. 

E resUme 11 situaçiio dizendo: "Anos se passarão antes 
que a compunbia estatal possu extrair petróleo cm ritmo 
suficientemente rápido pura diminuir os gastos com as impor· 
tuções .. Enquunto isso, o Brasil se endivida cada vez mais," 

~ noticia de umjornui insuspeito, O Globo, e reveiu aquela si· 
tuaçiio que foi aqui traduzida: é uma pressão que estão fazendo. 
Mas, Çizia o grunde Presídentc Kennedy: "Governar é dirigir pres· 
sões," Essas pressões existem, elas se efetuam, e na medida em que o 
País depender do estrangeiro u pressão seril mais forte. 

~por isso, Sr. Presidente, que o MDB, ao anunciar 11 sua posi· 
ção e no apontur os erros cometidos no passado, pretende com isso 
indicar caminhos para o futuro. 

A nossu posição é eminentemente positivu; nilo ~ demugógica, 
não ê de agituçuo. Somos contru todo tipo de agituçüo que se fuça a 
pretexto dessu medida governunientui. Mus nuo calaremos um rni· 
nuto u nossa voz, deixundo de apontar os erros cometidos no pus· 
sudo, não puru utir:.lr pedras, mus pura que os erros não voltem a se 
repetir. 

t: preciso que o desenvolvimento brusileiro se encaminhe pura 
soluções nuciànais, utilizando meios que nos leyem não u umu depen· 
dênciu cudu vez muior. mus u umalinhu de autêntica indepcndCnciu. 

O Sr. Petrônlo Portelia (ARENA - Piauf) -V, Ex• cst(l de 
acordo com o Governo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo) - Quero 
dizer, fundumentulmente, cm respostu a umu ufirmuçüo do nobre Se· 
nudor José Sarncy, que disse ter sido esta medidu a primeira em que, 
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com absoluta independência, o Governo brasileiro decide a respeito 
do seu futuro. Evidentemente, S. Ex• exagera. Com total jnde· 
pcndt:nciu, o Brasil decidiu-se também, há mais de vinte c cinco anos, 
pelo monopólio estatnl do petróleo. Não foi independente aquela 
decisão? 

O Sr. José Sarney (ARENA·;_ Maranhão)- V. Ex• permite 
um aparte, Senador Franco Montara? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo) - Hú 
poucos dias, o Brasil decidiu celebrar um acordo nuclear com a 
Alemanha, numa linha que mereceu o apoio entusiástico inclusive da 
Oposição, Decisiio, também, livre. Não se pode pretender, ·a pretexto 
de justificar a atuução do Governo, dizer que esta foi a primeira deci
são livre tomada por este País. 

O Sr. José Sarney (ARENA -Maranhão)- V, Ex• permite 
um aparte, Senador Franco Montara? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Ouço-o, 
porque eu me refiro especialmente a V. Ex• 

O Sr. José Samey (ARENA -Maranhão)- V. Ex•, eviden· 
temente, estú deformando as minhas palavras. Tive a oportunidade 
de dizer 'que esta, realmente, é a primeira decisão que se toma em 
matéria de Balança de Pagamentos- era o problema que estávamos 
abordando - sem nenhuma dependência de organismos interna· 
cionuis. Tive até a oportunidade de citar outras crises enfrentadas 
por nós, em que fomos obrigados a recorrer ao Fundo Monetário 
Internacional; a nos submeter a Comissões do Fundo que vinham 
aqui ditar polític.as; enfim, todas aquelas medidas que eram totalmen· 
te dependentes porque não tínhamos condições internas de suportar 
umu crise drástica da Balança de Pagamentos. Tive também a 
oportunidade ae falar sobre r~escalonamento de dívidas, etc, V. Ex•, 
quando def0rma para colocar isso como uma primeira dccisiio inde· 
pendente, niio está, evidentemente, honrando a inteligência e a tradi· 
çiio da liderança da Oposição. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Usei as 
palavras do nobre Senador, e concluo Sr. Presidente. 

Pura que haja decisões independentes o fundamental é que o 
Brasil se encaminhe para as soluções de base. 

Em relação ao petróleo, a solução de base chama-se pesquisa; 
em relação à politica nuclear, tecnologia. Com isso aumentamos a 
nossa possibilidade e a nossa independência. 

O Brasil tomou inúmeras decisões na linha de independência, 
principalmente aquela - nítida decisão de independí:ncia - quan
do fixou o monopÓlio estatal do petróleo. Nesta, é evidente: a pres· 
siio internacional foi patente. 

Acabo de ler um documento publicado no e~terior e transcrito 
pelo jornal O Globo. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Piauí)- Meros conceitos, 
meros palpites, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Siio Paulo)...,... IÕ umu 
revista que traz dados c que correspondem u uma situação real. 

Quero, Sr. Presidente, com isso, dar a contribuição do MDB ao 
debate sobre política nuclear. Niio hó nenhuma forma de acusação c 
nenhuma injúria; podem-se discutir e se discutem os acertos ou os 
erros políticos du medida adotuda. 

O MDB pretende dur seguimento'à suu posição, com u defesa 
das medidas concretas que está propondo, tem proposto, e reufir· 
muril, cm futuro próximo, pura acompanhar o desenvolvimento du 
politicu encrgéticu do Pais, puni que ela contribuuN:fetivnmente, 
purn o nosso desenvolvimento interno. (; n crinçilo de um merendo 
intcrno, .. dc umn tecnologia nncional: cm suniu, que o Puis se 
desenvolva internamente c diminua, nu medida do possível, a sua 
dependência cm relnçiio n produtos vindos do exterior. 

Esta, n po,<içilo objetivn c patriótica do Movimento Dcmocrilti· 
co Brasileiro. (Multo bem! Palmas, Orndor ~cumprimentado.) 

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina. Pronun
cia o segulntedfscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
. Como é do conhecimento da Casa, Santa Catarina foi, na pcnúl

tl.ma semana, castigada cm vflrias regiões por graves enchentes, mais 
vtolentas sobretudo no Vale do ltujaf, no Vale do Rio do Peixe, no 
Alto Uruguai c no Planalto Norte- quatro centros importantes de 
meu Estado. 

A tempestade mais forte e prejudicial registrou-se no Vale do 
ltajuf, maior centro industrial c comercial catarinensc, e que 
compreende 34 municípios. . · 

Naquela região, as enchentes são constantes. 
Nos últimos anos, elas ocorreram cm J961; 1972; duas vezes em 

1973, e agora, com um nlvCI acima do normal, de 12 metros c 25 
centímetros, na cidade de Blumenau, que é sempre a mais castigada c 
onde registramos a maior enchente nos idos de 1911, com as ãguas 
atingindo 16 metros c 25 centímetros. 

Com uma área de 400 mil metros quadrados, uma população de 
130 mil habitantes e com um centro têxtil que provavelmente reprc· 
senta o maior <la América Latina, Blumcnau teve atingidos pelas 
águas barrentbs, transbordadas do caudaloso Rio ltajaí-Açu, os 
bairros pobres e ;icos da Fortaleza, Missões, Vila Nova, Garcia 
Velha, Velha Grande c Central, Ponta Aguda, ltoupava-Norte, 
ltoupava-Seca, Bom Retiro, Pastor Oswaldo Hess, Araranguã, Antô
nio Zendron, Hermann Huscher, Mariana Brunamann e Estanislau 
Schedt, além do seu portentoso centro comercial. Nada menos de 6 
mil residências foram inundadas. 

Nos Municípios do Vale do Rio do Peixe, Caçador, Videira, 
Joaçaba, Herval Vel~o: Cupinzal c outros, assim como nos Muni· 
cipios do Alto Uruguai, Porto União e União da Vitória, este no Pa· 
ranã, foi enorme a soma de prejuízos na lavoura c na pecuária, emlio
ra o número de casas atingidas não tenha a proporção registrada cm 
Blumenau. 

Em todas as regiões, não só a Agricultura c a Pecuária sofreram 
danos de monta, como o Comércio,e a Indústria. Sobretudo, chora
mos, hoje, a perda de vidas preciosas, tragadas pelas águas. 

Segundo a Coordenação EstadÚal de Defesa Civil, 30 mil pes
soas ficaram desabrigadas, no Estado de Santa Catarina, cm razão 
das últimas cheias ocorridas. 

Em Blumenau c, por certo, em muitas outras cidades, nas ruas, 
calçadas, jardins e no interior da maioria das residí:ncias ficou a lama 
que atingia, em alguns pontos, espessura superior a 20 centímetros, 
qutmdo homens, mulheres e crianças, ricos c pobres, com a coopc· 
ração de 600 operi~rios da Prefeitura Municipal de Blumenau e de 
soldados do23• Regimento de lnfantariaprocederam à limpeza. 

