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- De pesar, pelo· falecimento do 
pintor ; disc. do Sr. Jo-
saphat Marinho ........... .. 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 
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Levl ....... · ... ~ ............. . 
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. . . Silveira . : .... : .. .. .. .. .. .. .. . · 
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que. autoriza. o Poder Executivo 
a abrir, ao. Estado-Maior. das 

. Fôrças Armadas, o crédito es
pecial de Cr$ 6 .400. 000. 000, 
para atender a despesas com o 
Destacamento Brasileiro · da 
Fôrça. Armada. Interamericana 
(FAmRAS) ;· disc. do Sr. Wil-
son Gonçalves .............. . 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 147/65 

- Emitindo parecer, pelas Co
missões de Projetas do Exe
cutivo e de Finanças, sôbre o 

Pár. 
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XLIX 

--, que aplica. · disposições 
das Leis n.0s 2.370, de 9-12-54, 
e 3. 765, de 4-5-60, aos Oficiais
En~enheiros da Reserva de 2.a 
Classe .da Aeronáutica convo-· 
cados · para o serviço ativo; 
disc. do Sr .. Wilson Gonçalves 

PROJETO·· DE LEI DA CAMARA 
N.0 148/65 

- Emitindo parecer, pela Comis
são de Finanças, sôbre o -, 
que revigora o art. 4.0 da I.ei 
n.0 4.~20, de 1.0 -6-63, que au
toriza. o Poder 'Executivo · a 
abrir, pelo Ministério ·da Via
ção e Obras Públicas, o crédito 
especial de a.té Cr$ 100.000.000, 
para o fim que menciona; disc. 
do Sr. Lobão da. Silveira ..... 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 149/65 

- Emitindo parecer, pela Comis
são de Finanças, sôbre o --,--, 
que. autoriza o poder Executi
vo a abrir, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 60.000.000, para 
atender às despesàs com à rea
lização da vm Bienal de São 
Paulo; disc. do Sr. Lobão da 
Silveira . ~ ................... . 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 151/65 

-. Emitindo parecer, pela Comis
são de Finanças, sôbre o -, 
que modifica o art. 11 e seus 
parágrafos, da Lei n.0 1.493, 
de 13-12-51, alterados pela Lei 
n.0 2 .266, de 12-7-54; disc. do 

Pág'. 

188 

186 

187 

184 Sr. Wilson Gonçalves ....... . 335 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

- n.0 140/63, que restabelece o 
trajeto primitivo da Rodovia 
BR-35-Pr., constante do Pla-
no Rodoviário Nacional .. .. .. 175 
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- n.0 :151/64, que .autoriza o re
ceb~mento; em.· doação, pelo 
Govêmo Federal, do patrimõ
no ·da Sociedade Paulista de 
Medicina, ..................... . 

,-;. n.0 254/64, 'que concede a 1n- · 
' · · clusão da Escola de Serviço So

cial, anexa. à Ponttficia . .Uni
versidade Católica do Rio. de 
Janeiro, entre os estabeleci
mentos subvencionados. pelo 
Govêmo Federal .. : : ....•.•.. .. -. 

- n.0 .316/64, que concede isen
ção de impostos de importação 
e de.: taxas .. aduaneiras . para .. 
importação de um órgão ele-, 
trônico e demais equipamentos 
doados , à Mitra Diocesana de 

· ~San~. !Jruz do Sul, Estado do 

Pág. 

298 

309 

Rio Grande do Sul ........• , . 310 

- n.0 317/64, que dispõe sôbre. 
gratificação especial de Re
presentação · na Secretariá de 
Estado das Relações Exterio-
res·~ ... ~ ... .'~· .... · .... ~............ 310 

- n.0 ,1/65, que inclui, no Poli.: 
gono'éias Sêcas, o Municipio de 
Vitória. da Conquistâ, no . EIÍ- · 
tado da Bahia : . . . . . . . . . . . . . . 333 

- n.0 8/65, que dá nova redação 
ao art.1.0 da Lei n.0 lt.725, de 

· 28-12.-59, que altera os limites 
de idade previstos na Lei n.0 

2. 370, de 9-12-54, Lei de !na
tividade dos Milltares . . . . . . . . · . 312 

- n.0 127/65, que dispô·~ sôbre. a 
entrega. das cotas dos, impos
tos de renda e de consumo aos 
Municípios, · nos têrmos da 
Emenda · · Constitucional n.o · 
5/61 .· ............ o ..... o..... 300 

- n.0 128/65, que concede isen
ção de imJ)ostos, taxas e emo
lumentos para um automóvel 

doado a Edson Arantes do 
Nascimento pela firma Auto-

:~~n~~:. ~~ .. ~~.~~~~~:. ~~~~~ { 
- n.0 129/65, que promove os Mi

litares Veteranos da n Guerra 
Mundial, licenciados do serviço 
attvo e incluidos · na reserva 
não-remunerada ............ . 

- n.0 130/65, que concede pensão 
· especial de Cr$ 33. 000 à viúva 
. e filhas de Manoel Gomes da 

Pág. 
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276 
302 
305 

Silva......................... 40 
- n.0 131/65, que dispõe sôbre a 

· denominação e qualificação 40 
das · Universidades Técnicas 54 
Federais .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 164 

- n.0 132/65, que retifica vários 
dispositivos da Lei n.o , 4. 375, 
de 17 de agôsto de 1964 (Lei do { 
Serviço Milltar) ..•........•.• 

- n.0 133/65, que autoriza a aber
tura de crédito especial de 
Cr$ 200.000.000 ao Ministério 
da Justiça e Negócios Interio-
res, para atender a despesas 
com o Território do Amapá, 

236 
290 

57 
e 

169 

~:!e~~~~~ ~~~~~~~~~s. ~~~e.~~~ { 4! 
166 

- n.0 134/65, ·que dispõe sôbre a· 
forma de fixação do impôsto · 
sindical .devido pelos estabele- { 
cimentos rurais ............. . 

. . 
- n.0 143/65, que altera disposi-

tivos da Lei n.o 4.539, de 
10-12-64, que aprovou o Orça
mento Geral da União para o { 
exercicio de 1965 ........... . 
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41 
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290 
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- n.o 145/65, que institui o nôvo 
Código Florestal ............ . 

- n.o 146/65, que autoriza o Po
der Executivo a abrir,· ao Es
tado-Maior das Fôrças Arma-

.· das, o crédito especial de Cr$ 
6.400.000.000, para atender a 
despesas com o Destacamento 
Brasileiro da Fôrça Interame~ • 
ricana :...._ FAIBRAS ......... . 

- n.o 147/65, que aplica. disposi-
. ções das Leis n.os 2 .370, de 
9-12-54, e 3. 765, de 4-5-60, aos 
Oficiais-Engenheiros da Re
serva de 2.a.. Classe da Aero-

Pág. 
178 
191 
202 
236 
269 

184 

. náutica convocados para o ser- { 
viço· ativo .................. . 

188 
e 

304 

- n.o 148/65, que revigora o art. 
4.o da Lei n.0 4.220, de 1.0-6-63, 
que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Via
ção e Obras Públicas, o crédito· 
especial de até Cr$ 100.000.000, 
para o fim que menciona .... 

- n. 149/65, que autoriza. o Po
der Executivo a abrir, pelo Mi
nistério das Relações · Exterio
res, o crédito especial de Cr$ 
60.000.000, para atender às 
despesas com a. realização da 
VIII Bienal de. São Paulo .... 

- n.o 150/65, que fixa o grau .mt- · 
nimo para aprovação de candi
datos ao serviço Público Fe-
deral ...... : ................. · 

_ n.o 1Sl/65, .que modifica .o art. 
11 e seus parágrafos da Lei n.o 
1.493, de 13 de dezembro de 
1954, alterados pela Lei n.O { 
2.266, de 12-7-54 ............ . 

_ n.o 152/65, que fixa novos va
lôres dos simbolos do quadro 

186 

187 

47 

46 
313 
335 

do pessoal do Tribunal Regia- · 
nal do Trabalho da 6.a. Região, 

LI 

Pág. 

e dá outras providências . . . . 316 

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N.0 9/65 . ' ' 
- Discutindo o , que torna . · 

obrigatório às representações . ·. 
oficiais do Brasll, no exterior,. 
O USo exclusivo' de véicUlOS .f~
bricados pela indústria auto-. 
mobllistlca nacional; dlsc. do 
Sr. Vasconcelos Torres . . • . • . • 275 

PROJETO DE ~ DO SENADO 
N.O 12/65 ' 

- Encaminhando a votação do 
--, que dispõe sôbre .paga-
mentos efetuados com che-
ques de viàgem, e dá outras 
providências .. .. .. .. .. ... .. .. . 174 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.O 45/65 

- Apresentando o , que · 
dispensa do lmpôsto de renda, 
a partir do presente exercicio, · · 
pelo espaço de vinte anos, tô
da atividade industrial que se 
exerça na. Amazônia; disc~ do 
sr .. Eduardo Assmar . . . . . . . . . 160 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N,O 47/65 
- Justificando a apresentação do 
--, de sua autoria; que dis-
põe sôbre a aplicação dos cor
retivos de· desvalorização da · 
moeda e elevação do custo de 
vida, de acôrdo com os indices . 
fornecidos pelos órgãos oficiais 
competentes, aos vencimentos; 
salários e soldos de servidores 

· públicos civis ou militares da 
União; dlsc. do Sr. Vasconcelos 
Tôrres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

- n.o 30/55, que autoriza os es
tabelecimentos bancários a 



LII 

. substltuirem, em suas contabi
lidades, o livro "Diário" de es- : 

· : crituração mercantil pelo livro · 
"Balancetes Diários e Balan
ços", cujas caracteristicas de-

• fine: atribui eficácia probató-
ria aos lançamentos efetuados 
segundo o siStema.·· de "parti- . 
das ou vouchers" . ~ . ; . . . .. .. . · 

' • • j J ' 

- n.o 3/60, que dispõe sôbre au- . 
torização pàra. emissão de pa.

, pel-moeda de . curso forçado .. 
,, . . ...... ~·· .. . 
- n.o 42/63, .... que institui, nos 

Bancos; a: 1Ciutelra de Crédito 

306 

272 

::ai:. ~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~~~~~~~. { :;: 
- n.O ·49/63, qüe a.utoriza o Po- . 

der Executivo a· mandar editar 
· · as obras · completas de ·Lúcio { 

de Mendonça . ; ·, · .. ; ........... · 

- n.o 79/63, que .. revoga o art. 78 
e seus, 11 da Lel.n.0 4.242, de 
17-7-63;.que fixa. novos valõres 
para. os vencimentos dos servi- · 
dores do -Poder .Executivo, CI
vis .e, Militares, cria. .o .Fundo 

· : Nacional. de Investimentos, e · 
dá outras providências .· ..... 

- n.o 1911J4, que detel'lllln'a a em:- . 
boração do Plano , d.e Aplicação 
dos· .recursos de , que tra.ta. o 
art. iiÍ9. da C:OnstltutÇão, e dá 
outrali provldênctás · .... :. ··~ .. 

·'·· .. ' ' ... ' 

_ n.o 31/64,: que dispõe sôbre ·a 
equiparação, ao crime •de con
trabando ··ou' · descamlnho, do 
deslocamento de · ca.fé para. · 
destino , diferente do autorlza-

224 
.e 
342 

308 

. 271 

dopéloiBC : .......... : ...... · 273 

- n.o 40/64, que altera o Decre-
to-Lei n.0 4.545, de 31-7-42, e 
dá outras providências . ·. . . . . 19 

- n.o 56/64, que determina o 
número minlmo de reuniões 

do Conselho Dellbera.tivo e do 
c o n s e 1 h o Consultivo da. 
SUDEPE ......... · ....... I o •••• 

-· n.o 75/64, que estabelece nor
. mas para a remessa. e aprecia
ção dos a.tos denegató~s de 
registro sob reserva do Tribu- · 
nal de Contas 'da União, no 
Congresso Nacional ......... . 

- n.o 9/ÍI5, que toma obrigatório 
às represerita.ç(ies oficiais · do 
BraSil, no exterior, o . uso ex
clusivo de vefculós fabricados 
pela Indústria automobllfsti-
ca nacional ~. ~ .. -..... -........ · 

- n.o 12/65, que dispõe sôbre pa.- ·· · 
gamentos efetuados com che- . 
ques de ·viagem, e dá outras { 
providências .. .'.. . .. .. .. . . .. . . 

- n.o 27/65, que estabelece .nor
mas sôbre o crédito de relação 
de emprêgo autoriZativo do pe
dido de falência. e modifica o 
Decreto-Lei n.0 7.661, de { 
21-~-45 (Lei de. Falências) ... · .. 

- n.o 45/65, que dispensa do lm• 
põsto de renda, a pa.rtlr do 
presente exerciclo, pelo espaço 
de vinte :anos, tôda ativfdade 
industrial que' se exerça na. 
Amazônia . legal ...... •· ..... . 

..,:.;; n.o 46/65, que declara de uti
lidade. pública. a Irmandade da 
Santa. Casa de Misericórdia de 
Valença, com sede em Valença, 
Estado do Rio de Janeiro .... 

- n.o 47/65, que dispõe sôbre a. 
apllca.ção dos corretivos de 
desvalorização da moeda e ele
vação do custo de vida, de 
acôrdo com os indlces forneci- · 
dos pelos órgãos oficiais com
petentes, aos vencimentos, sa
lários e soldos de servidores 

345 

237 

274 
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174 

143 
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171 

162 

229 



Pág. 
públicos civis ou mWtares da. 
União .......... .... ......... 287 

PROJETO DE RESOLUÇAO 

- n.o 58/65, que suspende, a. exe-
cução do art. 20, n.0 XVI, all-
neas a e b; do art. 21, n.0 XI, 
e do art. 102 da Constituição 
do Estado de Goiás, declara-
dos' inconstitucionais por de-
cisão definitiva do STE',. na 
Representação n. 0 108 ..... , .; .• , 39 

...:..: n.0 . 59/65, que suspende, em 
parte, a execução da Lei n.o 
3 .123, de 31-10-62, · do Estado 
de Banta Catartna .. .. .. .. .. 225 

- n.o 69/65, ·que suspende a. exe
cução da letra b do § 2.0 do 
art. 3.o da Le1 n.0 5. 917, de 
26-12-81, do Muntciplo de São 
Paulo, que manda computar, 
no movimento económico, o 
valor de mercadorias . transfe
ridas. de um estabelecimento 
para suas filiais, para o efeito 
do cálculo do lmpôsto de in
dústria e profissões, declara- { 
da inconstitucional pelo STF 

- n.o 76/65, que nomeia Adherbal 
Távora de Albuquerque para o 
cargo de Dlretor do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal 

- n.o 77/65, que nomeia os Drs. 
José Farani e Juarez · Abdul
ma.ssih para os cargos vagos 
de médico do Quadro da. Se
cretaria do Senado Federal .. 

- n.o 78/65, que nomeia. Durv11Ie 
de Barros Silva para o car
go de Operador-Eletrlclsta da 
Usina Geradora, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal 

RADIO JORNAL DO BRASIL 

- De homenagem, pelo trans
curso do 30.0 aniversário de,

1 

213 
e 

342 

55 

56 

56 

Lili 

Pág, 
fundação da. ; disc. do 
Sr. Vasconcelos Torres . .. .. . 265 

REELEIÇAO 

- Defendendo a emenda consti
tucional que. permitirá a 
do Sr. Presidente da. RepúbU
ca; dlsc. do Sr. ~osué .. de 
Souza . : . .. ; .... o ...... ·.. .. .. 134 

RENDAS MUNICIPAIS 

- Solicitações n6' s e n t1 d,o do . 
acréscimo de um parágrafo ao · 
art. 20 da. Constituição Fe- · 
deral, com relação .às , de · 
diversos órgãos . ; ............ ~ 318 

REQUERIMENTO 

- n.o 508/65, do Sr. José Ermi-
rto, de informações ao Mlnis- { 26 
térto das Mln.as e Energia :.. . :

7 
- n.o 509/65, do Sr. José Ermi.;. 

rio, de informàções ao M1n1s:- { 27 
térto da Fazimda. ......... ; ~ . . .· . :

7 
- n.o 510/65, ·do Sr .. Mello Bra

ga, de adiamento dá dlséussão · 
do Projeto de Lei da Câmara 
n.O 140/63 · . ; .. ; ; " .. ; . ; ...... 

- n.o 511/65, do Sr. José Ermirlo, 
de informações ao Mlnlstérlo 

40 

das Minas e Enerjla . . . . . . . . . 132 
- n.o 512/65,. do. Sr. Dylton 

Costa, de informações ao Sr. 
Ministro Extraordinário para 
o Planejamento e Coordena-
ção Econõmlca .. .. . .. .. .. .. .. 133 

- n.o 513/65, · do· Sr. Dylton 
Costa, de Informações ao MI-
nistério . da Fazenda . . . . . . . . • 133 

- n.o 514/65, do Sr. Dylton 
Costa, de Informações ao MI
nistério da Justiça e Negócios 
In tenores .................. . 

- n.o 515/65, do Sr. Fillnto Mül
ler, de informações ao Sr. MI-

133 . 
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Pár. 

nistro .-da. Viação e. Obras Pú-
.bllcas ......... ~ .. ·~ ......•..• , . 137 

- n.0 516/65, do Sr. Zacha.rias 
de Assumpçáo, de licença. para 
afastar-se dos trabalhos do se-
nado .... ~ .. · .. .--. ~ . , ........ -.. · · · 163 

- n.0 517/65, do Sr. Irtl1eu 
Bornhausim, de desigJÍação de · 
. inna Comissão para. represen-
tar o Senado no I. Simpósio 
Intem~clonal de.TUrlsmo e. III 
Simpósio Na.Clonal de TUrismo, 
no Rio de Janeiro .......... .. 

' .... ' ' 

- n.0 518/65, do Sr .. · José Cândl- . 
. . do Ferraz, .de llcença..pa.ra tra- . 

ta.mento de saúde ..........• 
' .. ··-· '. 

- n.0 519/65, .do Sr. Gilberto Ma
,rinho, de Informações a.o MI

. ·nlstério da Faze~da. : ...... ; ... · 

- .n.o. s2ot65, do 'sr: Heribaldo 
VIeira, e. outros, de convocação 
,dos srs. ; Mirilstrcis . das .Minas · 

· ··e Energia;· Extraordlriárlo ··para. 

163 

164 .. 

164 

Assuntos do Pla.nejamento e 
'coorde:nação Económica, Agrl~ . 
cultura,.· da' VIaçãO' e Obras · =· ;~~,~~ .. ':.~ t :~ 

- n.0 521/65, dÓ Sr .. Daniel Krte
ger, de destaque, para rejeiÇão, 

·· da Emenda n.0 .2 a.o Projeto 
de Ler da Câmara n.0 131/65 •. 

- n.0 522/65, do:Sr. Daniel Kr1e-
ger, de retirada, da Ordem do . 

· Dia, da matéria constante do 

165 

item n.0 .3 . . . . . . . . . . . • . . ... . • . . 214 

- n.0 523/65, do Sr. Aloyslo de 
· Carvalho, de adiamento da. vo- · 
tação do Requerimento n.o 
522/65 I I o 1 o 1 I o I I I I I 1 o 1 1 1 t O I I I 

0 214 

- n.0 524/65, do Sr. Eurico Re
zende, de destaque, para rejei
ção, do a,x:t. 6.0 do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 129/65 • . . • 215 
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- n.0 535/65, do Sr. Raul Giu
berti, de informações ao Sr. 

· Ministro da Viação e Obras 

Pãr. 

Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 285 

- n.0 536/65, do Sr. José Ermf:.. 
rio, de informações ao sr. MJ- · 
nistro · Extraordinário para os 
Assuntos· do Gabinete Civil . • . 286 

- n.0 537/65, do Sr. Vasconcelos 
Torres, de informações ao Mi
nistério da Agricultura. .. . .. . : • 286 

- n.0 538/65, do Sr. Vasconcelos 
Torres, de' informações áo MJ
!llstérlo da Indústria. e do Co-

. mércio - Instituto Nacional 
do Sal ....... · .............. . 

- n.0 539/65, do Sr. Aarão Stein
brucli, de informações ao Pre:. 
sidente' dó Iilstltuto ·do Açú-
car e do Alcool .............. . 

- n.0 540/65,' do Sr. Aarão Stein
bruch, de informações ao Sr. 
Ministro das · Mlrias e Eriergta. 

... 
- n.0 541/65, do Sr. Paulo Bar

ros, para. que . sei a designado 
um membro. d!' ()asa.. para. re
presentar o Senado nas come
mora.ç. ões do Dia de Alegre, no { 
Estado. do Esplrito Santo .... 

. . 
- n.0 542/65, do Sr. Antônio Ba.l

bino, de llcença para. ·se ausen-
tar do Pais · ................ . 

- n.0 543/65, do Sr. Cattete Pi
nheiro, . de · llcença para se 
afastar dos trabalhos ....... . 

- n.0 544/65, do Sr. Dinarte Ma
riz, de licença para tratar de 
interêsses particulares ...•... 

...: n.0 545/65, do Sr. Daniel Krle
ger e outros, de urgência para 

n.0 151/65 .................. . 
o Projeto .de Lei da Câmara { 

286 

286 

287 

287 
e 

312 

291 

291 

291 

298 
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312 

- n.O 546/65, do Sr. José Enni
rio, de informações ao MJnls- · 

LV 

Pág. 

tério ·da Fazenda ~ .. ; .. .. .. .. · 321 

- n.0 547/65, do Sr. Barros car-
valho, de· llceriça para trata-· 
mento de saiíde .... ; .... , .... · • 

RESPOSTA A REQUERIMENTO 
DE INFORMAÇOES. ·. 

- n.0 16~/6S, do sr'. José . Ermf
rio, enviada pelo Ministro da, 
Agricultura· ..... ~-... .'.· .. :·~ ~ ~. 

'.'l 

- n.O 46/64, do Sr. · Aarão Btein
bruch, enviada pelo Sr. MJnls-
tro da Agricultura .......... . 

- n.0 26/65, do Sr .. Antônio .Car-:
los, enviada pelo Sr. Ministro · 
da Viação. e. Obras Públlcas ... 

- n.0 72/64, do Sr .. José Erml., 
rio, enviada pelo Sr. MJnlstro 
da Viação e Obras Públlcas ..• ·. 

..:. n.0 500/64,· do Sr.· D!narte Ma-· 
riz, enviada pelo Sr. Ministro 
Extraordinário para .os Assun
tos do Gabinete . Civil ........ 

...:. n.0 575/64, do sr; Miguel Coú
to, enviada ·.pelo Sr. MJnlstro .. 
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107 .a Sessão da 3.a Sessão Legislativa da 5~a Legislatura, 

en! 2 de agôsto de 1965 

PRESIDENCIA DO SR. GUIDO MONDIN 

As 14 horas · e 30 · minutos, l)cham-se 
presentes os Srs. Senadores: · 

Edmundo Levi - Arthur Vlrgülo -
· Menezes Plmentel - Pessoa de Queiroz 

- José Ennirlo - Silvestre Péricles 
- Herlbaldo Vieira - José Leite - Ell· 
rico Rezende - Afonso Arlnos - Bene
dicto Valladares -.Nelson Macu!an -
Guido Mondln. 

O. S.R. PRESIDENTE .(Quldo Mondln): 

A lista de presença acusa o comparecimen
to de 13 Srs. Senadores. Havendo número le
gal, declaro aberta a SessAo. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 2.0-Secretário procede & leitura 

da. Ata da sessão anterior, que é a pro
. va.da sem debates. 

O Sr. 1.0-Secretârio lê o seguinte 

EXPEDmNTE 
MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPCBLICA 

- n,0 276/65 .<n.0 de origem 514/65), de 9 
de julho - Restitui, após sanção, dois 

dos autógrafos do Projeto de Lei da 
Cê.mara· n.o 118/65 (projeto que se tra.ns
formou na Lei n.0 4.724, de 9·7-1965); 

- n.o 277/65 (n,0 de origem 515/65), de 12 
' de julho - Agradece a comunicação re

ferente à aprovação da escolha do Sr. 
Ernane Pinto de Barros para Integrar 
o Conselho Administrativo da Caixa 
Económica Federal do Maranhll.o; 

- n.o 278/65 (n,0 de origem 524/65), de 
14 de julho _.Restitui, após sanção, dois 
dos autógrafos do Projeto de Lei da 

Câmara n.0 20/65 (projeto que '!le trans· 
formou na Lei n.0 4.733, de 14·7·1965); 

- n.0 279/65 · <n.0 de origem 525/65), de 14 
de julho - Restitui, após sançlto, dois 
dos autógrafos do Projeto de · Lel da 
Câmara n.0 122/65 (projeto que se 
transformou na Lei n,0 4.734, de • , , , , 
14-7-1965); 

.;... n.0 280/65 (n.0 de origem 526/65), de 14 
de julho - ·Restitui, após sanção, dois 
dos autógrafos do Projeto de Lel da 
Câmara n,0 119/65 (projeto que se trans· 
formou na Lei n.0 4.735, de 14-7-1965); 

- n.0 281/65 (n,0 de origem 528/65), de 15 
de julho - Encaminha autógrafo da Lei 
n.0 4.737, de 15 de julho, que .Institui o 
Código Eleitoral (sancionado de &Cerdo 
com o disposto no art. 4,0 , oaput, do Ato 
Instttuclonal) ; 

- n.0 282/65 (n.0 de origem 533/65), de 15 
de julho - Restitui, após promulgaçlio, 
dois dos autógrafos do .Projeto de Lei 
da Câmara n.0 75/65, mantido pelo Con
gresso após veto presidencial (projeto 
que fixa novos valOres dos slmbolos dos 
cargos do Quadro do Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho 
da l,a Região e dá outras providências); 

- n,0 283/65 (n.0 de origem 534/65), de 15 
de julho - Restitui, após promulgaçlio, 
dois dos autógrafos dos dispositivos, 
mantidos pelo Congresso Nacional, após 
veto presidencial, do Projeto que se 
transformou na Lei n.0 4.502, de , . , , , , 
30·11-1964, que dispõe sObre o ImpOsto 
de Consumo e reorganiza a Diretorla 
de Rendas Internas; 
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- n.• 284/65 (n.• de origem 535/65), de 15 
de julho -Restitui, após promulgaçâo, 
dois dos autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 297/64, mantido pelo 
Congresso Nacional após veto presiden
cial (projeto que dispõe sObre o prazo 
de validade de concursos públlcos para 
candidatos que estejam exercendo ou 
hajam assumido mandato legislativo ou 
executivo>; 

- n.• 285/65 (n.• de origem 536/65), de 16 
de julho- Restltui .. dois dos autógrafos 
do Projeto de Lei da Câmara n.• 156/63 
(projeto que, sancionado, se transformou 
na Lei n.• 4.743, de ·16-7-1965; 

- n.• 286/65 <n.• de origem 537/65), de 19 
de julho - Restitui, após sançâo, dois 
dos autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara n.• 123/65 (projeto que se trans
formou na Lei n.• 4.744, de 19-7-1965); 

- n.• 287/65 (n.• de origem 538/65), de 21 
de julho - Restitui, após sanção, dois 
dos autógrafos do Projeto de Lei da · 
Câmara n.• 109/65 (projeto que se trans
formou na Lei n.• 4.745, de 21-7-1965). 

RESPOSTAS A PEDIDOS .DE 
INFORMAÇõES 

I - do Sr. Ministro Eztraordlllárlo para 
os Assuntos do Gabinete Civn: 

Oficio n.• 268/SRP/65, de 12-7-65, 
com referência ao Requerimento 
n.• 303/65, do Sr. Senador Attfllo 
Fontana; 

II- do Sr. Ministro da Aeronáutica: 

Aviso n.• 051/GM5/269-R, de ...••• 
19-7-1965, com referência 
ao Requerimento n.• 264, 
de 1965, do Sr, Senador 
Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• 052/GM5/270-R, de ..•..• 
19-7-1965, com referência. 
no Requerimento n.• 122, 
de 1965, do Sr. Senador 
Jefferson de Aguiar; 

m- do Sr. Ministro da Agricultura: 

Aviso :n.• 130/AP/Br, de 16-7-65, com 
referência ao Requerimen
to n.• 46/64, do Senhor se
nador Aarão Stelnbruch; 

AViso n.• 136/AP/Br, de 16~7-65, com 
referêricla ao Requerimen
to n.• 365/65, do Sr. Sena
dor Adalberto Sena; 

AViso n.• 137/AP/Br, de 16-7-65, com 
referência ao Projeto de 
Lei n.• 162/63, do Sr. Se
nador José Ermfrlo; 

AViso n.• 145/AP/Br, de 16-7-65, com 
. referência ao Requerimen

to n.• 28/65, do Sr. Sena
dor José Ermfr!o; 

IV - do Sr. Mlnlatro da Educaçio e Cul
tura: 

AViso n.• 1.020, de 14-7-1965, com re
ferência. ao Requerimento 
n.• 280/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

V- do Sr. Ministro da Saúde: 

AViso n.• 20/Br, de 5-5-1965, com re
ferência ao Requerimento 
n.• 78/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

AvisO n.• 19/Br, de 5-5-65, com refe
rência ao . Requerimento 
n.• 575/64, do Sr. Senador 
Miguel Couto; · · 

VI- do Sr. Ministro da Fazenda: 

AViso n.• GB/252, de 14·7-65, com 
referência ao Requerimen
to n.• 180/65, do Sr. Sena· 
dor Vasconcelos TOrres; 

VII - do Sr. Ministro da Indústria e do 
Comércio: · 

.· .... 

AViso'AP/n.• 91, de 21-7-65, com re
ferência ao Requerimento 
n.• 175/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

Aviso AP/n.• 100, de 21·7·1965, com 
referêncio. ao Requerlmen-

i 
. 1 

; 

' 

·• 

f.i 
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,. 
í: 
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to n.• 47/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

Aviso AP/GM/n.• 102, de 21·7·1965, 
com referência ao Reque
rimento n.• 278/65, do Sr. 
Senador. Dylton Costa; 

Aviso AP/n.• 109, de 27·7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 317/65, do Sr. sena
dor Vasconcelos, TJ')rres; 

Aviso AP/n.• 111, de 27-7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 256/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; · 

Aviso AP/n.• 114, de 27-7~1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 255/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

vm - do Sr. Ministro das MIDas e Ener
rfa: 
Aviso GM n.0 164/65, de 12·7-1900, 

com referência ao Reque
rimento n.• 248/65, do Sr. 
Senador Vasconcelos TOr
res; 

Aviso GM n.• 165/65, de 12·7·1965, 
com referência ao Reque
rimento n.• 331/65, do Sr. 
Senador Vasconcelos TOr
res; 

Aviso GM n.0 166/65, de 12·7·1965, 
com referência ao Reque
rimento n.• 89/65, do sr. 
senador Arthur Virgfiio; 

IX - do Sr. Ministro das Relações Exte
riores: 

A:vlso DP/DA/G/10/310, de 10·5·1965, 
com referência ao Reque
rimento n.• 105/65, do Sr. 
Senador Vasconcelos TOr
res; 

X - do Sr. Mlnlstro da Vfa9lio e Obras 
PúbUcas: 

Aviso n.• B/194, de 12·7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 148/65, do Sr. Sena
dor Adolpho Franco; 

Aviso n.• B/195, de 12·7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 152/65, do Sr. Sena· 
dor Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• B/196, de 12·7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 181/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• B/197, de 12·7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 193/65, do sr. Sena
'dor Vasconcelos TOrres; 

AvisO n.• B/198, de 12-7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 252/65, do Sr. Sena· 
dor Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• B/211, de 15-7-1965, com 
referência ao ReqUerimen
to n.• 194/65, do Sr. Sena· 
dor Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• B/213, de 15-7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 283/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• B/214, de 15-7-1965, com 
referência ao Requerimen· 
to n.• 345/65, do Sr. sena
dor Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• B/219, de 15·7-1965, com 
referência ao Requerimen
to n.• 236/65, do. Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres. 

O FI CIOS 
Do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos 

Deputados, de comunicação da aprovaçio 
de emendas do Senado a proposições da
quela Casa, a saber: 

Of. n.• 1.855, de 8 de julho - com referên· 
cia às emendas ao projeto de lei que 
abre ao Poder Legislativo o crédito es· 
peclal de Cr$ 415.756.000, destinado a 
pagamentos devidos ao Instituto de 
Previdência dos Congressistas (I.P.C.); 

Of. n.• 1.925, de 14 de julho - com referên· 
ela ao substitutivo do Senado ao proje
to de lei que regula. as atividades do 
representante comercial autOnomo. 
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PARECERES 
PARECER 

N.0 952, DE 1965 

da Comissão Diretora, apresentando a 
. redaçio final do Projeto de Resolução 

n.• 76, de 1965, que nomeia Adherbal Tá
vora de Albuquerque para o cargo de Dl
retor do Quadro da Secretaria do Sena
do. 

A Comissão Dlretora apresenta a redação 
flnlll do Projeto de Resolução n.• 76, de 1965, 
nos seguintes tênnos: 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1965 

. o Senado Federal resolve: 

Artigo úulcct - J!: nomeado, de acOrdo com 
o art. 85, aUnea c, n. • 2, do Regimento Inter
no, para o cargo isolado de Dlretor, PL-1, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Adherbal Távora de . Albuquerque. 

Sala da Comissão Diretora, em 15 de ju
lho de 1965. - Moura Andrade - Nogueira 
da Gama - Cattete Pinheiro - Joaquim 
Parente - Gaido Mondln. 

PARECER 
N.0 953; DE 1965 

da Colllilsio Dlretora, apresentando a 
redação final dD Projeto de Resolução 
n.• 77, de 1965, .qne nomeia os Doutores 
José Farani e Juarez !Lbdulmssslh para 
os cargos vagos de Médico do Quadro da 
Secretaria do Senado. 

A Comissão Diretora . apresenta a redaçlio 
final do Projeto de Resolução n.O 77, de 1965, 
nos seguintes tênnos: 

RRESOLUÇAO N.O , DE 1965 

O Senado Federal resolve: 

Artigo úuleo - Slio nomeados, de acOrdo 
com o art. 85, allnea c, n.• 2, do Regimento 
Interno (Resolução n.• 2, de 1959)', para os 
cargos vagos de Médico, PL-3, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal, José Farani 
e Juarez Abdulmassih. 

Sala da Comissão Dlretora, em 15 de ju
lho de 1965, - Moura Andra.de - Nogueira 
da Gama - Cattcte Pinheiro - Joaquim 
Parente - Guido Mondln, 

PARECER 
N.O 954, DE 1965 

da Comissão Diretora, apresentando a 
redaçio final do Projeto de Resoluçio 
n.• 78, de 1965, que nomeia Durvile de 
Barros snva para · o. cargo de Operador 
Eietrlcista da Ull.lna. Geradora. 

. A Comissão Dlretora apresenta a redaçlio 
flnOl do Projeto de Resolução n.• 78, de 1965, 
nos seguintes tênnos: 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1965 

o .senado Federlll resolve: 

Artigo úuleo - J!: nomeado, de ·acOrdo com 
o art. 85, _allnea e, n.• 2, do Regimento Inter
no, para o cargo vago, de provimento efetivo, 
de Operador Eletriclsta da Usina Geradora, 
PL-7, do Quadro da secretaria do Senado 
Federal, Durvlle de Barros Silva. 

Sala da comissão Diretora, em 15 de ju
lho de 1965. - Moura Andrade - Nogueira 
da Gama. - Cattete Pinheiro - Joaquim 
Parente - Guido Mondln. 

PARECER 

N.0 955, DE 1965 

da Cômissão do Poligono das Sêcas, 
sõbre o Projeto de Lei n.0 1, de 1965 
(Projeto de Lei n.• 4.583-C/62, na Câ
mara), que Inclui, no Poügono das Sê
cas, o Município de Vitória da Conquis
ta, no Estado da Bahla; e dá outras pro
vidências. 