Hoje, quem for a Blumenau praticamente não encontrará 
vestígios da cnchepte, embora .:ncontrc seu povo cm prantos pela 
morte de. vórios blumcnauenses, e no aguardo das promessas de 
auxílios feitas publicamenie pelas autoridades federais que lã esti
veram durante u catt\strofc. 

' Lâ estiveram, .entre outras autoridades federais, os dirigentes do 
Ministério do Interior, comandados pelo próprio Ministro Rangel 
Reis, que sobrevoou o Vale do ltajaf c cm Blumenau navegou de 
cunon cm pleno centro da cidade, quase totalmente submersa sob as 
águas do Rio ltajui·Açu. 

De Blumena'u, S. Ex• telefonou ao Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, nu penúltima sexta-feira, fazendo um relato 
do tragédia, segundo ele, maior do que esperava,' 

Usando a T.V local, us emissoras de ródio c os jornais prometeu 
às nutoridudes estnduais c municipais c nos Ougeludos diretamcnte re· 
cursos imediatos pura nmcnizur os sofrimentos de todos. 

Disse mais S. Ex• que nn terça-feira seguinte estaria com o Pre
Sidente du Repúblicn pura ns providi:ncins imediatas, cnfutizundo: 

"Levaremos dnqui um reluto completo uo Presidente 
Gciscl, das medidas e providências, os recursos nece~st\rios e 
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o upoio que deveremos rroporcionur uo Governo do Estudo 
c Prefeituras pmu fuzer frente uos prejuízos materiais du~ 
cheius". 

Estamos u reproduzir promcssus públicas do Ministro do 
Interior. 

Fim1lizando suus dccluruções, o Ministro .. Rungel Reis ununciou 
que o rrogrnnw vai· ser desenvolvid? ern duas etapWi: a' pdmcira, de 
carúti:r Lh: cmcrg~ncia, procururí1 atender à população cm funçüo do' 
fcnôn1cno Uns enchentes, 

Suiis puluvras li nu is mcrccerum destaquc.pcla importância .que 
uprcscntum paru os que vivem c ucompanhum o problema: 

·• A indu nu scmm111 p~a11sada, Cm Pernambuco, apresenta .. 
mos ao Presidente Ernesto Gciscl us soluções pura o Vale do 
c.;upih:trihc, cl:thorudus: pelo Ministério do lnierior. O pro· 
blcmu do Vale ·do ltajar cstú equucionudo. As três barragens, 
mais us obras complemcntures, vão - creio eu - resolver, 
utmvés do· trabalho do Ocpurtamento Nacíonul de óbras e 
Sancumcnto, cujo. Dirctor, Engenheiro Hurry Amorim 
Costu, me acompanha, e cm coordenação com u SUDESUL, 
atmvés do Engenheiro Puulo Melro, deveremos ter u solução 
cquw.:ion:1du cm termos definitivos," 

"Mas", ~1lcrtou o Ministro Rangel Reis, uprecisamos 
cuidar paru atender ia população nuquilo q'ue. perdéram do! 
seus pertences. Cui<\;ar tumbéan de rccuperur, no Vale do 
ltujaí, as obras de infra-estrutura, melhorundo estradas e 
solucionando o problemn de pontes. Esperamos que esta 
situação de enchentes não dure p'or muito tempo; contudo,· 
deveremos auxiliar o Estudo paru recuperar-se dos prejui7,os. 
sofridos". 

São novas puluvras do Ministro do Interior, feitus a Snntu · 
Cuturinu, através de sc::us'órgãos de comunicaçUo social. 

E concluiu o Sr. Ministro: 

"l*vo nnalizar informando que posteriormente a 
minha visita cm Blumenuu esturei cm Floriunópolis, puru me 
reunir com os Assessores do Governador, conhecendo 
tumbém problemas registrudos em outros municípios do 
E:·aadll,'' 

A prcscnçu do Ministro Rangel Reis, no ato du tragêdia, teve 
bou repercussão, servindo como um mugninco apoio moral aos 
vítimndos. especialmente sua mensagem pelos órgãos de divulgação 
do que o Governo Federul presturá imediatamente o apoio que se jus· 
tilicu, adotando mcdidus e enviando recursos linunceiros que possam 
umcnizar o sofrimento dns milhares de pessoas atingidas pela 
trngédia, 

O Sr. Otair B«ker (ARENA- Sama Catarina)- Permite v. 
Ex• um urmrte'~ 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - Santa Catarina) -
Ouvirei, V. Ex• dentro de instnntes, com o maior prnzcr. · 

O tempo pussa- e até agora, pura Blumenau, foi enviudu uma 
equipe de Assistentes Sociais do INPS, Delegnciu de Floriunópolis, 
q uc csU1 u percorrer e uru:nas fuzendo um lcvant.umcnto nos bairros. 

Nas demais cidndcs cuturinenses, não se tem conhecimento da 
prcscnçn dessas Assistentes Soci:ais do INPS. 

Bluanennu nuda mais sabe a respeito de outras providências que 
foram prometidus pelo Ministro do Interior e de outras que,tenhnm 
sido, porvcnturu, ndotudus. 

Snbc-sc que ·foi buixuda Porturiu, reconhecendo o "!'stndo de 
Emergéncia" cm viarios municípios de Snntu Cuturinu, devido nos 
futores unormuis c udversos, de nuturcza climática. 

Isso, c nudu rnnis. 
Dui cstur·mos, muis umu Vl!l., ocupando u tribunU do Scnudo 

Fcderul. 
Ouço, com prazer," Scnndur Otuir Bcckcr. 

O Sr1 Otítlr Becker (ARENA - Santa Catarina) - Eminente 
Senador Eveliasio Vieiru, inicialmente, devo dizer que V. Ex•, nesta 
tarde, com esse seu pronunciumento, está identilicando·sc com as 
causas de Santa Catarina, especialmente em relação à catástrofe que 
se vcr.ilicou, ocusionudu com us últimas enchentes que assolaram 
vúrias Regiões de nosso Estado. Tive a oportunidade de registrar nos 
unais desta Casn, no final du semana pusjada, o primeiro balanço. 
dessa cut~strofc. V. Ex• reclama, com veemência, us providências 
imediittus promctidaas por s; Ex• o Ministro do Interior, Sr. Rangel 
Reis. EstOU de ucordo com v. E~· quanto à ênrase com que pede o 
atendimento, sobretudo, das providéncias imediatas hnunciadas por 
S. Ex• Mas; permito-me fazer um pequeno reparo, pois que o 
Qoverno Federal somente poderá tomar as medidas necessárias 
embasado cm informações concretas, sobre o verdadeiro montante 
desta cutástrofe. Quer-me parecer, eminente Senador, que, a partir 
da PrcfciturJ Municipal de Blumenau, houve um atraso, que' 
entendo perfeitamente, pois JJm levantamento desta natureza não se · 
faz da noite purn o dia; e, a~sim, de outras regiões. Somente esta 
sem una, mais precisamente ontem, foi que os elementos deram entra
da nos Órgãos do Governo Federal. Não tenho dúvida, eminente 
Senador,' quanto às providências imediatas prometidas por S. Ex• o 
Sr. Ministro' do Interior. Tenho a certeza de que, agora, à luz das 
informações fornecidus pelus Prefeituras Municipais, pelo Governo 
de Santa Catarina "pelos elementos de supervisão do Governo da 
União- e certumente da SUDESUL -essas JÍrovidéncias serão 
tomadas, Sobreiüdo, em favor das cllmàdas 'mênos fàvorecidas, reve
lando·se em atendimento du ordem da liberução de Fundo de Garan·' 
tia, de financiamentos para aquisição de móveis, de restauração de· 
su;.rs residêncíus. E vamos além: ainda esta semana, eminente 
Senador, trnrci uo conhecimento desta Casa o montante dos 
prejuízos cuusudos à nossu lavoura e à nossa pecuária. Só ontem me 
foi possívt:l acesso t1 esses números, pois, como V. Ex• preCisou no 
inicio do seu discurso, muitos foram os municipios atingidos pelas 
enchentes. Concordo - repito - com a veemência, com a ênfase 
com que V. Ex• defendeu assistência, a ajuda prometidu. Endosso· 
as integrnlmcntc. Peço u V. Ex• que, como eu, fosse intérprete, junto 
ia população de Sunta Catarina, d~ certezu do pronto atendimento, 
pofs que ngora, efetivamente, o Govecno [ederal, através dos seus di· 
versos órgãçs, está a anunciar o balanço da catástrofe, a dimensão 
ex;atu aos prejuizos causados. São ,várias medidas a serem tomadus, 
diretu e indiretnmente, para ajudar o Governo do Estado, as Pre· 
feíturus,Municipais, us empresas, os proprietários agrícolas e ostra·· 
bulhudores: Certamente, V. Ex• tem conhecimento de que essas pro· 
vidéncius serão divididas 'pelos diversos órgãos da Administração 
federal. Daí porque, naturulmente, teremos alguns dias para que essa 
decisão se concretite. Ela virá, tenho certeza. Verifico, com muita 
sutis[ução, que V. Ex• com ungu com o meu pensamento, mais uma 
vez, naquilo que representa as legitimas aspirações do povo 
cntarinensc. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB- Santa Catarina)- O Sr. 
Ministro do Interior, Rungel Reis, esteve em Blumenuu e no Vale do 
ltujaí. $. Ex• vcrilicou u tragédia, c fez a av~liução a priori dos 
prcjuizos causados. S. Ex• pôde olmrvur us casas utingidus pelas 
cheias c o numero de llugelndos. Deveria, sim, ter sido cumprido, 
imediutnmente, o que S. Ex• prometeu, em publico, na cidade de 
Blumenuu: o envio de rccur~os ncccss(~rios, ulimentnçilo, vestuário · 
enlim, puru .que os llugcludos pudessem, de im!'dÍuto, refazer-se d~. 