Relator: Sr. AuréUo Vianna 

O projeto, de autoria do Deputado Edval
do FlOres, é claro nos seus objetlvos, retlfica 
injustiças e promove o desenvolvimento de 
algumas regiões que, não fOsse êle, seriam 
vitimas de discriminações revoltantes e in
compreensivels. 

Como aceitar-se que um Munlciplo, criado 
com o desdobramento da área de outro, si
tuado no Pol!gono das Sêcas, não goze dos 
mesmos benefícios e vantagens daquele do 
qual saiu para formar uma outra entidade 
comunal? 

O Município de Vitória da Conquista estava 
incluído na área do Pollgono das Sêcas, por-
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quanto do Polígono fazia parte um seu Dis
trito, que foi posteriormente elevado à cate
goria de Municfplo. 

Por que, então, Vitória da Conquista, Mu
nlcfplo encravado em pleno Nordeste, nas 
regiões das sêcas, perderia a oportunidade 
de melhor desenvolver-se, por não mais lhe 
pertencer o Distrito que ganhara a sua in
dependência politica e administrativa? 

• 
O projeto, portanto, não somente ampara 

o recém-criado Munlcfplo, como transfere 
para o Municfplo-MAe aquêles direitos que 
o · Distrito dêle desvinculado · levara. 

Merece o Deputado Edvaldo FlOres os 
.maiores encOmios pela sua inteligente e jus
ta inlclatlva. 

Pelo exposto, o nosso parecer é favorável 
. ao projeto, portanto pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 
1965 .. - Argemiro de Figueiredo, Presidente 
- Aurélio Vianna, Relator - José Ermlrio 
- Sebastião Archer - Heribaldo Vieira. 

PABECEB 

N.• 956, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre . o Projeto de Lei do Senado n. • 19, 
de 1960, que regula o uercicio da Odon-
toiorla. · 

Relator: Sr • .Jefferson de Agular 

O projeto de lei do Senado foi apresenta
do pelo ex-Senador Paulo Fernandes, em a 
Sessão de 13 de abril de 1960, tendo por ob
jeto a fixação de normas para o exercfcio da 
Odontologia. 

A ComiSsão de Constituição e Justiça apre
sentou substitutivo ao projeto (Parecer 
n.0 707, de 1962), após pronunciamento do 
~tério da Saúde e da Educação e Cultura. 

A Comissão de Educação e Cultura ofere
ceu subemenda ao substitutivo, considerando 
peritos-odontólogos ,os odonto-leglstas e os 
professOres catedráticos. 

A Comissão de Saúde apresentou as Sube
mendas n,0• 2 e 3, alterando a redaçiio do 
Inciso II do art. 6.0 e suprimindo as alfneas 

c e d do art, 9.0 , respectivamente (Parecer 
n.0 302, de 1963). 

Em Plenário foi apresentada a Emenda 
n,o 4, incluindo parágrafo único no àrt. 6.•, 
para garantir aos protéticos tirar ·moldes e 
fazer adaptações necessárias ao :Seu invento, 
se autores de invenções patenteadas, a qual 
mereceu parecer contrário das Comissões. 

Afinal, o substitutivo da Comissão de 
Constituição e ·Justiça foi aprovado, com as 
Subemendas números 1, 2 e 3, rejeitando-se 
a Emenda n.o 4, com pareceres contrários, 
por impertinente. 

Na Câmara dos Deputados, o Deputado 
Braga Ramos ofereceu 13 emendas ao substi
tutivo e a Comissão de Legislação Social, 
aprovando-as, salvo a de n.0 13, apresentou 
substitutivo, que foi aprovado pelo Plenário. 

Das 13 emendas apresentadas, 4 são de re
dação, 2 são aditivas (parágrafo· único do art. 
3. 0 e a de n. 0 13, dos protétlcos, que foi re
jeitada), 3 são substitutlvos (Item I do art. 
6.0 ; Item V do art. 6.0 ; Item VI do art. 6.0 ) e 
4 são modlficativas (Item IX do art. 6.0 , art. 
7.0 ; art. s.o; art. 9.•>. 

As alterações não. são substanciais, afinan· 
• do-se mais com . matéria redacional e de 

aplicação de decretos, portarias mlnlsterials 
e de lei em vigor, que criou os Conselhos 
Regionais de Odontologia (n. 0 4. 324, de 14 de 
abril de 1964), além de ampliar a Unha do 
exercfclo profissional a conhecimentos corre
latos, mas no âmbito da Odontologia. 

Na· apreciação restrita da matéria, no que 
tange à juridlcldade e constitucionalidade, 
nada há. que opOr à sua regular tramitação 
e conseqüente aprovação, cabendo à C"omls
são de Saúde e à de Educação e Cultura ma
nifestarem-se sObre o mérito do projeto. 

Sala das Comissões, em 7 de abril de 
1965. - Aloysio de Carvalho, Presidente 
eventual - Jefferson de Aguiar, Relator -
Edmundo Levl - Heribaldo Vielrn - Antô
nio Balbino - Argemiro de Figueiredo 
Ruy Carneiro - Josaphat Marinho. 
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PARECER 

N.0 957, DE 1965 

da. Cpmi•são de Educação e Cultura, 
sôbre o Projeto de Lel do Senado n.0 19, 
de 1960. 

Rela.tor:. Sr. Arnon de Mello 

o projeto em e.xame visa a. regula.r o exer· 
cicio da. Odontologia. 

1t êle originário desta. Casa. do Congresso, 
sendo seu a.utor o ex-Sena.dor Pa.ulo Fer· 
.nandes. 

Mereceu a. matéria. o mais amplo e minu· 
dente estudo da.s Comissões de ConstitUição 
e Justiça., de Educação e Cultura e de Sa\ide. 

A proposição 1n1c1al, apresentada em ·1960, 
consubstanciava a.s conclusões de prolonga· 
dos estudos de· eminentes fl.gura.s da .classe 
odontológica. 

Por soUcitação da Comissão de ConstitUi· 
ção e Justiça., sofreu, ainda, . o projeto o exa· 
me prévio do Serviço .Na.cional de Fiscllliza· 
ção da. Odontologia., do Ministério da Sa\ide, 
e. o do Ministério. da Educação, que lhe jul· 
garam oportuna a. aprovação e ressaltaram 
a importa.ncla. da.s medida.s nêle proposta.s, 
em fa.ce da necessidade de se a.tuauza.r, a.tra.· 
vés de uma nova lei, tMa. a. esparsa. e frag· 
mentária. legislação até hoje existente e que 
não mais consulta a.os interêsses . da impor· 
ta.nte profissão do odontólogo. 

Com base nos .. elementos tÓrnecidos' por 
aquela.s duas Secreta.rias de Estado, a. Co· 
missão de Constituição · e Justiça. ofereceu 
um substitutivo Integral ao . projeto, . ao· qual 
a Comissão de Educação e CUltura. sditou 
oportuna subemenda reguladora. da situação 
dos peritos-odontólogos, . e a. Comissão de 
Sa\ide mais outra.s dua.s subemendas, a.s quais 
pa.ssaram a integrar o texto f1nal do refe· 
rido substitutivo. 

Chega-nos, agora., o projeto de volta., desta 
vez · alterado pelo substitutivo da Comissão 
de Legislação Social da. Câmara., que resul· 
tou das modificações introduzidas pelo seu 
relator e das doze emendas aprovadas. de 
autoria. do Ilustre Deputado Braga Ramos. 

Examinemos, uma. a uma., as inovações 
contidas no substitutivo da. Câmara dos 
Deputados ao projeto do Senado. 

A primeira modificação refere-se à expres. 
são "Do Dentista Diplomado", constitutiva do 
primeiro titulo do projeto do Senado e que 
o Ilustre Relator da Comissão de Legislação 
Social da Câmara., Deputado Ad:Vllo Vlallna, 
cla.ssificou de pouco adequada, substituindo-a. 
pela. expressão "Do Cirurgião-Dentista". 

Entendeu o autor do substitutivo da Câ· 
mara que a expressão "Dentista Dlploma.do" 
poderia. ensejar a idéia da. existência., ou de 
direito ou de fato, de dua.s categoria.& ou ti· 
pos de dentista.&: o diplomado e o emplrlco, 
devendo relévar, ainda, segundo o meSmo 
Deputado, que a.s Fa.cUldades de OdontOlogia. 
conferem aos seus graduados, não a denomi
nação de dentista.& diplomados, ma.s sim o 
titulo de "Cirurgião-Dentista". 

Tal alteração se nos afigura de c11mlnuta 
significação. · 

No· nosso entender, a expressãÓ "Dentista 
Diplomado" além de não envolver necessà
rlamente aquela suposta diferenciação (mes
mo porque o cirurgião-dentista não pode 
ser outro senão o diplomado), parece·nPs, 
·i:relo contrário, mais apropriada, em fa.ce do 
que consta do Parecer n.0 299, do egrégio 
Conselho Federal de Educação, que fixou em 
quatro anos o curso de formação do cirur
gião-dentista. e lhe esta.beleceu o currlculo 
inúlimo. 
_ De fato, por, êsse parecer, naquele prazo, 
será. posslvel desenvolver-se o ensino. da.s ma
térias constantes dos ciclos básico e profis· 
sional, "que habilitam o diplomado" (as ex
pressões são do Conselho Federal de ·Edu
cação) para. as tarefas comuns da profissão. 

Como se vê, diplomado é gênero, c1rur8(ão
dentlsta. é espécie, é o formado por um curso 
de Odontologia.. Ademais, só pode existir o 
cirurgião-dentista., na forma. da. lei, se êle 
fõr diplomado. O diploma é que dá ao cirur
gião-dentista. a. faculdade de exercer legal
mente sua Importante profissão. 

Destarte, preferimos manter a expressão 
do projeto do Senado, entendendo, contudo, 
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que a expressão do substitutivo da .Câmara. 
poderá. ser, sem Inconvenientes, também 
a.dotada. 

A segunda emenda do substitutivo da Co
missão de Legislação Social é aditiva ao ar
tigo 2.0

, e manda que o cirurgião-dentista, 
para que possa. exercer legalmente a profis
são, se Inscreva "no Conselho Regional de 
Odontologia sob cuja jurisdição se achar o 
local de sua atividade". 

Esta alteração é Inteiramente justa, de vez 
que decorre de imperativo legal, visto como 
a Lei n.0 4.324, de 14 de abril de 1964, que 
criou o Conselho Federal e os Conselhos Re
gionais de Odontologia, já estabelece esta exi
gência que, sôbre ser conveniente, constitui 
norma comum a tôdas as profissões até hoje 
regulamentares. Cabe apenas notar que, se 
o projeto do Senado não inseriu tal preceito, 
resultou do fato de a. citada. lei ser posterior 
à. sua apresentação. 

O substitutivo da. Câmara oferece, como 
terceira novidade, o acréscimo no art. 3. o das 
expressões: "e satisfeitas as demais exigên
cias do artigo anterior". 

Perfeitamente procedente esta. modificação, 
de vez que decorre do que ficou estabelecido 
no artigo ·2.• e sôbre o qual já nos manifes
tamos fa.vorà.velmente. 

Ainda no art. 2.0 , parágrafo único, a Co
missão de Legislação Social aprovou emen
da de redaçã.o do Deputado Braga. Ramos, 
que melhor se ajusta. às normas da. técnica 
legislativa. 

Já no artigo 3.0 foi aprovada e incorpora
da a.o texto do substitutivo da. Câmara a. 
Emenda n, 0 3, do mesmo Deputado, man
dando acrescentar um parágrafo, segundo o 
qual a revalidação do diploma expedido por 
escolas estrangeiras será. dispensada no caso 
de convênios culturais celebrados com outros 
palses. 

Não nos parece que deva merecer aprova
cão tal emenda. O simples convênio cultu
ral, sem a prescrição do principio de reci
procidade que assegure igualdade de ·trata
mento, não deve ser motivo ·suficiente para 

dispensar a revalidação de diploma habili
tador para o exercício de qualquer profissão. 

Se uma lei pela qual o Brasil tenha fir
mado convênio cultural já. consagre o prin
cipio de reciprocidade, então se justificaria 
tal medida, mas então não haveria neces
sidade de fazer constar de outra lei. 

Somos, pois, pela rejeição desta. emenda.. 

Uma outra. alteração, esta de autoria do 
relator do subst~tutivo da Câmara, manda 
suprinúr o art. 5. 0 do projeto do Senado, 
dispositivo êste que determina que "as car
teiras sociais, fornecidas pelos sindicatos de 
Odontologia, depois de visadas pelo Serviço 
Nacional de Fiscalização da. Odontologia. e 
pela. repartição sa.nttâria. estadual compe
tente, constituem prova de registro do diplo
ma de cirurgião-dentista.". 

l!: absolutamente justa. esta. emenda su
pressivo. do substitutivo da Câmara., uma 
vez que a Lei n.0 4.324, de 1964, já referida, 
dispensa. o art. 5.0 do projeto. De fato, de 
conformidade com êsse diploma legal, aos 
Conselhos Regionais de Odontologia, última 
e mais importante conquista da. classe de 
odontólogos, é que deverá caber, de agora 
em diante, o fornecimento e o reconheci
mento das carteiras com validade em todo 
o território nacional e como elemento com
provador do registro do diploma do cirur
gião-dentista.. 

Pela aprovação da emenda. 

Ao art. 7.0 , Item I, do projeto do Senado, 
foi, igualmente, aprovada e Integrada no 
texto do substitutivo da Câmara a Emenda 
n.0 4, do Deputado Braga Ramos. 

Pelo dispositivo do Senadl), compete ao 
cirurgião-dentista "praticar todos os atas 
necessários e pertinentes à. Odontologia, In
clusive a cirurgia e prótese buco-maxllo 
facial". 

Pela emenda da Câmara, compete "prati
car todos os a.tos pertinentes à. Odontologia, 
decorrentes do conhecimento adquirido em 
curso regular ou em cursos de pós-gradua
ção". A alteração p~oposta. é Inteiramente 
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procedente, porquanto a redação do projeto 
do Senado é extremamente restritiva, con
cedendo ao dentista apenas a faculdade da 
prática cirúrgica e protética, quando sabe
mos que a. "Cirurgia Odontológica" e a "Pró
tese Buco-Maxilo-Fa.cial", constituem ape
nas duas das 8 disciplinas do ciclo profis
sional do Curso de Odontologia. Dizendo que 
ao dentista compete praticar todos os atos 
pertinentes à Odontologia, decorrentes de 
conhecimentos adquiridos em curso regular 
ou em cursos de pós-graduação, o substituti
vo da CAmara se harmoniza, por inteiro, com 
o Parecer n,o 299, já mencionado, do Con
selho Federal de Educação, que, ao consti
tUir o currículo minimo das matérias d!s· 
tribuídas. em dois ciclos - o básico e o pro
fissional - faculta ao diplomado por êste 
curso a competência para praticar todos os 
atos decorrentes do conhecimento adquiri
do através das 9 matérias do ciclo básico 
e das 8 do ciclo profissional. 

Pela aprovação desta emenda. 

Ainda ao art. 7. 0, que define a compe
tência dos cirurgiões-dentistas, o ilustre 
Deputado Adylio Vianna incluiu, como atri
bUição dêsses profissionais, o direito de pres
crever e administrar modificação de urgên
cia quando houver necessidade de evitar ou 
combater acidentes graves supervenientes 
com o seu paciente. Tal medida já tinha 
sido reconhecida pela Lei· n.0 1.314, de 1951, 
que até hoje regula. a profissão de dentista. 

Do ponto de Vista desta Comissão, nada 
temos a opor a esta emenda, entendendo 
que melhor deverá sObre ela manifestar-se 
a douta COmisSão de Saúde, Visto que a 
matéria envolve aspectos legais e éticos da 
competência cmsse órgão técnico. 

Uma outra omissão que o substitutivo da 
CAmara corrige, é a referente ao c;lireito que 
deve ter o perito-odontólogo de utWzar, no 
exercicio de suas funções, ou seja, nos casos 
de autópsia, as vias de acesso do pescoço 
e da cabeça humana. 

Não obstante a matéria fugir, igualmente, 
à competência da Comissão de Educaçlio e 

Cultura, as razões invocadas para a sua 
adoção parece-nos inteiramente justificá
veis. Ao que sabemos, o cirurgião-dentista, 
no ciclo básico, onde tem oportunidade de 
estudar Anatomia e Fisiologia, deve adqui
rir tantos e até maiores conhecimentos sObre 
esta parte do corpo humano, por fOrça de 
sua especialização, do que um próprio mé
dico. Nada mais justo, pois, do que se fa
cultar ao perito-odontólogo as vias de acesso 
do pescoço e da cabeça humana. 

SObre o artigo das atribuições foram ofe
recidas, ainda, outras alterações ao projeto 
do Senado, como a Emenda n.0 5, substitu
tiva do item V, e que permite ao cirur· 
gião-dent!sta aplicar a anestesia Joclll "em 
tOdas as suas modalidades". 

Conforme o projeto do Senado, é permi
tido ao dentista "aplicar a anestesia local 
e troncuJar". 

A emenda da Câmara se nos afigura, tam
bém, justa. 

Realmente, a anestesia ou é gerlll ou é 
local. Se é local, ou é terminal ou é re
gional. Falar em anestesia local e troncular 
é redundância, visto que toda anestesia 
troncular é local (regional) . 

De igual modo, altera o substitutivo da 
CAmara a redação do projeto do Senado 
na parte que permite ao dentista o emprêgo 
da anestesia geral. 

Pela proposição do Senado, é licito ao 
cirurgião-dentista empregar a analgesia e 
a hipnose, quando constituirem meios efi
cazes de tratamento. 

O substitutivo da CA.mara propõe que 
seja permitido ao dentista "empregar a anes
tesia geral com assistência do especialista 
e a hipnose, desde que comprovadamente 
habWtado, quando constituirem meios efi· 
cazes para o tratamento". 

Acreditamos que a razão de ser da alte
ração da CA.mara se prenda aos possíveis 
perigos que suponhem alguns existir no 
"trllene" (analgesia) . 

Mesmo não constituindo a emenda ma
téria da inteira e especltica competência 
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desta Comissão, entendemos que a redação 
da Câmara melhor se harmoniza com a 
amplitude da profissão do dentista, enten
dendo, apenas, que se deva suprir a ex
pressão "desde que comprovadamente ha
bilitado". 

Na realidade, ou alguém sabe lllpnotlzar 
ou não sabe. 

Ninguém se forma em hipnotismo como 
ninguém se habilita à prática da lllpnose. 

Se um dentista. sabe hipnotizar, e se a 
lllpnose, como já é reconhecida universal
mente, fOr considerada, em tal ou qUal caso, 
melo eficaz de tratamento, será desnecessá
rio e mesmo Inconveniente a exigência de 
se comprovar que fulano ou sicrano está 
habilitado a praticá-la. 

Pela aprovação, pois, da emenda ao Item 
VI do art. 7.0 do projeto, sem as expressões 
"desde que comprovadamente habilitado". 

A Emenda n.• 7 ao item VII do art. s.• 
dá-lhe nova redaçlio, dispondo, de maneira 
mais correta, sObre a competência de man
ter o cirurgião-dentista laboratórios de pró
tese e Instalações adequadas para pesqUI
sas e análises clínicas. 

Pela aprovação da emenda. 

A Emenda n.• 8, modlficatlva do item 14, 
do art. s.•, manda substituir a expressão "pe
rito-odontológico" pela expressão "perito
odontólogo". 

De pleno acôrdo com a emenda. 

Apenas desejamos salientar que não hou
ve lapso . do Senado, quanto ao emprêgo 
daquela expressão, vez que a Comissão de 
Educação, conforme se pode comprovar de 
seu primitivo parecer, é que foi autora da 
subemenda q\le dispõe sObre o perito-odon
tólogo, não usou a expressão "perito-odon
tológico" e sim "perito-odontólogo", 

O que houve foi 'apenas um êrro datllo
gráfico na redação final do substitutivo do 
Senado. 

Pela aprovação, portanto, desta emenda. 

A Emenda n.• 12, também de autoria do 
Deputado Braga Ramos, altera alguns Itens 
do art, 8.0 do projeto do Senado. 

Assim, veda dita emenda que os den
tistas práticos licenciados pratiquem quais
quer Intervenções sangrentas, salvo as meras 
exodontlas na. região alveolar dos maxilares. 

O projeto do Senado fala em região "gen
glvo-dentãria". Tanto a região alveolar dos 
maxilares, como a região gengivo-dentãria, 
parecem visar b.o mesmo objetlvo, ou seja, 
permitir que os dentistas práticos licencia
dos façam apenas Intervenções cirúrgicas 
cruentas, do tipo da exodontla, e que cln· 
jam tais Intervenções à.s regiões genglvo
dentãria ou alveolar. 

TodaVia, melhor dirá sObre o assunto a 
douta Comissão de Saúde, afigurando-se-nos, 
porém, que as expressões constantes da 
emenda da Câmara são mais apropriadas. 

Acreditamos que, com a colaboração efe
tiva e competente que recebeu o projeto do 
Senado na outra Casa do Congresso atra
vés do substitutivo apresentado, o qual, é 
bom que se diga, não alterou substancial
mente o trabalho Iniciado nesta Casa, acre· 
ditamos, repetimos, terá agora a laboriosa 
classe dos odontólogos um Instrumento le· 
gal que, se não se apresenta perfeito, en· 
cerra contudo as medidas mais reclamadas 
pela saúde pública, e atende aos mais justos 
lnterêsses dos cirurgiões-dentistas do Brasil. 

Manifestamo-nos, pois, pela aprovação do 
substitutivo da Câmara dos Deputados, com 
as restrições apontadas no corpo dêste pa
recer. 

Sala das Comissões, em 19 de· maio de 
1965. - Menezes Pimentel, Presidente -
Arnon de Mello, Relator - Antônio Jucá, 
com restrições - Walfredo Gurgel. 

PARECER 
N.• 958, DE 1965 

da. Comissão de Saúde, sôbre o Projeto 
de Lei do Senado n.• 19, de 1960. 

Relator: Sr. Antônio Jucii. 
Volta à Comlsão de Saúde, sob a forma 

do substitutivo aprovado pela CG.mara dos 
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Deputados, o Projeto de Lei do Senado nú
mero 19, de 1960, que regula o exercício da 
Odontologia. 

A proposição Inicial, de autoria do então 
Senador Paulo Fernandes, regula e meto
diza o exercício da Odontologia no território 
nacional, englobando, em lei única, uma 
série de dispositivos esparsos e às vêzes co
lldentes, que vinham codificando as atlvl
dades dos profissionais da Odontologia, fOs
sem regularmente diplomados ou apenas 
práticos llcenclados. 

Não cabe, aqUi, valorizar o trabalho, que, 
já de si, evidencia a sua importância, mas 
tão-somente anallsar as modificações Intro
duzidas pela Câmara dos Deputados no 
texto aprovado pelo Senado. 

Essas alterações resUltaram de substituti
vo oferecido pela Comissão de Legislação 
Social da Câmara, ·bem como de emendas 
de autoria do Deputado Braga Ramos. 

Inicialmente, foi proposta no substitutivo 
da Câmara a substitUição, no primeiro titUlo, 
da expressão: 

"Do Dentista Diplomado" 
pela seguinte: 

"Do Cirurgião-Dentista". 

A modificação não tem maior profundi
dade, notando-se, entretanto, que a nomen
clatura adotada pelo Senado tem lógica e 
coerência, porque, mais adiante, encontra
mos outro titUlo englobando os direitos, de
veres e restrições de outra categoria ·de pro
fissionais sob denominação: Dentistas Práti
cos Licenciados. 

Assim, vemos que tanto no projeto do Se
nado como no substitutivo da Câmara do~ 
Deputados estão perfeitamente caracteriza
das duas categorias bem distintas de profis
sionais de Odontologia - os diplomados e os 
práticos llcenclados. 

Não cabe, evidentemente, estabelecer qual
quer igualdade de tratamento legal ou re
gulamentar ns duns categorias. As diferen
ças de posslbllldades entre ambas são de tal 
manelrn flagrantes e profundas, que não há 
hipótese de confusão entre elas. O dentista 

prático licenciado, figura que tende a desa
parecer, representa uma época em que o 
desenvolvimento da profissão bem como a 
sua regUlamentação estavam ainda em :rase 
de reajustamento, bem cedo Ultrapassada. 
Atualmente, não cabe inals a concepção do 
profissional dentista prático licenciado. AB 
conquistas cientificas e técnicas no terreno 
da Odontologia acumUlam-se todos os dias, 
constituindo especialização do mais alto 
relêvo na esfera da saúde e mesmo da vida 
humana. 

O cabedal de conhecimentos que deve pos
suir o cirurgião-dentista não está mais ao 
alcance de quem não possua sedimentação 
cientifica exclusiva da formação Universitá
ria. Impõe-se, portanto, o curso superior, 
não somente prático, mas também teórico, 
para a profissão de dentista. 

Não vemos, diante das considerações aci
ma, qualquer possibilidade de confusão entre 
o cirurgião-dentista, diplomado após curso 
regular, e o dentista prático licenciado. O 
próprio projeto se encarrega de estabelecer 
as mais fundas diferenças entre ambos, mul
to embora reconheça as suas existências pa
ralelas. 

A nosso ver, a emenda da Câmara pro
cede Inteiramente. ll: mais certo, mais téc
nico e mais claro denominar o diplomado 
cirurgião-dentista, isso porque está êle ha
bllltado e autorizado a realmente exercer 
cirurgia, nos dom!nios da sua especialidade, 
ao passo que o dentista prático licenciado 
está impedido de avançar além da simples 
exodontla ou extração de dentes. A dife
rença é flagrante, e, por si só, justifica a 
disparidade entre os dois títulos profissio
nais. A Comissão de Saúde é de parecer que 
a emenda deve ser aceita. 

As duas emendas seguintes .versam sObre 
mntérla de regulamentação da profissão, 
determinando Inscrição do profissional no 
respectivo conselho Regional de Odontolo
gln, de àcOrdo com a Lei n.0 4.324, de 11 de 
nbrll de ; 1964, que criou êsses Conselhos. 
A Comissão de Saúde ncelta e aprovn essas 
emendas, tendo-ns como justas. 

' 
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A seguir, o substitutivo · encerra outra 
emenda, ao art. 3.0, com a adoção de um 
parágrafo, segundo o qual a revalidação de 
título ou diploma expedido por escola es
trangeira será. dispensada no caso de con
vênio cultural celebrado com o pais de ori
gem. 

A Comissão de Saúde é de parecer que 
essa emenda deve ser rejeitada. • De fato, 
nada Impede - apesar de contrariar a ló
gica - que seja celebrado um convênio 
cultural sem a cláusula expressa da reci
procidade integral entre os países contra
tantes, caso em que a diferença de trata
mento aos profissionais dos dois países 
daria flagrante Inferioridade para uns e 
situação pr~vlleglada para outros I :S claro 
que, em caso de convênio com cláusula de 
reciprocidade, não caberia a reafirmação 
dêsse principio na presente Lei. 

A emenda seguinte manda suprimir o ar
tigo 5. 0 do projeto Inicial, que cogita da 
validade, como prova do registro de diploma 
de cirurgião-dentista, das carteiras sociais 
fornecidas pelos Sindicatos de Odontologia, 
depois 'de regularmente visadas pelas repar
tições competentes. 

o artigo 5.0 , realmente, é inócuo, porque 
a Lei n.0 4.324, citada acima, dispensa êsse 
visto, em face da existência dos Conselhos 
Regionais de Odontologia, autoridades há
beis para o fornecimento dos documentos 
de identidade profissional aos seus filiados. 

Opinamos pela aprovação da emenda que 
manda suprimir o artigo 5. 0 do projeto do 
Senado. 

A Câmara, estudando o art. 6.0 , Item I, do 
projeto Inicial, aprovou emenda do Depu
tado Braga Ramos dilatando o alcance das 
atividades facultadas ao cirurgil\o-dentista, 
como veremos. 

O art. 6.0 , Item I, estava assim redigido: 

"Art. 6.0 - Compete ao cirurgião-den
tista: 

I - praticar todos ·os atos necessários e 
pertinentes à Odontologia, inclusive 

a cirurgia e prótese buco-maxllo 
faciais;" 

No substitutivo da Câmara, o artigo cor
respondente tomou o n.• 7, e o seu item I 
foi aprovado nos seguintes têrmos: 

"Art. 7.• - Ao cirurgião-dentista com
pete: 

I - praticar todos os atos pertinentes 
à Odontologia decorrentes de co
nhec~entos adquiridos em curso 
regular ou em curso de pós-gra
duação." 

:S necessário raciocinar sObre a redação 
proposta pela Câmara na sua emenda. Apa
rentemente, existe nela uma elasticidade 
maior, uma soma mais considerável de pos
sibilidades concedidas ao cirurgião-dentista, 
por isso que cogita até de cursos de pós-gra
duação, para aquisição de conhecimentos 
complementares àqueles constantes do curso 
profissional regular. 

Entretanto, tudo isso está perfeitamente 
sintetizado na redação proposta pelo Sena
do, quando permite ao cirurgião-dentista a 
prática de todos os atos necessários e per
tinentes à Odontologia, Inclusive a cirurgia 
e prótese buco-maxilo faciais. 

Essa redaçáo está perfeita, clara e com
pleta. Qualquer ato pertinente à Odontologia, 

Inclusive a cirurgia e a prótese buco-maxllo 
faciais, é lícito o cirurgião-dentista, seja o 

seu aprendizado decorrente de curso regular 
ou de curso de especialização em pós-gra

duação. 

Não vemos necessidade de detalhar o melo 
pelo qual o cirurgião-dentista adquire os 

seus conhecimentos para dizer, em lei, que 
êle pode aplicar êsses conhecimentos no do
minto da Odontologia, 

Já existindo, no projeto do Senado, essa 

autorização, como vimos acima, somos de 
parecer que a emenda deve ser rejeitada. . 

Encontramos, a seguir, no substitutivo da 
Câmart'-, outra. mod!f!cnçfio no art. 7.0 , na 
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sua alínea V, que no projeto inicial estava 
assim redigida: 

"V- aplicar a anestesia local e tron
cular." 

A Câmara ofereceu a seguinte redaç!io na 
emenda que aprovou: 

"V - aplicar anestesia local em .tôdas 
as suas modalidades." 

Não encontramos superioridade na reda
ção proposta pela Câmara sObre o texto da 
alínea aprovada pelo Senado. De fato, pa
rece-nos mais restritiva às atividades do ci
rurgião-dentista. a nova redaçlio. Vejamos 
por quê. 

Podemos classificar os medicamentos que 
atuam sObre o sistema nervoso central em 
duas grandes categorias:. os estimulantes e 
os deprimentes. :S:Sses últimos classificam-se, 
de acOrdo com a sua açã.o, em doses ade
quadas, em anestésicos gerais, sedativos-hip
nóticos, soporíferos, narcóticos, analgésicos e 
antipiréticos. 

A anestesia - sem sensação - quando 
denominada geral, inclui a perda não sõmen
te de tôdas as sensações, como da própria 
consciência. Entre as sensações interrompi
das, inclui-se, logicamente, a. dolorosa. 

A narcose define-se como um estado de 
analgesia acompanhada · de sono profundo 
ou estupor. Nesta, a dor é aliviada antes de 
que ocorra o sono ou a inconsciência. 

No caso da hipnose, no sentido far!Jlacoló
gico, encontra-se apenas um estado de sono, 
produzido pelo medicamento hipnótico. 

Finalmente, na analgesia, o que se passa 
é a obtusão da dor, de forma cara.cteristica, 
sem estupefaçã.o ou inconsciência. 

Todos êsses comentários referem-se, como 
foi dito, à ação deprimente sObre o sistema 
nervoso central, dlretamente. 

O caso da denominada "anestesia local" é 
totalmente dlfere11te. Aqui, a insensibilida
de à dor é obtida no próprio local onde ela 
se manifesta, pela incapacidade temporária 
que apresentam as fibras nervosas sensitivas 
de transmitir aos centros superiores os es
tlmulos de dor. 

Essa incapacidade pode ser obtida por vá
rios processos, tanto fislcos como químicos. 
A simples percussão ritmada e firme sObre 
um ponto· do corpo aos poucos retira a ca
pacidade de percepção ·dolorosa, provocando 
verdadeira analgesia, em território Umitado, 
é claro. 

O resfriamento intenso de uma porção da 
superfície corporal é também acompanhado 
de analgesia., podendo êsse resfriamento ser 
produzido pela. simples aplicaçlio local do 
gêlo ou pela. vaporização de substAncias al· 
tamente voláteis como o éter ou o cloreto 
de etila., a clássica cloretlla.. 

As · mucosa.s, e, em muito menor escala, a 
própria pele, absorvem determinadas drogas 
mediante a aplicação tópica. ou a massa.gem 
suave, resultando dai a analgesia em llmita.· 
da profundidade. 1!: o que acontece com cer• 
tos alcalóides como a cocaina. ou corpos 
. sintéticos como a xiloca.ina e vasto grupo 
de substAncias análogas. 

A' infiltração, nos tecidos, de substAncias 
dêsse último tipo, provoca. em ma.tor ampli· 
tude o fenômeno da analgesia mediante a 
retirada. temporária. às terminações nervosas 
sensitivas da. sua capacidade de conduzir o 
estimulo doloroso aos centros superiores. De· 
pendendo do tipo . da droga., da. qua.ntida.de 
infiltrada e do local da. infiltração, nlio sô· 
mente o ponto infiltrado como o território 
situado a jusante da. infiltraçlio entram em 
regime de ana.lgesla, pelo bloqueio do nervo 
ou dos nervos responsáveis por êsse terri• 
tório. 

Já começamos então a verificar que a 
analgesia ou "anestesia. local", como geral
mente se denomina, pode aparecer apenas 
em um ponto, que recebeu o agente analgé
sico, ou em território cujo sistema. nervoso 
sensitivo foi bloqueado pelo agente. 

A verdadeira. concepção de "analgesia. lo
cal", em têrmos de cirurgia, é aquela que 
Interessa sômente à zona. onde se vai e~e

tuar a Incisão, sem qualquer lnterêsse em 
propaga.çlío do fenômeno de analgesia. a. 
pontos ou territórios distantes. Interessa so
mente interromper a sensibilidade dolorosa 

I 
·.i 
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ao longo de uma linha que vai ser cortada 
ou penetrada no ato cirúrgico. lt sempre 
uma analgesia extremamente l!m!tada em 
extensão e geralmente pouco profunda. 

Alguns autores empregam indiferentemen
te as expressões local, regional, territorial, 
loco-regional, para referência à analgesia li
mitada, prestando-se essa pluraUd~de de vo
cábulos a confusão, quando se tiata de defi
nição exata do fenómeno. 

Verificou-se uma grande evolução no 
conceito da analgesia desde a demonstração 
realizada em 1884, pelo mestre Koller, no 
Congresso Oftalmológico de VIena, quando 
conseguiu a lnsenslb1Uzação da córnea e da 
conjuntiva, com a instilação de uma solução 
de cocaína. Essa experiência consagrou, na 
época, o conceito de anestesia local. 

Posterionnente, os avanços na ciência e 
na técnica dilataram as possibll!dades de se 
conseguir a insenslbll!dade parcial, com no
vos compostos, isolados ou combinados, com 
infiltração no local da incisão, nos l!m!tes 
do território a operar e, finalmente, junto 
às raizes nervosas correspondentes ao terri
tório-sede da Intervenção, mostrando que 
não mais caberia a tão diversos processos o 
simples e limitado nome de "local". 

Em síntese, podemos considerar três gran
des divisões da. analgesia por infiltração: a 
territorial, a troncular e a radicular. Não 
consideramos nessa divisão a analgesia pela 
refrigeração nem a resultante de aplicação 
tópica, porque são, evidentemente, de sim
ples ação localizada ao ponto em que é apli
cado o· agente. 