·tragédia. Isto nua ocorreu, 'Não estamos aqui a reclamar por re
cur~os linunceiros puru us indústrias prejudicadas, pura os agriculto· 
res, puru us Prefeitur~s. Vumos, sim, nu seqUência do nosso pronun .. 
ciumento, pedir que esses setores tumbém sejnm utendidos pelo 
Governo fedmal, inclusive por sugestões, como ns prometidaas 
"providências u rgcntcs" que niio silo nindu conhecidas. 

A PrefcÚura de Blumenuu fez um esforço enorme pura fazer o )0• 

vunltlmento e jla cncuminhou uo Governo do Estudo 11 documen~ 
tuçiio. Niío estumos rcclumundo p~los prejufzos da Prefeitura ou o 
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que ela está pleiteando receber. Estamos a reclamar por providências 
cm favor dos nugcludos. Aqui estamos pura iniciar a "cobrança", no 
cumprimento du· delegação que nas foi concedida pelos cata· 
rinenses. Aqui estamos pura lembrar da promessa de alimentação -
repetimos-, roupas, auxilio financeiro pura recuperação de imóveis 
residenciais, móvei$, ch:trodomésticos, etc, uos carentes de recursos, 
e financiamentos, com juros reduzidos paru os que têm possibili.
dadcs, por intermédio do BNH -ai, então, é que estamos pedindo 
uo Governo - financiamcnlos com juros reduzidos e sem corrcção 
monetária pura recuperação da.s ntividadcs comerciais. 

Entendemos que o Governo não poderia, de imediato, sem ter 
um lcvantumcnto completo, abrir linhas de crédito especiais para 
atendimento do comércio, da indústria ou du lavoura.' Agora, com a 
cautela necessária, já que na pcnúltim·a sexta-feira fizemos um regis· 
tro da ocorrência e dissemos que ficarfamos na expectativa das pro· 
vidências do Governo, somente quando vão-se completar duas 
scmanus • da ocorrência, é que viemos, aqui, para reclamar do 
governo aquilo que prometeu, através do seu Ministro do Interior, e 
não esuí a cumprir. 

Pedimos também a recuperação das atividades das empresas 
produtoras de materiais de construção pelo BNH; financiamentos 
com juros reduzidos para recuperação das atividadcs agropccuárias; 
recursos financeiros urgentes às Prefeituras cujos Municípios foram 
atingidos pelas cheias, a fim de que possam imediatamente rccons· 
truir estradas, pontes, pontilhõcs c escolas; essas são as que mais 
sofrem materialmente. 

Geralmente, numa tragédia como a que ocorreu em Santa Cata· 
rina, são us Prefeituras as mais prejudicadas nas suas pontes, nos 
seus pontilhõcs, nas suas estradas, c os Prefeitos têm que atender 
imediatamente ~ não dispõem dos recursos. As Prefeituras Mu· 
nicipais devem merecer uma atenção, também imediata, da parte do 
Governo federal. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA -Santa Catarina) - V. Ex• per· 
mi te mais uma interferência? 

O SR. EVEL~SIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina) -Com 
prazer. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA - Santa Catarina) - Estive na 
Capital do nosso Estado, na segunda-feira, c constatei, junto aos ór• 
gãos do Governo de Santa Catarina, o que todas us Prefeituras que 
lá compareceram com seu relatório já foram atendidas. No que diz 
respeito às palavras de V. Ex•, em respondcn'do ao meu aparte, de 
que o Sr. Ministro do Interior lá esteve, devemos destacar o apreço, 
o carinho, a consideraçüo c o senso de responsabilidade do Governo 
Federal para com os brasileiros, especialmente com os catarincnscs 
c, de forma particular, com os blumenai.lcnscs. Discordo de V. Ex• 
quando diz que o Sr. Ministro, do Interior, pelo simples fato de 
verificar a catástrofe que a ele 'impressionou -c isso S. Ex• traduziu 
quando se apresentou através do Canal de Tclcvisüo daquela cidade 
c das emissoras de r4dio - poderia imediatamente cumprir o pro· 
metido. S. 'Ex• não poderia fa?ê·lo sem que estivesse embasado cm 
algo que realmente dimensionasse o fenômeno da catástrofe. Por 
outro ludo, eminente Senador, me pcr'!'ito registrar, pois o farei tam
bém no meu pronunciamento- que o Senhor Presidente da Repú
blica, antes mc.<mo do recebimento do balanço da catiistrofc, jú 
assinava decreto de dcsàpropriaçilo de uma ltrca - nilo me ocorre 
agora a sua cxatu cxtcnsüo- na altura do Dallman, no Municlpio 
de lbirum, pura u construçilo da terceira barragem ou, mais precisa· 
mente, pura a barragem ?o rio ltajuf do Norte ou rio Hcrcflio, o 
maior t!ibutário - dign·se de P,assagcm - do rio ltajal. E mais, 
nobre Senador, hoje os jornnis cstumpum que já foi liberada uma 
verba de duzentos milhões de cruzeiros para u construçüo· dessa 
burrugcm, com o que o problema de enchentes no Vale do Jtujuf, 
especialmente- cm Blumcnau, ntó o ano de 1978 estará definitiva
mente resolvido. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina) -
Nobre Senador, há 25 anos que Rlumcnau c o Vale do ltajaf dtão a 
ouvir promessas de Governos Federais. Inclusive, numa das enchcn· 
tes, o Vice·Prcsidentc da Rcpóblica, na época o Sr. Joilo Goulurt, 
esteve no Vale do ltajaf e fez· as mesmas promessas. Os anos vão 
passando e nós, catarinenses do Vale do Itajal, continuamos a ~ofrcr. 
Faz I 5 unos que se inciarum esses projetas e, nesses I 5 anos, foi 
construfda apcmls uma barragem. A segunda está para ~·r canclufda 
uinda cstC ano, c esperamos que seja Cntrcguc, Anuncia-se, agora, a 
nssinatura pura breve, de um contrato da terceira barragem. Mas é 
necessária a quartu barragem, é necessária a regularização dos leitos 
dos rios. Estas, as providências necessárias para a região maia 
industrializada de Santa Catarina e uma das mais importantes do 
interior brasileiro, região que precisa ser olhada com maior atenção. 

Por estas razões é que estamos a reclamar. Repetimos aqui vá
rios trechos da entrevista concedida pelo Sr. Ministro do Interior, na 
cidade de Blumcnuu. Recolhemos, inclusive, não informações de 
correligionários do MDB, mas dos jornais, onde o Sr. Ministro 
prometia recursos financeiros imediatos para os flagelados, prometia 
alimentação, roupas. Nada disso foi feito. Tanto que a Prefeitura de 
Blumenau c u de outros Municípios i: que cstiio atendendo aos na
gelados e aguardando providências do Governo Federal. 

O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Permite 
V. Ex• mais um aparte? 

O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB- Santa Catarina)- Darei 
continuidade ~o meu pronunciamento, e a seguir concederei o aparte. 

Sr. Presidente, estes alguns dos itens fundamentais para que as 
regiões afetadus poss:~m reerguer sua economia c sua vida. 

Mas outros igualmente importantes se fazem lembrar: ê preciso 
que o Ministério ,du Agricultura providencie sementes de arroz, de 
milho híbrido c de feijão, para nüo tornar ·difícil o replantio aos 
agricultores catarinon~es, além de outros auxílios passiveis. 

Fuz·se indispens.ável, igualmente, a abertura de uma linhà de 
crédito especial, pciG Banco do Brasil, para as indústrias, o comér
cio, os agricultores e os pecuaristas. Cumpram-se as perspectivas ati· 
mistas despertadas pcro Coronel Peracchi Barcelos, Diretor do 
Banco do Brasil, que se deslocou de Porto Alegre para Florianópolis, 
tão logo tomou ciência das enchentes cm Santa Catarina. Suas 
promessas repercutiram, de forma formidável, fortalecendo, num 
monicnto tão diiTcil, o espírito dos catarinenses, ao afirmar cm nome 
do estabelecimento, que esse contribuiria para o abrandamento dos 
prejuízos gerais. 

· f: prci:iso que se proceda, turnbi:m, à liberação dos recursos para 
aqueles que quiserem sacar o Fundo de Garantiu de Tempo de Ser· 
viço c que hajam sofrido prejuízos comprovados com as enchentes. 

Esta ui uma providência que poderia ser tomada pelo Governo 
federal, que já tem c~pcriên'cia de outras enchentes. O Ministro, ao 
tomar conhecimento do flagelo, poderia, imediatamente, depois de 
se ter comunicado com o Senhor Presidente da República e com o 
Ministro da Previdência c Assistência Social, liberar logo esses re· 
cursos. Não há necessidade de levantamento, porque os flagelados, 
as pessoas atingidas.irinm ao INPS valer-se desse dinheiro para ame· 
nizar seus sofrimentos. 

Essa medida virá beneficiar o comércio, sofrendo com us conse· 
q Uências dunosns das cheias. 

f: preciso conceder moratória no pagamento do IPI- Imposto 
sobre Produtos Industrializados. 

f: preciso que o Governo comece, com urgência, as barragens no 
ltajuí do Norte, no Município de lbiruma, a Barragem do ltujaf· 
Mirim. no Municfpio de Brusque, e as correçõcs dos leitos do Rio 
Benedito c do ltujai-Mirim, este cm Brusquc, c aquele em Benedito 
Novo, ulém dos serviços complcmcntures, fundamcntuis pura o 
cquucionamcnto do grave problema dus enchentes do Vnle do Jtajui, 
que oo longo dos unos vém sendo ununcindos mas sempre prnteln· 
dos. 
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EsUls, Sr. Presidente, Srs. Senadores, us medidus mais importun· 
tcs c urgentes que o Governo fedem! deve adotar- com urgênciu ur· 
gcntissimu- deve-se frisur- pura amenizar os sofrimentos.da gente 
cnlnrinensc. 

Não perdendo a oportunidade, quero lembrar que, em março de 
1974, u cidudc de Tubarão foi atingida pela maior enchente jã reg is· 
tradu no meu Estudo c, até hoje, das prometidas barragens 
para conh:r us chcius do Rio Tubarão, não tivemos, aindu notícius, 
nem sobre seus projetas, quanto mais sobre ,ojinlcio das obras. Em 
Tubarão, naquela tragi:dia; morreram cerca de' duzentas pessoas. O 
Governo,, as autoridades federais tambêm lá estiveram: prometernm 
providências imediatas - fazer projetas pura iniciar as barragens. 
Pois bi:m, uté hoje o caturinense do Vule do Tubarão não tem conhe· 
cimento de qualquer providência de elaboração de projetas, muito 
menos de iniciação de barragens. 

Hoje, em Tubarão a cada chuva mais intensa, o povo vive num 
clima de terror, temendo a repetição do fato ocorrido no inicio de 
1974. 

Ouço o Senador Otuir Beckcr. 

O Sr. Otair Becker (ARENA- Santa Catarina) -'lnicialmen· 
te, nobre Senador Evelásio Vieira, vou plagiá-lo, pois que V. Ex•, 
certa feita, cm respondendo a um aparte do eminente Líder Virgílio 
Távora •. mais ou menos assim se expressou: 11Aqui estamos para 
resolver os problemas do presente c do futuro; não nos interessa o 
passado". Então, faz 25 anos·- e já disse repetidas vezes nesta Casa 
-não estou satisfeito com o tratamento dos Governos, e digo de to· 
dos, não só dos revolucionários-, para com Santa Catarina, no 
entanto, abro, para o eminente Presidente Geisel, um cri:dito de 
confiança. f;· ati: temerário que V. Ex•, conhecedor como i:, das 
providôncias tomadas, pois que o crédito està liberado, a úrea 'cst{l 
desapropriada e não é mais uma promessa, e sim uma ação que se 
vai realizar ~té 1978, V. Ex• ainda duvide dessas providências. Quun
to ao atendimento, foi V. Ex• quem disse que o Sr. Ministro deveria 
socorrer os atingidos pelas enchentes. Pois bem, pura atender aos 
trabalhadores atingidos pelas enchentes, precisaremos saber 
quantos foram. E relativamente quanto a íubarào, eminente Sena· 
dor, V .Ex•, propositadamente- o que é evidente, pois ó da Oposi. 
ção, eu o entendo - deixou de citar us obras que serão feitas tum· 
bi:m, em Tubarão, anunciadas cm Recife pelo Senhor Presidente da 
República, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- Santa Catarina)- Volto 
a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estamos habituados a ouvir 
prorncssus que não são cumpridas. ~ 

liá uma diferença entre mim e o eminente Senador Otair 
Becker, do meu Estado. Provavelmente sinto mais o problema, por· 
que sou do Vale do ltujuí, sou da cidade de Blumenau, que vive, 
constantemente, atingida pelas cheias. Fui Prefeito dessn cidade e 
senti os problemas. Tumbé:m recebi promessa,; 'I"" nunca foram 
cumpridas. O Senador Otair Becker foi Prefeito de São Bento do Sul, 
uma cidade que, ·felizmente, ao que eu sei, não sofre as conseqUón· 
cias dns cheias. Nós, do Vale do ltajuí, que estamos uo longo da nos· 
sa li istória, u sofrer os rigores .das enchentes, que estamos ao longo 
da l·listóriu u receber promessas t: a não vi:-lu:oi utcndidus, é que tcmus 
de nos mnni[estnr dcstu mancir:1, E eu fui bem prudente, fui bem 
icautc:loso, qutindo fiz o primci~o pronunciurnento, de que rcgistruvu 
us fatos c ficava nn cxpectutiva de pruviuências du Governo fcdcrul. 
Como elas não vicrum, no tempo adequado c prometido, é que Vlllta· 
mos a cstn Cusu, Sr. Presidente, puru fazer a nossa rcclamução, pedir 
providêncius ao Governo federal em favor uos llagclados de Santu 
Cuturina, 

O Sr. Otalr Bccker (ARENA - Santa Catarln~) -
Eminente Senador, permite mais uma interrupacno? (Assentimento 
do orudor)- Certumcntc V, Ex• niio cs~<~ri• u dizer que •~tou insensl· 
vel ao drumu de Blumcnau c do Vulc do ltujul. Acredito que não. 
Deixei claro, j!1 r,, um registro do bulunço, c voltarei com dados 

mensurados du tragédia que avassalou vilrius regiões de San tu Cuturi· ' . nu. São Bento do Sul, por sinal, tnmbi:m sofre, não com as consc· 
qUi:ncius do drumu de Blumenau, mns com us conscqUé:ncius dus 
ench.entes, por incrível que: pnrcçn, e incxistindo, praticamente, rios 
naquela cidade. O que hú de diferença entre nós, eminente senud~r, é 
o seguinte: somos convergentes nos nossos pontos de vista. Só que 
V, Ex• é pessimístu c eu, otimista. Efetivnmente, reafirmo, neste mo· 
mcnto, o meu crédito de confiança ao Senhor Presidente du Repúbli· 
Cil eu todo o seu Ministério.' 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina) -
Temos dado crédito de confiança, sempre em excesso. Acha certo 
V, Ex• que, decorridos mais de dez dias, o Governo niio tenha, uin· 
da, enviado recursos pura ntender os nageludos? Estranho V. Ex• 
ache cerlo, que devemos aguardar. Então, vamos continuar aguar· 
dando c teremos novas enchentes, novos nagelndos. I:: com isso que 
não podemos concordar, eminente Senador. Dai a nossa posiÇão. 

Naquela tragédia, há pouco mais dc,um ano, cerca de 200 pes· 
soas foram tragadas pelas úguus. 

Este o registro que se fazin exigir, 
Peço a Deus que, ao retornar a esta tribuna para tratar do as· 

sunto que hoje me lraz a ela, possa transmitir à Casa uma palavra de 
csperunçu c de ugradcé:imento, pelas providências. que o Governo 
fcder:IÍ devo c pode udotar com urgência absoluta, em socorro dos 
Oagclados e da combalida economia de Santa Catàrina. (Multo 
bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jessí: Freire. 

O SR. J ESSt FREIRE (ARENA - Rio Grande do Norte. Pro· 
nuncla o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Poucus vezes, nos últimos anos, aguardou o Pafs com tantu 
ansiedade' o pronunciamento dó Presidente da República. Era 
visível o interesse de todos cm tomar conhecimento das medidas que 
seriam preconizadas para enfrentar os problemas trazidos à econo· 
mia brasileira pelas vicissitudes da ordem econômica internacional, 
conseqUência, entre outros fatores, da, recessão ocorrida nos prin· 
cipuis países industrializados e do aumento do' preço do pelróleo, re· 
ccntementc elevado em mais 10%, por decisão da OPEP. 