No caso da denominada terminal, são 
atingidos apenas os fllêtes nervosos termi
nais, em extensão l!m!tada. No caso da de
nominada troncular, atingimos com o agente 
qulm!co o próprio tronco de onde parte o 
nerVo que interessa ao território e, finalmen
te, quando agimos nas raizes nervosas pri
mitivas, entramos na analgesia radicular. 

Analisando o disposto· na emenda aprova
da pela Câmara, encontramos a capacidade 
do cirurgião-dentista limitada à anestesia ou 

analgesia local, sem acesso à troncular ou à 
radicular, notando-se que esta última foge 
ao âmbito da Odontologia. 

Realmente, a emenda da Câmara diz: 

"Art. 7.• - Compete ao cirurgião-den
tista: 

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

V - aplicar anestesia local em tOdas as 
suas .~odalidades." 

A redação do Senado previa: 
"Art. 7.0 - Compete ao cirurgião-den
tista: 
o •• o • o • ' o • •• o ••• o o o o • o • o •• o • o • o •• o ••••••• 

V - aplicar a anestesia local e tron
cular." 

Como se vê, pelo disposto na emenda da 
Câmara, a l!mltação é clara, permitindo ao 
cirurgião-dentista o emprêgo do anestésico 
de contato, de vaporização ou de infiltração, 
apenas no local onde vai agir, seja para ex
tração, seja para qualquer outra técnica de 
tratamento. 

Pela redação do Senado, entretanto, está 
explícita a permissão de atingir um estágio 
mais profundo e mais amplo na analgesia, 
chegando aos troncos nervosos. 

A Comissão de Saúde é de parecer que a 
emenda da Câmara deve ser rejeitada, man
tendo-se a redação do Senado. 

Ainda no corpo do art. 7.0 , encontramos 
uma alteração introdUZida no substitutivo da 
Câmara, alinea VI, como se segue: 

''VI - empregar a anestesia geral com 
assistência do especialista e a 
hipnose, desde que comprovada
mente habll!tado, quando consti
tuírem meios eficazes para o tra
tamento." 

A redação do Senado dizia: 

''VI - empregar a analgesia e a hipno
se, quando constituírem meios 
eficazes de tratamento." 

Temos a impressão de que ambas as re
dações apresentam falhas que infelizmente 
não poderão ser sanadas na etapa em que 



• 

-14-

se encontra a tramitação do Projeto. Tra
tando-se de substitutivo apresentado pela 
Câmara dos Deputados a projeto oriundo do 
Senado, não é lícito a êste oferecer emendas 
a dispositivos já emendados na Câmara. O 
nosso Regimento Interno, nos seus arts. 299 
e seguinte, diz: 

"Art. 299- A emenda da Câmara dos 
Deputados a projeto do Senado não é 
susceptível de modificação por meio de 
subemenda. A discussão e votação far
se-ão em globo, exceto: 

a) se qualquer Comissão, 
em seu parecer, se ma
nifestar favoràvelmente 
a uma e contràriamente 
a outras, caso em que a 
votação se fará em gru
pos, segundo os pare
ceres; 

b) se fOr aprovado requeri
mento para a votação de 
qualquer emenda, desta
cadamente do grupo a 
que pertença. 

)"arárrafo único- A emenda da Câma
ra só poderá ser votada em partes, se seu 
texto fOr susceptível· de divisão,. consti
tUindo cada parte proposição autOnoma. 
Art. SOO - O substitutivo da .Câmara a 
projetas do Senado será considerado sé
rie de emendas e votado separadamente, 
por artigos, parágrafos, números e letras, 
em correspondência aos do projeto emen
dado, salvo requerimento de votação em 
globo ou por grupos de dispositivos, apro
vado pelo Plenário, obedecido o disposto 
no parágrafo único do arti\l'O anterior." 

Na proposição do senado a elasticidade 
era total, sem qualquer elemento que identi
ficasse o profissional habll!tado a apl!car a 
analgesia ou a hipnose. !!: claro que, no caso 
em estudo, êsse profissional poderia ser o 
cirurgião-dentista. 

Não podemos concordar com isso, no to
cante à analgesia, que se compreende, na 
alínea, como uma das fases da denominada 

anestesia geral. Realmente, consideram-se 
na anestesia geral. quatro períodos, assim 
def!n!dos: 1.0 ) analgesia ou consciência per
turbada; 2.0) delírio ou excitação; s.•) anes
tesia cirúrgica; 4.0 ) paral!sia bu!bar. l!:sse 
último perfodo, que não pode ser atingido 
sem perigo iminente, termina pela morte em 
slncope respiratória e colapso vascUlar. 

Essa seqUência de períodos é sempre Indu
zida pela adm!n!stração de qualquer agente, 
principalmente sob a forma de inalação. No 
caso da aplicação endovenosa, a distinção 
entre os períodos não é tão marcada, porque 
os períodos se sucedem ràpidamente, quase 
sem transição, atingindo o paciente o tercei
ro em segundos de tempo, apenas. 

No caso do agente gasoso, a distinção en
tre as fases é fàc!lmente verificável, sendo 
possível, em geral, manter a anestesia em 
qualquer das três fases anteriores. 

Releva notar, entretanto, que qualquer 
agente anestésico é tóxico e perigoso. Não 
há anestesia sem risco. Mesmo a simples ln· 
t!Itração local pode dar lugar a sérios aci• 
dentes de Intoxicação ou de Intolerância 
pessoal, Inclusive podendo chegar à morte 
do paciente •. 

No caso da Inalação ou da aplicação · en· 
dovenosa de anestésicos, o problema assume 
aspecto mais grave, porque é sempre possí
vel o aparecimento de um acidente . dramá
tico, a parada cardíaca ou "síncope básica". 
l!:sse acidente obriga a apl!cação de terapêu· 
tica de extrema urgência, como adrenalina 
intracardfaca, massagem externa do coração 
ou massagem d!reta, com rápida abertura 
da Via de acesso ao órgão. 

Essa tremenda situação, entretanto, não 
se apresenta com freqUência, sendo mesmo 
extremamente rara. Nos tempos remotos, do 
clorofórmio e do balsofórmlo, era sempre te
mida, notando-se que, atualmente, com os 
anestésicos de circuito fechado - ciclopropa
no, éter, oxigénio - raramente aparece. Os 
anestésicos tilenos profundos em doses de 
segurança, como o protóx!do de nitrogên!o e 
o trlcloretUeno - trlleno - quando combi
nados com o oxlgênlo e empregados por pes-
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soai habilitado, são pràtlcamente Inócuos, 
mas somente quando usados sob vigilância. 

Tudo quanto foi dito acima serve para de
monstrar que a analgesia por Inalação ou 
por Introdução endovenosa deve estar res
trita aos dom1n1os do médico, de preferên
cia com especialização em anestesia. 

•• 
As duas redações deveriam coriter, em têr-

mos mais explfcltos, a obrigatoriedade de 
ser a analgesia aplicada pelo especialista, 
recebendo, então, o cirurgião-dentista o seu 
paciente já adormecido, para operá-lo, 

A Comissão de Saúde é de parecer que as 
proposições tanto da Câmara dos Deputados 
como do Senado devem ser rejeitadas. 

A allnea VII foi também objeto de emen
da da Câmara, como veremos: 

Dizia o Projeto do Senado: 
.. 

••• o ••• o o ••• o •••••••• o •••• o ' •••••••• o ••• 

VII - manter, anexo ao consultório, la
boratório de prótese, aparelha
gem e Instalações adequadas pa
ra pesquisas e análises cl1n1cas, 
relacionadas com os casos espe
cfficos de sua especialidade, bem 
como aparelho de raios X, para 
diagnóstico e aparelhos de fisio· 
terapia." 

A Câmara acolheu emenda, nos seguintes 
têrmos: 

"VII - dispor de laboratório de próte· 
se e Instalações adequadas para 
pesquisas e análises cl1n1cas, re
lacionadas com sua especialida· 
de, bem como aparelhos de raios 
X e de fisioterapia em geral." 

A Comissão de Saúde é de parecer que a 
emenda da Câmara deve ser rejeitada, man· 
tendo-se a redação do Projeto do Senado. 

Realmente, ambos os dispositivos dlscipll· 
nam, com Igual 'amplitude, atribuições !lei· 
tas ao cirurgião-dentista, no tocante a la· 
boratórlos de pesquisas cllnicas especificas 
e a oficinas de prótese, · 

Quando se trata, porém, de aparelhagem 
de raios X, o projeto do Senado define de 

forma perfeita os limites da permissão, es
pecificando "aparelhos de ralos X para diag
nóstico", ao passo que a emenda da Câmara 
é total e sem limites, tratando apenas de 
"aparelhos de ralos X". 

Sabendo-se que a aparelhagem de raios X 
pode ser destinada de forma geral a diag
nóstico ou a radioterapia, impõe-se a distln· 
ção, como faz_ a. redação do Senado. 

O mesmo racloc1n1o se aplica à expressão: 
"de fisioterapia em geral", constante da 
emenda da Câmara, que ampliará ao lnfl· 
nito a faculdade do cirurgião-dentista de 
usar fisioterapia, o que, evidentemente, não 
se coaduna com a finalidade do projeto. 

A Câmara ofereceu, a seguir, no mesmo 
art. 6.0

, duas emendas aditivas, às allneas 
VIII e IX, como veremos: 

"Vm - prescrever e aplicar medicação 
de urgência no caso de aciden
tes graves que comprometam a 
vida e a saúde do paciente." 

A emenda encerra aspectos positivos e ne
gativos de relêvo, devendo decidir da sua 
oportunidade a figura do paciente. 

Em casos normais, não deve haver neces
sidade de aplicação urgente de medicação ao 
doente quando submetido a tratamento odon
tológico. Entretanto, casos há de hipersen
sibilidade, de pusilanimidade exagerada, de 
Intolerância a certos medicamentos de uso 
tópico ou de total alergia a tipos de anestê· 
slcos, especialmente quando adicionados a 
vasoconstritores, como a adrenalina, que 
podem obrigar o dentista a agir com urgên
cia para salvar mesmo a vida do seu pacien
te. Essa a realidade. 

Não há, então, como negar ao profissional 
a capacidade legal que lhe vai permitir a 
aplicação, em emergência, do remédio lndi· 
cado para debelar a crise que se desenca-. 
dela. 

certas reações imprevlslvels podem recla
mar tratamento de extrema urgência, não 
permitindo que se aguarde a chegada do 
médico para aplicação de terapêutica !nd!
Cilda. Não há necessidade, diante do que foi 
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dito, de descer a maiores considerações sO
bre o assunto. A Comissão opina pela apro
vação da emenda. 

"IX - utlllzar, no exerclclo de função 
de perito-odontólogo, em casos 
de necropsla, as vias de acesso 
ao pescoço e da cabeça." 

A Comissão nada tem a opor a essa emen
da, sendo de parecer que deve ser aprovada. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 
1965. - Slgefredo Pacheco, Presidente -
Antônio Juc:i., Relator - Eugênio Barros. 

PARECER 

N.0 959, DE 1965 

da Comls&io de Constituição e Justiça, 
IIÕbre o Projeto de Lei do Senado n,o to, 
de 1964, que altera o Decnto-Lel núme
ro 4. 545, de 31 de julho de 1942, que 
· dlspóe sôbre a. forma. e apresentação dos 
simbolos nacionais, e dá outras provi· 

· dênclas. · 

Relator: Sr. Argemlro de Figueiredo 

O Projeto de Lei n.0 40, ·de 1964, é da au
toria do nobre Senador Guido Mondin e visa 
a alterar o Decreto-Lei n.0 4.545, de 31 de 
julho de 1942, que dispõe sObre a forma e 
apresentação dos slmbolos nacionais. Jt assim 
que a proposição propõe que se dê ao art. 13, 
do citado decreto-lei, a seguinte redação: 

"Art. 13 - Será. a Bandeira Nacional 
obrlgatbrlamente hasteada, nos dias de 
testa ou luto nacional, em tOdas as re
partições públicas federais, estaduais ou 
municipais, nas entidades sindicais, nos 
estabelecimentos particulares colocados 
sob a fiscalização o!lclal e bem assim em 
quaisquer outras instituições particulares 
de assistência, letras, artes, ciências e 
desportos. 

§ 1.0 - O hasteamento, salvo motivo de 
tOrça maior, far-se·á. sempre com solenl· 
dade. 

§ 2.0 - A Bandeira Nacional será. obrl· 
gatbriamente mantida em lugar de hon
ra, quando não esteja hasteada." 

O projeto suprime o art. 14 do referido 
decreto-lei c acrescenta ao art. 15 uma ali· 

nea e um parágrafo. Este, com a seguinte 
redação: 

"Parágrafo único- O hasteamento nas 
escolas, a que se refere a alinea dêste 
artigo, far-se-á. solenemente, antes do 
inicio das aulas, com a presença obriga
tória de todos os professOres, funcioná
rios e alunos que se encontrarem nas 
dependências do estabelecimento, os 
quais participarão da cerlmOnla entoan
do o Hino Nacional." 

Confrontando-se o projeto com o Decreto· 
Lei n.0 4.545, verifica-se que não há., entre 
os mesmos, diferenças substanciais. O pro
jeto inova o decreto em dois pontos: inclui 
as escolas entre os estabelecimentos que es
tão obrigados a hastear, diàrlamente, a Ban· 
deira Nacional, e obriga as entidades sindi
cais a hasteá-la nos dias de festa ou luto 
nacional. 

o projeto não se confllta com dispositivos 
expressos ou prlnclplos da Constituição da 
Repúbllca, e, quanto ao seu mérito, visa a 
ampliar o culto à Pá.trla através do culto à 
sua Bandeira. 

A Comissão de Constituição e Justiça opina 
por sua aprovação. · 

Sala das Comissões, em 12 de agOsto de 
1964. - Wilson Gonçalves, Presidente. - Ar
remiro de Figueiredo, Relator. - .Jefferson 
de Aguiar - Edmundo Levl - Bezerra Neto 
- Aloysio de Carvalho, com restrições quan
. to à técnlca adotada pela proposição. 

PARECER 
N,o 960, DE 1965 

da Comissão de Educação e Cultura, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado n. 0 40, 
de 1964. 

Relator: Sr. Menezes Plmentel 

O eminente Senador ·Guido Mondln, pelo 
presente projeto, propõe duas alterações no 
Decreto-Lei n.0 4.545/42, que trata dos sim
bolos nacionais, a saber: Inclui as escolas 
entre os estabelecimentos obrigados a has
tear, dlàriamcnte, a Bandeira Nacional e 
obriga as entidades .sindicais a hasteá-la nos 
dias de festa ou luto nacional. 
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Segundo o projeto, o ato de hasteamento 
diário do pavilhão pátrio deverá realizar-se 
solenemente nos estabelecimentos de qualquer 
ramo ou grau de ensino, públicos ou par
ticulares, durante as horas de seu funciona
mento, antes do Inicio das aulas e com a 
presença obrigatória de todos os professOres, 
funcionários e alunos que se encontrarem nas 
dependências da escola, os quais participarão 
da cerimônia, entoando o Hino Nacional. 

· Justificando esta iniciativa, seu ilustre 
autor declara que "o culto ao Pavilhão Na
cional deve ser, no llmlte do possivel, difun
dido e estimulado em tôda a coletlvldade 
nacional, sobretudo entre os jovens, devendo 
assumir caráter mais ostensivo". 

A Comlsslío de Constltulçlío e Justiça, ao 
opinar favoràvelmente ao projeto, afirmou 
que êle "não se confllta com dispositivos ex
pressos ou prlnciplos da. Constituição da Re
pública, e, quanto ao seu mérito, visa a am
pliar o culto à Pátria através do culto à sua 
Bandeira". 

De acOrdo com o citado Decreto-Lei nú
mero 4.545, o hasteamento da Bandeira Na
cional, nos estabelecimentos de ensino, só é 
obrigatório nos dias de festa ou luto nacional 
e, ainda, pelo menos, uma vez por semana. 

l!:ste mesmo diploma legal obriga o hastea
mento diário da Bandeira Brasileira no Pa
lácio da Presidência da República, na resi
dência do Presidente da República, nos palá
cios dos Ministérios, na Câmara dos Depu
tados, no Supremo Tribunal Federal, no su
premo TribUnal Militar, nos palácios dos go
vernos estaduais, nas prefeituras municipais 
e nas repartições federais, estaduais e muni· 
clpals situadas nas regiões fronteiriças, du
rante as horas de expediente, e nas unidades 
da Marinha Mercante. 

A primeira modificação proposta pelo pro

jeto, mandando Incluir os sindicatos entre as 
Instituições que devem hastear o pavilhão 
nacional, nos dias festivos oti de luto nacio
nal, se nos afigura, se não de necessidade 

Imperativa, pelo menos conveniente e alta

mente aconselhável. 

De fato, o mundo atual vive momento de 
grande Inquietação espiritual e de terríveis 

crises sociais. 

Nas entidades representativas de classe, 
aqui e alhures, não raro se ferem lutas reivin
dicatórias de profundas repercussões, . lutas 
essas que, até bem pouco tempo, ensejaram, 
em nosso Pais, os· mais variados movimen
tos de agitação social e politica, levando di
rigentes e representantes classlstas a se des
viarem das reais e elevadas finalidades das 
entidades a que pertenciam. 

Ora, o culto mais afetlvo e efetlvo à Ban
deira Nacional constitui, por certo, fator re
levante de unificação dos Ideais das classes. 

Já no tocante às medidas preconizadas 

pelo projeto para os estabelecimentos de en
sino, sentimos ter de discordar das mesmas, 
pelas razões que passamos a expor. 

Já eXIste uma jurisprudência firmada pelo 
Conselho Federal de Educação acêrca das 
práticas educativas previstas no art. 35 da 
Lei de Dlretr!zes e Bases da Educação Nacio
nal, ou, mais precisamente, sObre a maneira 
de satisfazer a eXIgência de adoção de pro
cessos educativos destinados a desenvolver a 
formação cívica (art. 38, VII, da mesma 
lei). 

De acOrdo com os princípios normativos da 
nova lei básica do ensino, a educação civlca 
decorre da ação formadora. da escola, consi
derada em tOdas as suas posslbllldades e re
cursos, constituindo-se objetlvo dos estabele
cimentos de todos os níveis, não podendo, 
ainda, prescindir, pela sua alta Importância, 
de outros elementos de caráter extra-escolar, 
como o rádio, a televisão e a comunidade 
em geral. 

Entre as recomendações do Conselho Fe· 
deral de Educação, cabe destacar a que en
carece o afastamento de quaisquer fatOres 
negativos ou contrários à educação cívica do 
educando, como sejam: o desconhecimento e 
a Indiferença pelos valOres de cultura brasi
leira e pelas Instituições vigentes, a promo
ção, pelo Ministério da Educação e Cultura, 



de bons compêndios da Organização Social e 
Politica Brasileira, e o aproveitamento, pelo 
mesmo Ministério, de Iniciativas como: no
ção de responsab[Udade do educando; amor 
à tradição; esplrito de solidariedade social; 
sentimento de Unidade nacional; promoção 
de comemorações e festas, de caráter clvico 
e social. 

Opinando, ainda, sObre a consulta acêrca 
dos quatro componentes do currlculo escolar, 
o mesmo egrégio Conselho Federal de 
Educação considera que as práticas educati
vas, abrangendo as atlvidades que devem 
atender às necessidades da formação clvica 
dos adolescentes, devem ficar Inteiramente 
ao critério dos estabelecimentos de ensino, 

• cabendo-lhes a escolha dos processos julga-
dos mais convenientes para desenvolver 
aquelas atlvidades. 

:tste o verdadeiro espirita contido na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação acêrca 

da. educação clvica e que foi tão bem Inter
pretado pelo Conselho Federal de Educação. 

Cabe ·notar, ainda, que os estabelecimen
tos de ensino, com esta liberdade e respon

sabilidade pedag6glcas outorgadas pela Lei 

de Diretrizes e Bases, têm procurado dar 

cumprimento ao preceito relativo à formação 

clvica dos educandos. 

Assim, a nova disciplina complementar, ln· 

clulda no currículo de grau médio, "Organi

zação Social e Politica Brasileira", velo con
tribuir, como bem demonstram os dois anos 
de sua adoção, para despertar mais viva

mente nos adolescentes os sentimentos pre

paratórios indispensáveis ao exerclclo cons
ciente da democracia, concorrendo para fazer 

da educação um elemento vinculado ao con
texto politico. 

Com razão, o Conselho Federal de Educa-
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Dentro, ainda, desta ordem de considera
ções, cabe ressaltar que o problema da edu

cação clvica, complexo como é, pela sua na

tureza mesma, só poderá ser resolvido den
tro de todo o conjunto dos fatOres educati• 
vos, quer na escola, quer fora dela (apud 
Documenta, n.• 26, abril de 1964). 

O mesmo colendo Conselho Federal de 
Educação, aprovando o Parecer n.• 117/64, 
da Comissão do Ensino Primário e Médio, 
é de opinião, de acOrdo com o pensamento 
dos melhores educadores, que a formação cl
vica, no fundo, não passa de uma formação 
de hábitos de natureza ética, gerados . me
nos pela aqUisição de conhecimentos atra

. vés de aulas, e mUito mais pelo calor afetivo 
das relações de·pessoa a pessoa e pelo atra
tlvo dos Ideais vividos em comUnidade. 

Para isto (e esta é uma conclusão justa e 
verdadeira), mUito mais do que as matérias, 
do que as técnicas empregadas e até mesmo 
do que as freqUentes realizações de cerimO· 
nias clvicas, . vale o ambiente humano em 
que vive e se desenvolve o adolescente, seja 
na escola, seja na familla, seja na comUni· 
dade local. 

A educação cívica, visando a Integrar o jo
vem na comUnidade, só.se consegue a partir 
das comUnidades primárias: a familla e a co· 
mUnidade escolar. 

Ora, o que preceitua o projeto do Senador 

GUido Mondln, em sua segunda parte, pode 

ensejar o perigo da rotina deformante da· 
queles hábitos acima referidos. 

E, de fato, em tOdas as comemorações cí
vicas, como elementos aprlmoradores de sen· 
timentos éticos e patrióticos, faz-se neces· 
sária a existência "de um ambiente", sem 
o que estarão elas sujeitas a perder "aquela 
grandeza necessária" que deve envolver 
todo ato cívico, seja êle até mesmo um sim· 
pies hasteamento da Bandeira Nacional. 

ção considerou esta matéria como "base ne- Pelas razões expostas e de acOrdo com as 
cessária para a compreensão dos deveres cl- constantes da. justificação que a.pensnmos n 

vicos do adolescente". êste parecer, opinamos pela aprovação do 
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projeto, nos têrmos da seguinte Emenda 
Substitutiva. n.• 1 - CEC: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.• 40, DE 1964 

Altera o Decreto-Lei n.• 4.545, ;dé' 31 de 
julho de 1942, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - o art. 13 do Decreto-Lei nú
mero 4.545, de 31 de julho de 1942, passa a 
ter a seguinte redação: 

"Será a Bandeira Nacional obrigatoria
mente hasteada, em tõdas as reparti
ções públicas federais, estaduais e mu
nicipais, nas entidades sindicais, nos es
tabelecimentos particUlares colocados sob 
a fiscalização oficial, e, bem assim, em 
quaisquer outras Instituições particUlares 
de assistência, letras, artes, ciências e 
desportos." 

Art. 2.0 - A allnea. d do art. 15 dêste de-
creto-lei terá. a. seguinte redação: 

"no Senado Federal, na Câ.rnara dos 
Deputados, no Supremo Tribunal Fe
deral, no Superior Tribunal Militar, nos 
palácios dos governos estaduais, nas as
sembléias legislativas estaduais, nas pre
feituras municipais, nas cAmaras muni
cipais e nas repartições federais, esta
duais e municipais situadas nas regiões 
fronteiriças, durante as horas de expe
diente." 

Art. 3,0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

.Justificação 

Apresentamos esta emenda substltutlva 
tendo em vista, de um lado, a necessidade 
de se corrigir, pelos motivos assinalados, o 
texto Inicial do projeto, e, de outro lado, a 
oportunidade de se atuaUzar o disposto na 
allnea d do art. 15 do referido decreto-lei. 

Como se sabe, foi êste ato legislativo, ex
pedido em plena vigência da Constituição 

outorgado. de 1937, que, em seu o.rt. 38, § 1.•, 

criou o Conselho Federal como Câ.rnara Inte
grante do Parlamento Nacional. 

Ainda. o citado decreto-lei fala. em "Su
premo Tribunal Militar", de acôrdo com o 
art. 112 da. mesma. Constituição de 1937. 

A denominação a.tual, como se sabe, dessa 
mais alta côrte da J.ustlça. Militar é, de con
formidade com o· art. 106 da Constltulçll.o 
Federal, "Superior Tribunal Militar". 

Finalmente, a Inclusão das Assembléias Le
gislativas Estaduais e das Câmaras MUnici
pais foi ditada pela conveniência. de se har
monizar o disposto na. mencionada allnea d 
com a existência dêsses órgll.os legislativos, de 
acõrdo com a mesma Constltulçll.o . Federal 
em vigor. 

ll: o nosso parecer. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 
1965. - Walfredo Gurgel, Presidente. - Me
nezes Plmentel, Relator - Amon de Melo 
- Antônio Jucá, 

PARECER 
N.• 961, DE 1985 

da. Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado núme
ro 40, de 1964. 

Relator: Sr. Arremiro de Flrueiredo 

Volta à. Comissão de Constltuiçll.o e Justiça 
o Projeto de Lei n.• 40, de 1964, que altera 
o Decreto-Lei n.• 4.545, de 31 de julho de 
1942, que dispõe sôbre a forma. e apresen-
tação dos simbolos nacionais. . · 

o projeto teve parecer favorável desta. nus
tre Comissão e recebeu Igual pronunciamen
to da Comissão de Educaçll.o e CUltura., que, 
entretanto, apresentou emenda substltutlva • 

Ao que parece, solicita-se da Comissão de 
Constituição e Justiça um nôvo parecer, já 
agora sôbre a emenda substltutlva da. Co
missão técnica de Educação e CUltura.. 

Da. mesma forma. que o projeto, a emen
da. é constitucional, sendo razoável a. sua 
aprovação, uma vez que ela visa a harmoni
zar o projeto com prlncipios doutrinários 
adotados pela. Lei de Dlretrizes e Bases da. 
Educação, oro. vigente, e Inclui as Assem
bléias Legislativas Estaduais c as Câmaras 
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Municipais entre as entidades que deverão 
,.hastear a Bandeira Nacional, durante o seu 
funcionamento. 

lt o parecer. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 
1965. - Wilson Gonçalves, Presidente. - Ar· 
remiro de Ffruelredo, Relator. - Jefferson 
de · Arufar - Menezes Plmentel - Herlbaldo 
Vieira - Edmundo Levi. 

PABECEB 

N.0 962, DE 1985 

da Comlssio de Constltulçio e Justiça, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n.• 58, 
de 1984, que determina o n6mero mi
nlmo de reuniões do Conselho Delibera· 
tlvo e do Conselho CoDS111tlvo da 
SUDEPE, e dá outras providências. 

Relator: Sr. Herlbaldo VIeira 

o projeto visa a Introduzir na Lei Delegada 
n.• 10, de 11-10-1962, dispositivos que a com
plementem em partes essenciais, no enten
der do seu autor. 

Pela referida lei; que criou a Superinten
dência do Desenvolvimento da Pesca 
(SUDEPE>, êsse Departamentô da adminis
tração descentralizada do Poder PúbUco com
preende três órgãos: o Conselho DeUberatlvo, 
o Conselho Consultivo e a Secretaria Exe· 
cutiva. 

Os membros da Secretaria Executiva e os 
do Conselho DeUberatlvo são remunerados. 
Os do Conselho Consultivo prestam serviços 
gratuitos, considerados relevantes. 

A lei não dlsclpUna compndamente o fun
cionamento dêsses órgãos. E o Projeto n.0 56 
supre lacunas ao determinar sObre as reu
niões dos Conselhos DeUberatlvo e Consul
tivo da SUDEPE. 

No artigo 1.0 Introduz um parágrafo ao 
artigo 6.0 da referida. lei em que estabelece 
que o Superintendente convocará, obrigatô· 
rlamente, o Conselho DeUberatlvo para um 
número mlnlmo de 3 (três) reUniões ordlná· 
rias, que se realizarão nos meses de março, 
junho e novembro, podendo promover, anual
mente, outras reuniões de caráter consultivo. 

No artigo 2.~ o PrOjeto estabelece que o 
Conselho Consultivo terá com o Superinten
dente, anualmente, no mínimo 12 (doze) 
reuniões, uma em cada mês. 

o Regulamento da SUDEPE, baixado com 
o Decreto n.• 1.942, de 21 de dezembro de 
1962, em seus artigos 14 e 18, entretanto, dis
ciplinou o assunto pretendido no Projeto. 

No artigo 14 assim dispôs: 

"Art. 14 - o C.D. reuntr-se-á, ordlnàrla
mente, na primeira semana de cada mês 
e, extraordlnàrlamente, por convocação 
·do Superintendente, ou por Intermé
dio dêste, mediante requerimento de pelo 
menos um têrço dos seus membros." 

Como se vê, o Regulamento foi mais expU
cito do que o Projeto n.• 56, pois admite que 
um têrço dos membros do C.D. convoque-o 
extraordlnàrlamente, por Intermédio do su
perintendente. 

No artigo 18 o Regulamento não fixou o 
número de reuniões do Conselho Consultivo. 
Preferiu deixar ao talento do Superintenden
te ou de três membros do mesmo a sua con
vocação. 

A matéria constante dos arts. 1.• e 2.0 do 

Projeto é, nitidamente, regulamentar e afl· 

gilra-se-nos deva permanecer ao sabor das 

conveniências administrativas do Executivo. 

Mas, no artigo s.•, o Projeto manda acres

centar um Item ao § 1.0 do art. 14 da Lei n.• 

10, assim escrito: 

"d) fazer levantamento anaUtico para 

planos de pesca no sistema fluvial e 

lacustre e na área maritlma." 

A elaboração do Plano Nacional do Desen

volvimento da Pesca é, essencialmente, da 

competência privativa da SUDEPE. Os le• 

vantamentos analitlcos no sistema fluvial, la• 

custre e na área maritlma, para elaboração 

dêsses Planos estão impllcltos na competên· 

ela outorgada à SUDEPE, pois são os ditos le· 

vantamentos nada mais do que peças em que 

se sustentam e se alçam os Planos. 
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Pelo exposto, achamos Inconveniente o pro
jeto, devendo ser arquivado. 

Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965 • 
...,. Afonso Arinos, Presidente - HerUJaldo 
Vieira, Relator - Aloysio de Carvalho -
.Tosaphat Marinho - Edmundo Levi - Ar
remiro de Figueiredo -Bezerra Neto. 

PARECER 

N.• 963, DE 1965 

da Comissão de Agricultura, sôbre o 
Projeto de Lei do Senado n. • 56, de 1964. 

Relator: Sr. Eugênio Barros 

O presente Projeto de Lei do Senado, sObre 
o qual é chamada a opinar a Comissão de 
Agricultura, foi elaborado pelo Sr. Senador 
Bezerra Neto e determina modificação no 
que dispõe a Lei Delegada n.• 10, de 11 de 
outubro de 1962, que criou a Superintendên
cia do Desenvolvimento da. Pesca. 

A finalidade da proposição, como acentua. 

o seu autor, é dinamizar as a.tivida.des do 

~rgão coordenador da. Indústria. da. pesca., 
promovendo· a. obrigatoriedade de reuniões 

freqUentes dos membros dos dois Conselhos, 

o Deliberativo e o Consultivo, e, ao mesmo 

tempo, dilatando as atribuições da. Superin

tendência., com a. Incumbência. de realizar 
levantamento anal!tlco para. planos de pesca. 
no sistema f!livial e lacustre, como na área. 

maritlma.. 

Analisando o projeto, em primeira. mão, a 

Comissão de Constituição e Justiça. opinou 

pela. sua. Inconveniência, fundada em compa
ração entre o disposto no projeto e o que já 

' 
consta. do Decreto n.• 1.942, de 21 de dezem

bro de 1962, disciplinando justamente o as

sunto. 

Assim, ao passo que o projeto determina. 
no seu art. 2.0 que o Conselho Consultivo 

terá, com o superintendente, anualmente, no 

mlnlmo doze reuniões, uma em cada mês, 

o Regulamento da SUDEPE, baixado com o 

Decreto n.• 1.942, a.clma. citado, atende per
feitamente aos mesmos fins, quando diz, no 
seu artigo 14, o seguinte: 

"Art. 14 - O Conselho Deliberativo reu
nir-se-á, ordinàriamente, na primeira. se
mana de cada ml!s, e, extraordinàriamen
te, por convocação do Superintendente, 
ou por Intermédio dêste, mediante re
querimento de pelo menos um têrço de 
seus membros." 

Quanto às a.tlvidades do Conselho Consul-
tivo, o art. 18 do Decreto n.• 1.942, determina.: 

"Art. 18 - O Conselho Consultivo reu
nlr-se-á por convocação do Superinten

dente ou por Intermédio dêste, a. reque
rimento de, pelo menos, três (3) ·dos seus 

membros." 

Não há, no a.rt. 18 do Decreto n.• 1.942, a. 

obrigatoriedade de reuniões mensa.ls do Con

selho Consultivo, como quer o projeto, mas, 

tendo em vista as suas atribuições, essa. obri· 

gatoriedade não parece a.ssumlr Importância. 

maior. 

Quanto ao disposto no a.rt. 3.0 do projeto, 

a Inovação IntrodUZida. fa.z parte das atribui· 

ções especificas da. SUDEPE, Isso porque o 

levantamento a.nalitlco do potencial pesquei
ro ma.rit!mo, lacustra 11 fluvial constlt.U!rá, 
justamente, a base de qualquer planejamen

to no assunto. 

Como se vê, o projeto em nada. a.wdllará 

a SUDEPE na sua. programação ou nas suas 

realizações de ordem objetiva.. Pràtlcamente, 

o Regulamento da. Superintendência já aten
de a tudo quanto o projeto contém, não ha.· 

vendo, assim, vantagem ou oportunidade na. 

reafirmação. A Comissão de Agricultura, por
tanto, é de parecer que o projeto deve ser 

rejeitado. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 1965. 
- .José Ermirlo, Presidente - Eugênio Bar
ros, Relator - Lopes da Costa - Aurélio 
Vla.nna. - .José Feliciano. 
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PARECER 
N. 0 964, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Resolução n. 0 59, de 
1965, sôbre o Ofício n.0 897-P, de 28-10-64, 
do Sr. Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, encaminhando cópia autenticada 
do acórdão do Recurso de )!andado de 
Segorança n.0 12.437, que decretou a ln· 
constitucionalidade da Lei n.0 3 .123, de 
1962, do Estado de Santa Catarina. 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar 

O Supremo Tribunal Federal declarou in· 
constitucional a Lei catarinense n.0 3.123, de 
1962, que criou a taxa de educação e saúde, 
como adicional do ImpOsto de vendas e con
signações. 

o Tribunal de Justiça daquele Estado deu 
pela exigibilidade do tributo, em 1962, ne
gando a segurança. 

o excelso Pretória deu provimento ao re
curso à. unanimidade, por inexlglbllldade do 
tributo em 1962, em face do art. 141, § 34, 
da Constituição Federal <Recurso n. 0 12.437), 
na sessão de 9 de setembro de 1964. 

Esta Comissão a.colbeu o expediente do 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, e, em Parecer, sob o n.0 634, de 1965, 
elaborou projeto de resolução suspendendo 
a execução da lei questionada, sem a res
trição contida no aresto. 

Dai por que a douta Comissão de Reda· 
ção formula dúvida e questiona a legltlml· 
da.de do Projeto, na sua extensão, após cum
prida diligência junto ao Sr. Governador do 
Estado de Santa Catarina", anexando-se ao 
processado o Inteiro teor da lei em exame. 

Ante a Irregularidade e com o propósito 
de sanar o equivoco, a Comissão de Cons
tituição e Justiça apresenta a seguinte 
emenda de redação: 

EMENDA N.0 1- CCJ 

Dê-se ao art. 1.• a seguinte redação: 

"Art. 1.• - li: suspensa a execução da 
Lei n.0 3.123, de 31 de outubro de 1962, 

do Estado de Santa Catarina, no que 

concerne à cobrança da taxa de educa
ção e saúde, como adicional do ImpOsto 
de vendas e consignações, no exerclclo 
de 1962, em face do que dispõe o § 34 

do art. 141 da Constituição Federal e 

nos têrmos de decisão definitiva do su
premo Tribunal Federal no Recurso de 

Mandado de Segurançs. n.• 12.437." 

Sala das Comissões, em 14 de julbo de 
1965. - Wilson Gonçalves, Presidente 
Jefferson de Aguiar, Relator - )fenezes Pi· 
mente! - Edmundo Levi - Argemiro de Fi· 
guelredo - Heribaldo Vieira.. 

PARECER 

N. • 965, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Ofício n.• 411-P /58 (3), do Presi
dente do Supremo Tribunal federal, en
viando cópia autenticada do julgamento, 
daquele Tribunal, da Representação n. • 
134, do Sr. Procurador-Geral da Repú
blica (inconstitucionalidade dos arls. 37, 
n. • m, e 70, letra c, da Constituição Es· 
tadual do Pará). 

Relator: Sr. Edmundo Levi 

O Supremo Tribunal, pelo Tribunal Pleno, 

em sessões realizadas a 14 e 21 de junho de 

1950, julgando a Rep1·esentação n.• 134, do 

Sr. Procurador-Geral da República, declarou 

inconstitucionais, "por ofensivos à forma re
publicana representativa", os arts. 37, n.• 

m, e 70, letra c, da Carta politica do Estado 

do Pará. 

Para efeito do disposto no art. 64, da 

Constituição, o Presidente daquela Alta COr· 

te, através do Ofício n.• 411-P/58, enviou ao 

Senado cópias autenticadas daquela decisão, 
acompanhadas das competentes notas taqui

gráflcas. 

Esta Comissão, tomando conhecimento da 

matéria, e em cumprimento ao disposto no 
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art. 86, letra b, do Regimento Interno, sub
mete à aprovação d.a Casa o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 79, DE 1965 

Suspende a execução dos art.os 37, 
n.• m, e 70, letra c, da Constituição do 
Estado do Pari. 

Art. 1.0 
- 1!: suspensa a execução dos ar

. tigos 37, n,o m, e 70, letra c, da ConstituiÇão 
do Estado do Pará, nos têrmos de decisão 
defl.nitiva. do Supremo Tribunal Federal, pro

. ferida na. Representação n.0 134, julgada a 
21 de junho de 1950. 

Art. z.o - Esta Resolução entrará em vi
gor na. data de sua publicação. , . 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 
1965. - Wilson Gonçalves, Presidente 
Edmundo Levi, Relator - Jefferson de 
Aguiar - Menezes Plmentel - Beribaldo 
Vieira - Argemlro de Flrueiredo. 

PARECER 

N.0 966, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Ofício n.0 347-P/59 (4), do Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, envi~mdo côpia autenticada de jul
gamento, daquele Tribunal, do Recurso 
Extraordinário n.0 24.139, de São Paulo, 
julgado a 8 de arôsto de 1955 (Inconsti
tucionalidade do art. 32 da Lei Orrânica 
dos Municípios - Lei n.0 I, de 18-9-47), 

Relator: Sr. Edmundo Levi 

o Supremo Tribunal, pela. sua. 1.• Turma., 
em sessão realizada. a 8 de agôsto de 1955, 
julgando o Recurso Extraordinário n. 0 24.139, 
de São Paulo, considerou Inconstitucional o 
artigo 32 da Lei Orgânica. dos Municipios do 
Estado de São Paulo (Lei Estadual n.0 I, de 
18 de setembro de 1947). 

Para efeito do disposto no art. 64, da 
Constituição, o Presidente daquela Alta Côr
te, através do Oficio n.0 347-P/59 (4), en
viou ao Senado cópias autenticadas daquela 
decisão, acompanhadas das competentes no
tas taquigráflcas. 

Esta Comissão, tomando conhecimento da 
matéria, e em cumprimento ao disposto no 
art. 86, letra b, do Regimento Interno, sub
mete à aprovação da Casa. o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 80, DE 1965 

Suspende a execução do art. 32 da Lei 
Orgâniéa· dos Municípios do Estado de 
São Paulo (Lei Estadual n, 0 I, de IB de 
setembro de 1947). 

Art. 1. o .....; :e suspensa a. execução do artigo 
32 da Lei Orgânica. dos Munic!pios do Estado 
de São Paulo (Lei EE.tadual n.0 I, de 18 de 
setembro de 1947), nos têrmos de decisão de
finitiva do Supremo Tribunal Federal, profe
rida no Recurso Extraordinário n.0 24.139, 
julgado a 8 de agôsto de 1955. 

Art. 2.0 -·Esta. Resolução entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala. das Comissões, em 14 de julho de 1965. 
- Wilson Gonçalves, Presidente - Edmundo 
Levl, Relator- Jefferson de Aguiar -Me
nezes Pimentel - Beribaldo Vieira - Arge
mlro de Figueiredo. 

PARECER 
N.0 967, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Ofício n.0 769-P, de 14-9-64, do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando cópia autenticada do 
acórdão proferido nos autos do Recurso 
Extraordinário n. 0 30.254, com referência 
à Inconstitucionalidade de decretos que 
deferiram a concessão e a pesquisa de 
águas pertencentes a particulares. 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar 

o Supremo Tribunal Federal enviou ao 
Senado o texto das notas taqulgráficas per
tinentes ao julgamento do Recurso Extraor
dinário n.O 30.254, do Estado do Ceará, em 
o qual foi declarada a. Inconstitucionalidade 
de decretos que deferiram a concessão e a 
pesquisa de água mineral pertencente a par
ticulares. 

O Senado recebeu dois expedientes a res
peito da mesma matéria que foi objeto do 
julgamento em apreciação (Ofícios n.O• 
813-P (3), de 17 de setembro de 1959, e 769-P, 
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de 14 de setembro de 1964), os quais passa
ram a constituir processos autônomos. Po
rém, em ambos, pôsto com Relatores di
ferentes, diligências foram requeridas· à egré
gia Côrte, na elucidação de dúvidas ade
quadas ao perfeito e legitimo andamento do 
julgado (Pareceres s/n de 27 de agõsto de 
964, e n.• 87, de 18 de fevereiro de 1965), 

O ofício pretérito foi apensado ao poste
rior, constituindo-se numa só promoção a 
matéria Idêntica versada nos expedientes do 
Sr. Presidente da Suprema Côrte, como de
veria ser observado desde o inicio de sua tra
mitação nesta: Casa do Congresso Nacional 
<v. indicação e sugestões do relator no Pa
recer n.0 566, de 14-5·65, no Oficio número 
621-P <a>. 

Retardado o cumprimento da dlllgêncla, 
cêleremente escusado pela louvável atenção 
do Sr. Presidente da mais alta instância, por 
se encontrar o processado em Fortaleza, co
mo anunciou S. Ex.a no Oficio de 22 de abril 
dêste ano (n.• 54-P), veio o esclarecimento 
final, pretendido pela Comissão, com a jun
tada das notas taquigráficas do julgamento, 
devidamente autenticadas pelo Dlretor-Ge
ral do egrégio Tribunal (Oficio n.• 738-P, de 
14 de maio de 1965), cujo recebimento nesta 
Comissão se verificou ontem, 7 do corrente 
mês. 

A controvérsia cingia-se ao seguinte: 

A União Norte Brasileira de Educação e 
Cultura, dos Irmãos :ty;arj~tas do Brasil, era 
proprietá.rla do "Colégio Cearense do Sagra
do Coração de Jesus", em Fortaleza, onde 
explorava, como proprietá.rla do solo, fonte 
de água mineral ali existente. 

Em 18 de agôsto de 1940, resolveu arrendar 
aludida fonte à Emprêsa de Aguas Minerais 
Limitada, pelo prazo de 10 anos, conforme 
escritura lavrada em notário público; 

A locatá.rla não cumpriu o contrato, mas 
requereu e obteve a pesquisa e lavra da 
fonte ao Govêrno, com exclusividade. 

A União Norte Brasileira de Educação e 
Cultura propôs ação ordinária para a decla
ração judicial da rescisão do contrato de ar-

rendamento. A ação foi julgada procedente, 
com a condenação da Emprêsa de Aguas 
Minerais Ltda. na rescisão contratual, com a 
liquidação das perdas e danos, na execução, 
e honorários de advogado. O Tribunal de 
Justiça confirmou a sentença, por unanimi
dade. Na execução, a emprêaa opôs embar
gos, alegando que obtivera decreto de con
cessão da fonte questionada. 

No interregno, o Govêrno Federal conce
deu à União Norte Brasileira o direito plei
teado, tomando· sem. efeito a concellláo em 
que se fundamentava a Emprêsa de Aguas 
Minerais, denegando o Sr. Ministro da :.\&Ti
cultura a posse da ré. 

Na dilucidação do litígio, enveredaram as 
partes e se empenharam o Tribunal Federal 
de Recursos e o Supremo Tribunal Federal 
na apreciação da inconstitucionalidade do 
Código de Minas (Decreto-Lei n.0 24.642, de 
10 de julho de 1934), e do Código de Aguas 
(Decreto-Lei n.0 24.643, de igual data), am
bos publicados em 20 de julho daquele ano, 
depois de promulgada . a Constituição Fe
deral, de 16 de julho de 1934. 

O Tribunal Federal de Recursos deu pela 
inconstitucionalidade, concluindo que "os de· 
cretos que deferiram a concessão de pesqui
sa e lavra ferem a Constituição da época e 
não se ajustam à atual" (fis. 29). 

Os Mln!stros Cunha Vasconcelos, Henrique 
d'Avila, Cunha Melo e Artur Marinho· diver
giram da conclusão adotada pelo Tribunal, 
entendendo que o art. 10 do Código de MI· 
nas nenhuma incompatibilidade tinha com 
os arts. 119 e 146, § 4.0 , da Carta de 1937. 
Por maioria absoluta, foram rejeitados os 
embargos opostos. O recurso extraordlná.rlo 
foi indeferido, mas o agravo de Instrumento 
foi provido pelo Supremo Tribúnal Federal, 
subindo os à.utos à Instância superior. 

O Supremo Tribunal Federal deu pela ln· 
constitucionalidade argülda, por unanimida
de, em sessão plenária de 13 de junho de 
1958. Opostos embargos à decisão, o recurso 
foi indeferido, "por não se tratar de decisão 
termitária do feito, nem de qualquer dos ca-
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sos do art. 154 do Regimento Interno" (fls. 
30 v.). Manifestado agravo, foi êle recusado, 
sem divergência Cfls. 31) . 

A ementa do acórdão fixa o entendimento 
dos julgadores nestes têrmos: 

"Os decretos que feriram a Constituição 
da. época e não se .conformam com a.s 
garantias que a atual oferece." Cfls. 30 v,) 

Os decretos cassados são os de números 
10.583, de 7 de outubro de 1943, e 24.504, 
cuja ineficácia fôra anteriormente declarada 
por livre manifestação do Govêmo, que os 
tomara sem efeito, como se vê às fls. 3 e 27, 
aguardando o pronunciamento da. Justiça. 

. Os arestos apreciados ratlfl.ca.ram o ato 
admlnlstra.tlvo, que revira. e tomara nulo o 
anterior, objeto da demanda entre partes 
contratantes em divergência. 

Não se trata de lei em tese, mas de lltíglo 
judicial deflnltlvamente encerrado, em que 
os decretos proclamados lnfrlngentes da 
Constituição foram revogados por autoridade 
competente, com o beneplácito de declslio 
judicial que transitou em julgado. 

Não cabe, pois, suspender a execução de 
decretos que inexlstem juridicamente. . 

Pelo exposto, a Comissão de Constituição 
e Justiça opina pelo arquivamento dos Ofí
cios números 813/59 e 769/64. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 
1965. - Wilson Gonçalves; Presidente -
.Jefferson de AIUfar, Relator- Menezes Pi
mente! - Argemiro de Figueiredo - Edmun
do Levl - Heribaldo Vieira. 

PARECER 

N.0 968, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Oficio n.0 55-P, de 1!-3-65, do 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, encaminhando cópia autêntica do 
acórdão proferido nos autos da Repre
sentação n. 0 590, do Estado do Ceará. 

Relator: Sr. Edmundo Levi 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, pelo Oficio n.• 65-P, de 12 de mar-

ço de 1965, enviou ao Senado cópia autênti
ca do acórdão proferido nos autos da Repre
sentação n.• 590, do Estado do Ceará. 

Conforme se verifica dos elementos que 
Instruem o processado, o Pretórlo Excelso, 
julgando a citada Representação, feita pelo 
Procurador"Oeral da República contra a 
Assembléia Leglslatlya. do Estado do Ceará, 
considerou Inconstitucional a Lei n.• 6.767, de 
19 de novembro de 1963, do referido Estado. 

Ante o exposto, esta Comissão, usando das 
atribuições que lhe confere o Regimento In
terno (a.rt. 86, letra b), apresenta o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 

N.0 81, DE 1965 
Suspende a execução da Lei do Estado 

do Ceará n.0 6.767, de 19 de novembro 
de 1963. 

Art. 1. 0 - ll: suspensa a execução da Lei 
do Estado do Ceará n.• 6.767, de 19 de no
vembro de 1963, nos têrmos da decisão defl· 
nltlva do Supremo Tribunal Federal, proferi
da na Representação n.• 590, julgada a 16 de 
novembro de 1964. 

Art. 2. 0 - Esta Resolução entrará em vi· 
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 14 de julho de 1965. 
- Wilson Gonçalves, Presidente - Edmundo 
Levi, Relator- .Jefferson de Aguiar -.Ar· 
gemlro de Figueiredo - Menezes Plmentel 
- Heribaldo Vieira. 

PARECER 

N.0 969, DE 1965 

da Comissão de Redaçio, apresentan· 
do a. redaçio final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 23, de 1965 (n.0 224-B/65, 
na Casa de origem). 

Relator: Sr. Edmundo Levl 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.• 23, de 
1965 (n.0 224-B/65, na Casa de origem), que 
modifica o art. 6.0 do Decreto Legislativo n.• 
19, de 12 de dezembro de 1962, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 15 de julho de 1965. 
- Sebastliio Archer, Presidente - Edmundo 
Levl, Relator - Lobão da Silveira. 
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ANEXO AO PARECER 

N.0 969/65 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.• 23, de 1965 (n.• 224-B/65, 
na Casa de origem), 

Faço saber que o Cong1·esso Nacional apro· 
vou, nos têrmos do art. 66, inciso IX, da 
Constituição Federal, e ·eu, ................ .. 
. , .......... , Presidente do Senado .Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 , DE 1965 

Modifica o art. 6.0 do Decreto Legis· 
latlvo n.• 19, de 12 de dezembro de 1962, 
e dá outras providências. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - O art. 6,0 do Decreto Legisla· 
tivo n.• 19, de 12 de dezembro de 1962, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6.• - O membro do Congresso Na· 
c!onal que não comparecer à Sessão terá 
obrigatoriamente a diária descontada, 
não sendo abonada nenhuma falta, a 
não ser quando estiver ausente de qual· 
quer Casa do Congresso, em Comissão 
Externa ou de Inquérito. 

§ 1. • - Será considerado a serviço do 
Congresso, nos têrmos dêste artigo, 
aquêle que, a serviço de seu mandato, 
faltar a 4 (quatro) Sessões por mês, bem 
assim o que faltar, por motivo de parti· . ' 
c!pação em convenções partidárias ou 
campanhas eleitorais, até mais 4 (quatro) 
Sessões, em cada mês. 

§ 2.• - Não serão' abonadas, em ne• 
nhuma hipótese, as faltas às sessões 
extraordinárias." 

Art. 2.• - Os efeitos dêste Decreto Legis· 
lativo são devidos a partir do Inicio 'da pre
sente Sessão Legislativa. 

Art. 3.• - Revogam-se as disposições em 
contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondin): 

Está finda a leitura do expediente. (Pau
sa.) 

SObre a mesa, requerimentos de Informa
ções que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 

N.0 508, DE 1965 

Requeremos à Mesa, nos têrmos e prazos 
regimentais, sejam solicitadas do M!n!stério 
das Minas e Energia as seguintes Informa
ções: 

1) J!: exa.to que houve transferência de 
ações da Companhia Siderúrgica Paulista -
COSIPA - para pessoas ou firmas estran
geiras? Existem negociações a respeito? 

2) No caso afirmativo, quais as proporções 
dessa transferência, e quais as emprêsas ou 
pessoas estrangeiras Interessadas? 

3) J!: exa.to que essa transferência se verifi
caria, em parte, em troca de "assistência téc
nica"? Quais as condições dêsse contrato? 

4) Quais as vantagens dessa transa.ção e 
quais as suas finalidades? 

Justlficaçio 

TOda a imprensa responsável do país no
ticiou que estariam em curso negociações 
para a transferência de ações da COSIP A, 
sendo parte em troca de "assistência técni
ca", e que essa transferência seria feita a 
emprêsas ou pessoas estrangeiras. 

Tudo desaconselha essa transferência. To
dos os países do mundo estão lutando para 
nacionalizar suas Indústrias básicas. Por que 
somente o Brasil vai adotar orientação con
trária? 

A COSIPA é uma Iniciativa vitoriosa. N!!.o 
precisa de assistência técnica estrangeira. As 
notáveis realizações da Companhia Siderúr
gica Nacional e da Usim!nas estão ai a pro
var o acêrto de nossa afirmação. Podemos 
atestá-lo, ademais, com nossa experiência de 
muitos anos como membro do conselho da 
Cia. Siderúrgica Nacional, quando constata
mos, com orgulho, a capacidade de nossos 
técnicos e administradores. 

Não podemos, pois, de maneira alguma, 
concordar com essa medida, que, na verdade, 
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será mais um passo acelerado na caminho 
da Irremediável entrega a emprêsas Interna
clonais de tudo quanta devia ser e perma
necer genuinamente brasileira. 

Sala das Sessões, em 2 de agôsto de 1965. 
-José Ermirlo. 

· REQUERIMENTO 

N.• 509, DE 19115 

Requeremos à Mesa, nos têrmos e prazos 
regimentais, sejam solicitadas do Ministério 
da Fazenda as seguintes Informações: 

1) lt exato que foram transmitidas à Agên
cia do Banco do Brasil do Recife Instruções 
no sentido de ser elevada de 2% para 3%, 
trimestralmente, a taxa de'· fiscalização nos 
contratos de financiamento de fertillzantes 
aos fornecedores de cana? 

2) Essas Instruções foram transmitidas a 
tõdas as Agências do Banco do Brasil do 
Nordeste ou somente à do Recife? 

3) No caso afirmativo, quais as razões pa
ra êsse aumento, que representa enorme so
brecarga para a já tão sacrificada agricul
tura do Nosdeste? 

Justlflcaç4o 

Acabamos de receber, estarrecidos, vee
mente apêlo dos legitimas representantes da 
agricUltura canavlelra do Nordeste, que nos 
comunicaram haver a Agência do Banco do 
Brasil do Recife recebido Instruções para 
elevar de 2% para 3% a taxa trimestral de 
flscallzaçAo nos contratos de financiamento 
de fertlllzantes. 

Ninguém Ignora a extensão e a profundi
dade da alarmante crise que assola a agri
cultura canavlelra do Nordeste. O próprio 
Govêrno Federal anunciou a adoção de ur
gentes providências visando a amenizar os 
danosos efeitos dessa situação. 

Não se pode, por Isso, compreender e mul
to menos concordar com essa absurda ele
vaÇão da aludida taxa, que vai acabar liqui
dando de vez com as possibilidades de sobre
vivência dessa agricultura. 

Que o presente requerimento, pois, ao lado 
de sua preclpua finalidade de obter os ne-

cessãrios esclarecimentos dos responsáveis 
por essa impatrlótlca medida, signifique tam
bém nosso veen1ente protesto contra tão de
sastrada e arrazadora politica. 

Sala das Sessões, eDl 2 de agõsto de 1965. 
- José Ermirlo, 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Os requerimentos que àcabaDl de ser lidos 
não dependeDl de apelamento nem de deli
beração do Plenário. De acôrdo CODl o Regi
Dlento Interno, serão publicados e, em se
guida, despachados pela Presidência. (Pau• 
sa.) 

A Presidência deferiu, hoje, os seguintes 
requerimentos de Informações, apresentados 
nas sessões de 14 e 15 de julho: n.• 504, do 
Sr. Senador Lopes da Costa, ao Sr. Ministro 
das Relações Exteriores, e n.• 505, do Sr. Se
nador Gilberto Marinho, ao Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Hã oradores Inscritos. 

Tem a palavra o Sr. Senador Eurico Re
zende, pr!Dlelro orador Inscrito. 

O SR. EURICO REZENDE: 

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, eDl 
primeiro lugar, seja-Dle licito fazer votos 
para que os eDlinentes Senadores tenhaDl 
readquirido, em tOda a sua plenitude, e, se 
possível, até aDlpllado as energias perdidas 
e diluldas na estafa, na trepidação e no can
saço das· grandes v!gillas Dlatut!nas, vesper
tinas e notumas que caracterizaram, até o 
dia 15 de julho recéDl-transato, as atlvldades 
do Congresso Nacional, mercê dos prazos 
galopantes do Ato Institucional. 

Manifestamos também nossa esperança e 
nosso otim!smo, por ser conveniente, em que 
a figura do recesso parlaDlentar não se re
produza, porque todos nós tomamos conhe
cimento, através das estações de rádio, de 
televisão e dos órgãos de imprensa, da pés
s!Dla repercussão que teve, perimte a opinião 
pública, o hiato totalmente Injustificado dos 
nossos trabalhos. 

Mas, Sr. Presidente, para mágoa nossa, já 
se boqueja por ai que em setembro virá nõvo 
recesso. Já ai não será recesso. Será um de-
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saflo às críticas da consternada opinião pú
blica relativamente ao Congresso Nacional; 

Qualquer pessoa que examinar, superficial· 
mente, o Regimento e a Constituição verifi· 
cará que êsse tipo de recesso meramente con
juntural não encontra nenhum consentimen
to legal. 

O Regimento permite que o Senado deci· 
da não haver sessão em determinado dia. A 
expressão vem no singular e não oferece 
oportunidade nem à diversificação nem ao 
desdobramento de dias para compor o re
cesso. E a Constituição, Sr. Presidente, diz 
que o Congresso Nacional realizará Sessão 
todos os dias úteis. 

Com essas considerações liminares, que faço 
não propriamente criticando os meus emi
nentes colegas, mas principalmente visando 
ao bom nome do Congresso Nacional, abordo 
o assunto objeto da minha presença na trl· 
buna. 

O pronunciamento que subsegulrá men
cionado vem um pouco tardiamente - e pre· 
clsamente por culpa do recesso parlamentar. 
Trata-se da Inauguração de várias frentes 
do Estádio de Brasilla. Lá. estivemos - e, por 
sinal, fui o único. congressiGta que compare· 
ceu àquelas cou;.Jmorações -:- assistindo à 
lr.auguração de um melhoramento da maior 
significação sócio-desportiva. para. a nossa 
Capital. Prestigiando aquêle acontecimento, 
ali compareceram várias a utorlda.des esta
duais e federais, destacando-se a presença do 

. " Dr. Pllnlo Cantanhede, .. Uustre Prefeito de 
Brasilla, do General Nogueira Paz, do Al· 
mirante Aldo Rabelo e de outras afirmações 
vigorosas das nossas Fõrças Armadas. Ele
mentos do desporto, eiementos da sociedade, 
elementos de projeção na administração pú
blica ali estiveram e todos nós tivemos o 
ensejo mU vêzes bendito de verificar que a. 
Iniciativa. particular já se vai convertendo 
num Instrumento decisivo e eficaz em favor 
do nosso bem-estar social e em obséquio do 
desenvolvimento de Brasfi!a. 

Brasilla, Sr. Presidente, não é uma cidade, 
graças a Deus, socialista, mas é uma cidade 
evidentemente socializada. Tudo aqui signi
fica a presença do poder público. Os meno-

res ângulos do desenvolvimento imoblliário 
da nova Capital expressam a atlvldade exclu· 
slva. do Estado. 

Até mesmo certas entidades recreativas 
surgiram graças, decisivamente, à iniciativa., 
à colaboração ou à cooperação do poder pú
blico. No caso, Sr. Presidente, do .futuro es
tá.dio de Bra.sfila, operou-se uml milagre -
é o milagre da dedicação de um grupo; é o 
milagre da. capacidade de trabalho de uma. 
equipe; é o milagre, sobretudo, quando a. re· 
gra geral dos nossos homens públicos é o 
desamor a Brasilla, do amor à Nova. Ca.pl· 
tal, que fêz com que o brasileiro abandonas· 
se o exclusivismo da contemplação do Atlân· 
tlco e voltasse, com a. enxada na mão e fé no 
coração, a sua atenção, o seu esfOrço, a. sua. 
energia para o Brasil caboclo, o BrasU autên· 
tlco que caminha estugantemente em busca. 
da obra ciclópica da Integração nacional. 

Com equipes do quilate da que está cons· 
trulndo o Estádio de Bra.silla, Sr. Presidente, 
a. Nova Capital se consolidaria num prazo 
relativamente curto. Mas essa consolidação 
há de ser demorada, há. de ser pachorrenta, 
porque se dlgladlam aqui, no Planalto infl· 
nlto, duas correntes, e, desgraça.damente, uma 
delas dinamizada ou liderada. por aquêles 
que, se não têm o dever sentimental de gos
tar de Brasilla, têm o dever legal, o dever 
institucional, o dever administrativo, o de· 
ver parlamentar de prosseguir na obra de 
um Presidente que, se foi cercado de vários 
pecados, se empolgou, valorizou-se e deslum
brou a consciência nacional, colocando diante 
dos nossos olhos maravilhados êste conto de 
fadas arqultetõnlco que é Bra.sfila, expressão 
Indomável do valor da engenharia nacional, 
e esta. vanguarda de bravura e de capacida
de de trabalho, que é o operário brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, enquanto poucos en· 
frentam a. árdua tarefa de realizar aqui o 
sonho de D. Basco, outros - Infelizmente a 
corrente majoritária - se entregam de cor
po e alma - se alma tiverem - à conspira
ção maldita em favor do esvaziamento da 
nossa Capital. 

Sr. Presidente, construir Brasflia ou con· 
solidá-la não é apenas drenar para as suas 
obras os recursos fáceis do Tesouro; não é 
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tão-somente fazer com que derivem para o 
seu desenvolvimento os recursos da técnica. 
Quem constrói, quem consolida Brasllia são 
aquêles que aqui residem, que aqui permane
cem nas frentes e nas oficinas de trabalho, 
que aqui mantêm a sua fam!lia, dando algo 
além do material a esta capital, que são os 
toques da sociabilidade através de reuniões, 
mercê dos impUlsos da solidariedade hUma
na traduzidos em obras filantrópicas e de 
assistência social. Aquêles que apenas pro
curam Brasllia num principio de semana e 
que, ao fim do período hebdomadârio, se 
apressam a regressar aos rendilhados .das 
praias, ao confOrto. das metrópoles tradicio
nais, aquêles que não renunciam, de modo 
algum - mesmo que em fenúncla signifi
que ato de patriotismo -, às prerrogativas e 
aos privilégios do BrasU atlântico, êsses, Sr. 
Presidente, não devem ter os seus nomes 
computados na estatística popUlacional de 
Bras !lia. 

Recentemente, tive ensejo de dirigir oficio 
ao Instituto BrasUeiro de Geografia e Es· 
tatística para evitar fOssem oferecidos da· 
dos lnexatos sObre a popUlação de Brasllla. 
Não se deve contar, como habitantes da No
va Capital, cêrca de setenta por cento dos 
nossos parlamentares, que não a povoam, 
apenas honram-na, de quando em vez, com a 
transitoriedade, com o P,razer e a ligeireza 
da sua visita. . 

Mas, a construção do Estádio de Brasllla 
devia ter efeito pedagógico sObre o espirita, a 
.:onsclêncla e, até mesmo, a Inteligência da
queles que apenas toleram, por imperativos 
funcionais, o pionelrismo desdobrado da 
Nova Capital. Basta que se faça a afirma
tiv~o de que a Iniciativa particUlar já concor
reu com mais de 600 mUhões de cruzeiros 
para a implantação daquela obra, que há. de 
ser mais uma área, mais uma frente na ins
trumentalização e na Integração definitiva 
da Nova Capital. 
. Sr. Presidente, 11té aqui o Poder Público 
quase nada fêz em favor do Estádio de Bra
sllla. Não porque não o quisesse, mas por
que aquela equipe desejou, pelo esfOrço pró
prio e tão-sàmente no recrutamento dos r~
cursos da alg!be!r!L particular, dar uma de-

monstração eloqUente de que não se devem 
conectar com o erário as realizações, as 
obras, as tarefas que Interessam ao bem-estar 
de um povo ou ao desenvolvimento de uma 
cidade. 

A Prefeitura de Brasna' irá ajudar nos ser
viços normais de água, esgOto e de Uumlna
ção pública, mas no que diz respeito aos ou
tros elementos constitutivos do Estádio de 
Brasllla, quando se verificar su'l Inaugura
ção definitiva, chegaremos a consoladora e 
orgUlhosa certeza de que o povo de Brasllla 
construiu seu Estádio. 

Sr. Presidente, já que não posso mencionar 
aquêles que com tanto fervor, com tanta per
tinácia, com tanta dedicação, vêm edificando 
aquêle estádio, desejo simbolizar apenas no 
llder máximo daquela equipe todo o aplauso, 
todo o Incentivo, todo o louvor do Congresso 
Nacional. J!: o dr. Hugo Mosca, Sr. Presidente, 
que desde a sua fixação residencial em Bra
sfila preocupou-se e ocupou-se, decisivamen
te, com a construção do Estádio. 

A experiência e a observação revelam que 
jamais se poderá obter o bem-estar social, 
numa cidade brasileira, sem a prática do fu
tebol. Realmente, êsse ramo do desporto, que 
tanto entusiasmo causa nos nossos patr!clos, 
vem servindo também para a projeção do 
BrasU no concêrto dos povos cl\1lizados. De 
suas maratonas recolhemos títUlos, vitórias e 
triunfos que dignificam a nossa raça, digni
ficando também aquêles valôres que, egressos 
do futebol brasileiro, permanecem, na Amé· 
rica e na Europa, elevando bem alto o nome 
do nosso desporto. 

Sr. Presidente, nesta homenagem que ren
do ao Dr. Hugo Mosca, e à ~ua brUhante e 
aguerrida equipe, desejo colocar também 
meu apêlo, minha rogativa para que a ini· 
clatlva particUlar prossiga em seu trabalho 
de consolidação da Nova Capital. 

E, Sr. Presidente, já é tempo de reclamar
mos a vinda, para Brasfila, de mais um ór
gão que nos pertence e que ainda continua 
renitente na velha capital. 

A revolução foi feita para o cumprimento 
das leis - isto é óbvio -, o que era recla
mado e está sendo executado. 
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Há um decreto-lei - quase tão velho 
quanto a Sé de Braga -, de n.0 3.199, de 14 
de abril de 1941, que estabelece as bases da 
organização dos esportes em todo o Pais. Dis
põe, no art. 47: 

"As Confederações terão sede na Capital 
da República; as Federações - salvo a 
do Distrito Federal -, na Capital dos 
Estados ou Territórios, e as Ligas, nas se
des dos Munlcfpios." 

Assim, Sr. Presidente, o lugar da Confe
deração Brasileira de Desportos é em Bra
sflla. E o é desde 21 de barll de 1960. Na 
Guanabara, por se ter convertido em Estado, 
deve existir apenas uma Federação. 

Creio que o Govêrno Federal, que não tem 
sido Incomodado para a construção do Es
tádio de Brasflla, poderá dar uma demons
tração eloqUente de solidariedade para com 
aquela obra, determinando a vinda para es
ta Capital da Confederação Brasileira de 
Desportos. E não se venha com aquela velha 
sinfonia de realejo, no sentido de que Brasf
lla não tem condições. Conheço um Deputado 
federal; conheci a cidade onde êle morava 
com a familla; ali estudavam seus filhos, em 
condições precarfsslmas, em estabelecimentos 
de ensino, evidentemente favelados, pela au
sência de recursos materiais e também pela 
precariedade do seu corpo docente. Reencon
tre! êsse Deputado federal, já aqui em Bra
sfl!a, com a famflla residindo no Rio, alegan
do que não mora em Brasflla porque aqui 
não há colégios para.)OS filhos •• , 

Assim, Sr. Presidente, é que se reage sem
pre que se reclama contra o retOrno de um 
órgão para a Guanabara, ou então quando 
se reclama a vinda· de· uma entidade admi
nistrativa, estatal ou paraestatal, para a 
nova Capital, de acOrdo com as determina
ções legais. 

Mas, Sr. Presidente, se Brasfila ainda não 
tem condições para ser a sede da Confede
ração Brasileira de Desportos, a culpa não 
é dela; a culpa é da Confederação Brasileira 
de Desportos, que recebe verbas fabulosas, Is
to porque, neste Pafs, o Poder Público é, via 
de regra, generoso para com o futebol e pa
ra com o carnaval e nem sempre para com 
ns cnsas de carldnde e os hospitais. 

Venha, então, a Confederação Brasileira de 
Desportos para Brasflla e crie as condições, 
aqui, para a Implantação, o desenvolvimen
to e a prosperidade dos grémios de futebol. 
Poderemos ter nesta Capital outros Flamen
gos, outros Fluminenses, outros Vascos da. 
Gama, outros Bonsucessos e outros Américas. 
Mas enquanto a Confederação Brasileira de 
Desportos ficar na Guanabara., não dando 
o menor passo para. a sua transferência, pa
ra o cumprimento do seu dever legal, con
soante o Decreto~Lei n.0 3.199; enquanto tal 
não ocorrer, a Confederação Brasileira de 
Desportos há de ser considerada também co
mo elemento da conspiração contra a nova 
Capital. 

I 

A Confederação Brasileira de Desportos não 
deu um passo sequer, não tomou uma. provi
dência apenas, visando a. sua transferência. 
Incrfvel como pareça, segundo estou Infor
mado, a. Confederação Brasileira. de Despor
tos concordará em vir para Brasllla, se para 
cá vier todo aquêle elenco dos times de fu
tebol que compõem o entusiasmo da popula
ção guanabarina. Ora, Sr. Presidente, é a ma
neira prática, velhaca, astuciosa de não se 
querer renunciar ao romantismo do luar 
guanabarlno, nem à sedução das noites e às 
provocações das madrugadas do jovem Es
tado. 

Que essa gente queira continuar na boa 
vida não é surprêsa para nós, é apenas uma 
noticia, mas que o Govêrno Federal se con
duza em ato de conivência. por omissão, é 
estarrecedor, Sr. Presidente 1 

Então creio que o melhor modo de o Go
vêrno Revoluclonârio demonstrar seu !nte
rêsse pela. Integração desportiva de Brasllla 
é obrigar a Confederação Brasileira de Des
portos a se transferir para Brasilla. 

E, caso a Confederação continue a oferecer 
resistência, a maneira mais prática de o Con
gresso Nacional puni-la é esvaziar as verbas 
polpudas que são consignadas, tradicional
mente, no Orçamento da União. 

Fnrel Isso, Sr. Presidente, mesmo que te
nha que agir escotelramente, Isolado, em fai
xa própria. Não concorrere! com o meu voto 
para nenhuma consignnção orçamentária em 
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favor daqueles Imbatíveis, daqueles !nven
cive!s lideres do esporte bras!le!ro. 