Já sentíamos desde o ano passado os efeitos da tempestade que 
se abate sobre todos os países, industrializados e principalmente os 
subdesenvolvidos. O próprio 11 Plano Nacional de Desenvolvimento 
reconhecia o impacto du crise sobre o Brasil e manifestava a ncces· 
sidadc de o País "ajustar-se rápida e integrnlmente às novas cir· 
cunstÍincius", admitindo, contudo, que os resultados de tais 
modificações poderiam exigir de dois u três anos para plena 
munifcswção, mus que os ajustamentos de objetivos e instrumentos 
jú tinham sido feitos ou breve si:·lo-inm. · 

Sabímnos, por outro lado, que apesar de todas estus dificulda· 
dcs, a economia do País conseguiu manter desempenho plenamente 
aceitilvel diante do quadro mundial. Em outras palavras, !ornando 
como ind1cador a expansi\o do Produto lnlcrno Bruto de 1974, o Bru· 
silnleançou no uno passado a expressiva luxa de 9,6% enquanto OU· 

lnls países, quundo nüo estagnaram economicamente, registraram 
luxas negativas de crescimento, como silo os casos do Japão com -
3,25%; dos Estudos Unidos com- 1,75% e do Reino Unido, com-
0,5%. Por uutro Indo, umu análise objetiva du economin brnsileir<l, 
sobretudo quundo ainda comparada com a economia de pulses 
d'csenvolvidos c do terceiro mundo, nuo pode deixar de levar cm 
considcracão um fntor de fundnmentnl import1incia: o Pnls não tem 
prccisudo incorrer cm déficits orçamentários puru rcutivar a econo· 
min, npcsar dns prolundus ultcrnçôcs nu ordem monctâriu c no 
comércio inlcrnucionul, Isto significa, basicamente, que: conseguimos 
conscrvur cm rlcnu vigor u lutu contra u innuçüo, não permitindo 
que li me.~tnHI 11tinjo1 níveis inuceitl1veis. 

As prôprins cxportuções, neste mundo conturbudo, uté meses 
recentes, c puru os ,,unis se dispõe de estntlsticus oficiais, uprcscntum 
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dinamismo capuz de proptcmr crescente receita de divisas, 
indispensáveis pura atender ns necessidades do nosso desenvolvi· 
menta econõmico. 

Talvez nos perguntem por que citamos estes fatores positivos 
que· atuum na economia brasileira, e não nos deixamos conduzir 
pelo pensamento daqueles que se regozijam com as dificuldades que 
o Pufs atravessa, pura delas tirar futuros frutos politicas, Nu verda
de, vemos u todo instante proclamar-se com ironia o nm do 
"milugr.e" brasileiro, que jú dissemos, c gostaríamos de repetir, niio 
foi mais do que um conjunto de respostas corretas dos homens de 
empresa do Brasil às medidas {ornadas· por Governos que 
souberam valorizar as virtudes inerentes ao sistema de livre iniciativa 
e de economia de mercado, Talvez critiquem terem' as reservar bru· 
sileirus aumentado de 257 milhões de dólares cm 1968, para mais de 
seis bilhões cm 1973. Mus, como poderíamos suportar o aumento. 
dos preços do petróleo, que teria ocorrido tivesse ou não o Brasil' 
maiores reservas? Se, graças a muitas medidas de incentivo, as 
exportações brasileiras não aumentassem de I ,8 bilhões de dólares 
em 1968, para 6,2 bilhões cm 1973, poderíamos ter satisfeito as 
importações para o desenvolvimento? Teria sido inadequado à 
economia brasileira apresentar durante mais de um qUinqUénio taxas 
de crescimento ao redor de I 0%, superando mesmo as metas nxadas 
no I Plano Nacional de Desenvolvimento e facultando ao Pais 
atingir em determinados unos taxas inferiores, como. será o caso 
deste uno, e permitindo que, em prazo mais longo, a taxa média se 
revele satisfatória'/ 

Sr. Presidente, foram tais resultados excepcionais de um passa· 
do recente que nos permitiram suportar o primeiro impacto da crise 
mundial e dar o tempo suficiente para cogitar e implantar, com 
audácia, imuginação c sadio nacionalismo, as medidas 
indispensáveis para nos adaptar - não apenas às modificações 
conjunturais da economia internacional, por sua própria ·natun:z~l 
transitória, mas e sobretudo, para nos ajustarmos às modificações 
estruturais determinadas pela nova economia dos combustíveis, que 
nos parecem duradouras, visto que movidas por intuitos e interesses 
políticos. 

Indiscutivelmente, o ponto alto do disc~rso do Presidente Geisel 
foi exatamente aquele em que anunciou que a PETROBRÃS poderia 
desde agora ingressar no sistema de contratos de risco para u pes· 
quisa do petróleo, resguardado o monopólio estatal assegurado pela 
Lei n• 2.004. 

Nos dias atuais, jú 1: fato conhecido que apenas conseguimos 
suprir 20% do consumo do petróleo com a produção interna. E isto 
em uma situação internacional instável, de desdobramento inéerto, e 
que poderá ter profundas repercussões na consecução dos objctivos ' 
da Segurança Nacional. Não culpemos por isso a PETROBRÃS, 
que soh.u direção de eminentes Presidentes, conseguiu com recursos 
insuncientes prospectar e descobrir o petróleo em vários pontos do 
l'uis. Cremos que sua importância pura a economia do·Brasil multi· 
plicur-se·ÍI com os épntrutos que firmar com outras companhias, nos 
quuis procururí1 resguardar os interesses do Pais, requerendo do.s 
nu vos investidores aplicações de capitaiS mais vultosas a curto prazo. 

f: nossa convicçiio de que nii~ nqfo é: mais possível suportar 
sozinhus os ónus c os riscos inerentes à' pesquisa do .petróleo em 
tenitôrio tão vasto quanto o nosso, 

Queremos uqui, Sr. Presidente, re'itcrur os nossos aplauso> ao 
pronunciumento do Presidente Ernesto Gciscl por entendermos ter 
sido esta u ímicu solução cxeqUfvel e rucional cm termos de 
prospecção petrolífera. 

Em quulquer dos itngulos em que QOS situarmos, quer como 
homem póblico, quer como dirigente de livre empresa, inclusive 
como Presidente du Confederncilo. Nucionul do Comércio, somos 
cxplicitumente fuvor(tveis às medidas ora anunciadas pelo Chefe da 
Nuçilo, c estu nossu utitudc é de perfeito entrostimento com u 
mnioriu dos lideres empresuriuis do Puis, huja vistu o pro
nunciamento púhlico, untecipado e franco, que havia sido feito. por 

José l'upa Júnior, Presidente da Federaçilo do Comércio do Estado 
de São Paulo: 

Vale aqui, Sr. Presidente, transcrever u opinião de um dos mais 
respcitudos nucionalistus da Revoluçuo, o General Afonso de Albu
querque Lima, ao prefaciar o livro do jornalista Pery Cotta - O 
Petróleo é nosso: 

"Duas palavras iniciais a respeito do jovem jornalista 
Pery Cotta. Situa-se ele entre aqueles que têm a coragem de 
e~crcver a verdade e proceder como diz Bertold Brecht: "que 
o escritor deva escrever a verdade no sentido de que não deve 
suprimi-Ia ou silenciá-la, nem escrever inverdades, nem 
curvar-se perante a,• detentores do poder, muito menos 
enganar os fracos". Naturalmente, i: muito difícil não se cur
var diante dos poderosos c i: mui to vantajoso enganar os 
fracos. Mas Pcry Cottn, no ~cu livro, mostra que não se curva 
nem engana. Pelo contrário, pode-se bem avali~r a sua intei· 
reia moral e o seu elevado espírito patriótico, quando, sem 
ambição alguma, apresentando o seu trabalho e o da sua 
equipe, que muito lhe custou, diz tê-lo feito sem qualquer 
objetivo comercial e cede os seus direitos autorais à 
PETROBRÃS S.A., a empresa nacional que encarna por 
todos os que nela trabalham, o espírito nacionalista por excc· 
lência, pela maneiro{ franca c leal com que se tem conduzido 
até agora. Eis, em rápida pincelada, o autor do livro que. 
vamos prefaciar, trazendo oportunidade nova de encarar tão 
delicado c atual problema para uma ampla discussão. 