E faria, Sr. Presidente, um apêlo para que 
o Congresso Nacional exercesse os seus bons 
ofícios, somasse aos meus os seus esforços, 
para que possamos colocar Brasil!a também 
em têrmos de projeção esportiva pera11te o 
mundo; para, Sr. Presidente, não se verlf!car 
esta contradição: numa simples Capital de 
Estado, que é hoje a Guanabara - Capital 
e cidade-estado -, estar a vanguarda sub
vencionada do esporte bras!le!ro, enquanto 
a Capital da República fica orfanizada -
pediria à Taquigrafia que não confundisse 
"orfanizada" com "organizada", o que tenho 
verificado no Diário, triste' Diário do Con
gresso Nacional - fica orfan!zada, repito, 
dos recursos do nosso futebol. 

Volto, Sr. Presidente, rogando ao Govêrno 
federal que determine o cumprimento da lei, 
isto é, a transferência, ràpldamente, da Con
federação Bras!le!ra de Desportos. 

E não se deve dar prazo, Sr. Presidente I 
Essa gente já teve cinco anos de prazo para 
cumprir o mandamento legal. Vir a Confe
deração para Brasil!a, aqui ser a sua sede; 
conseguir-se uma fórmula de ela manter a 
sua hierarquia também na Guanabara. Os 
d!retores, o presidente e o condomínio d!re
tor ·da Confetieração poderão trazer a sede 
dq órgão para aqui e fazer o que fazem os 
parlamentares - passar os seus fins-de-se
mana na Guanabara. Manter-se a sede, 
conservar-se a sede aqui e lá criar uma 
espécie de superintendência, um órgão, um 
anexo, como existe o anexo do Senado, no 
Monroe, o anexo da Câmara, no Palácio Tl
radentes. Sendo que o Executivo é que ln
verteu os papéis: lá é administração, aqui 
são os anexos. Aqui, há o anexo do Palácio 
Laranjeiras, que é o Palácio do Planalto, o 
anexo dos Ministérios, que são êsses prédios 
solitários, dignos de assombração e de fan
tasmas, que se desdobram na Esplanada dos 
Ministérios. 

Sr. Presidente, é êsse o apêlo que faço ao 
honrado Presidente Castello Branco, lnobs
tante S. Ex.• não ser multo afeiçoado ao es
porte, por sua natureza circunspecta, pela 

sua formação m!l!tar. Mas preste S. Ex.• 
êste serviço ao esporte de Brasfila., preste ês
te serviço à consolidação da nossa Capital 
e obrigue a Confederação Bras!lelra de Des
portos a transferir-se, o mais depressa pos
sível, para Brasil!a, com isso cumprindo cla
ro, ostensivo e tradicional dispositivo legal. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, renovo. 
aqui o vigor e a sinceridade das minhas con
gratulações à equipe presidida pelo Dr. Hugo 
Mosca e que, dentro de pouco tempo, ofere
cerá à nossa Capital o deslumbramento de 
um portentoso estádio. 

Com estas emoções gratulatórlas, reitero 
aqui a minha rogatlva ao eminente Presi
dente Castello Branco e, especlflcamente, ao 
Sr. Ministro da Educação, o eminente e In
fatigável professor Flávio Supllcy de Lacer
da, para. que adotem as medidas necessárias 
e Indispensáveis à fixação, à transferência, 
à implantação da Confederação Bras!le!ra 
de Desportos em Bras!lla. 

Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Tem a. palavra o Sr. Senador Aarão Steln
bruch. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Senador Arthur V!r
g!llo. 

O SR. ARTBUR VIRGtLIO: 

<Não foi revisto pelo orador.) Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, quando, recentemente, o 
Ilustre Senador João Agrlplno ocupou a Tri
buna do Senado, para ·apresentar as razões 
do Govêrno, justificando o ato brusco que 
cassou a licença de funcionamento da PA
NAIR do Bras!!, eu Interferi com um apar
te. Impressionado, de fato, com os dados exi
bidos, com a argumentação exposta, que apre
sentava aquela emprêsa em condições cala
mitosas como impossib!lltada de cumprir com 
segurança e êxito os convênios assinados pe
lo Govêrno Federal. 

Não mudo hoje a opinião, Sr. Presidente. 
Continuo entendendo que a situação da PA
NAIR, era, realmente, Insustentável. Mas ho
je, de posse de dados que recebi de técnico da 
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maior competência, verifico que o ato do 
Govêrno foi unilateral: objetlvou apenas 
atingir a um grupo econOm!co, por motivos 
ainda nfi.o bem esclarecidos. 

Ressalto que os elementos que tenho em 
mli.os, que exibirei ao Senado, sli.o dados ofi
ciais oferecidos ao conhecimento público por 
órgli.os do Govêrno, que põem manifesta a 
sltuaçfi.o difícil em que se encontram todas as 
companhias aéreas de navegaçli.o do Brasil, 
atuando nas mala precárias condições técni
cas, pondo em risco a vida dos milhões de 
passageiros que, neste pais de dimensões 
continentais, têm de se utlllzar do transpor
te aéreo lnapelàvelmente. 

O técnico espontaneamente a m1m se di
rigiu, fornecendo-me os referidos dados. 
Acentua êle que o assunto da avlaçfi.o comer
cial brasileira é vasto, complicado, escabro
so e não caberia em uma simples s!ntese de 
lnformaçli.o. Por Isso, tratare!, apenas, dos 
aspectos que se seguem: diz o meu Infor
mante:. 

"0 assunto "Avlaçfi.o Comercial Brasilei
ra" é vasto; complicado, escabroso, e 
nfi.o caberia em uma simples lnformaçli.o. 
Por Isso abordare! sbmente dois aspectos 
da questli.o: dellelts e auxllfos governa
mentais dlretos. 
A cassação das linhas da Pa.nalr e a Ime
diata concessão das mesmas à V ARIG 
causaram um. Impacto ponderável na 
oplnlli.o públlcii do Pais, provocando uma 
onda de protestos contra . tal medida go
vernamental, aparentemente discrimina
tória e !njus~a. e vlslvelmente contraditó
ria. 
Vozes se levantaram em tOdas as clas
ses sociais, bem como nas duas Casas 
do Congresso, onde representantes das 
várias correntes polltlcas se fizeram ou
vir, uns pró, outros contra a atitude do 
govêrno, outros mais "nem pró nem con
tra, muito ao contrário", ·como só! acon
tecer quando altos lnterêsses estão em 
jOgo, principalmente quando obscuros, 
neste caso". 
Recentemente chegou-me às mãos uma 
brochura, sem Informação sObre o res-

ponsável ou autor da divulgação, Inti
tulada "O Ministério da Aeronáutica Es
clarece as Razões que Levaram o Go
vêrno a Cassar as Linhas da Panalr -
Discurso do Senador João Agrlplno", ma
téria que voltou a ser publicada sob o 
titulo "O Caso da Pa.nalr" em vários ór
gãos da Imprensa carioca. Tenho em mão 
a "Ultima Hora" do Rio, de 22 do mês 
passado, que, além do discurso. do nobre 
Senador da UDN, contém matéria opi
nativa, Inclusive um quadro contendo da
dos das Receitas e Despesas da Pa.nalr 
referentes aos anos de 1961, 1962 e 1963. 
Tanto na brochura como no "Apedidos" 
de "Ultima Hora", o seu aparte ao cUs
curso do Senador João Agrlpino merece 
destaque, parecendo ser o "apoio moral" 
de que se serve o misterioso divulgador 
da matéria. Transcrevo o seu aparte co
mo foi usado: "Após ouvir o relatório 
frio que V. Ex.• acaba de fazer, com 
dados lndesmentfvels, a respeito da si
tuação calamitosa . em que se encontra a 
Panalr do Brasil, não há. quem deixe de 
mudar o conceito Inicial que fizera, em 
virtude da brusquidão da medida gover
namental que surpreendeu o Pais, ati
rando 5. 000 funcionários e suas famlllas 
às mais dlficels condições de vida." 
Acontece, Senador Arthur Vlrg!lfo, que o 
relato do Senador João Agrlp!no, real
mente apoiado em dados lndesmentfvels, 
só se referiu à situação verdadeiramente 
calamitosa da Panalr, calando quanto à 
situação Igualmente calamitosa das de
mais emprêsas aerotransportadora.s bra
sileiras. Como a Panalr, estão tOdas fa
lidas, como o senhor verificará nos da
dos contidos em 4 quadros extraídos de 
documentos públicos do Ministério da 
Aeronáutica. 

Os dados contidos nos quadros anexos, 
que retratam fielmente a situação cala
mitosa de tOdas as emprêsas, dispen
sam comentários. Entretanto, para fa
cilitar o seu trabalho de Interpretação, 
permito-me fazer ligeiros comentários 
para ressaltar certos aspectos da ques
tão." 
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Sr. Presidente, os quadros a que se refere êsse entendido são os seguintes: 

EMPRl'.:SAS 

1 Panair 
2 Cruzeiro 
3 Aerovias 
4 REAL 
5 Nacional 
6 VARIG 
7 VASP 
8 Lóide 
9 Bandeii:-antes 

10 SAVAG 
11 TAC 
12 Sadia 

13 Salvador 
14 Aeronom 
15 Paraense 
16 NAB 

--·-----

TRANSPORTE dREO NACIONAL - AVIAÇAO COMERCIAL 
ANOS DE 1956 A 1963 

• 
ANOS 

1956 I 1957 I 1956 

prejuízo 7. 765.154 lucro 843.169 lucro 3.685.523 
lucro 1.270.121 lucro 778.696 lucro 853.161 
prejuízo 20.386.267 prejuízo 8.120.794 prajuízo 6.107.308 
lucro 1.375.831 lucro 1. 745.154 lui:ro 19.679.874 
lucro 13.693.935 lucro 15.131.298 lucro 15.320.300 
lucro 2.824.046 lucro 2.804.199 "lucro 1.515.395 
prejuízo 72.501.082 lucro 2.353.318 lucro . 17.195.793 
lucro 5.694.380 lucro 9.592.349 lucro 12.617.652 
prejuízo 933.335 prejuízo 1.047.150 prejuízo 3.982.216 
prejuízo 28.252.414 prejuízo 42.056.638 prejuízo 54 621.499 
prejuízo 41.689.815 prejuízo 58 791.622 prejuízo 65.123.390 
prejuizo 1.892.786 prejuizo 1.377.285 lucro 996.771 
lucro 1.362.598 lucro 1.444.360 lucro 774.974 

- prejuízo 8.725.019 prejuizo 18.928.992 

- - lucro 1.302 

- - -
---·· 

I . 1959 

prejuízo 255.869.143 
prejuízo 7.611.214 
prejuízo 14.228.313 

-
lucro 15.979.986 
lucro 2.423.101 
prejuízo 50.549.555 
lucro 7.596.426 
lucro 177.158 
prejuízo 70.306.557 
prejuízo 69.617.958 
lucro 254.359 
prejuízo 4.614.193 
prejuizo 20.446.831 
lucro 15.925 

-



ANOS 
·-· 

EMPRESAS 

I 1960 1961 1962 1963 

1 Panair prejufzo 385.325.809 prejufzo 732.419.673 prejufzo 752.773.085 prejufzo 2.339.951. 725 
2 Cruzeiro prejufzo 21.096.276 prejufzo 30.196.646 prejufzo 31.840.734 prejufzo 1.527. 761.858 

3 Aerovias prejufzo 13.931.066 prejufzo 610.889.783 prejufzo 1. 302 .195. 527 prejufzo 2.303.537.623 

4 REAL lucro 287.699 prejufzo 278.494.904 prejufzo 392.427.978 prejuízo 431.312.520 

5 Nacional lucro 13.366.515 prejufzo 7.219.907 prejufzo 17 714.973 prejufzo 154.678.996 

6 VARIG lucro 2.275.175 prejufzo 259.374.960 prejufzo 835.842.650 prejufzo 3.533 463.040 

7 VASP lucro 16.805.446 lucro 7.360.129 prejufzo 511.219.195 prejufzo 808.517.510 

8 Lóide lucro 5.967.955 prejufzo 26.473.539 prejufzo 472.840.786 -
9 Bandeirante lucro 285.710 prejufzo 786.410 prejufzo 1.103.854 -

10 SAVAG prejufzo 78.919.546 prejufzo 86.291.690 prejufzo 87.858.219 prejufzo 138.759.553 

11 TAC prejufzo 84.800.309 prejufzo 138.237.156 prejufzo 169.362.253 prejufzo 264.512.216 

12 Sadia lucro 542.135 lucro 8.564.294 lucro 25.370.683 prejufzo 26.186.618 

13 Salvador - prejufzo 54.924.i72 - prejufzo 114.016.414 

14 Aeronorte prejufzo 17.115.003 prejufzo 63.178.073 prejufzo 31.639.403 prejufzo 77.780.535 

15 Paraense - prejufzo 17.331.444 lucro 1.807.412 -
16 NAB prejufzo 1. 795.512 prejufzo 62.497.211 lucro 552.461 lucro 89.760.985 

. --·· 

Esta situação exposta neste quadro refere-se à movimentação das emprêsas e suas subsidiárias ou dependentes, enfim, 

das emprêsas e seus regpectivos grupos. 
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Agora, temos outro quadro, cujos resultados se referem a operações especificas das emprêsas - atividades de transporte 

aéreo, prõpriamente ditas. É claro que também se referem a prejuízos e lucros: 

TRANSPORTE AmtEO NACIONAL- AVIAÇAO COMERCIAL 

ANOS DE 1956 A 1963 • 

ANOS 

El\IPRESAS 
I 

I I 1956 I 1957 1958 1959 

Pana ir lucro 12. 7'74.000 prejuízo 210.927.000 prejuízo 47'7 .300.000 

Cruzeiro prejuízo 36.802.000 prejuízo 36. '749.000 prejuízo 9'7 .455.000 

REAL Aer. Nac. lucro 12.304.000 ·prejuízo 201.996.000 prejuízo 385.880.000 
VARIG lucro 123.530.000 lucro 63.420.000 prejuízo 128.286.000 

VASP prejuízo 441.000 lucro 31.075.000 prejuízo '76.058.000 

Lóide lucro 30.494.000 lucro 4.890.000 prejuízo 22.952.000 

TAC prejuízo 11.857.000 prejuízo 6 295.000 prejuízo 22.497.000 
SAVAG prejuízo 16.775.000 prejuízo 14.114.000 prejuízo 15.661.000 
Sadia lucro 1.035.000 prejuízo '7.'738.000 prejuízo 11.053.000 

Paraense - - prejuízo 9.314.000 

TOTAL GERAL I lucro 114.262.000 1 I prejuízo 378.434.000 1 prejuízo 1.256.456.000 



ANOS 

EMPRf:SAS 

I 1960 1961 196Z 1963 

Panair prejuizo 784.390.000 prejuízo 1.891.424.000 prejuízo 3.047.301.000 prejuízo 6. 721.196.000 
Cruzeiro prejuízo 145.204.000 prejuízo 187.515.000 prejuízo 716.104.000 prejuízo 2.592.099.000 

REAL Aer. Nac. prejuízo 29G. 601.000 prejuízo 1.576.057.000 - -
VARIG lucro 34.265.000 lucro 654.935.000 prejuízo 3.094. 733.000 prejuízo 6.289.922.000 

VASP lucro 74.532.000 lucro 106.437.000 prejuízo 232.522.000 prejuízo 1. 402.586.000 
Lóide lucro 13.812.000 prejuízo 31.282.000 prejuízo 123.077.000 -
TAO -·-<. - - - -

- - - -
Sadia prejuízo 9.667.000 prejuízo 20.823.000 prejuízo 50.504.000 prejuízo 265.187.000 
Paraense lucro 16.239.000 prejuízo 7.823.000 prejuízo 35.191.000 prejuízo 9.561.000 

TOT.q. GERAL prejuízo 1.061.014.000 I prejuízo 2.953.552.000 prejuízo '1.299.432.000 prejufzo 17.278.857.000 
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O terceiro quadro é referente ao levantamento das subvenções federais dadas a essas emprêsas, de 1956 a 1963. 

El\IPRll:SAS 1956 

Pana ir 115.265.397 
Cruzeiro 13.695.257 
Aerovias -
Real -
Nacional -
VARIG 31.371.585 
VASP 42.000 
Lóide -
Taba -
SAVAG -
Sadia -
TAC -
Salvador -
Aeronorte -
Paraense -
NAB -

SOMA I 160.374.~ 1 

TRANSPORTE AEBEO NACIONAL - AVIAÇAO COMERCIAL 

SUBVENÇ6ES FEDERAIS - ANOS DE 1956 A 1963 

1951 I 1958 I 1959 1960 1961 

150.489.160 158.803.725 167.249.398 153.759.836 138.421.376 
13.766.351 15.880.656 14.005.543 11.447.793 10.471.317 
36.617.685 50.044.865 35.819.810 63.647.045 33.838.236 
4.959.764 4.879.225 4.577.687 43.362.940 44.679.804 

791.800 769.600 758.900 1.147.730 -
40.720.210 61.630.595 70.964.165 95.315.904 106.036.800 

42.000 42.000 38.500 -. -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1.754.285 1.857.605 104.276 - -
1.126.872 1.499.052 - 1.130.058 1.099.740 

- 571.1156 - - -
- - - - -

I 196Z 

1.902.920.196 
856.051.223 
368.216.580 
681.607.461 
311.222.452 

1.910.840.884 

-
-
-

11.953.947 
102.891.180 
79.255.933 

-
162.500.669 

-
-

250.268.127 295.979.179 1 293.518.279 369.811.3061 334.547.2731 6.387.460.525 

I 1963 

2.895.470.342 
1.131.050. 712 

532.811.152 
1.212.657.401 

388.711.618 
1.833.556.685 
1.323.316.637 

-
-

46.109.368 
56.359.619 

145.573.200 
99.270.528 

177.776.588 
162.888.000 
88.884.000 

10.096.435.850 
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Agora, Sr. Presidente, em face dêstes da
dos, tenho de repetir palavras do eminente 
Senador João Agriplno, no discurso a que já 
me reportei, quando declarou que o Minis
tério da Aeronáutica, através da D.A.C., no 
povêrno anterior, era co-responsável, so
bretudo pela omissão, pela falta de provi· 
dências, no sentido de os negócios da Panalr 
do Brasil não chegarem ao estado de des
regramento a que chegaram. 

Quero usar essa expressão, Sr. Presidente, 
para dizer que o atual Govêrno, por Inter
médio do Ministério da Aeronáutica, pelo 
órgão próprio que é a DAC, merece a mes
ma critica de omisso, porque, conhecendo, 
como conhece, a situação dessas emprêsas, 
por meio de dados e elementos que êsse 
mesmo Govêrno publica, não toma as pro
vidências adequadas, não procede como seria 
de esperar de autoridades que têm por dever 
zelar · pela manutenção de um transporte 
vital para as comunicações neste Pais e 
ainda pela preservação das vidas dos mi
lhões de cidadãos que utiliZam o avião como 
meio de transporte, 

O fato, porém, Sr. Presidente, é que tOdas 
essas emprêsas de aviação, pela sua estru
tura, pelas suas condições técnicas e ope
racionais, pela capacidade econOmico-flnan
celra, pelas dividas que aVUltam em seus 
balanços, estão na mesma situação da Panalr 
do Brasil, ou quase na mesma situação da 
Panalr do Brasll;·quando essa emprêsa sofreu 
a brusca cassação · das suas Unhas de trá
fego, 

Um Govêmo ·que não pesou o drama social 
que Iria causar atirando 5.000 famfllas ao 
" desamparo - no caso da Panalr - Govêmo 

que em todos os seus atos tem revelado uma 
desvinculação total com o sentido humano 
dos problemas, Govêmo que agora mesmo 
fecha bruscamente uma estação de rádio, 
uma emissora, atirando ao desamparo cêrca 
de 300 fam1llas, êsse Govêrno não tem como 
se explicar pela sua omissão em relação a 
essas outras emprês(\S, que permite conti
nuem operando nas mais precárias condi
ções, em confronto com sua atitude violenta 
apenas em relação à Pana!r do Brasil. 

Tenho outros elementos em mãos que es
tou estudando para um próximo discurso. 
De logo transcrevo nos Anais do Senado êstes 
dados, para fazer ressaltar, a fim de pôr de 
manifesto a posição contraditória do Govêr
no Federal, posição paradoxal, que viu a ca
lamidade da Panalr do Brasil, que agiu sem 
contemplação com essa emprêsa, mas que é 
cego, Indiferente, diante da calamidade das 
demais emprêsas, que exibem condições qua
se que Idênticas à. daquela emprêsa. 

Não se fale ou não se procure justificar 
o ato contra a Panalr como a necessidade 
de preservar, quer os dinheiros públicos por 
intermédio das subvenções, que deixarão de 
ser carreadas para. a Panalr do Brasil, quer 
as condições operacionais e de segurança, 
quer o nome da Nação no exterior, em face 
de compromissos não cumpridos pela Panalr 
do Brasil. 

Senti na Europa, Sr. Presidente, o quanto 
de vergonha esta Nação passou com a fa
lência desta emprêsa, que le~ava o nome 
dêste Pais a várias capitais européias e que 
era, juntamente com a Petrobrás, a única 
identificação desta Nação em muitas daque
las cidades européias. 

Senti o desprestigio brasileiro, .com os bi
lhetes da Panair a serem cobrados, porque 
perderam a validade em tOdas as demais 
emprêsas de navegação aérea. Prejulzos de 
20, de 30, de 50 e de 150 e poucos dólares 
o. Govêmo não se preocupou em cobrir, pre
ferindo cobrir-se de descrédito em. tOdas es
sas nações, cujos cidadãos se sentiram as
sim burlados, furtados até no seu dinheiro, 
com a cassação das licenças operacionais da 
Panalr do Brasil. 

O fato, Sr. Presidente, .é que os cinco mil 
funcionários da Panalr foram atirados ao 
desemprêgo, Os aviões da emprêsa estão lá, 
no Rio, parados, estragando-se nos han
gar~s, enquanto as demais companhias nas 
mesmas condições, na mesma situação de di
ficuldades e de deficiências, não sofreram 
nem sofrerão medida idêntica. 

O Sr. Nélson Maculan: 

Permite-me V. Ex.• um aparte? 
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O SR, ARTHUR VIRGíLIO: 

Pois não. 

O Sr. Nélson Maculan: 

Naquela ocasião, a VIação Aérea São Pau
lo - V ASP - fêz uma proposta: assumiria 
tõda. a responsabilidade da Panalr, · como 
também todos os encargos dos seus :fimclo
nárlos. A V ASP,. pelos dados que V. Ex.• 
exibe, enfrenta tõdas as dificuldades por 
que atravessam as outras companhias, mas 
mantém um nível técnico e econômlco me
lhor. Mesmo assim, não teve, sua pretensão 
atencllda. Acrecllto que se o . Govêrno, na
quela ocasião, tivesse atenclldo à V ASP, êste 
problema social estaria: resolvido, êsses cinco 
mil funcionários, entre os quais há jovens 
aeronautas que conhecemos, não teriam 
truncada a. sua. carreira. Hoje, entretanto, 
estão lutando com sérias dificuldades para. 
sobrevive1·em. 

O SR. ABTHUB VIBGíLIÓ: . 
Obrigado a V. Ex.• 

·Sr. Presidente, voltarei a tratar do assun
to da. aviação comercial brasileira. Declarei 
que tenho dados que estou apreciando. Exi
bi êstes porque são ·de mais fácil entendi· 
mente, de mais fácil compreensão, a. fim de 
que o Senado, de logo, se capacite da. perigo
sa situação econõmlca, financeira e técnica 
em que estão tõdas as emprêsas de aero
navegaçlío, e também para, de logo,· peniten-

. cla.r-me de uma.~ precipitação, fruto da. boa.
,fé, quando, ouvindo os dados de fato estar
recedores apresentados pelo nobre Senador 
João Agrlplno, proferi aquêle aparte, unila
teral pelo · ·desconhecimento àquela altura., 
e por isso atingindo apenas a. Pa.nalr do 
Brasil. Retlflco agora minha posição, pois, 
embora mantenha. conceito exteriorizado na
quele aparte, já agora. não tenho por que 
aplaudir o ato do Govêrno em si. Em ver
dade, foi um ato unilateral, um ato que vi• 
sou,. por qualquer motivo, a uma. só emprêsa, 
fechando os olhos e desconhecendo a. situa
ção das demais. (Mnlto bem I Muito bem I 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondin) : 

Estão presentes 12 Srs. senadores. 

Não há número para as votações. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 58, de 1965, que suspen
de a execução do artigo 20, n.0 XVI, alí
neas e e b; do artigo 21, n.0 XI, e do 
artigo 102 da. Constituição do Estado de 
Goiás, declarados inconstitucionais por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, na Representação n.0 106 (Pro
jeto apresentado pela Comissão de Cons
tituição e Justiça como conclusão de seu: 
Parecer n.0 633, de 1965). 

A Mesa verificou que o projeto suspende 
a execução do a.rt. 102, da Constituição do 
Estado de Goiás, na sua. totalidade, quando 
a inconstitucionalidade declarada. pelo Su
premo Tribunal Federal diz respeito apenas 
aos Incisos X e XI do artigo. Em vista. cllsso, 
a Presidência retira o Projeto da Ordem do 
Dia e o encaminha novamente · à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 140, de 1963 
(n.0 213-B/63, na. Casa. de origem), que 
restabelece o trajeto primitivo da. Rodo
via. BR-35-pr, do Plano Rodoviário Na
cional, tendo 

PARECERES (sob n.0 ' 83 e 85, de 1965) 
das Comissões 
- de Transportes, Comunicações e 

Obras Públicas, favorável; 

- de Finanç~~os, contrário, visto já 
estar atenclldo pela legislação vi
gente. 

Foi encaminhado à Mesa requerimento, de 
autoria do Senador Mello Braga, de adia· 
mente da discussão do projeto. 

Vai ser !Ido pelo Sr. 1.0-Secretárlo, 
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l!: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N.0 510, DE 1965 

Nos têrmos dos art.•• 212, letra 1, e 274, le
tra b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n.• 140, de 1963, a fim de ser feita na 
Sessão de 5 de agOsto próximo. 

Sala das Sessões, em 15 de julho de 1965. 
- MeDo Braga. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Como não há número para votação dêsse 
requerimento, está êle prejudicado. 

Em discussão o projeto. <Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, dou por encerrada a discussão. 

A votação fica adiada. por falta de quo
rum. Dar-se-à na. Sessão seguinte. 

Item 3 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da c amara n. o 130, de 1965 
<n.•· 2.690-B/65, na Casa. de origem), de 
lnlciativa do Sr. Presidente da RepúbU
ca, que concede pensão especial de 
Cr$ 33. ooo à viúva e filhas de Manoel 
Gomes da .suva., tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob núme
ros 919 e 920, de 1965, das Comlllilões 
- de Projetas do Executivo e 
- de· Finanças. 

l!:ste projeto figurou na Ordem do Dia da. 
presente Sessão por engano. 

Foi aprovado na Sessão. de 15 de julho e, 
conseqüentemente, remetido à sanção. 

Item 4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da. Câmara. n.• 131, de 1965 
(n.• 2.899-B/65, na Casa. de origem), de 
Iniciativa do Sr .. Presidente da. Repúbli
ca., que dispõe sôbre a denominnção e 

qualificação das Universidades Técnicas 
Federais, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.• 917, de 

1965, da. Comissão · 

"7" de Finanças. 

A êste projeto foram apresentadas duas 
emendas, a cuja leitura o Sr. 1.0-Secretârl.o 
vai proceder. 

São lidas as seguintes: 

Ao art. 1.• 

Onde se diz 
"sediadas", 

leia-se 
"situadas". 

EMENDA N.0 l 

Justlffcaçio 

A palavra própria para definir a loca.llza
ção das Universidades é a de situadas. -
Alo:rsio de Carvalho. 

EMENDA N.0 2 

Acrescente-se: 
"Artfro s.• - A Universidade do Brasfl 
conservará a sua denominaollo." 

Os artigos s.• e 4.0 do projeto passarão, res.' 
pecttvamente, a 4.0 e 5.• 

Justlffcaçio 

Na lacónica exposição de motiv011 remeti~ 
da ao Sr. Presidente da República, o Sr. MI
nistro da Educação justifica a lnlciatlva do 
projeto com a alegação de que as universi
dades existentes "ora são conhecidas como 
nacionais, ora como federais e, ainda, sem 
a adjetivação que a (stc) determine'.'· E 
acrescenta no segundo parágrafo da expo
sição, que consta só de dois parágrafos: "O 
anteprojeto que tenho a satisfação de sub
meter à alta. consideração de V. Ex.• visa a 
essa uniformização, e é antiga reivindicação 
de nossas universidades." 

Portanto, o de que se tratava., na. opinião 
do Uustre titular da pasta. da Educação, era 
de uniformizar o complemento acessório dos 
nomes das universidades, titulando-as, tOdas, 
como "federal'~. e eliminando a designação 
de "nacional". 
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Isto seria e .é razoável no tocante a tôdas 
as universidades federais, que são já conhe
cidas pelos nomes dos Estados em que se si· 
tuam. Mas não é razoável em relação à Uni· 
versidade do BrasU, que terá, caso único, de 
mudar de nome, passando a "Universidade 
Federal do Estado da Guanabara", 'com a 
agravante de já existir outra, oficial, do Go
vêmo do Estado; que traz também o nome 
dês te. 

Não se justifica, a nosso ver, a modifica
ção; no que tange à· Uriiversidadê do Brasil. 
Com êste nome torna-se ela conhecida den
tro do Pais e fora dêle, sendo que a mudan
ça repercutirá desfavot6:velmente nos melas 
universitários Internacionais, criando emba
raços e confusões. Além disso, como profes
sor que somos da Universidade do Brasil, 
podemos assegurar que Interpretamos o pen
samento da grande maioria - para não di· 
zer unanimidade - do seu corpo docente, 
ao dizer que, ao contrário do que afirma a 
exposição de motivos, e data · venia do seu 
:;Ignatãrlo, nâci é: ncn'huma reivindicaçãO da 
Universidade do BrasU a mudança do seu 
nome. O Conselho Técnico, reunido há pou
co, manifestou-se contrário. à.lniclatlva, que 
considera altamente lncoveniente. E, foi com 
Incumbência do corpo docente, dada por 
membros do Conselho Técnico da Univer
sidade do Brasil, que peço ao Senado acolha 
a emenda supra. 

Sala das Sessões, em 2 de aliôsto de 1965. 
- Afonso· Arlllos. 

O SB. PBESIDENrE (Guldo HoncUn): 

Em discussão o Projeto com as emendas 
·que acabam de ser lidas. <Pausa.) 

Se nenhum Sr •. Senador pedir a palavra, 
·darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

O projeto sai da Ordem do Dia para o 
pronunciamento das Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Projetas do Executivo. 

Item 5 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da . Câmara n.• 133, de 1965 

(n.• 2.903-B/65, na Casa de origem), que 
autoriza a abertura de crédito especial 
de Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de 
cruzeiros) , ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, para atender a des
pesas com o Território do Amapá, refe
rentes a exercícios anteriores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.•. 915, de 
1965, da Comissão 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. <Pausa.) 

se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

i.. votação do projeto fica transferida pa; 
ra a Sessão seguinte. 

Item 6 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 143, de 1965 (núme
ro 2.908-A/65, na Casa de origem), de 
Iniciativa do Sr. Presidente da Repúbli
ca, que altera dispositivos da Lei núme
ro 4.539, de 10 de dezembro de 1964, que 
aprovou o Orçamento Geral da União 
para o exercício de 1965, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n.• 918, de 
1965, da Comisslio 

- de Finanças. 

Em discusslio o Projeto. (Pausa.) 

se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discusslio como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

A votação fica adiada para a Sessão se

guinte, por falta de quorum. 

Item 1 

Discusslio, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.• 128, de 1965 
(n.• 968-B/65, na Casa de origem), que 

concede isenção de impostos, taxas e 

emolumentos para um automóvel doado 

a Edson Arantes do Nascimento pela flr-
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ma Auto-Hennek, de München, Alema
nha, tendo 
PARECER favorável, sob n.• 939, de 

1965, da Comissão: 
- de Finanças. 

A discussão dêste projeto foi encerrada na 
sessão ordinária de 15 de julho passado. 

A votação fica adiada para a Sessão que 
se seguir. 

Item 8 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 129, de 1965 
(n.• 2.847-B/65, na Casa de origem), de 
Iniciativa do Sr. Presidente da Repúbli· 
ca, que promove os Militares Veteranos 
da Segunda Guerra MUiidlal, licencia
dos do serviço ativo e Incluídos na reser
va não-remunerada, tendo 

PARECERES favoráveis, sob n.•• 948, 
949 e 950, de 1965, das Comissões 
- de Segurança Nacional; 
- de ProjetoR do Executivo e . 
- de Finanças. 

Em ·discussão o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
Está esgotada a Ordem do Dia. · 
Não há mais oradores Inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou en-
cerrar a presente Sessão, designando para 
a . próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno ~nico, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 131, de 1965 (n.• 2.899-B, 
de 1965, na Casa de orlsem), de Iniciativa do 
Sr. Presidente da República, que dispõe sõ
bre a denominação e qualificação das Uni
versidades Técnicas Federais, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.• 917, de 

1965, da Comissão 
- de Projetas do Executivo - dependen

do de pronunciamento: 
- da Comissão de Constituição e Justiça, 

sõbre o proJeto e a emenda; 

- da Comissão de Projetos do Executivo, 
sõbre a emenda. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 133, de 1965 (n.• 2.903-B, 
de 1965, na Casa de origem), que autoriZa a 
abertura de crédito especial de Cr$ •.••...• 
200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros), 
ao Ministério . da Justiça e Negócios Interio
res, pari' atender a despesas com o Territó
rio do Amapá, ·referentes a exercícios ante
riores, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 915, de 

. 1965, da Comissão 
- de Finanças. 

·s 

Votação, em turno único, . do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 143, de 1965 (n.• 2.908-A, 

de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa do 

Sr. Presidente da República, que altera dis
positivos da Lei n.• 4.539, de 10 de. dezembro 
de 1964, que aprovou o Orçamento Geral da 

União para o exercício de 1965, tendo 

PARECER. FAVORÁVEL, sob n.• 939, de 
i965, · da. Comissão 

. . - de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 128, de 1965. <n.• 968-B/65, na 
Casa de origem), que concede Isenção de Im
postos, taxas e emolumentos para um au
tomóvel doado a Edson Arantes do Nasci
mento pela flrmà. Auto-Hennek, de München, 
Alemanha, tendo 

PARECER FAVORáVEL, sob n.0 939, de 1S65, 
da. Comissão 

- de Finanças. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 129, de 1965 (n.• 2.847-B, 
de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa do 
Sr. Presidente da República, que promove 
os M111tnres Veteranos dn Segundn Guerra 
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Mundial, licenciados do serviço ativo e in
cluídos na reserva não-remunerada, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.Os 948, 
949 e 950, de 1965, das Comissões 

-de Segurança Nacional; 

- de Projetos do Executivo e· 
- de Finanças. 

6 

Discussão, em turno único, da redaçãD fi
nal, oferecida pela Comissão Dlretora em 
seu Parecer n.• 952, de 1965, do Projeto de 
Resolução n.• 76, de 1965, que nomeia Ader
bal Té.vDra de Albuque~que para o cargo de 
Dlretor, .do Qusdro da Secretaria do Sena
do Federal. 

7 

Discussão, em turno único, da redação fi
nal, oferecida pela Comissão Dlretora, em 
seu Parecer n.• 953, de 1965, do Projeto de 
Resolução n.• 77, de 1965, que nomeia os 
Doutores José Farani e Juarez Abdulmasslh 
para os cargos vagos de Médico do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

8. 

Discussão, 11m turno único, da redação fi
nal, oferecida pela Comissão Dlretora, em 

seu Parecer n.• 954, de 1965, do Projeto de 
Resolução n.• 78, de 1965, que nomeia Dur
vllle de Barros Silva para o cargo de Opera
dor-eletricista da Usina Geradora, do Qua
dro . da Secretaria do Senado Federal. 

9 

. Discussão, em turno único, da redação fi
nal, oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer n.• 969, de 1965, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.• 23, de 1965 (n.• 224-B, 
de 1965, na Câmara), que modifica o art. 6.• 
do Decreto Legislativo n.• 19, de 12 de de
zembro de 1962, e dé. outras providências. 

10 

Dlscusslio, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 132, de 1965 <n.• 2.900-B; 
de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa 
do Sr. Presidente da RepúbUca, que retlfica 
vé.rlos dispositivos da Lei n.• 4.375, de 17 de 
agOsto de 19M (Lei do Serviço MUltar), 
tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.• 916, de 
1965, .da Comissão· 

- de Projetos do Executivo. 
. Esté. encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas. e 30 
minutos.) 



108.a Sessão. da a.a Sessão Legislativa da. s.a Legislatura 

em 3 de .agôsto de 1965 
PRESIDI:NCL\ DOS SÉS~ MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN 

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

Goldwasser Santos - Eduardo Assmar 
- Josué de Souza - Edlnundo Levi -
Arthur Virgfiio - Eugênio Barros -
Menezes Plmentel - José Bezerra -
Pessoa de Queiroz - José · Ermfrlo 
-·Silvestre Péricles - Heribaldo VIeira 
- Dylton Costa- José Leite- Aloyslo · 
de carvolho -- Josaphat Marinho -
Eurico Rezende - Afonso Arlnos .-... 
Moura Andrade -- Pedro Ludovico -
Nelson Maculan -- Adolpho Franco -
Irlneu Bornhausen -- GUldo Mondln -
Daniel Krleger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

A llsta de· presença acusa o compareci· 
mento de 25 Srs. Senadores. Havendo núme
ro legal, declaro aberta a Sessão. 

Val ser lida a Ata. 

o Sr. 2.•-secretá.rl.o procede à leitura 
da A~ da Sessão anterior, que é apro
vada sem debates. 

o Sr. 1.•-secretá.rl.o lê o segUinte 

EXPEDmNTE 

RESPOSTAS A PEDIDOS DE 
INFORMAÇOES 

I -do Sr. Ministro Extraordinário para 
os Assuntos do Gabinete ClvD: 

Oficio n.• ,280/SRP/65, de 15 de julho, 
com referência ao Requeri· 
mento n.• 500/64, do Sr. Se· 
nador Dlnarte Mariz; 

Ofício n.• 287/SRP/65, de 19 de julho, 
com referência ao Requeri-

mento n.• 238/65, do Sr. se
nador Aarão · Stelnbruch; 

II - do sr. MIDtstro da Fazenda: 
,. '; ( .... ") ' . . ' . . . 

. ·. AviSo n.• GB-274, · de .19 de julho, 
com referência ao .. Requeri
mento n.• 282/65, do Sr. Se-' 
nador Vasconcelos TOrres; 

Aviso n.• GB-282, de 19 de Julho, com 
referência ao Projeto de Lel 
n.• 143/62, que autoriza o Po· 
der Executivo a ceder ao Ins
tituto Histórico e Geográfico 
BrasUeiro, para Instalação de 
sua sede, o, ediffclo onde fun
ciona o MUllstério da VIação 
e Obras Públicas; 

· Aviso n.• .GB-317, de 21-7-65, com 
referência - ao Requerimento 
n.• 227/65, do Sr. Senador Dyl
ton Costa; 

Aviso n.• GB-318, de 21 de julho, -
com referência ao Requeri
mento n.• 36/65, do Sr. se
nador Josaphat Marinho; 

m - do Sr. Ministro da Vlaçio e 'Obras 
Públicas: 

AViso n.• 454/GM, de 9 de julho, com 
referência ao Requerimento 
n.• 311/65, do Sr. Senador Vas
concelos TOrres. 

AVISO 
Aviso do Sr. Ministro das Relaçlie! 

Exteriores, de 29 de julho - Agradece 
a comunicação referente à promulga
ção do Decreto Legislativo n.• 56, de 
1965, que aprova o acOrdo sObre PriVi
légios e Imunidades da Agência Interna
clonai de Energia AtOmlca. 
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OFlCIOS 
Ofício n.• 1.972, de 15 de julho, 

do Sr. Presidente da Câmara dos Depu
tados - Encaminha, para promulgaç!ío, 
o texto do Decreto Legislativo que apro
va o Acôrdo de Garantia de Investimen
tos entre os Estados Unidos do Brasll 
e os Estados Unidos da América, as&i
nado em Washington, em 6 de 'fevereiro 
de 1965. ' 

Ofício n.• 623, de 12 de julho, do 
Sr. Ministro-Presidente do Tribunal de 
Contas da Unilío - ComUnica haver 
aquela COrte, em face da promulgaçlío 

·do Decreto Legislativo n.• 64, de 1965, 
ordenado a anotaçlío do ato a êle cor

' · respondente. 

Ofício n. • 185, de 12 de julho, do 
Conselho Federal de Engenharia e M· 
quiteturà - Manifesta-se sObre o subs

, : tiiutlvo· da Comisslío de Constltuiçlío e 
· Justiça e Sôbre as emendas da Comisslío 

de Educaçlío e Cultura do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n.• 23, de 
1963, que regula o exerclclo da pro!isslío 
de Engenheiro-Agrônomo. 

Oficio do Sr. Presidente da CAmara 
Muiliclpal de Vitória, como segue: 

Vitória, 29 de março de 1965. 

. Senhor Presidente: 
;.. . 

Levo ao conhecimento de Vossa Ex-
. celência e aoà demais Senadores que, 

em Sesslío realizada no dia 12 de feve
reiro do ano em curso, o Plenário apro
vou requerimento de autoria do Sr. Ve
.reador Apolinário Deimaestro e subscrito 
·também pelos Srs. Vereadores Raulino 
Gonçalves, Cla.udionor Lopes Pereira, 
. Wllm1ngton Barcellos, Arnaldo Pinto da 
Vitória., Judson Gonçalves de Aguiar, Jo
sé AntOnio de Figueiredo Costa, Raulino 
Rocha e José Ignaclo Ferreira, sollcltan
do a lnserçlío em Ata de um voto de 
congratulações com o Senador Vascon
celos TOrres pela publlcação da obra 
"Imunidades e Subsidlos dos Vereado
res". 

Valho-me do ensejo para apresentar a 
Vossa. Excelência os protestos de meu 
alto aprêço e elevada consideração. -
Judson Gonçalves de Aguiar, Presidente 
da CAmara. 

TELEGRAMAS 
OFF a pagar Senador Auro Moura An
drade, Presidente do Senado Federal -
Bras!Ua- DF 

NE 378 maio 13/1965- Agradeço sen
sibilizado Vossa Excelência haver apre
sentado êste Estado na minha pessoa as 
condolências do Congresso Nacional pelo 
falecimento Ilustre Professor Edgar de 

. Arruda. 

Atenciosas saudações. Vlrgillo TávÔrá, 
Governador do Ceará.. 

Ex,mo Sr. Auro Moura Andra.de 

DD Presidente do Senado Federal 

Senado Federal - Brasfila - DF 

00108 de 1-7-65 

Comunico a V. Ex.• movimento sepa
ratista ·eclodiu Munlclplo Taramaucá. já 
se estendendo a Feijó e Cruzeiro do Sul, 
encabeçado por f!gura.s representativas, 
comércio, seringa.Ustas, prefeitos, depu
tados estaduais, classes operárias, colo
nos, seringueiros, com a finalidade de 
tomarem aquela região território fe
dera.!, desmembrados de rica e próspera 
região nosso Estado, face abandono com
pleto Govêrno Estadual e falta de aten
ção apelos reiterados autoridades Poder 
Central. 

Saudações -Deputado José Akel Fa
res, Presidente em exerclclo da Assem
bléia Legislativa do Acre. 

OFlCIOS 
Do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara 

dos Deputados, nos seguintes têrmos: 
Brasllla, 15 de julho de 1965. 

N,• 01973 

Comunica remessa do Projeto de Decreto 
Legislativo n.• 226-D, de 1965, à promul
gação. 
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Senhor Secretário: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, a fim de que se digne levar 
ao conhecimento do Senado Federal, que 
a Câmara dos Deputados rejeitou a 
emenda dessa Casa do Congresso Naclo· 
nal ao Projeto de Decreto Legislativo 
n.• 226-D, de 1965, da Câmara dos Depu
tados, que aprova o AcOrdo de Garantia 
de Investimentos entre os Estados Uni· 
dos do BrasU e os Estados Unidos da 
América, assinado ·em Washington, em 
6 de fevereiro de 1965. 

Outrossim, comunico a Vossa Excelên· 
cia que a referida proposição foi, nesta 
data, enviada à. promulgação. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos da mi· 
nha alta estima e mais distinta .consi
deração. Deputado Nllo Coelho, 1.0-Se· 
cretário. 

Brasfila, 29 de julho de 1965. 

N.• 01988 

Comunica remessa de Projeto de Lel 
n.• 288-D, de 1963, à. sanção. 

Senhor Secretário: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para que se digne levar ao 
conhecimento do Senado Federal, que a 
Câmara dos Deputados rejeitou a emen
da dessa Casa do Congresso Nacional ao 
Projeto de Lei n.• 288-D, de 1963, que 
equipara os atletas profissionais aos tra
balhadores autónomos para efeito das 
contribuições da .Previdência Social. 

Outrossim, comunico a Vossa Excelên
cia que a referida proposição foi, nesta 
data, enviada à. sanção. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos da mi
nha alta estima e mais distinta conside
ração. - Deputado Nilo Coelho, 1.0-Se
cretárlo. 

Ainda do Sr. Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMABA 

N.0 151, DE 1965 

(N.• 2.948-C/65, na origem) 

Modifica o art. 11 e seus parágrafos 
da Lei. n.• U93, de 13 de dezembro de 
1954, ·alterados pela Lei n.• 2.266, de 1Z 
de jUlho de 1954, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 ~ O art .. 11 e seus parágrafos, da 
Lei n.• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, al
terado pelo art. 3.0 da Lei n.• 2.266, de 12 de 
julho de 1954, passam a vigorar com a se· 
guinte redação: 

· "Art. 11 - Os créditos orçamentários 
referentes a subvenções ordinárias e ex
traordinárias, de que trata esta Lei, se
rão automà.ticamente registrados pelo 
Tribunal de Contas da União, e distri· 
buidos ao Tesouro Nacional, que os de· 
posltará, no Banco do Brasll, até 31 de 
março de cada ano, à. disposição ·do Mi· 
nistério competente. 

§ 1.•- O pagamento das subvenções or
dinárias será feito pelo Banco do Brasil, 
por solicitação do M1nlstério, indepen
dente de requerimento e à. conta dos. 
créditos postos à. sua disposição, através 
de sua ·agência situada na localidade que 
fôr sede da Instituição beneficiada ou 
na agência que dela fôr mais próldm.a. 

§ 2.• - o pagamento da subvenção ex
traordinária, precedido de processamen
to, de acôrdo com o disposto no art. 13 
desta Lei, será feito pela forma prevista 
no parágrafo anterior." 

Art •. 2. 0 - As despesas bancárias correrão 
por conta da Instituição beneficiada e cor
responderão até a 0,5 (cinco décimos) por 
cento da quantia a ser paga, não podendo 
exceder .de Cr$ 10. 000 (dez mil cruzeiros). ., 

Art. 3.0 - As entidades não registradas no 
Conselho Nacional de Serviço Social, e não 
compreendidas neste artigo, poderão . receber 
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as subvenções ordinárias e extraordinárias 
que constem do orçamento, em seu· favor, 
desde que requeiram o registro até 30 (trln· 
ta) de novembro do corrente ano, apresen
tando todos os documentos exigidos. 

Parágrafo único - As associações rurais, 
que se registram perante o Serviço de Eco
nomia Rural, aplica-se, no que couber, o 
disposto neste artigo. 

Art. 4.•- Ficam revogados o art. 7.• da 
Lei n.• 2.266, de 12 de julho de 1954, e de
mais disposições em contrário. 

Art. s.• - Esta- Dei entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

(A Comissão de Finanças.) 

PRO.JErO DE LEI DA CAMARA 

N.0 150, DE 1965 

(N.0 4.052/62, na origem) 

Fixa o grau mínimo para aprovação 
de candidatos ao Serviço Público FederaL 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - J!: fixado em 40 (quarenta) 
pontos, por matéria, e em 50 (cinqUenta) 
pontos, .como média geral, o grau mfnimo de 
aprovação em concurso para ingresso no Ser
viço Público da União. 

Art. 2.• - Esta Lel entra em vigor na da
ta de sua publicação. . 

Art. s.•- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão de Serviço Público Civil./ 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Está finda a leitura do Expediente. (Pau
sa.) 

A Presidência deferiu, hoje, os seguintes 
requerimentos de informações, apresentados 
na Sessão de ontem pelo Sr. Senador José 
Ermfrio: 

n.• 508/65 - ao Sr. Ministro das Minas 
e Energia; 

n.• 509/65 - ao Sr. Ministro da Fazen
da. (Pausa.) 

No expediente lido na sesslí.o de ontem, fi· 
gurou mensagem do Sr. Presidente da Re-

pública acompanhada de autógrafos refe
rentes à Lei n.• 4.737, de 15 de julho, que 
institui o Código Eleitoral. 

Deliberou Sua Excelência, em vista de não 
haver sido ultimada a tramitação da maté
ria no prazo de sessenta dias, sancionar o 
projeto prlm!tivo, que remetera ao Congres
so Nacional com a Mensagem n.• 277, de 
22 de abril. 

Cumpre à Presidência declarar, para que 
fique constando dos Anais, que a perda do 
prazo não se deu no Senado. 

Esta Casa recebeu o Projeto, vindo da Câ
:nara, em 11 ele junho e o devolveu, com 
emendas, àquela Casa, em 5 de julho, lstg é, 
seis dias antes do término dêsse prazei. 

Recordam-se os Senhores Senadores do es
fôrço feito por esta Casa, para que o seu pro
nunciamento sôbre tão ;relevante matéria se 
fizesse dentro dos trinta dias que o Ato Ins· 
tltucional lhe assegurava para êsse trabalho. 

Recordam-se dos estudos minuciosos do 
Relator, Sr. Senador Aloysio de Carvalho, 
primeiro sôbre o projeto e, depois, na sessão 
de 28 de junho, noite adentro, sõbre cada 
uma das 164 emendas, a muitas das quais 
ofereceu subemendas. 

Recordam-se, finalmente, dos trabalhos 
exaustivos da votação na Sessão de 30 de 
junho, em que o Plenário, cônscio das suas 
responsabilidades, acompanhou com a maior 
atenção a mátéria posta sob sua deliberação, 
jamais se tendo verificado falta de número. 

Não cabe, assim, ao Senado da República, 
culpa pelo fato de se ter transformado em 
lei proposição de tanta magnitude, sem que 
fôsse levada. em conta. a colaboração do 
Congresso Nacional. 

i!:ste caso suscita a necessidade de adotar 
o Senado uma orientação para. as eventuali
dades em que a. Câmara. dos Deputados não 
lhe envie os projetas do Executivo no devido 
tempo. 

O assunto foi objeto de questão de ordem 
do Sr. Senador João Agrlpino na. Sessão de 
1.• de setembro do ano passado, a propósito 
de um projeto - o de n.• 140/64 da Câmara 
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- que aqui chegara sessenta e seis dias de
pois de recebido pela outra Casa. 

Tendo em vistá que o Ato Institucional, 
em seu art. 4.0, determina que. cada Casa 
se· pronuncie em trinta dias sObre os projetos 
do Executivo, sob pena de serem tidos como 
aprovados, indagava o Sr. Senador JoAo 
Agripino, da Mesa, se a providência a adotar, 
pelo Senado, seria a de devolver à Câmara o 
projeto, abstendo-se de examiná-lo, ou, ao 
col;ltril.rio, se ·o deveria distribuir às Comis
sões e, afinal, votar. 

. Examinando a questlio de ordem, a Presi
dência teve ensejo de focalizar a circuns
tê.ncia. de não haver o Ato Institucional fi
xado. um prazo total para a tramitação dês
ses projetos no Congresso, mas para cada 
Casa, sendo legitimo admitir-se que o fato 
de exceder a Câmar,a o seu, não exclui a par
t!cipaçlio do Senado ·no estudo das proposi
ções em aprêço. 

SObre o assunto, esta Presidência teve, en
tão, ocasião' de · consultar a Comissão de 
constituição e Justiça, na qual foi objeto de 
brilhante pronunciamento do Sr. Senador 
Afonso Arinos. 

Verifica-se, entretanto, que com o enten
dimento até agora manifestado pela Mesa do . . . 
Senado, não .~coincide a interpretação do Ato 
Institucional dada pelo Presidente da Re
pública, em têrmos inequ!vocos, ao sancionar 
ô. Código Eleitoral no texto de sua iniciativa, 
prescindindo da colaboração do Congresso 
Nacional, por considerar ultrapassado o pra
zo em que ela se devia processar. 

O Ato Institucional, baixado pelo Coman-. 
do da Revolução, teve: a sua interpretação e 

I. ,I . 

a sua execução entregues ao Presidente da 
República por êsse Comando. 

Assim, a interpretação presidencial, quan
to· ao prazo reservado à colaboração do Con
gresso Nacional, tem que ser tomada como 
autêntica. · 

Nessas condições, esta Presidência decide 
que o caminho a seguir, quanto às matérias 
sujeitas àquele prazo, deverá ser o de tomar 
o Senado os projetos do Executivo, para seu 

trabà!ho de reVisão, uma vez esgotados os 
trinta dias da Câmara sem que esta os te
nha votado. 

Assim se procederá daqui por diante, dan
do-se coilhecimento da presente deliberação 
à Mesa da Câmara, a esta se fazendo. tam
bém,. em cada caso, comunicação de que o 
Senado iniciou os estudos do projeto do 
Executivo, logo que haja terminado o prazo 
correspondente àquela Casa. 

Tem a palavra o nobre Senador Afonso· 
Arinos . 

O SR. AFONSO ABINOS: 

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, desejaria, em primeiro lugar, 
congratular-me com a Mesa e, particular
mente, com V. Ex.•, pela decisão que a Pre
sidência acaba, de comunicar ao Plenário do 
Senado. 

:t para mim - eu que fui. o relator da ma
téria na Comissão de Constituição e Justiça, 
na. oportunidade em que êsse douto órglio 
do Senado foi ouVIdo, por iniciativa da Me
sa, a respeito do assunto. -, é para . mim, 
repito, especial ocasião de júbUo ver que 
aquela sugestão· que a Comissão adotou, em 
seguimento à que se encontrava vinculada 
no meu trabalho, foi também coroada pelo 
assentimento e pela aceitação da Comissão 
Executiva. 

·E, Sr. Presidente, não é sbmente como 
Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça que desejo manifestar a satisfação 
pessoal, e também daquela Comissão, em 
ver a decisão adotada por V. Ex.• e pelos, 
seus dignos companheiros de direção desta 
Casa .. Desejo ainda consignar, especialmente, 
que se não fOsse esta a solução adotada, po
derlamos defrontar-nos com situação de in
constitucionalidade virtual das práticas da 
tramitação legislativa, cm face das próprias 
disposições do· Ato Institucional. 

Conforme se lembra, provàvelmente, o Se
nado, o Ato Institucional declara que as pro
posições oriundas de mensagem do Poder 
Executivo serão apreciadas pelas duas Casas 
do Congresso N aclonal, no prazo de sessenta 
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dias, distribuído em trinta dias para cada 
uma delas. 

Mas acontece, Sr. Presidente, que a expres
são apreciar, no texto da Constituição, tem 
um sentido específico, Isto é, corresponde à 
Idéia de examinar, de estudar, de oferecer os 
pareceres dos órgãos competentes· e subme-· 
ter à votação final do Plenário. Agora, veja 
V. Eli:.•: assim como se aceita a tese de que 
a Câmara pode exceder o prazo que lhe foi 
concedido e até parte do prazo concedido ao 
Senado, pelo mesmo racloclnlo se deverá. 
chegar à conclusã~ de que a CA.mara pode, 
também, exceder; péla totalidade do prazo 
do Senado. Assim como pode ela gastar qua
renta dias, pode gastar sessenta, e, no caso 
de gastar os sessenta dias, o Presidente vai 
sancionar lei que não foi apreciada pelo Se
nado, que não foi submetida a esta Casa e 
que não sofreu estudo e debates por parte 
dos seus membros; o Presidente vai sancio
nar lei Infringindo dispositivo do Ato Ins
titucional que manda seja a lei examinada 
pelas duas Casas do Congresso. 

De modo, Sr. Presidente, que a Interpre
tação dada pela Comissão Executiva. ao Ato, 
e que V. Ex.• comunicou na sua fala, me 
parece a única consentânea com o papel do 
Senado, não apenas no sentido de resguar
dar as suas prerrogativas de órgão legislativo, 
como também o próprio texto da lei cons
titucional do PaiS. (Muito bem!) 

O .SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

o primeiro orador Inscrito é o nobre se
nador Eurico Rezende, a quem dou a pala
vra. 

O .SR. EURICO REZErmE: 

(.Sem revlaão do orador.) Sr. Presidente, Se
nhores Senadores, conforme era de esperar
se, à Pais, no que diz resplllto ao programa de 
sua recuperação, está vivendo uma diversifi
cação de opiniões. Formaram-se, assim, três 
correntes diante do Govêrno emergido na 
eclosão revolucionária de março de 1964. A 
primeira, amplamente apoiada pelo povo e 
que, de logo, pela fatalidade da sua adesão 
àquele movimento, realizou, no seu espírito e 
na sua consciência, o dever de lutar pela 

concretização de tôdas as etapas, de tOdas as 
metas, de todos os objetlvos da revolução 
cívico-militar. 

Uma. outra corrente, minoritária, mas mul
to barulhenta, assentou logo as suas casama
tas, as suas baterias, num movimento ergas
tulantemente passionário e no dorso de uma 
oposição sistemática, visando à desmoraliza
ção do movimento com o fracasso dos esfor
ços governamentais. 

E há, Sr. Presidente, uma terceira frente, 
incolor, Inodora e Insípida, que não se com
promete com nenhum dos radicalismos, vale 
dizer, com nenhuma das duas primeiras cor
rentes. 1!: a. legião dos pessimistas, daqueles 

. que entendem que os males, as entermidãdes 
e os maus governos, neste País, se acumula
ram com tais características e com tama
nhas proporções, que a salvação nacional é 
obra que só se alcançará em prazo multo di
latado. 

Sr. Presidente, não participamos nem de 
um governismo sistemático, porque não ado
tamos a op!nlão oposicionista. radicalizada, 
obviamente, e procuramos, de todos os mo
dos, evitar que a lrrltação e o pess1m1smo 
atinjam o nosso comportamento. 

Aquêles, Sr. Presidente, que desejam o mi
lagre de uma recuperação rápida do Brasil 
proclamam, nas atlvldades parlamentares e 
na divulgação da Imprensa, que a Alemanha 
saiu da penúria e da calamidade de uma 
guerra e, com poucos anos, se recuperou e 
hoje ocupa até posição destacada na pauta 
das exportações. 

Realmente, Sr. Presidente, a República Fe
deral da Alemanha se recompôs polltlca
mente, de modo rápido, restaurada a sua 
estabilidade, não obstante o Imenso e Injusto 
sacrifício territorial. 

Mas, Sr. Presidente, não podemos compa
rar, de modo algum, a situação da Alema
nha, colocada na faixa de maior senslbllldade 
econômica da. Europa, dinamizada por países, 
sob o ponto de vista econômlco, historica
mente fortes, com esta vasta extensão terri
torial que é o Brasil, pais ainda jovem, cer
cado aqui de todos os obstáculos do subde-



-50-

senvolvimento da América Latina e colocado 
também longe das linhas de civ!l!zação eco
nómica da Europa. A Alemanha, Sr. Presi
dente, recuperou-se, realmente, em poucos 
anos, porque, lá, o Govêmo, como uma das 
primeiras providências na batalha da sua 
recuperação, colocou maior estimulo e maior 
dimensão para o trabalho nacional. 

• Na Alemanha, Sr. Presidente, o funciona
lismo público trabalha 48 horas por semana. 
Antes, trabalhava apenas 36 horas e dava-se 
ao luxo de suprimir o labor sabatino. Até ho
je êste ritmo de trabalho na Alemanha é 
adotado, e, apesar de todos os apelos, apesar 
de todos os projetes, o Parlamento alemão 
mantém aquêle mesmo sistema, Inaugurado 
logo depois da guerra, de seis dias de traba
lho, com uma jornada de oito horas, totali· 
zando, portanto, 48 horas de atlvidade sema
nal. 

No Brasil, Sr. Presidente, terra das contra
dições, ainda na faixa, não de pais subde
senvolvido, mas de pais ainda não desenvol
vido, o trabalho do funcionalismo é de pe
quena duração, eis que atinge, por semana, 
apenas 32 horas e mela. A Alemanha, de
vastada pela guerra, passou a · exigir do seu 
funcionalismo 6 dias, Isto é, semana plena, 
vale dizer, de segunda a sábado, sem solução 
de continuidade. a Brasil, devastado pelas 
enfermidades centenárias, assolado pela mal
dita sucessão de maus governos, combalido 
e minado pela subversão, vitimado e atassa
lhado pela .corrupção, dá-se à leviandade de 
um trabalho semanal, da parte do funciona
lismo público, de apenas cinco dias, numa 
faixa .mln!ma de 32 .e mela horas semanais. 

ll: uma contradição que os governos vêm 
cometendo, Inclusive, lamentàvelmente, o 
atual govérno, de se estnbelecer o regime de 
deficiência funcional, enquanto se proclama 
que só pelo trabalho dos seus filhos o País 
se poderá recuperar. Não se pode, t•enlmente, 
esperar milagre, porque, se o trabalho de 
destrUição num pais é rápido, a convales
cença e a recuperação só se alcançam a lon
go prazo, com multo esfOrço e com compre
ensão plena e absoluta. 

Mas, Sr. Presidente, no setor econOmlco, 
no programa do Govêmo do Marechal Cas· 
tello Branco, dentro das linhas do seu pla· 
nejamento, que é, via de regra, de longo pra
zo, já se apresentam sintomas e resultados 
dignos de estimulo e até mesmo de louvor. 
E não somos nós que proclamamos o acêrto 
da orientação econômlco-flnancelra do Go
vêrno Federal. Agora mesmo, a Associação 
Comercial de São Paulo, com base no seu 
Instituto. de Economia, nos oferece dados 
alentadores e confortadores que, por si sós, 
devem realizar em nós um reconhecimento e 
a certeza de que as medidas até aqUi postas 
em prática pelo Govêrno Federal Interpre
tam, realmente, os reclamos sócio-económicos 
do Pais, e por isso mesmo sua adoção e exe
cução devem perdurar, sem prejulzo, é certo, 
de algumas modificações e alterações sete
riais, quando essas alterações e modificações 
forem aconselhadas pela observação !media· 
ta e pela experiência adequada. 

Aqui está, Sr. Presidente, o que i:l!z a Asso
ciação Comercial de São Paulo, cuja respel
tabilldade de pronunciamento. o leal adversá
rio do Govêmo, nesta. Casa, que é o eminente 
Senador José Ermlrio, poderá testemunhar e 
proclamar. 

A Associação Comercial de São Paulo é Ulll 

órgão tradicional no panorama. mercantil d~ 
Pais, é órgão, sobre Ludo, que dificilmente tra
ta de assuntos fora da sua órbita jurisdicio
nal, longe do território paulista. Mercê da 
convocação do Govêrno Federal, no sentido 
de. que haja um assessoramento de todos os 
órgãos de classe para ajudar o Govêrno, com 
o seu louvor e suas críticas, a salvar o Pais, 
a Associação Comercial de São Paulo não 
refugiu dêste dever e desta. obrigação. De· 
terminou a realização de estudos pormenor!· 
zados, por parto do seu Instituto de Econo• 
mia., no qúé' diz respeito à evolução da ecOo ... 
nomia brasileira e, principalmente, ao com• 
portamen to dos lndlces de custo de vida., pa· 
ra se aferir do a.cêrto ou desacêrto das pro• 
vidências governamentais. 

Depois do estudo calmo, sereno, percucien· 
te, de entidade que não é da União Democrá· 
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t!ca Nacional, que não é do Partido Traba
lhista Brasileiro, que não é do Partido So
cial Progressista, que não é sequer dos pe
quenos e agonizantes Partidos, .a Associação 
Comercial de São Paulo distribuiu um Comu
nicado. Nesse Comunicado, um trecho que 
merece destaque e ênfase, deve constar nos 
.Anais da. Casa para que sirva de convocação 
ao desarmamento dos esplrltos. 

Diz a Associação Comercial de São Paulo, 
a certa altura do seu Comunicado: 

"A análise da conjuntura económica ln
dica vârlos !aios sumamente auspiciosos, 
entre os quais a queda do aumento do 
custo de vida, cujo índice de junho, em 
São PaUlo, é de 1,1% - o menor verifi. 
cacto nos últimos anos." 

AqUi está uma noticia que constitUiu real
mente uma alegria e uma resposta. Alegria 
da parte de todos aquêles que, desde os pri
meiros Instantes, se mostraram e continuam 
solidários com a orientação e a execução da 
política governamental; e l'esposta àquele.; 
que, de boa ou má-fé, teimam em proclamar 
·estentàrlcamente, que o plano de ação sóclo
econômlco do Govêrno Federal é Inadequado 
à reallde:de nacional. 

: . Mas, Sr. Presidente, não é apenas a Asso
ciação Comercial de São Paulo que procla
ma a sua concordância plena com a orienta
ção do GOVêl'llO Federal, A Divisão de Estn.
tistlca e Documentação Social da Prefeitura 
de São Paulo tem opinião idêntica. E vou ci
tar essa opinião, porque, não sendo a Asso
ciação Comercial um ·órgão dlreta.mente vin
cUlado ao Poder Público, poder-se-la dizer 
.não possuir ela capacidade de pesquisa dos 
dados e dos subsídios para a composição de 
um pronunciamento exato e verdadeiro. 

· Ã Prefeitura de São Paulo acaba de publi
car ·- e creio que é assunto não divUlgado 
pela Imprensa, dado o seu caráter recent!ssl.
mo - dados que corroboram a opinião da 
Associação comercial de São PaUlo. 

A elevação do custo de vida em São PaUlo, 
no primeiro semestre de 1963 - Isto é, em 
pleno govêrno proscrito - situou-se na mé
dia de 5% ; no primeiro semestre de 1964, aln-

da na linha de Incidência dos fatôres que 
a.tuavam em 1963, êste aumento exacerbou-se 
para 5,5%. Um aumento, portanto, de melo 
por cento. Instrumentalizado o Govêrno Re
voluclonârlo, com a elaboração do seu Plano 
de Investimentos Públicos, a DiVisão de Esta
tística e Documentação Social da Prefeitura 
de são PaUlo comunica que a média mensal, 
naquele primeiro semestre, foi de apenas 
3,6%. Uma queda, portanto, acentuada no 
aumento dos índices do custo de vida, porque 
não se pode argumentar, exigindo, ainda nes~ 
ta fase vestibular do período revolucionário, 
a diminUição pura e simples do custo de Vida. 

.O que é Imperioso - e seria censurável, se 
não ocorresse - seria a não-dimlnuiÇãõ da 
média do custo de vida. 

Essa realidade, essa atenuação do sofri
mento nacional . deveu-se, sem dúvida algu
ma, às providências - umas, a curto prazo, 
e a maioria delas, a longo prazo - postas em · 
.Prática pelo Govêrno Federal. 

· Em São PaUlo, temos ainda um dado ex
pressivo a êsse respeito: é o aumento do con
sumo de energia elétrlca. Não há melhor sin
toma de desenvolvimento econõmlco que o 
comportamento da energia elétrica no setor 
consumo. Entre j anelro e maio de 1964, o 
consumo foi de 327.000.000 KV, e entre 
janeiro e maio de 1965, o consumo foi de 
359.000.000 KV. Vale dizer: na rubrica ener
glzação, a politica do Govêrno se vem evi
denciando auspiciosa e vitoriosa.. Aliás, pode~ 
se afirmar, em tom mesmo de desafio, aos 
Injustos, aos passionais, que nenhum Govêr
no, neste País, destinou maior quantitativo 
de recursos para a sua eletriflcação dÓ que o 
atua!. Temos, no capitulo energia elétrlca, o 
seguinte desdobramento de recursos: o orça
mento da União consigna 59 bilhões e 900 
.milhões de cruzeiros; o B.N.D.E. destina, na 
sua programação, 35 bilhões e 400 milhõe~ 

de cruzeiros; a ELETROBRAS consigna 228 
bilhões de cruzeiros; os recursos próprios das 
emprêsas, em virtude da ·realidade tarifária, 
não admitida no Govêrno passado, exprimem 
a sua colaboração na cifra de 50 bilhões de 
cruzeiros; os recursos dos Estados e Municí
pios totalizam 146 bilhões de cruzeiros, e, fi-
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n&lmente, os recursos externos somam 139 
bilhões de cruzeiros. 

Hâ, portmto, no programa sócio-econômico 
do Govérno Federal, a destinação, para o se
.tor de energia elétrlca, de 658 bilhões e 300 
milhões de cruzeiros. Jamais se destinou um 
acervo tão expressivo de recursos v!smdo a 
solucionar uma das deflciéncias mais senti
: das, mais combatidas . do desenvolvimento 
econômico do Pais, que é a energia elétrica. 
Não vou ao ponto de negar aos dois últimos 
gove~os atividades benéficas na energtzação 
do Pais. Realmente, tmto o Govêrno Jusce
,lino Kubitschek, como o Govérno João Gou
lart, ·principalmente êste, se preocuparam de 
modo ·profundo e pertinaz com a construção 
de grmdes centrais elétrlcas. Se críticas e, 
muitas vêzes, repulsa merecem aquêles go
·vernos, no jUlgamento da História, nesse, co
mo no setor de est1·adas de rodagem, os dois 
pré-citados governos são dignos da sensibili
d&de e do reconhecimento nacional. O que 
aí está, entretanto, entrega-se a essa tarefa 
com mais obstinação e com m&ls dimensão 
de recursos técnicos e financeiros. 

A agricUltura vem também merecendo do 
Oovêrno Federal um tr&tamento inédito, sob 
,o ponto de vista orçamentârio. Era muito 
'comum a opinlão pública e, notadamente, os 
técnicos e os observadores maldizerem a 
orientação dos governos, no que diz respeito 
à. agricJiltura. 

Já. tivemos ·orçamento federal consignando 
ao M!nlstério da AgricUltura apenas 2,3% do 
valor da Lei de Meios. 

O próprio Senador José Ermfrio não &güen
tou o Ministério da AgricUltura. Afirmou à 
Imprensa que, lá., ninguém gostava de trab&
Ihar, e o Govêmo nlio destinava recursos, não 
destinava poupmças orçamentárias para 
aquêle Ministério. Enfadou-se a princípio, 
enojou-se depois, e saiu, finalmente, abmdo
na.ndo aquela Pasta ministerial. E hoje, de 
vez em quando, nos brinda com as suas críti
cas ao Govêrno atual, porque, no Govêmo 
anterior, a agricultura era mais bem cuida
di!. e mais bem tratada do que atualmente •.• 

Mas, Sr. Presidente, a atenção que o Go
vêrno atual está. dispensando à agricUltura 
brasileira é também fato inédito. O Orça
mento da União consigna 78 bilhões e 300 
milhões de cruzeiros. Os recursos das autar
quias federais, principalmente o Instituto 
Bri1.Silelro do Café e o GERCA, montam a 24 
bilhões e 300 milhões de cruzeiros. E os· fi
nmciamentos por órgãos governamentais, 
notadamente do Banco do Brasil, alçam a 61 
bilhões e 300 milhões de cruzeiros. Os recur
sos externos, drenados par& o Br8.sn, nota
demente dos Estados Unidos dl1. Amér!ca, 
abrmgem a cifra de oito bilhões e quatro
centos milhões· de cruzeiros, num total, .Por
tmto, em favor da agricUltura brasileira, de 
cento e setenta e dois bilhões e duzentos mi
lhões de cruzeiros. 