De o'utro lado, convém explicar a razã~ de me ter sido 
dada a honrosa incumbência de prefaciar o magninco livro, 
escrito pelo meu ex-assessor.dc Imprensa no Ministério do 
Interior - Pcry Cotta -, hom<'Jll criterioso, independente e 
estudioso dos problemas nacionais. A escolha deve ser levada 
à conta de que Pery Cotta conhecia bem o meu ponto de vista 
nacionalista, que defendi sempre com muita coragem durante 
toda a minha vida pública, dentro e fora do Exército, e da 
maneira pela qual eu o compreendo: puro e· verdadeiro, 
sensato e honesto. dinâmico e corajoso, sem xenofobia, nem 
malquerenças, essencial à própria Revolução Brasileira, a 
favor sempre do Brasil. Essa justa aspiração ilo povo brasi· 
leiro é:, portanto, o único elo necessário à integração de todos 
no processo de desenvolvimento em curso, que procura 
utilizar nossas próprias forças e os potenciais e minerais exis· 
tentes no solo brasilei'ro. 

Além disso, não é segredo ·para ninguém que as nações 
desenvolvidas sempre atuaram, e ainda hoje o fazem, de 
maneira discriminatória ~a preservação de rigorosa P,Oiitica 
nacionalista, muito embora não o proclamem claramente. 
Jamais as noções menos desenvolvidas poderiam abrir miio 
dessa orientação pragmática, não só na deresa de interesses 
económicos, mas, sobretudo, como a única fórmulu de unir 
cadu povo em torno das verdadeiras aspirações nacionais, 
sem 11 qual não alcançariam o harmónico desenvolvimento 
politico, económico e social. 

Pura melhor entender o conteúdo do livro de Pery Cotta, 
temos que nos reportar às palavras de Baldwin, que, como 
outros economistas, unrma que "o processo de desenvol· 
vimento seja sempre estabelecido sobre uma base naéional do 
pais pobre, ou seja, a iniciativa c us condições dentro das 
quais se promova o progresso material, hão de surgir do 
próprio pufs, e não recebido, como presente, de longínquas 
innui:ncias do exterior". Esta a posição em que sempre nos 
colocamos cm nome do melhor espirita nacionalista: o 
comando du economiu nucional tem que estar nus miles dos 
brasileiros, sem embargo de que o Estudo c Capital Nacional 
uccitem, nos devidos e restritos termos de complcmcntução, o 
cupitnl c u técnica estrnngcirn. E mai~: nos setorcs das ri· 
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quczn~: cstnlti:gicus, como o petróleo, n enCrgin, os minerais 
considerados bltsicos, postos sob controle estatal. 

Ao c.stud;,r "'e livro pura prefaciú-lo, à proporção que 
lia cnda ptígimt, sentiu~me utrnido pela seguinte, tul u 
meticulosidade com que foi cl:tborado dentro' do ponto cstri
tam:··.•·· histórico, contando todas as verdades 11 respeito de 
a:-iSl;litO lliO dcbutido t: ti'io cheio de.: Co0trovérsias, na êpocu 
a tua I. 0 livro de Pcry Cottu é assim o verdadeiro espelho do 
que h(1 ocorrido no pensamento nacionalista ati: hoje vigente 
cm relação ao petróleo, desde o inicio de sun fase de afirmn
çiio prugmlttiea com 11 Lei 2.004 c a posterior implantação da 
própria I'ETROBRÃS. 

Vê-se que o monopólio duramente conquistado c cri
tcrklStHttcntc resguardado pela ução do povo, com papel 
dcst.:IC:tdo das Forças Armadas,, representou, cm algumas 
etup:ts, o símbolo da própria soberania nacional, cntcndidn· 
no .~cntido mais autêntico: a cupucidudc de n Nação munter
st: intrunsigcnte na defesa e no domínio de seus interesses 
m:iitm:s, ~lssc:gurando-sc no privilégio de lixur os parâmetros 
de suu uutodct~rminução c de sua convivêricia com a.'i demais 
nuc;ôcs, cm tcnnos de direitos e oportunidades, 

Essn posição de princípios não pode\ todavia, amarrar 
"'critérios de opemçào no desempenho de uma ativa e dinã
micu mividade económica. 

Aqui se coloca o problema maior, que é o da libertação 
do País de dependéncius estranhas ao seu destino. Como 
defender cssu libcrtnçào? Mantendo o petróleo inexplorado, 
i1 espera de recursos cada dia mais escassos, nns proporções 
dos custos, cnqunnto ficamos à mercê dos países for
n•ccdores. que, assim, rega•laan o nosso desenvolvimento, ou 
exnminur a possibilidade de. sem abrir mão do com1tndo 
cxclu~õivo e d~1 propriedade de nossas reservas, cxumin:tr a 
possibilidade de fórmulas que nos permitam acelerar a eli
minação dessa depcnUência, que nos amarga os passos de 
futura grande potência do mundo? 

Çon> o consciência da respon.<abilidnde de minhn p<tluvm 
nos meios nl!cionnlistas. principalmente no rneio doS meus 
cammadas dils Forças Armadas, responsabili<lade que, pela 
coerência das utitudes c pela coragem de assumi-las, me 
conferiu honrosa po>içào de liderança, rcníto sobre a melhor 
for1n11 tlc servir ao meu País, nesta hora, pondo·o acim:1 dos 
passionalismos du esquerda ou da direita, 

E um dos encargos próprios da liderança, o de enfrentar. 
muitas vczc:s, incornprcensÕI!S, para ndo faltar nos deveres 
pura cnm aqueles que confiam na sua orientação e no seu 
dc:votumcnto à ~uusu qu~ a todos une. Estou. como sempre, 
disposto a pagar com coragem o preço d• verdade pelo bem 
do povo br:tsilciro. 

ú cst udo do livro de Pery Cotta - a história verdadeira 
do que hií ocorrido no Brasil a respeito da utilização do 
atosso retrólco - me enseja a oportunidade de colocar em 
dc:hatc algumas idêias que a meu ver merecem ser discutidas 
li1•remcnte, sem restri~ões desse ou daquele brasileiro, 
nacionalista ou não. 

Realmente, no meu entender, os recentes ucontccimcutos 
pÓiitkn" mu11diais, desde 11 formaç~o da OPEP, sem contes
tu~;;iu (/~ qualquer rars, c a obediência de suas exigências n 
partir de 1972, ati: U conscicntizução mundial nilo intcrven .. 
cionistu de conento:.s· dos acontecimentos do Extremo 
Oriente, vieram fortalcoer indubitavelmente o conceito de 
,;obcruni:t das nações. · 

,\ssim, chegumos à condusilo de que o acontecido há 20 
ano' atrás não pode ser vitlido ainda para os dias de hoje. 
Aceito esse ponto llc vistu indisl.!útivel, creio que é mero· 
ohscurmllismo deixar de an.tlisur diante da nova conjuntura 
mundial o convc::ncimcnto ou nilo de: ntrair capitais c trans· 

ferir tccnologin 'para 11 ritpida cxploraçilo do nosso petróleo, 
da nossa cncrgi:t.atômica, tudo sob a éyide do Estudo c IUiela 
da I'ETROBRÃS ou NUCLEBRÃS, nos termos cuidadosos 
da elahoraçiio do chamado contrato de risco que, infeliz
mente, até hoje, n~o se definiu corretam ente. 

C: reio q!Jc o na~ionalismo, hoje, nilo se identifica upenus 
com a PETROBRAS, Há novas e longas metas a alcançar. 
Precisamos saber, mcdinntc amplo debate: 

I•) Se tais contratos de risco apressarão a nossa in
dependência petrolífera, preservados, naturalmente, os in-
h:resses naciánuiS; · 

2•) Quais os volumes de recursos, da poupança interna c 
da nossa cnpncidade de endividamento externo, que seriam 
libcrudos pnr;t o desenvolvimento de outros projetas igual
mente prioritúrios. c, sem dúvida, talvez mais esserlcinis cm 
termos de segurança c sober~nin nacional, agora e principal· 
mente no futuro, como a ATOMOBRÁS, que constitui uma 
nova bandeira nacionalista. 

(; evidente que se o Poder Nacional dispusesse de re
cursos disponíveis paru desenvolver ao mesmo tempo todos 
seus projetas essencial,, entre os quais u elevação do padrão 
de vidu dos brasileiros, principalmente nas regiões até então 
consideradas como bastante subdesenvolvidas, como o Norte 
c o Nord<lste, então não há porque considerar qualquer modi
tieuçiio nu ntual forma de aluar da PETROBRÃS. Mas, se ao 
controirio, n análise d:1 qucstãü demonstrar a ausência de 
possibilidades matcrinis é grave omissão permanecer no 
status quo, sem buscur uma novu linha de açào. 