Esta Importância, globalmente considerada, 
Sr. Presidente, corresponde aos orçamentos 
de todo o período de Govêmo do Sr. Jusce
lino Kubitschek e da metade do Infortunado 
Govêrno do Sr. João GoUlart. 

E são recursos, Sr. Presidente,, que estão 
sendo aplicados; não figuram apenas teàl'!ca
mente n& lei orçamentária: deslocam-se da 
solidão do orçamento e se interiorizam, mer
gUlham em todos os cmtos, Anguios e recm
tos do Território Nacional, Ievmdo estúnu
los e incentivos à. agricUltura. 

Porque, Sr. Presidente, é multo comum 
ouvir-se a sinfonia de realejo no sentido de 
que existe restrições creditíclas neste Pais. 
As atlvidades realmente reprodutlvas têm ti
do um tratamento a tempo e a hora. Hoje, 
o lavrador tem a sua produção comerciali
zada, porque, além de assegurar preços mí
nimos, o Govêrno adqUire tOda a produção. 
Antes h&via a política dos preços mínimos, 
mas aquêles que procurassem o Govêmo, pa
ra vender o produto, só poderiam fazê-lo por 
intermédio do Banco do Brasil, que pràtlca
mente não existe no interior do Pais, tão Ir· 
risório, tão pequeno, tão inexpressivo é o 
número das suas agências. 

o que fêz o Govêrno atual? Entrelaçou-se 
com tôda a rêde bancária particular brasilei
ra e, com isso, facilitou e assegurou a sua 
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presença credit!cla em tOdas as frentes do 
trabalho nacional, . em todos os Munlciplos, 
em tOdas as regiões do Pais. 

Sr. Presidente, os comunicados da Asso
ciação Comercial de São Paulo - Estado que 
vive nos amOres ininterruptas, no aplaudido 
entusiasmo empresarial do eminente Senador 
·Jo!lé Ermirlo - a Associação Comercial de 
São'Paulo manda dizer ao Pais que a análise 
da conjuntura econOmica indica vários fatos 
sumamente auspiciosos; e a Prefeitura de 
São Paulo, entreiUe a um elemento que, po
lltlca.mente, é · mais llgado à comunidade 
proscrita do que ao Govêrno atual, revela 
dados e oferece subsídios, comprovando o ai
quebramento, a letallzação do aumento imo
derado dos índices do custo de vida. 

Isto, Sr. Presidente, graças, sem dúvida al
guma, ao fato de o Govêrno do Marechal 
Castello Branco não se importar com o ônus 
da impopularidade injusta e transitória; gra
·ças, também, ao fato de S. Ex.• haver sido 
guindado à Suprema Magistratura do Pais 
pelo processo eleitoral obliquo, Isto é, pela 
eleição ind!reta. Porque, se S. Ex.•; para ser 
eleito, tivesse que percorrer tOda a portento
sa geografia de nosso Pais, se, para alcançar 
a sua aspiração presidencial, fOsse ser mora
.dor. dos nossos palanques politicas e inquili
no das campanhas eleitorais, por certo traria 
para o Palácio do Planalto - ou melhor di
zendo; sempre para o Palácio das Laranjeiras 
e, algumas vêzes, para o Palácio do Planal
to - um quantitativo enorme de compromis
sos que, sem dúvida, embaraçariam e causa
riam erosão na sua desenvoltura. 

· Graças, portanto, ao programa de investi• 
mentes públicos, elaborado pelo eminente· Mi· 
nlstro Roberto Campos, pode o Govêmo Fe
deral estar certo e convicto de que o Brasil 
marcha, de modo alentado, para a sua com
pleta recuperação e em favor da sua Inte
gral emancipação econOmlca. Isto porque o 
programa de Investimentos públicos para 
1965 totaliza recursos da ordem de 4 trllhões 
e 950 bilhões de cruzeiros, desdobrados: re
cursos federais: 1 trllhão e 900 bllhões; re· 
. cursos estaduais e municipais: 930 bllhões de 

cruzeiros; recursos particulares (graças, prin
cipalmente, às poupanças captadas pelo Em· 
préstimo Compulsório) atingem a cifra de 2 
trllhões e 120 bllhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, quero, no Instante em que 
analiso a auspiciosa comunicação da Associa
ção Comercial de São Paulo, que afirma, com 
dados !dôneos, e com ela corroborando tam
bém a Divisão de Estatística e Documentação 
Social da Prefeitura bandeirante, quero con
gratular-me com o Senado. E, na alegria 
destas congratulações, quero parabenizar o 
eminente Senador José Ermirio, que, se teve 
a grande mágoa de ver abandonado o Minis
tério da Agricultura pelo Govêmo Féderal, 
quando S. Ex.• ali exercia, penitentemente, 
as altas funções de Ministro, pode hoje veri
ficar que o quadro é bem outro, com o Mi
nistério trabalhando a plenos pulmões e com 
sua presença diversificada numa promiscui
dade patriótica por todo o Pais. · 

O Sr. José Erm!rio: 

Permite v. Ex.• um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: 

Com todo o prazer. Aliás, já estava tar
dando o aparte de V. Ex.• 

O Sr. José Ennírio: 

Eu estava ocupado. Nobre Senador, o de
sejo de todos nós, de todos os Partidos, in· 
clus!ve o P.T.B., é que esta Nação cresça, 
Inicie seu ciclo de desenvolvimento, a fim de 
que nossa população tenha recursos para fa
zer suas compras e, principalmente, para que 
nossas principais fontes de riquezas naturais 
se desdobrem, trazendo, assim, a êste. Pais 
nova era de progresso. 

O SR. EURICO REZENDE: 

Exatamente, nobre Senador José Ermfr!o. 
Aprecio, louvo e saliento a Isenção que V. 
Ex.• dá ao meu discurso, com o brilbo da sua 
autoridade. E vê V. Ex.• como, hoje, é dife
rente o amor em Portugal: ao tempo em que 
V. Ex.• era Ministro, a dotação destinada ao 
seu Ministério, dos mais Importantes para 
êste Pais, era de apenas 120 bilhões de cru
zeiros. Dêsses 120 bilhões, 45 bllhões ingres
saram no Plano de Economia. Era, material-
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mente, um Ministério favelado, com um Mi
nistro de grande gabarito, de grande atlv!
dade, de grande sofreguidão e pertinácia no 
trabalho, · como V. Ex.• o é, mas que nada 
pôde fazer, porque, naquele regime de fi. 
nanças alegres, a ordem era subvencionar a 
União Nacional dos Estudantes, era carrear 
dinheiro para as espúrias orgaMações l"urais. 
:E, como V. Ex.• queria trabalhar em favor 
.do Bras!l, no Instante em que verificou que a 
sua presença, ali, era uma contradição entre 
os maus propósitos do Presidente e os bons 
.propósitos de V. Ex.•, V. Ex.• arrumou, desde 
logo, a sua maleta. e regressou, para alegria 
dos seus auxiliares e até mesmo, também, pa
ra a salvação do seu conceito de homem pú
blico. 

Sr. Presidente, entrando, amanhã, na faixa 
da licença que me concedeu o Senado da Re
pública, não queria Ingressar no recesso -
mas recesso, aqui, em bom sentido -, sem 
homenagear, principalmente, o eminente Sr. 
Senador José Ermfrio, gravando, nos Anais 
da Casa, o pronunciamento da Associação 
Comercial de São Paulo, à.firmando à Nação 
que a politica económico-financeira do Go
vêrno está adequada, por que em consonân
cia com a realidade e os reclamos nacionais, 
sendo,. portanto, digna de nosso aplauso, do 
nosso éntúslasmo e do nosso incentivo. 

Era o qlle tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondln) : 

Comparecem mais os segUintes se
nadores: 

G!lberto. Marinho ...;; Benedicto Valia
, dares -. FU!nto MUller - Gastão MUI
ler. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln) : 

Está terminada a hora destinada ao Ex
pediente. 

Presentes na Casa 29 Srs. Senadores. 
Passa-se à · 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 131, de 1965 (n~ 0 •• , 

2.899-B/65, na Casa. de origem), de lni-

clat!va do Sr. Presidente da. República, 
que dispõe sôbre a denominação e qua
lificação das Universidades Técnicas Fe
derais, tendo Parecer favorável, sob n.0 ••• 

917, de 1965, da Comissão de Projetos 
do Executivo, e dependendo de pronun
ciamento: da Comissão de ConstltuiçAÓ 
e Justiça, sôbre o projeto e emenda; da 
Conilssão de Projetos do Executivo, sô~ 
bre a emenda. 

Para emitir parecer oral, em nome da Co· 
missão de Constituição e Justiça, dou a pa
lavra ao Sr. Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE: 

(Para emitir parecer. Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, oriundo de Mensa
gem governamental, o projeto dispõe: 

(Lê) 

"Art. 1.• - As universidades e as escolas 
técnicas, vinculadas ao Ministério da 
Educação e Cultura, sediadas nas capi
tais dos Estados, serão qualificadas de 
federais e terão a denominação do res
pectivo Estado. 

Parágrafo único - As escolas e :faculda
des Integrantes das universidades fe
derais serão denominadas com a desig
nação específica de sua especialidade, se-
guida do nome da universidade. · 

Art. 2.• - Se a sede da universidade ou 
da escola técnica federal fôr em uma c!~ 
dade que não a capital do Estado, será 
qualificada de federal e terá a denomi
nação da respectiva cidade." 

Verifica-se, portanto, que a proposição visa. 
a disciplinar as denominações dessas ·escolas 
e universidades, a. :fim de serem colocadas de 
modo a não acarretarem confusão e, com is· 
to, ter nomes mais adequados. 

A êste projeto foram apresentadas duas 
emendas no Plenário. A primeira, de autoria 
do nobre Senador Aloyslo de Carvalho. Diz 
o seguinte: 

"Onde se lê sediadas, leia-se situadas." 

O Ilustre Senador pela Bahla entende que 
o vocúbulo situadas melhor se aplica no texto, 
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isto porque o vocábulo, para definir a locali
zação das universidades, é situadas e não se
diadas. 

A Emenda n.• 2 vem com a chancela do 
Ilustre Senador Afonso Ar!nos e reza: 

(Lê) 

"A Universidade do Brasil conservará a 
sua denominaçãô. Os arts. 3.0 e 4.0 do 
Projeto passarão, respectivamente, a 4.0 

e 5.0 " 

Vê-se, portanto,- que essa proposição sub
sidiária visa a introduzir mais um artigo no . 
projeto, mantendo a denominação tradicional 
da Universidade do Brasil. 

Sr. Presidente, as emendas têm· apenas ca
ráter, digamos assim, vocabular-superf!c!ário, 
de vez que envolve nomes e denominações. 
No que diZ respeito à competência da Comis
são de Constituição e Justiça, e somente sob 
êsse aspecto, julgamos as duas emendas cons
tltuc!ona!s. A questão da conveniência fica 
afeta à Comissão de Educação e Cultura, que 
terá que se pronunciar, notadamente no que 
diZ respeito à Emenda Afonso Ar!nos, que 
tem ma.ts densidade, eis que procura assegu
rar a perenidade de uma denominação. 

A Comissão de Constituição e Justiça, den
tro das suas atribuições específicas, acolhe 
as duas emendas, remetendo-as, à análise da 
conveniência de ambas, à Comissão de Edu
cação e Cultura. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondln): 

O parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça é favorável ao projeto e às emendas. 

li: relator da Comissão de Projetes do Exe
cutivo o Sr. José Erm!rio, a quem dou a pa
lavra, para emitir parecer sôbre as emendas 
apresentadas. 

O SR. JOSI1: ERMtRIO: 

(Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, a emenda do Sr. Se
nador Aloys!o de Carvalho, que modifica a 
palavra "sediadas" por "situadas", e a do 
Senador Afonso Ar!nos, que conserva o nome 
da Universidade do Brnsll, nmbns têm pare-

cer favorável da Comissão de Projetes do 
Executivo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) : 

Conhecidos os pareceres das Comissões de 
Justiça e de Projetes do Executivo, devería
mos, se quorum houvesse, votar o Projeto e 
as emendas. Fica, assim, a matéria transfe
rida para a Sessão seguinte. 

. Igualmente por falta de quorum para vota
ção, ficam transferidas para a Sessão de ama
nhã as matérias constantes dos itens 2, 3, 4 
e 5 da pauta. 

Passa-se ao item 6 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão D!retora 
em seu Parecer n.• 952, de 1965) ao Pro
Jeto de Resolução n.• 76, de 1965, que 
nomeia Adherbal Távora de Albuquer: 
que para o cargo de D!retor, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Não havendo emendas, nem requerimentos 
para que a redação final seja submetida a 
votos, é a mesma dada como definitivamente 
aprovada, independente de votação, nos têr
mos do art. 316-A, do Regimento Interno 

O projeto vai à promulgação 

li: a seguinte à redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução 
n.• 76, de 1965, ·que nomeia Adherbal 
Távora de Albuquerque, para o cargo de 
Dlretor, do Quadro da Secretaria do Se
nado Federal. 

A Comissão Dlretora apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n.0 76, de 1965 
nos seguintes têrmos: 

RESOLUÇAO 

N.0 I DE 1965 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único - li: nomeado, de acôrdo com 
o art. 85, alínea c, n.• 2, do Regimento Inter
no, para o cargo Isolado de Dlretor, PL-1, do 
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Quadro da Secretaria do Senado Federal, 
Adherbal Távora de Albuquerque. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Item 7 

Discussão, em turno único, da. redação 
final (oferecida pela Comissão Dlretora. 
em seu Parecer n.0 953, de 1965) do Pro
jeto de Resolução n.• 77, de 1965, que 
nomeia. os Doutores José Fara.ni e Jua.
rez Abdulma.sslh para. os cargos vagos 
de Médico do Quadro da Secretaria. do 
Senado Federal. 

Em discussão a. redação final. (Pausa..) 

Se nenhum Sr. Senador pedir a. palavra., 
darei ·a.· discussão como encerrada.. (Pausa..) 

Está encerrà.da.. 

Não havendo emendas, nem requerimentos 
para que a. .redação final seja submetida a 
votos, é a mesma dada como definitivamente 
aprovada, Independente de votação, nos têr
mos do art. 316-A, do Regimento Interno. 

. O projeto vai à promulgação. 

:t a seguinte a. redação final aprovada: 

Reda.ção final do Projeto de Resoluçio 
· n. • 77, de 1965, que nomeia os Doutores 
José Fa.rani e Juarez Abdulmasslh, para 
os cargos vagos de Médico, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal 

A Comissão Dlretora apresenta. a redação 
final do Projeto de Resolução n.• 77, de 19115, 
nos seguintes têrmos: . ' 

RESOLOÇAO 

N.0 , DE 1965 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único - São nomeados, de acOrdo 
com o art. 85, alínea c, n.• 2, do Regimento 
Interno (Resolução n.0 2, de 1959), para. os 
cargos vagos de Médico, PL-3, do Quadro da. 
Secretaria. do Senado Federal, José Faranl e 
Juarez Abdulmasslh. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Item 8 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida. pela Comissão Diretora 

em seu Parecer n.• 954, de 1965) ao Pro
jeto de Resolução n.0 78, de 1965, que 
nomeia. Durvllle de Barros snva., para o 
ca.rgo de Operador-Eletrlcista da Usina 
Geradora, do Quadro da. secretaria. do 
Senado Federal. 

Em discussão a. redação final. (Pausa.) 

. Se .nenhum Sr. Senador pedir a palavra., 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.> 

Está encerrada. 

Não havendo emendas, nem requerimentos 
para. que a. redação final seja. submetida a 
votos, é a. mesma. dada. como definitivamente 
aprovada, Independente de votação, nos têr· 
mos do art. 316-A, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

:t a seguinte a. redação final aprovada.: 

Reda.ção final do Projeto de Resolução 
n. • 78, de 1965, que nomeia Durvllle de 
Barros SUva, para o cargo de Operador• 
Eletrlcista da Usina Geradora. 

A Comiasão Diretora apresenta a. redação 
final do Projeto de Rescluçlici n.• '18, de 1965, 
nos seguintes têrmos: 

RESOLUÇAO 

N.0 , DE 1965 

O Senado Federal resolve : 

Artigo único - .:t nomeado, de acOrdo coin 
o art. 85, alínea. c, n.• 2, do Regimento Inter· 
no, para o cargo vago, de provimento 'efetivo, 
de Operador-Eletricista. da. Usina Geradora, 
PL-7, do Quadro da Secretaria. do Senado 
Federal, Durvllle de Barros Silva.. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln) : 

Item 9 

Disc11ssão, em turno único, da. redação 
final (oferecida. pela Comissão de Reda· 
ção em seu Parecer n.0 969, de 1965) do 
Projeto de Decreto Legislativo n.• 23, de 
1965 (n.• 224-B/65, na. Câmara.), que mo
difica o art .. 6.0 do Decreto Legislativo 
n.• 195, d,e 12 de dezembro de 1962, e dá 
outras providências. 
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Em discussão a redação final. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Í'&usa.) 

Está encerrada. · 

: Não havendo emendas nelll requerimentos 
para ,.que a redação. final seja submetida a 
votos,, é a mesma dada. como definitivamente 
aprovada, Independente de votação, nos têr
mos do art. 316-A, do Regimento Interno., 

O projeto vai à promulgação. 
:S: a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçáo final dei Projeto de Decreto 
Legislativo ~.• 23, de 1965 (n.0 224-B/65, 

· na Casa. de origem), 

.. Faço saber que o Cong!esso Naclonai apro
vou, nos têrmos do art~ 66, 'Inciso, IX, da 
Constituição Federal, e eu, ......... ; ..... , 
~esldente do. Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECREI'O LEGISLATIVO 

N.0 , DE 1965 

Modifica o art. 6. 0 do Decreto Legisl&
tivo n. 0 10; cie' 12 de dezembro de 1962, 
e dá outras providências. 

. O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O Brt. 6.0 do Decreto Legislativo . . . . ' .. 
n.• 19, de 12 de dezembro de 1962, passa a vi-
gorar com a seguinte redação.: 

"Art. 6.0 - O membro do Congresso Na-· 
. clonlil que não comparecer à sessão ·terá 
· obrigatOriamente a diária descontilda., 

não sendo abonada. nenhuma falta, a: não 
ser quando estiver ausente de qualquer 

. Casa do congresso, em Comissão· Exter· 
na ou de Inquérito. . 

11 1. 0 - Será considerado a serviço do 
Congresso, nos têrmos dêste artigo, aquê
le que, a serviço de seu mandato, fàltar 
a 4 (quatro) Sessões por mês, bem a.sslm 
o que fàltar, por motivo de participação 

, em . convenções partidárias ou campa-
. nhas eleitorais, atê mais 4 (quatro) Ses-. . ' ; 

sões, em cada mês. 

11 2.0 - Não serão abonadas, em nenhu
ma hipótese, as faltas às sessões extra
. ordinárias." 

Art. 2.0 
- Os efeitos dêste Decreto Legis

lativo são devidos a partir do Início da pre
sente sessão Legislativa. 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposições em 

contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondin): 

. Item.10 

Discussão, em turno próximo, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.• 132, de 1965 

· <n.• 2.900-B/65, na Casa de origem>, de 
Iniciativa do Senhor Presidente da Re· 
pública, que retlflca vários dispositivos 
da Lei n.• 4.375, de 17 de agôsto de 1964 
(Lei do Serviço Militar>, tendo Parecer 
favorável, sob n.• 916, de 1965; da Co~ 
missão de Projetes do Executivo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Sena,dor pedir a palavra, 
dare! .a cllscussão como encerrada. (Pausa.) 

Por falta de quorúm, fica adiada a votação 
para a Sessão seguinte. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores Inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Aarão 
Steinbruch. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador Arthur 
VIrgílio. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a plilavra o nobre Senador Nelson 
Maculan. (Pausa.) 

Não está presente. 

Nada mais havendo que tratar, vou encer
rar a presente sessão, designando, para a 
próxima,· a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 131, de 1965 (n.• 2.899-B-65, 
na Casa de Ol'lgem), de Iniciativa do Sr. Pre· 
sldente da República, que dispõe sôbre a de· 
nominação e qualificação das Universidades 
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Técnicas Federais, tendo Pareceres favorá
veis das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Projetas do Executivo sôbre o projeto 
e a emenda. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 133, de 1965 (n.0 2.903-B/65, na 
Casa de origem), que autoriza a abertura de 
crédito especial de Cr$ 200.000.000 (duzentos 
milhões de cruzeiros) ao Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores, para atender a 
despesas com o Território do Amapá, refe
rente a exerciclos anteriores, tendo parecer 
favorável, sob n.• 915, de 1965, da Comissão 
de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 143, de 1965 (n.• 2.908-A/65, 
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Pre
sidente da República, que altera dispositivos 
da Lei n.• 4.539, de 10 de dezembro de 1964, 
que aprova o Orçamento Geral da União para 
o exercício de 1965, tendo parecer favorável, 
sob n.• 918, de 1965, da. Comissão de Fi
nanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da. Câmara n.• 128, de 1965 (n.• 968-B-65, na. 
Casa de origem), que concede Isenção de 1m
postos, taxas e emolumentos para um auto
móvel doado a Edson Arantes do Nascimento 
pela. firma Auto-Hennek, de Müchen, Ale
manha, tendo parecer favorável, sob n.• 939, 
de 1965, da Comissão de Finanças. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da. Câmara n.• 129, de 1965 (n.• 2.847-B-65, 
na. Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Pre
sidente da RepúbUca, que promove os Mili
tares Veteranos da Segunda Guerra Mundial, 
licenciados do serviço ativo e Incluídos na re
serva não-remunerada, tendo pareceres fa
voráveis, sob n.0 ' 948, 949 e 950, de 1965, das 
Comissões: de Segurança Nacional; de Pro
Jetas do Executivo e de Finanças. 

6 

Votação, em turno próximo, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 132, de 1965 (n.• 2.900-B· 
65, na Casa de origem), de Iniciativa. do Se
nhor Presidente da República., que retlfica. 
vários dispositivos de Lei n.• 4.375, de 17 de 
agOsto de 1964 (Lei do Serviço Militar), ten
do parecer favorável, sob n.• 916, de 1965, da. 
Comissão de Projetas do Executivo. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n. • 45, de 1963, originário 
da. Câmara. dos Deputa.dos (n.• 168-A/63, na 
Casa de origem), que aprova o texto do Pro· 
tocolo de Emenda ao Artigo 50, Item a, da 
Convenção de Aviação Civil Internacional, 
aprovada. pelo Brasil e diversos outros países, 
tendo pareceres, sob n.•• 146, 147, "148 e 149, 
de 1965, das Comissões: de Constituição e 
Justiça., favorável; 1.0) de Transportes, Co
municações e Obras Públicas, pela. audiência 
do Ministério da Aeronáutica; 2.0 ) fa.vortl.vel; 
de Relações Exteriores, favorável. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.• 145, de 1964, originá
rio da Câmara. dos Deputados.;Jn.• 83-A/63, 
na. Casa de origem), que mantém o a. to de
negatório de registro ao · têrmo · aditivo de 
contrato celebrado pelo Ministério da. Aero
náutica com Jorge Aurélio Possa, para, na 
Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar, de
sempenhar a função de Professor de Portu
guês, tendo pareceres favoráveis, sob n.•• ..• 
842 e 843, de 1965, das Comissões de Consti
tuição e Justiça. e de Finanças. 

9 

· Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.• 147, de 1964, originá
rio da Cãmara. dos Deputados Cn.0 85-A/63, 
na Casa de origem), que mantém a.utorlza.
ção do registro, sob reserva, da. concessão da. 
melhoria de proventos de aposentadoria ao 
extra.numerúrlo, guarda,, referência 20, Almlr 
Figueira da Costa, do Ministério da Justiço. 
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e Negócios Interiores, tendo pareceres favo
ráveis, sob n.0' 841 e 845, de 1965, das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

10 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n.0 27, de 1965, de autoria 
do Sr. Senador Bezerra Neto, que estabelece 
normas sObre o crédito de relação de emprê
go autorizativo do pedido de falência e mo
difica o Decreto-Lei n.• 7.661, de 21 de junho 
de 1945 (Lei de Falências) . Parecer favorá
vel, sob n:" 564, de 1965, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com emenda sob 
n.• 1-CCJ. 

11 

Discussão, em. grimeiro turno (com apre
ciação preliminar da constitucionalidade, nos 
têrmos do art. 265, do Regimento Interno>, do . 
Projeto de Lei do Sen:tdo n.• 42, de 1963, que 
institui,. nos Bancos, a Carteira de Crédito 
Rural, e dá outras providências, tendo Pare-

cer n.0 318, de 1965, da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela rejeição, por inconstl

. tucional. 

12 
Discussão, em primeiro turno (com apre

ciação preliminar da constitucionalidade, nos 
têrmos do art. 265 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n.0 12, de 1965, de 
autoria do Sr. Senador Edmundo Levi, que 
dispõe· sôbre pagamentos efetuaclos com che
ques de viagem, e dá outras providências, 
tendo Parecer n.• 321, de 1965, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela inconstitucio
nalidade. (Pausa.) 

Convoco os srs. Senadores para a Sessão 
conjunta do Congresso Nacional, hoje, às 21 
horas e 30 minutos, para apreciação de vetos 
·do Sr. Presidente da República. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 22 
minutos.) 



109.a Sessão da a.a Sessão Legislativa da 5.8 'Legislatura, 
. . 

em· 4 de agôsto de 1965 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, GIDDO MONDIN E RAUL GIUsERTI . . . . . . ·~· 

As 14 horas e 30 . minutos, acham-se 
presentes os. Benhores senadores: . 

Goldwasser Santos- Eduardo Assmar 
-Josué de Souza- Edmundo Levi
Menezes Plmentel - Wilson Gonçalves 
- José Bezerra - Manoel Villaça -
Pessoa de Queiroz. - José Ermlrlo -
Silvestre Pérlcles -;- José Leite - Aloyslo 
de Carvalho - Josaphat Marinho -
PaUlo Barros - RaUl Glubertl - Afonso 
Arinos - Gilberto Marinho ....:. · Moúra. 
Andrade -'- Pedro Ludovico - Nelson 
Ma.culan - Irlneu Bornhausen - Guido 
Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

A lista de presença acusa o compareci
mento de 23 Srs. Senadores. Havendo núme
ro legal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser llda a Ata. 
O Sr. 2.0-Secretárlo procede à leitura 

da Ata da Sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 
Se nenhum Sr. Senador fizer observação 

sôbre a mesma, dá-la-e! como aprovada. 
(Pausa;) 

Está aprovada. 

O .Sr. 1.0-Secretárlo lê o seguinte 

EXPEDmNTE 
MENSAGENS 
MENSAGEM 

N.• 288, DE 1965 
(N.0 513, na origem) 

Excelentlss!rno Senhor Presidente do Senado 
Federal: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência que, no ·uso das atribuições que me 
conferem os artigos 70, § 1.0 e 87, II, da 

Constituição Federal, resolvi vetar, parcial
mente, o Projeto de Lei da. CAmara .n.0 .. 

740-E/65 (no Senado n.0 82/66), que dispõe 
sôbre a série de classes de Pesquisador, e dá 
outras providências. 

Incide o veto sôbre a expressão "desde 
que detentores de diplomas de curso supe
rior" - . do artigo 2;0, que considero contrá-
ria aos 'lnterêsses nacionais. · ·' 

... Raz6es 

A expressão .em referência. contém norni.a 
contrária aos lnterêsses nacionais, póls 'süa 
manutenção, corno será. demonstrado, viria 
tumUltuar as ativldades de pesquisas, no 
serviço públlco, ensejando que pesquisadores, 
com menor experiência e tempo de serviço 
no campo profissional específico, passassem 
a receber maiores vencimentos '"do que os 
atribuídos a funcionários mais antigos, mui
tos dos quais à frente das respectivas equi
pes, em funções de Pesquisador Chefe ou 
de Pesquisador Adjunto. 

Vários titUlares de cargos relacionado~ 
com a pesquisa cientifica não possuem o 
diploma de nlvel superior correspondente à 
respectiva atlvidade, Isso porque não havia, 
quando do seu Ingresso nos cargos, cursos 
universitários correspondentes, como sucede, 
entre outros, com os Paleontólogos, Zoólo
gos, Naturalistas e Botânicos. 

Dessa forma, se prevalecesse a expressão, 
vários funcionários, com grande experiência 
em atlvidades de pesquisa cientifica, seriam 
prejudicados, com real transtôrno para o 
serviço públlco, pois permaneceriam com os 
atuais vencimentos correspondentes aos nl
vels 19 e 20, enquanto os mais novos, por 
serem portadores de diploma de curso su-
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perlor, teriam os respectivos cargos reclas- · 
siflcados nos nivela 20, 21 e 22 da atual es
cala de vencimentos dos cargos efetlvos do 
Poder Executivo. 

Por outro lado, a orientação do legislador 
brasUelro, em casos semelhantes, tem sido 
a de não fazer distinções dessa natureza, . 
seja .nos casos de enquadramento de fun
cionários, seja na oportunidade de . regula
mentação das profissões liberais, prevale
cendo a exigência de diploma de nivel su
perior somente para os Ingressos nos cargos 
a partir da Vigência do diploma legal dis
ciplinador. 

zaçóes de pesquisa, sendo obrigatória a men
ção da especialidade na codificação do 
cargo. 

·I! 3.• 7' O Departamento Administrativo 
do SerViço Público providenciará os enqua
dramentos decorrentes da execução desta Lei, 
devendo, para êsse fim, obter do Conselho 
Nacional de Pesquisas os competentes escla
recimentos sôbre os cargos de n!vel· superior, 
da. Admlnistraçlío dlreta. e das autarquias 
federais, cuja atlvld~,de principal seja de pes
quisa cientifica., pura ou aplicada. 

Art. 3. 0 
- Esta. Lei entra em Vigor na da

ta de sua publicação. 

Slío estas as razões que me levaram a Art. 4.•- Revogam-se as disposições em 
vetar, parclalme~te, o projeto em causa, as contrário. 
quais ora submeto à elevada. apreciação dos . : 

(A Comissão Mista. incumbida. ·de rela
tar O veto.) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasilla, em 9 de julho de 1965. H. Castello 
Branco. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Dispõe sôbre a série de classes de Pes
quisador, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Fica incluído, no Anexo I da 
Lei n.0 3.780, · de 12 de julho de 1960, que 
Instituiu o Plano de . Classificação· de Car
gos, no Serviço Técnico Cientifico, o Grupo 
Ocupa.clonal TC-1500 - Pesquisa Cientifica 
- Integrado de séries de clasSes de PesqUi
sador, estruturadas nos nivela 20-A, 21-B e 
22-C. 

Art. 2. • - Serlío enquadrados nas séries 
de. classes de Pesquisador, desde que deten
tores .. de diplomas de curso · superior, obser
vada a proporcionalidade de que trata o Item 
n do § 1.0 do art. 20 da Lei n.0 3,780, de 
12 de julho de 1960, os cargos dlretamente 
relacionados com a pesquisa cientifica, pura 
ou aplicada. 

§ 1. o - Os cargos vagos e os ocupados 
em caráter Interino serão enquadrados no 
nlvel 20 da respectiva série de classes. 

§ 2.0 - Haverá tantas séries de classes 
de PesqUisador quantas sejam as especlall-

MENSAGEM 

N.0 289, DE 1985 

(n.0 516, na origem) 

Excelent!ssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal: 

. Tenho a honra. de comunicar a Vossa Ex
celência que, no uso· das atribuições que me 
conferem os artigos 70, § 1.0 , e 87, n, da 
Constituição Federal, resolVi vetar, parcial
mente, o Projeto de Lei n.o 7/65 (C.N.) que 
estabelece normas para o processo dos dls
sldios coletlvos, e dá outras providências. 

Incide· o veto sObre as seguintes partes, 
que considero contrárias aos lnterêsses na
clonais: 

1) No artigo 2.0, as· expressões "acrescido 
· da metade da taxa prevista para a in
flação nos doze meses subseqUentes". 

Razões 

A Inclusão pelo Congresso Nacional dêsse 
nOvo elemento no cálculo dos reajustamen
tos salariais baseou-se certamente na fórmu
la mandada adotar pelo Poder Executivo no 
ano passado nos reajustamentos salariais dos 
empregados das emprêsas sob o contrOle do 
Govêrno. Acontece porém que, no o.no pas-
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sado, quando. a tendência da elevação do 
custo de vida era ainda acentuada, justifi
cava-se a previsão de um resíduo Inflacio
nário para o cálculo dos reajustes salariais. 
Agora, todavia, essa tendência já é bem mais 
reduzid!l, prenunciando para breve a conse
cução da almejada estabilidade monetária. 
Toma-se, portanto, desnecessário· complicar 
o cálculo dos reajustes salariais com a inclu
são da previsão de um resíduo inflacionário, 
a ser efetuada por órgão não . especificado, 
mesmo porque tal previsão é dlficfiima e 
constituirá um elemento de divergências e 
discussões de difícil solução. Como· compen
sação, sanciona o Poder Executivo a inclusão 
feita pelo Congresso Na.cional do índice de 
aumento da produtividade nacional no cál
culo dos reajustes salariais, concretizando-se 
assim o justo princípio de que se deve asse
gurar ao trabalhador adequada participação 
no aumento da riqueza nacional. 

2) O § 2.0 do art. 2.0 

Razões 

1!: inconveniente a adoção, em caráter ab
soluto, da regra de que as normas e condi
ções estabelecidas por sentença terão sem
pre vigência a partir da data do término 
do acôrdo ou dissídio coletivo anterior·. Em
bora essa regra · possa ser adotada como 
princípio geral, não parece aconselhável que 
não se permita outra alternativa às vêzes 
conveniente 'ou mesmo necessária. Nos dls
sídlos colettvos a Justiça do Trabalho só de
cide, em geral, algum tempo após a expira
ção da vigência do acôrdo ou dissídio ante
rior, FreqUentemente e para evitar os. in
convenientes resultantes · do pagamento de 
atrasados, os Tribunais do Trabalho levam 
em conta a elevação do custo de vida até o 
dia do julgamento, concedendo majoração 
salarial um pouco mais elevada e estabele
cendo vigência das novas condições a par
tir da data da publicação da sentença, como 
estabelecido no projeto do Executivo. Essa 
prática é especialmente recomendada no ca
so dos trabalhado~es de emprêsas concessio
nárias de serviços públicos, cujo reajusta
mento salarial depende de majoração tari-

fária que não pode ser feita retroativament~. 
3) A alínea b do art. 5. 0 

Razões 

' A aceitação dessa norma adiaria a con-
cretização de um dos objetivos atualmente 
seguidos pelo Govêrno em sua pollt\ca sala
rial, qual seja, conseguir equiparação salarial 
dos empregados de autarq)ll.as e emprêsas 
industriais deficitárias da União a servido
res da administração direta que exercem 
idênticas. funções. 

· 4) Na alfnea c do artigo 5.0, as expressões 
"salvo ncs casos de prévio aumento de 
tarifas ou de subvenção ou . auxilio es
pecial para pagamento da majoração". 