Parece fácil a qualquer um, sem nenhuma responsabili
dade.~ governamental, f;.1zer apreciações sobre assuntos nn· 
cionois, sem conhccor todos os dados do problema cm 
qucstiio. Dai, entoo, é que se poderia estabelecer uma Co
missão de Alto Nlvcl, sob n presidência honrosa e séria do 
prórrio Presidente Geiscl, na qual estivessem presentes 
elementos das Forças t\rmadas, técnicos da PETROBRÃS, 
representantes de ambos os partidos políticos, c mesmo de 
elemcntlls de outras ci:JSscs devidamente selecionadas, para a 
cu rio prazo chegarem à conclusão de quais tipos de Acordos 
ou Contr:tlos atenderiam nó Brasil, sem qucbru do mono
pólio. Esse debate amplo, objetivo e alto deve ser travado 
com toda liberdade. Jú o faz, neste livro, o ·jornalista: Pery 
Co!la, prestando grande serviço ao Brasil, quando revela 
lances da história do petróleo e da PETROBRÁS, inclusive 
dizendo-se de modo formal contra os chamados contratos de 
risco. Ao mesmo tempo, permitirá quo cu e outros estudiosos 
do assunto, possamos dizer livremente o nosso pensamento, 
porque quem servc.à sua P:ltriu honestamente, como ele c cu, 
c t:tntos outros brasileiros, niio pode temer qualquer debate 
construtivo sohre assuntos de interesse da nacionalidade, 

N~o ·podemos encarar o futuro com medo de nós 
mesmo:i, Go.mndo de uma independência muito maior do 
qut.·· hú 20 imos utrás e, ·possuindo, hoje, uma empresa do 
porte da I'ETRODHÁS, nliu tememos qualquer ato de força 
contra nossu soberania, conseqUente deste ou daquele contra
tu rclutivo uo p~trólco ou mesrno à emergiu utómicn, Nesse 
sentido\ cúnv(:m unulisur us palavras recentemente pronun .. 
ciudas pelo Professor Athos da Silveira Rumos, cm relação 
110 que está ocorrendo com a energia atómica. Eis, cm 
resumo, +\S suns pahwrm;: 

"0 melhor e.~emplo da nossa indepcndi:ncia cstll no 
Acordo Brasii-Aiemanhu Ocidental referente à aquisição 
dus instnlttções de concentração de urünio c de recupcraçilo 
do cumbustlvcl jú processado, que pcrmitírilo, mesmo 
cumpridas us sulvaguurdus dos acordos internacionais, obter 
cxprcssivu quantidade de plutônio e, com isso, oportunidades 
se uprescnturuo paru estudos c pesquisas visando íl produçilo 
d,• nrtefutos nucleares explosivos. 
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Foi uma decisão governamental que velo ferir outros 
países nuclearizados, como os Estados Unidos, e que por isso 
mesmo.esthó contra a assinatura do acordo com a Alemanha, 
porque ele feré esses · paí.<es na concorrência ·para ·o 
fornecimento de tais equipamentos. ~também uma reaçilo il 
utilude politica tomada pelo Brasil, de não ter assinado o 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.' A 
vulidade dessa decisão está na primeira iniciativ~ brasileira 
na bus<a de produção de energia nuclear própria, pois ela 
condu~ ao desenvolvimento tecnológico que permi.tirá ao 
País alcançar estágio mais evoluído, cómo o da água pesada". 

Deve·« colocar tais problemas à livre discussilo, 
c"Xaminando·.<e as novas condições do petr~leo e verificar na 
realidade se temos· conqições de auto-suficiência a prazo 
razoável. Se não as tivermos, ficaremos realmente depen· 
dentes de. outros países, quando poderíamos, a prazo mais 
curto, fiear'independente ~em a. quebra do ·monopólio estatal. 
Uma deeisilo de caráier n'acional deve ser-tomada e não 
haverá melhor oportunidade d.o que agora; quando se sabe. 
que o Brasil está fortemente pressionado na balança 
comercial e de pagamentos pelo elevado. preço do petróleo. 

Sente-se que Pery Cotta ·colocou toda sua alma nesse 
trabalho e merece .o galardão compensador, que lhe darão 
todos os brasileiros, pelos serviços prestados à Pátria, com 
devoção c honradez, condensando num livro toda a história 
do petróleo, 'para que sirva de ensinamento a todos os que 
desejem corajosamente participar do debute que propusemos. 

Congratulo-me, pois, com es~e profiss(~nal d~ 
imprensa pelo seu elevado espírito de patriota, utilizando o 
seu valioso tempo na prestação de um depoimento e respeito· 
de uma causa de grande valia para o· nosso Pais cm pleno 
desenvolvimento. Que seja útil a todos os brasileiros, volta· 
dos para o amanhã deste País." 

Cremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que foi dado um passo 
revelador de maturidade em todos os sentidos. Aceitamos com 
tranqailidade todas as provas a que a nossa economia estâ sendo 
submetida. Enfrentamos com decisão esta realidade, a qual, devemos 
reconhecer, deverá ser vencida com sacrilicio. Sacrillcio que a médio 
prazo poderâ ser minorado com as medidas que acabamos de tornar. 

Talvez, com o 'lento rolar dos anos, o que agora parece prova· 
ção, é: apenas um desafio il espera de respostas e soluções corajosas

um choque que desperta idéias e revela forças escondidas por 
camadas sedimentadas de incompreensões e emoçõc; passageiras. 

O Presidente Ernesto Gcisel soube compreender perfeitamente 
este desafio e propôs as medidas de que a Nação teve conhecimento. 
Vale aqui ressaltar um extraordinário momento de franqueza ê a 
lealdade na fala presidencial, quando o Presidente Geisel reconheceu 
que abandonava uma posição que durante longo tempo fora u sua, 
mus que assim o fazia com responsâvcl senso de equilibrio que deve 
ser também o de todos os brasileiros! (Multo bem!) 

O SJ!, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. (Pausa.) 

S. Ex• ni\o está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josi: l;indoso. (Pausa,) 
S. Ex• niio est!t presente. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. (PauSI.) 
S. F.x'não está presente. 
Concedo a palavra ao ilustre Senador Josí: Esteves. (Pausa:) 
S. Ex• não est:\ presente. 
Concedo a palnvra ao ilustre Scnndor Agcnor M'lltih. (Pausa.) 
S. Ex• noo estA presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evnndro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - Arnaxonas) - Sr. 
Presidente, permito-me perguntar se o nobre Senador Jarbas Pus· 
sarinho pretende fazer uso da palavra nesta tarde. (Pausa.) 

Então, declino também de falar, h~je, porque o tempo já se 
exauriu c nilo há mal~ocasiUo para prorerir meu discurso. 

Muito agradecido. · 

O Slt PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com a palavra o 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O SJI. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Serelpe •. Pronuncla 
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No ano passado, o Banco do Brasil estava em 209 lugar entre os 
maiores cstabc:Jecimentos bancârios do mundo e, este ano -
segundo o noticiário da Imprensa- passou ao 17• lugar. 

Isso se deve, em grande parte, niio apenas à singular posição 
que, internamente, desde a sua fundação,. quando era, também, o 
Banco Emissor do Pais, vem desfrutando, mas, ainda, à política de 
agressividade. iniciada na administraçilo Nestor Jost e ampliada na 
gestão Ângelo Sã, visando à expansão da rede de agências no exte
rior, onde o cruzeiro, atualmente, é moeda de fácil aceitação· nas 
transaçõcs cambiais. 

Somente neste mês quatro novas agências do nosso principal 
estabelecimento de crédito se inauguram em importantes centros da 
Europa e da América: ontem, a de Estocolmo, na Suécia, onde o 
Presidente Ângelo Sá afirmou que o objetivo fundamental da medida 
í: npoiar o incremento das exportações brasileiras à Escandinâvia, 
principalmente a Suécia; hoje foi inaugurada a de Roterdil, na 
Holanda, e à noite fará ele unia conferência cm Bruxelas, no Hilton 
Hotel, a convite do América Club, sobre a Economia Brasileira: 
amanhã a de Roma, na Itália; c dia 20 a de Toronto, no Canadá. 

Já dispomos de dependências do Banco do Brasil cm Assunção, 
Montevidêu, Buenos Aires; La Paz, Santa Cruz de La Sierra, 
Santiago, Milão, Londres, Paris, Tóquio, Frankfurt, Nova Iorque, 
São Francisco, Los Angeles, Panamá, México, Lisboa, Madrid, 
Amsterdã, Hamburgo e Zona Livre de Colón, no Panamá. 

Justifica-se a instalação da agência de Estocolmo, nossa 
primeira representaçilo do Banco na Escandinâvia, pela própria 
evolução do intercâmbio comercial do Brasil com a Suécia, para 

. onde as nossas exportáções subiram, de 53.829.000 dólares em 197Í, 
para mais de 72 .. milhões di: 'dólares ein 1974, enquanto as 
importações cresceram cerca de 75 milhões de dólares para mais de 
240 milhões de dóÍares, no mesmo periodo. 

Impunha-se n representação do Banco do Brasil em Roterchl, a 
segunda nos Países Baixos, desde que nossas exportações para a 
Holanda ascenderam, de cerca de 175 milhões de dólares para mais 
de 605 milhões de dólares, enquanto as importações que de lã lize· 
mos cresceram de perto de 60 milhões para mais de 243 milhões de 
dólares, cifras, também, relativas à evolução das posições de 1971 
para as de 1974. 

Também se inaugura, na ltâlia - depP,iS da de Milão, fundada 
em 1973- a segunda dependência do IÍan~Ó''do Brasil, em Roma, 
devendo assinalar-se que o nosso intercâmbio comercial com aquele 
país exprime-se segundo as cifras de: 

Exportação 
Importação 

1971 

uss 202,684.000 
uss 123.640.000 

1974 

uss 357.259.000 
uss 341.722.000 

Jâ o comércio do Brasil com o Çnnadâ,justificando a eriaçilo do · 
Escritório de Representação daquele Banco em Toronto, apresenta o 
seguinte quadro: 

Exportação 
Importação 

1971 

uss 42.820.000 
uss 99.859.000 

1974 

uss 95.395.000 
uss 411.888.000 
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Temos informações seguras de que a expansão da rede ae Tempo de Serviço, independentemente do recolhimento ou não. d,as 
dependênciàs do Banco do Brasil no exterior continuará, estando em quantias devidas pelos empregadores, 
fase de conclusilo os trabalhos pura o funcionamento de agências em Estas duas reivindicações da classe trabalhadora n que vimos 
Beirute, Chicago, Teeril, Lima, Quilo, Bogotá, Caracas, Lagos, defendendo, inclusive com a apresentação de projetas de lei; Silo 
Hong·Kong, Cochabnmba, Puerto Presidente Stroessncr e medidas justas c necessárias, quç demonstram saudável mudança no 
Melbourne, Este mês teremos 25 agências e, nlé o próximo ano, pelo BNH, ati: aqui tão insenslvej às suas evidentes finnlidnàcs sociais. 
menos 38 representações do Banco do Brasil nus principais cidades Nilo poderiumos deixar de aplaudir a promessa feita pel.o Presidente 
do mundo, cm três Continentes. do BNH, uma vez. que há. muito reivindicamos essas medidas, 

fj de destacar-se que tal expansão propicia a captação de rccur· empenhados em atender a uni autêntico clamor que nos vinha de to· 
SOS cm moedas fortes, 'necessários aos projctps' nacionais de dcscnvoJc. .. do O Pais. 
vimcnto.lnúmcros outros beneficias advêm pura o Brasil dcssiÍ rede · O lançamento trimestral de juros e corrcÇiio monelária'sanará 
de agências no exterior, merecendo realce, ainda, o papel importante ·tremenda injÚstiça que vinha scndo.praticadn em prejuízo dos traba· 
que desempenha como elemento e meio de promoção comercial de lhudores. E o saque independente do recolhimento ou nilo do FGTS 
nosso Pais. constitui medida de mera justiça, uma vez que não pode o trabalha· 

Nilo poderia deixar de aludir, destra tribuna, a fatos tilo auspi· 
ciosos para o engrandecimento do Brasil, registrando cm nossos 
Anais eventos de indiscutfvcl significação para a vida económica 
brasileira. 

E, também, neste ensejo, desejo afirmar minha confiança na 
ução do Presidente Ângelo Calmon de Sá, que com o seu talento, 
experiência c larga visão administrativa tem sabido impulsionar sem·· 
pre mais o crescimento interno c externo do Banco do Brasil, e nos 
·demais. Direlorcs, por mais essas realizações, que bem atestam a · 
Ílrmeza do nosso empreendimento económico-financeiro. Felicito 
também o operoso quadro de funcionários do Banco do Brasil, que 
tanto contribui, com o seu trabalho, o se11 esforço c a sua compelên· 
ciu, para o crescimento do nosso maior estabelecimento de crédito. 

Finalizando, não poderia omitir uma palavra de congratulação 
com o Ministro Mário Simonsen, cuja aluação à frente do Ministério 

,,.ê.ll,f.~n<!a.,mc!ece,de, todos,· nós o aplauso mais· efusivo;· pela 
inteligêiicia',' 'competência c segurança que S. Ex• demonstra, sem· 
prc, nas medidas pertinentes à sua Pl\sla; c, também, de maneira toda. 
especial, com o eminente Presidente Ernesto Geiscl, pela escolha, 
extremamente feliz, de sua equipe de auxiliares dirclos, sempre 
dedicados, lúcidos c operosos, trabalhando conscientemente pelo 
desenvolvimento sócio-económico de nosso Pais, na busca incessante 
de rcalizaçilo das aspirações de nosso povo c da afirmação das posi·. 
ções de realce que nos cabem no concerto das nações! 

Esses fatos não poderiam passar sem 11m registro, nesta tribuna, 
a fim de demonstrar o esforço dos governos da Revolução, no senti· 
do da (!rojeção internacional do nosso Pais, também no campo 
económico-financeiro, como bem se vê dessas medidas, que silo parte 
iniegrante, sem duvida, do conjunto do nosso esforço de descnvol· 
vimcnto, desejo do nosso Governo, anseio do nosso povo! (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Coall) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO ( MDB - Rio de Janeiro. 
Pronuncia o seplnte dlaciano.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda agora, algumas providências de incqulvoco alcance social 
foram anunciadas pqr,setorcs do Governo .. RcfirO·!ll• Sr. Presidente, 
·à ·declaração do Diretor-Gcral do DASP de que o Executivo 
completará ali: o final do ano a reclassificação do funcionalismo 
público, abrangendo essa decisão os iniltivos·- lilo desamparados 
até nqui- os scrvidoressob o regime da CLTe os nilo optantes, pon· 
do fim a uma marginalizaçilo injustificável. Sobre o assunto ocupa· 
mos reiteradamente esta tribuna, concedcmps entrevistas à imprensa 
~ chegamos ali: a convidar o responsável pelo DASP a comparecer 
perante .a Comi••~'> de Serviço Público no ano passado, tudo com 
prop1silo de defender justos interesses desses servidores. 

De outro lado, o Sr. Mauricio Schulmann, Presidente do BNH, 
anunciou para iniciar cm janeiro. próximo a contagem trimestral de 
jurós e correções monetária, bem como a pcrniissilo para que os 
trabalhadores possam sacar sobre o saldo do Fundo de Garantiu do 

dor tornar-se vitima de empregadores que não cumprem a lei, cuja 
Ílscalizaçiio loca ao BNH, conforme consta da justificativa de projc· 
to n• 17, de 1975, de nossa autoria, que acaba de ser aprovado pelo 
Senado Federal. 

Allnul, o BNH se prepara para por fim a uma ·situação injusta 
que prejudicava o trabalhador c, simultaneamente, estimulava o 
"mprcgudor inconsciente à burla da lei. · 

Agruda·nos ver o Governo inclinado a defender a'cconomia po· 
pular. Formulamos votos pura que assim continue, por uma questão 
de justiça e, também, porque as dificuldades de vida das classes as· 
salariadus se tornaram realmente insuportáveis, impondo-se medidas 
imediatas de' alivio. O MDB tem se batido persistentemente nesse 
sentido, e numerosas sugestões ai se encontram à disposição· das· 
.autoridades, tal como se deu com as providências agora anunciadas. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aieundre Costa) "- Não há mais 
oradores 'inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está 
convocado pura uma sessão a realizar-se hoje, às' 19 horas, no plenâ· 
rio da Câmara dos Deputados. 

Nada mais havendo a tratar, designo para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Rcqucrirnenlo n• 447, de 1975, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a 
transcrição, nos anais do Senado Federal, dei discurso proferido, no 
dia 3 de outubro corrente, pelo Ministro da Fazenda, P~~f.'i"spr Má· 
rio Henrique Simonscn, na abertura do 1• Congresso Liitino-Ameri· 
cano de Técnicos em Comércio Exterior, 'oo'Rio de Janeiro. 

-l-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 57, 
de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que fixa cm seis. 
horas o perlodo de trabalho diário dos operadores em clctricidade c 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 132 e 133, de 1974, das Comissões: 
- de Constltulçlo e Justiça,, pela constitucionalidade c 

juridicidadc; e 
-de Lealslaçilo Social, favorável. 

-3-

Votuçilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 55, 
de 1974, de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, que dispõe 
sobre a insiituiçiio, organizàção e funcionamento das entidades 
cinológicus em lodo o Pais c dá outras providências, lendo 

I'ARECERES, sob n•s.249 e 250, de 1974, das Comissões: 
de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridlcida· 

dc;t: 
-de ARrlcultura, favorável. 