Razões 

O veto às referidas expressões possibilitará 
a manutenção integral da regra da impossi
bilidade da concessão de aumento salarial 
através de dissídios coletivos a empregados 
de e~prêsas terrov!t\rias, marítimas e por-· 
tuárias em· regime deficitário. As expressões 
vetadas poderiam obrigar as emprêsas defi
citárias a elevar suas tarifas de forma con
trária à economia nacionid e ao interêsse 
público, para. atender a aumentos salariais 
e · estimulariam a perma.nência dos deficit& 
de custeio dessas emprêsas, cobertos através 
de subvenções e auxruos que constituem a 
causa principal do desequfilbrio do. orçamen
to .federal. Deseja ainda o Govêmo tomar 
claro que, uma vez alcançada. a estabUidade · 
financeira dessas emprêsas, a política sala
rial das mesmas com relação a seus em
pregados obedecerá às condições usuais do 
mercado ·de trabalho, como aliás ocorre no 
tocante às emprêsas sob contrôle do Govêr
no Federal e em situação de equilíbrio fi· 
nanceiro. 

5) No parágrafo 1.0• do artigo 6.0, as ex
pressões "por maioria absoluta dos seus 
membros". 

Razões 

Não há razões que justifiquem a necessi
dade da maioria absoluta do Tribunal Su
perior do Trabalho em reunião plena para 
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suspender a execução de decisão do Tribu
. nal Regional, uma vez que essa exigência 
poderia criar dificuldades e retardar o efe
tlvo julgamento do feito. 

·São estas as razões que· me levaram a ve
tar, parcialmente, o Projeto em causa, as 
quais. ora submeto à elevada: apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasilla, em 13 . de julho de 1965. -
H. Castello Branco, 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Estabelece normas para o processo dos 
.. dlssidlos coletivos, . e dá. outras provi

dências. 

O Congresso Nacional decreta:· 

Art. 1.• - A Justiça do Trabalho, no pro
.cesso dos dissldios coletlvos, entre categorias 
profissionais e econômicas, observará as nor
mas previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho (arts, 856 e 874), com as alterações 
subseqUentes e as constantes desta Lei. 

. Art. z.• - A sentença tomará por base. o 
mcl!ce resultante da reconstituição do salário 
real médio da categoria nos últimos vinte e 
quatro meses anteriores ao término da vi
gência do último acôrdo ou sentença nor
mativa, acrescido da metade da taxa pre
vista para a inflação nos doze meses sub
seqUentes, adaptados às situações configu
radas pela ocorrência conjunta ou separada
mente dos seguintes fatOres: 

a) repercussão dos reajusta
mentos salariais na comuni
dade e na economia na-· 
cional; 

b) adequação do reajuste às 
necessidades mfnlmas de so
brevivência do assalariado e 
sua familla. 

§ 1.• - A partir de um ano de vigên
cia desta Lei se acrescentará ao lndice refe-
11do neste artigo o percentual que traduza 
. o aumento de produtividade nacional no 
período de doze meses anteriores à data. de 
proposição do dissldio, segundo os dados do 

Conselho Nacional de Economia, observado 
o seu ajustamento ao aumento de produtivi
dade da emprêsa. 

11 z.• - As normas e condições estabe
lecidas por sentença terão vigência a partir 
da data do término do acOrdo ou do dissi
dio coletivo anterior. 

Art. 3.0 
- A Justiça do Trabalho e o MI

nistério Público do Trabalho poderão sol!
. citar a colaboração dos segUintes órgãos: 

1- Conselho Nacional de Eco
nomia; 

Z - Fundação Getúlio Vargas; 

3 - M!nistério do Trabalho e Previ
dência Social, por seus departa
mentos competentes, especial
mente: 
a) Serviço de Estatística e Pre

vidência do Trabalho; 

b) .Conselho Nacional de Po
litica Salarial; 

c) Departamento Nacional d.e 
Emprêgo e Salários. 

Art. 4.• - Sendo partes, nós dissldios co
letivos, emprêsas que dependam, para .aten
dimento dos novos ·encargos . salariais resul
tantes da sentença, da decisão de órgãos do 
Poder Executivo competentes para a fiXa
ção das tarifas e taxas, o Juiz solicitará 
àqueles órgãos os cálculos de incidência de 
majoração salarial nos valOres de taxas,. co
mo elemento elucidativo da. sentença a ser 
proferida. 

Parágrafo único - O órgão. competente, 
para. efetuar o cálculo de que trata. êste ar
tigo, terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
atender à solicitação do Juiz; 

Art. 5.0 - Na. apreciação de dissldios. co
letivos suscitados pelos empregados da Ma
rinha. Mercante, dos portos e da Rêde Fer
roviária Federal S. A. , os Tribunais do Tra
balho observarão as seguintes normas: 

a) serão excluídos ·aquêles que 
nlío estão sujeitos aos pre
ceitos da Consolidação das 
Leis do Trabalho (Lei n. o ... 

3.115, de 1957, art. 15; Lei 
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número 3.780, de 1960; Lei 
número 4.564, de· 1964) e te
nham a sua remuneração fi· 
xada por lei; 

b) as ·majorações salariais, no 
que ultrapassarem a remu
neração do pessoal do servi

. ço público federal, de Igual 
categoria,. serão absorvidas 
na base de 25 o/o, anualmente, 
na oportunidade das revisões 
posteriores; 

e) . não . será concedido aumento 
salarial, se a emprêsa. se en
contrar em regime deficitá
rio, salvo nos ·casos de pré

. vlo aumento àe tarifas ou 
de · subvenÇão ou auxilio es
pecial para. pagamento da 
majoração. 

· · Art. 6. • - Ós recUrsos das decisões profe
ridas nos dlssfdlos coletlvos terão efeito me-
ramente devolutivo. 

11 1.• ..,.. O Tribunal Superior do Traba
lho poderá suspender · a execução da decisão 
do Tr!bw:ial Regional, na pendência de jul
gamento de recurso, a requerimento do ven
. cldo, fundamentadainerite, por maioria abso
·luta dos seus 'membros. 

11 2.0 - o Tribunal ad quem deverá. 
julgar o recurso no prazo de 60 <sessenta) 
· cUas, lmprorrogà.velme'nte; 

11 s.• - o provimento do recurso não 
Importará na restituição dos salários ou va.n
·fagens pagos, em execução do julgado. 

Art. 7.• - Os critérios fixados no art. 2.~. 

Para a. reconstituição do salár!Q real médio, 
. vigorarão por três (3) anos, a partir da 
publicação desta. Lei. 

Art. 8.0 - O Conselho Nacional de Politi
ca Slilarlal, que funcionará sob a presidência 
do Ministro do Trabalho e Previdência So
cial, como órgão de assessoria do Poder Exe
cutivo na formulação e execuç!i.o de sua po
litica .salarial, e cuja composição e atribui
. ções. constar!i.o de decreto do Presidente da 

República, poderá, para execução dos servi
ços de sua Secretaria Executiva, requisitar 
servidores públicos, nos têrmos da legislação 
em vigor, bem como admitir pessoal tempo
rário, sujeito às normas da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Parágrafo único- A remuneração do pes
soal admitido nos têrmos dêste artigo, bem 
como as gratificações a serem pagas ao pes
soal reqUisitado, constarão de tabelá anual
mente aprovada pelo Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, dentro .do limite . dos 
recursos atrlbufdos ao Conselho Nacional de 
Politica Salarial. 

Art. o.•- Para átender às despesas com o 
funcionamento da Secretaria Executiva do 
Conselho Nacional de Politica Salarial, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ml
ntstérlo do TrabaÍho e Previdência. Social o 
crédito especial de Cr$ GO;OOO.OOO ·(sessenta 
inllhões de cruzeiros) . · 

Art. 10 - Os ajustamentos de salário fi
xados em decisões da Justiça do Trabalho, 
aprovados em julgamento de dlssfdlos coletl
vos ou em acOrdos homologados, serão apll
·cados, automàtlcamente, nas mesmas condi
ções estabelecidas para os Integrantes das 
categorias profissionais litigantes ou !nteres· 
sadas, aos empregados das próprias entlda· 
des suscltantes e suscitadas, observadas as 
peculiaridades que lhes sejam Inerentes, fi· 
cando, desde logo, autorizado o reajust~en
to das respectivas verbas orçamentárias. 

Art. 11 - A assistência aos trabalhadores 
prevista no art. 500 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, e na Lei 
n.0 4.066, de 28 de maio de 1962, será gra. 
tulta, vedada aos órgãos e autoridades a 
quem fór solicitada. a cobrança de qualquer 
Importância para o atendimento de custas, 
taxas, emolumentos, remuneração ou a qual· 
quer titulo. 

Art. 12 - Nenhum reajustamento de sa
lário será homologado ou determinado pela 
Justiça do Trabalho antes de decorrido um 
ano do último acOrdo ou dlssfdlo coletlvo, 
não sendo possfvel a Inclusão da cláusula de 
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. antecipação do aumento salarial durante o 

.prazo· de vigência da sentença normativa. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na 
·data. de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

(A Comissão Mista incumbida de re
latar o veto.) · 

MENSAGEM 

N.• .290, DE 1965 

(N.• 517, na. origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado , 
Federal: 

Tenho a. honra de comunicar a Vossa Ex~ 
celêncla que, no uso das atribuições que me 
conferem os artigos 70, § 1.•, e 87, II, da. 
Constituição . Federal, resolvi vetar, parcial
mente, o Projeto de Lei da Câmara. n. 0 ••• 

2.661-A/65 Cno senado n.• 96/65), que dispõe 
sôbre os serviços do Registro do Comércio 
e atl.vidades afins, e dá outras providências. 

Incide o . veto sôbre as seguintes partes, 
que considero contrárias a.os lnte7êsses na
cionais:·. · 

1) No artigo 21, parágrafo 1.0 , a expressãu 
final "dentre aquêles de que trata o 
item m do artigo 16". 

Razões 

O artigo 16 acima mencionado estabelece 
cjue a metade do número de 'vogais e suplen
tes das juntas comerciais será escolhida. da. 
seguinte forma.: 

I - Um vogal e respectivo suplente re
presentando a. União Federal, por 
Indicação do Ministério da Indústria 
e do Comércio; 

II - t rê. s v o g a 1 s e respectivos suplen
tes, representando, respectivamente, a. 
classe dos Advogados, a dos Econo
mistas e a. dos Técnicos ein Conta
b!l!dade, indicados pelo Conselho 
Seccionnl ou Regional do órgão cor
porativo destas Cntegorins Profissio
nais; 

III - os restantes vogais e suplentes serão 
de livre escolha. da autoridade com
petente para. nomeação dos mesmos. 

· Ein conseqüência, nas· circunscrições do 
Pa.fs em que o Plenário da. Junta fOr compos
to de apenas oito vogais - como é· o caso 
. no maior número de Estados - não se con
figura. a hipótese do artigo 16, n.• m, e o 
cumprimento do parágrafo 1.•, do artigo 21, 
tomar-se-la. impossível; se fOsse mantida. a. 
expressão vetada. 

2) o § 2.• do artigo 21. 

Razões 

o artigo se refere, no caput, à d!strlbuiçlío 
de vogais por turmas de três membros. Tor
na-se obscuro, assim, o sentido do parágrafo 
2.0 e das expressões "Titulares efetlvos" e 
"legislação pertinente", · dêle constantes. Se 
a. Intenção foi. a de aludir ao Presidente e ao 
Vice-Presldente, aos quais se refere o pará
grafo 1.0 do artigo, a disposição colide com 
o caráter de translt.oiiedade que o projet.o 
dá ao exercício dêsses cargos que, no artigo 
16, · Item m, são expressamente declarados 
"em comissão". 

São estas as razões que me levaram a ve
tar, parcialmente, o projet.o em causa, as 
quais ora. submeto à .elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Co!lBl'esso Nacional. 

Brasll!a., em 13 de · julho . de 1965. -
R CàsteUo Branco. 

.. . 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Dispõe sôbre .. os Serviços do Registro 
do Comércio e Atlvldades afins, e dá 
outras · providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

·cAPtTULO I 

Dos órgãos do Registro do Comércio 

Art. 1. • - Subordinam-se ao regime pres
. crlto nesta Lei as a.tividades · e serviços do 
·registro do comércio Incluído entre os re
gistras públicos, de que trata o art. 5.0, 

· n.• XV, a.linea e, da., Constituição Federal. 
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Art. 2. 0 
- Os serviços do registro do co

mércio e atlvldades afins serão exercidos, 
em todo o território nacional, de maneira 
uniforme, harmOnlca e Interdependente, nos 
têrmos desta Lei, por órgãos centrais, re
gionais e locais. 

Art. 3.0 - São órgãos centrais do registro 
do comércio: 

I- O Departamento Nacional do 
Registro do Comércio (DNRC), 
criado pelos arts. 17, n. 0 II, e 
20, da Lel n. • 4.048, de 29 de 
dezembro de 1961, com fun
ções supervisora, orientadora e 
coordenadora, no plano técnico. 

D - A Divisão Jurldlca do Registro 
do Comércio (DJRC), Institui
da nos têrmos do Capitulo m, 
desta Lei, com funções consul
tiva e fiscalizadora, no plano 
jurldlco. 

111.0 - São órgãos regionais do regis
tro do comércio as Juntas Comerciais de 
tOdas as circunscrições do Pais, com funções 
administradora e executora do registro do 
comércio. 

1 2. • - São órgãos locais do registro do 
comércio as Delegacias das Juntas Comer
ciais nas zonas das circunscrições a que per

. tencerem, também com funções administra
dora. e executora. do registro do comércio. 

CAPlTULO D 

Do Depi.rta.mento Nacional do Berlstro 

d~ Comércio 

Art. 4.0 - O Departamento Nacional do 
Registro do Comércio '(DNRC), órgão Inte
grante da Secretaria do Comércio do Minis
tério da Indústria. e do Comércio, tem por 
finalidade: 

I - No plano técnico: supervisio
nar, orle11tar e coordenar, em 
todo ·o território nacional, as 
autoridades e os órgãos públi
cos, Incumbidos da execução do 
registro do comércio e a.tlvlda-

des correlatas, expedindo as 
normas necessárias para tal fim 
e solucionando as dúvidas ocor
rentes na Interpretação e apli
cação das respectivas leis e 
a tos executivos. 

li- No plano administrativo: atuar 
supletivamente, providenciando 
ou promovendo as medidas ten
dentes a suprir ou corrigir 
ausências, falhas ou deficiên
cias dos serviços do registro do 
comércio e afins, em qualquer 
parte do Pais. 

m- Organizar e manter atuallzado 
o cadastro geral dos comer
ciantes e sociedades mercantis 
existentes ou em funcionamen
to no território nacional, com 
a cooperação, cm especial, das 
Delegacias Estaduais do Minis
tério da Indústria e do Comér
cio, das Juntas Comerciais, e, 
em geral, das repartições pú
blicas e entidades privadas. 

IV - Instruir e encaminhar os pro
cessos e recursos a. serem de
cididos pelas autoridades supe
riores, Inclusive os pedidos de 
autorização do Govêmo Fe
deral para o funcionamento· de . 
sociedades mercantis estrangei
ras e nacionais, sempre que a 
lei não confira essa atribuição 
a outro órgão da União. 

V - Propor ou sugerir aos podêres 
públicos competentes a conver
são em lei dos usos e práticas 
mercantis de caráter nacional 
e a. adoção, pelos meios ade
quados, de medidas ou provi
dências . atinentes. ao registro 
do comércio e serviços conexos. 

VI - Promover e efetuar estudos, 
reuniões e publicações sObro 
assuntos ligados de qualquer 
modo no registro do comércio 
e atividades correlatas. 
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CAPiTULO DI 

Da Divisão Jurídica do Registro 
do Comércio 

Art. 5.• - Junto ao Departamento Nacio
nal do Registro do Comércio (DNRC), fun
cionará a. Divisão Jurídica do Registro do 
Comércio (DJRC) também Integrante da. 
Secretaria. do Comércio, do Ministério da. 
Indústria e do Comércio, com as seguintes 
atribuições: 

I - Estudar tôda a matéria. de na
t!ll'~za. j u r I d i c a. do Departa
mento e emitir pareceres a res
peito. 

U - Sugerir a. apresentação de dis
posições legais e executivas con
cernentes aos serviços e a.tlvl
dades do registro do comércio 
em geral e do Departamento 
em particular e opinar sôbrc 
propostas com aquela finali
dade. 

DI - Colaborar no estudo e solução 
de processos ou propostas de 
contratos, ajustes ou convênios 
relacionados com assuntos ou 
encargos da competência do 
Departamento. 

IV - Elaborar e fornecer subsídios 
de caráter jurídico e elementos 
de informação destinados à 
defesa. do Departamento em 
processos judiciais, colaboran
do amplamente em tal senti
do com o Ministério Público. 

V - Exercer ampla fiscalização ju
rídica. sôbre a. atua.ção dos ór
gãos Incumbidos do registro do 
comércio, representando para 
os devidos fins às autorida
des administrativas e judiciá
rias contra. abusos e infrações 
das respectivas normas legais 
e executivas, que constatar, e 
requerendo tudo o que se afi
gurar necessário à salvaguarda 
ou restabelecimento dessas nor
mas. 

VI - Praticar os atos a. que se re
ferem os arts. 50, 51, 54 e 55 
e respectivos parágrafos desta. 
Lei, e outros· que sejam da. 
competência. das procuradorias 
das Juntas Comerciais. 

Art. &.• - A Divisão Jurídica do Registro 
do Comércio terá em sua. lotação 5 (cinco) 
Assistentes Jurldlcos do Quadro do Minis
tério da Indústria e do Comércio. 

Art. '7.• - Compete ao Diretor da. Divi
são Jurídica dirigir e coordenar os respecti
vos trabalhos, distribui-los entre os Assisten
tes-Jurídicos e exercer as demais atribuições 
previstas no art. 5.0 · • 

CAPlTULO IV 

Das Juntas Comerciais 

SEÇAO I 

Do número e competência 

Art. s.•- Haverá uma Junta. comercial 
no Distrito Federal e em cada Estado ou 
Território, com sede na. Capital e jurisdição 
na área da circunscrição respectiva. 

Art. 9.• - As Juntas Comerciais são su
bordinadas administrativamente a.o aovêmo 
do Estado ou Território respectivo, confor
me o caso, e tecnicamente aos órgãos e au
toridades do Ministério da Indústria e do 
Comércio nos têrmos da. presente Lei. 

Parágrafo único - A Junta. Comercial do 
Distrito Federal é subordinada administra
tiva e têcnicamente aos órgãos e autorida
des do Ministério da. Indústria e do Co
mércio. 

Art. 10- Incumbem às Juntas Comer
ciais: 

I - A execução do registro do co
mércio. 

II - O assentamento dos usos e prá
ticas mercantis. 

III - Os encargos de fixar o número, 
processar a. habllltação e a no
meação, !iscallzar, punir e exo
nerar os tradutores públicos e 
Intérpretes comerciais, leiloei-
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ros, avaliadores comerciais, cor
retores de mercadorias e os 
prepostos ou fiéis dêsses profis
sionais. 

IV - A organização e a revisão de 
tabelas de emolumentos, co
missões ou honorários dos pro
fissionais enumerados no item 
.anterior. 

V - A . fiscalização dos trapiches, 
armazéns de depósitos e . em
prêsas de armazéns gerais. 

VI - A solução de consultas formu
. !adas pelos podêres públicos 
regionais a ·respeito do ·registro 
do comércio e atividades afins. 

VII - TOdas as demais tarefas que 
lhes forem atribuídas por nor
mas legais ou executivas ema
nadas dos podêres públicos fe
derais. 

Art. 11 ...;. Competem, a.!ndã, às Juntas 
Comerciais: 

,'. 

I - A elaboração e expedição dos 
respectivos Regimentos Inter
nos e de suas alterações, bem 
como das resoluções necessá
rias para o fiel cumprimento 
das normas legais; regulamen
tares e regimentais. 

D - A organização e encaminha
mento à aprovação da autori
dade · ou órgãos superiores do 
Estado ou Território, ou do 

· · Presidente da Repúbl!ca, no 
caso do Distrito Federal, dos 
~tos ,Pertinentes: : 
a) à estrutura dos serviços da 

Junta: e ao quadro do pes
soál. respectivo, t!xando seu 
número, · atribuições, . venci
mentos e regime jurídico, 
bem como as modificações 
e acréscimos que . devam ser 
feitos em· tais estruturas e 
quadros; 

b) à tabela das taxas e emo
lumentos devidos pelos atos 

do registro do comércio e 
afins e às alterações res
pectivas, não podendo as 
Importâncias e x c e d e rem 
àquelas que forem adotadas 
no Regimento da Junta Co-· 
mercial do Distrito Federal; 

c) à proposta do orçamento 
para todos os serviços da 
Junta;' 

d) às contas da gestão finan
ceira da Junta. 

Parágrafo único - Os direitos, deveres e 
regras d!scipl!nares, concernentes aos servi
dores das . Juntas, obedecem ao disposto na 
legislação respectiva do Esta~o ou· Territó
rio ou, na legislação federal, em relação à 
Junta Comercial do Distrito Federal. 

SEÇAO II 

Da Organização e Funcionamento 

Art. 12- Compõem as Juntas Comer
ciais: 

I- A Presidência,. como órgão di
retive e representativo. 

D - Q Plenário, como órgão del!
berativo superior .. 

ID - As Turmas, como órgãos del!
berativos inferiores. 

IV ..;.. A Secretaria-Geral, como órgãó 
administrativo. · 

V - A Procuradoria Regional, como 
órgão fiscal!zador e de consul
ta jurídica das Juntas. 

'.. ' 

VI - As Delegacias, como órgãos re
presentativos locais das Juntas 
nas zonas de cada circunscrição 
do Pais. 

Parágrafo único - As Juntas Comerciais 
poderão ter uma Assessoria Técnica, com 
função de órgão preparador e relator dos 
documentos a serem submetidos à sua de
liberação, cujos membros deverão ser ba
charéis em Direito, Economistas, Contado
res, Técnicos em Contabilidade ou os que 
exerciam as funções de Vogal. 
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Art, 13 - O Plenário, composto do colé
gio de vogais, com as mesmas prerrogativas 
asseguradas aos membros do Tribunal do 
Júri, será constituido: 

I - Nos Estados . da Guanabara, 
São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, de 20 (vinte) 
vogais e respectivos suplentes. 

n- Nos Estados de Pernambuco, 
Ball!a, Rio de Janeiro, Paraná 
e .no Distrito Federal, de 14 
(quatorze) vogais e respectivos 
süp1entes. 

m - Nas demais circunscrições do 
País, de 8 (oito) vogais e res
pectivos suplentes. 

Art. 14 - Os Vogais e Suplentes serão 
nomeados, no Distrito Federal, pelo Presi
dente da República, e nos Estados e Terri
tórios, pelos governos dessas circunscrições, 
dentre brasileiros que satisfaçam as seguin
tes condições: 

I - Tenham a idade m!nim& de 
26 (vinte e seis) anos; 

n - Estejam no gôzo dos direitos 
civis e pollticos; . 

m- Estejam quites com o serviço 
m!lltar e o serviço eleitoral; 

IV- Não estejam sendo processados 
ou tenham sido definitivamen
te condenados pela prática de 
crime cuja pena vede, ainda 
que temporàr!amente, o acesso 
a funções ou cargos públicos, 
ou por crime de prevaricação, 
falência culposa ou fraudulen
ta, peita ou subôrno, concussão, 
peculato, contra a propriedade, 
a economia popular ou. a fé 
pública; e 

V - Sejam, ou tenham sido, por 
mais de cinco anos, comercian
tes, industriais, banqueiros ou 
transportadores, valendo como 
prova, para êsse fim, certidão 
de arquivo.mento ou registro 

de declaração de firma mer
cantil individual do interessa
do ou do arquivamento de ato 
constitutivo de sociedade co
mercial de. que participem ou 
tenham .participado duran
te aquê!e prazo, como sócios, 
diretores ou gerentes, 

Art. 15- A metade do número de. vo-. 
gais e suplentes será designada. mediante 
indicação de nomes, em listas .tripllces e 
por maioria de votos, pelas entidades pa
tronais de grau superior e pelas Associações 
Comerciais, com sede na jurisdição da Jun-
ta, em partes iguais. · 

11 1.• - No caso de não haver entidade 
sindical, nas condições previstas no presente 
artigo, caberá a indicação aos sindicatos re
presentativos das respectivas categorias eco
nômicas. 

11 2.• - As listas referidas neste artigo 
devem ser remetidas até 60 (sessenta) dias 
antes do término do mandato dos membros 
da Junta em exercicio. Se não. o forem em 
tal prazo, ficarão automàticamente revigora• 
das as últimas listas apresentadas. 

Art. 16 - A outra metade do número· de 
vogais e suplentes será escolhida da se
gUinte forma: 

I - Um vogal' e respectivo sup!en-_ 
te representando a União Fe-. 
dera!, por indicação do Minis
tério da Indústria e do Co
mércio. 

n - Três vogais, e respectivos su
plentes, representando, respec
tivamente, a classe dos advo
gados, a dos economistas e · a 
dos técnicos em contabilidade, 
todos mediante indicação do 
Conselho Seccional ou Regio
nal do órgão corporativo . des
tas categorias profissionais, 

UI - Os restantes vogais e suplentes 
serão da livre escolha da auto
ridade competente para · no
meação dos mesmos, observado 
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o disposto no art. 14, ficando 
a cargo da referida autoridade 
a designação em comissão do 
Presidente e Vice-Presidente da 
Junta Comercial. 

Parágrafo único - Os vogais e suplentes 
de que tratam os n .. •• I e II dêste artigo 
ficam dispensados da prova do requisito 
previsto no n.• V do art. 14, mas exigir-se-á 
a prova de mais de 5 (cinco) anos de efetl
vo exercício da profissão em relação aos vo
gais e suplentes de que trata o n.• II. 

. Art. 17 -Incumbe aos suplentes a subs
tituição do vogal em suas férias e impedi
mentos e, em caso de vaga, até o término 
do mandato. 

Parágrafo único - Para a autenticação 
dos livros comerciais, o Presidente da Junta 
poderá convocar os suplentes, lndependen-. 
temente do afastamento dos vogais, aos 
quais caberão, então, os emolumentos pre
vistos na legislação do respectivo Estado. 

Art. 18 - São Incompatíveis para a par
ticipação na mesma Junta os parentes con
sangllineos e afins até o terceiro grau e os 
cidadãos . que forem . sócios da mesma. so
ciedade. 

Parágrafo único - A lncompatlbllldade 
resolve-se a favor do primeiro membro no
meado ou empossado, ou por sorteio, se a 
nomeação ou posse fõr da. mesma data. 

. Art. 19 -Qualquer pessoa poderá repre
sentar .fundadamente à .. autoridade compe
tente contra a nomeação de vogal ou su
plente, dentro de 15 (quinze) dias, contados 
da data da posse. 

Parágrafo único --· Julgada procedente a 
representação, será feita nova nomeação, a 
qual, se fôr. o caso, recairá dentre os nomes 
constantes das listas referidas no art. 15. 

Art. 20 - O mandado de vogal ou su
plente será de 4 (quatro) anos, admitida a 
recondução, desde que verificada a Indica
ção prevista nos arts. 15 e 16. 

· Art. 21 - na Sessão Inaugural do Ple
nário das Juntas Comerciais serão distribui-

dos os vogais por turmas de três membros, 
cada uma, com exclusão do Presidente e do 
Vice-Presidente. 

§ 1.• - O Presidente e Vlce-Presldente 
serão nomeados, no Distrito Federal, pelo 
Presidente da República, e, nos Estados e 
Territórios, pelos governadores dessas cir
cunscrições, dentre aquêles de que trata o 
Item III do .art. 16. 

§ 2.• - Nos Estados onde haja titulares 
efetlvos, o disposto neste artigo se aplicará 
quando se· derem as respectivas vagas nos 
têrmos da legislação pertinente . 

·Art. 22 - Ao Plenário compete o julga
mento e a decisão. dos processos, consultas e 
matérias de maior relevância, e o reexame 
ou reforma dos atos, ou decisões das Tur
mas e das Delegacias da Junta, nos têrmos 
fixados pelo Regimento Interno. 

Art. 23 - As Sessões ordinárias do Ple
nário efetuar-se-ão com a periodicidade e 
do modo que determinar o Regimento Inter
no da Junta, e as extraordinárias, mediante 
convocação do Presidente, ou Vice-Presiden
te em exerc!clo, ou a pedido de um têrço 
dos vogais, sempre justificadamente. 

Parágrafo único - O Presidente, o Vlce
Presidente e os Vogais das Juntas Comer
ciais que faltarem a 3 (três) Sessões co~
cutivas, sem motivo justificado, perderão o 
cargo, além da perda da remuneração cor
respondente aos dias em que houverem fal
tado. 

Art. 24 - Compete às Turmas apreciar e 
julgar originàriamente os pedidos relativos 
à execução dos atos do registro do comércio. 

Art. 25 - As Turmas reunlr-se-ão ordi
nária e extraordinà.riamente nos prazos e 
condições determinados no Regimento Inter
no da Junta. 

Art. 26 - Compete ao respectivo Presi
dente a direção e representação geral da 
Junta e ao Vice-Presidente, auxiliar e subs
tituir o Presidente em suas faltas ou impe
dimentos e, em caso de vaga, até o término 
do mandato dêste. 



I. 

I 

-71-

Art. 27 - Compete ainda ao Presidente 
da Junta dar posse aos vogais, convocar e 
dirigir as sessões do Plenário, superintender 
todos os serviços da. Junta; propor a. no
meação do respectivo pessoal administrativo 
e velar pelo fiel cumprimento das normas 
legais e executivas, bem como das dellbera
ções do Plenário. 

Art. 28 - Ao Vice-Presidente incumbe, 
ainda., efetuar a correção permanente dos 
serviços e do pessoal administrativo. 

Art. 29 - ci Secretário-Geral da. Junta. 
será nomeado, no Distrito Federal, pelo · 
Presidente da Repúbllca., e, nos Estados e 
Territórios, pelos ·Governadores dessas cir
cunscrições, dentre brasileiros de notória 
Idoneidade moral, especiallzados em direito 
comercial, que satisfaçam os requisitos pre
vistos nos ns. I a IV do artigo 14. 

Art. 30 - A Secretaria-Geral compete de 
modo preclpuo a execução de todos os atos 
e determinações da Junta, . tendo a seu car
go a. administração do pessoal, material, 
conta.bilidade e os serviços de expediente, 
protocolo, arquivo, autenticáção de llvros, 
biblloteca e portaria, a.lém de outros que 
sejam necessários. 

Art. 31 - As Procuradorias Regionais das 
Juntas serão composta.s de um ou ma.is pro
curadores, nomeados pelo Governador do Es
tado ou Território respectivo e chefiados 
pelo Procurador que !ôr designado pelo mes
mo Governador, por ocasião da nomeação 
dos vogais e suplentes da Junta.. 

. Art. 32 -.As Procuradorias Regionais têm 
por atribuição fiscalizar e promover o fiel 
cumprimento das normas legais e executi
vas, usos ·e práticas mercantis assentados, 
oficiando, internamente, por sua !nlc!a.t!va 
ou mediante sollcitação da. Presidência, do 
Plenário das Turmas .e Delegacias e, exter
namente, em caráter obrigatório, de forma 
idêntica à prescrita ao Ministério Públlco, 
em atos ou efeito de natureza juridica, in
clusive os judiciais, que envolvam matéria 
ou assunto Incidente na órbita da competên
cia da Junta e exercer, no que couber, as 

atribnições Incumbidas à Divisão Jurídica. 
pelo art. 5.0 desta Lei. 

Art. 33 - Haverá tantas Delegacias das 
Juntas quantas forem as zonas em que, me
diante resolução do Plenário respectivo, fi
car dividida cada circunscrição. 

§ 1.0 - Formam a Zona um ou mais 
distritos ou mUniclplos próximos uns dos 
outros e que tenham entre si relativa facili
dade de comUnicações. 

§ 2.0 - A Delegacia que abranger vários 
municípios será sediada no de maior- ativi
dade comercial ou industrial da zona, de
monstrada pela estatlstica dos últimos 5 
<cinco) anos. 

· Art. 34 -As Delegacias serão constituídas 
de 4 (quatro) vogais e 4 (quatro) suplentes 
com mandato renovável de 4 (quatro) anos e 
terão a organiZação administrativa estabe
lecida pelo Regimento Interno da Junta. 

§ 1.0 - Aplica-se à nomeação dos vo~ 
gais e suplentes das Delegacias o disposto 
no art. 14. 

§ 2.• - A escolha de metade do núme
ro de vogais e suplentes será processada com 
observância do 'disposto no art. 15, distri
buindo-se entre as duas categorias econO
micas predominantes na zona os dois cargos 
de vogal e de suplente. 

§ 3.0 -A escolha da outra metade do 
número de vogais e suplentes será feita nos 
Estados e Territórios pelos Governadores 
dessas circunscrições . 

§ 4.• _;As delegacias das juntas serão 
dirigidas por Dele!l'ados, nomeados nos Es
tados e Territórios pelos Governadores dessas 
circunscrições e, na falta do Delegado, por 
um Vice-Delegado, escolhidos ambos dentre 
os vogais. 

Art. 35 - Na zona da sua jurisdição tem 
a Delegacia, em tudo o que couber, a com
petência. o.trlbulda. à Junta. Comercial, cujo 
Plenó.rlo pode reexaminar ou reformar os 
atos ou decisões das Delegacias, em proces
samento idêntico ao adoto.do em relação às 
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Turmas, segundo o disposto nos artigos 24 
e 25. 

CAPíTULO V 

Do Registro do Comércio 

Art. 36 - 11: público o registro do comér
cio, a. cargo das Juntas Comerciais, no Dis
trito Federal, e nos Estados e nos Territórios. 

§ 1.• - Qualquer pessoa tem o direito 
de consultar os livros do registro do comér
cio, sem necessidade de provar lnterêsse, em 
horas e na ·forma. determinada pelo regi
mento da repartição e de obter as certidões 
que pedir, pagando os emolumentos devidos. 

§ 2.0 - Aplicam-se à publicidade e às 
certidões do registro do comércio o que a 
respeito dos registras públicos prescrevem 
os arts. 19 a 22· e 23 a 25, do Decreto n.• ... 
4.857, de 9 de novembro de 1939, com as mo
dificações posteriores. 

Art. 37 - o· Registro do Comércio com-
' preende: 

I - A matricula: 

1. 0 ) dos leiloeiros, corretores de 
mercadorias e de na v! os; 

2.0
) dos trapichelros e adminis

tradores de armazéns de 
depósitos de mercadorias 
nacionais ou estrangeiras; 

3.0 ) das pessoas naturais ou ju
rídicas que pretenderem es
tabelecer emprêsas de ar
mazéns gerais. 

II - o arquivamento: 

1.0 ) do contrato antenupcial do 
· comerciante e. do · título dos 
bens incomunicáveis de seu 
cônjuge e ainda dos titules 
de aquisição, pelo comer
ciante, de bens que nli.o 
possam ser obrigados por 
dívidas; 

2.•) dos ates constitutivos das 
sociedades comerciais na
clonais, suas prorrogações e 
demais documentos das so
ciedades comerciais estran-

gelras, que funcionam no 
Brasil por meio de filial, su
cursal ou agência; 

3.0 ) dos ates constitutivos das 
sociedades anónimas e em 
comandlta por ações, naclo· 
nais ou estrangeiras: 

4.0 ) das atas de assembléias-ge
rais ordinárias e extraordl
ná.rlas e outros documentos 
relativos às sociedades anó
nimas e às em comandlta 
por ações, Inclusive os refe
rentes à sua liquidação; 

5.0 ) dos documentos relativos a 
constituição das sociedades 
cooperativas, às alterações 
dos seus estatutos e à sua 
dissolução; 

6.0
) dos documentos concernen

tes à constituição das so
ciedades mútuas às altera
ções dos seus estatutos e à 
sua dissolução; 

7.'~) dos atos concernentes à 
transformação, à Incorpo
ração e à fusão das socie
dades comerciais; 

8.0 ) dos atas extrajudiclals ou 
decisões judiciais de liqui
dação das sociedades co
merciais. 

m - o registro: 

1. 0 ) da nomeação de adminis
tradores de armazéns gerais, 
quando não forem os pró
prios empresários, de seus 
fiéis e outros prepostos; 

2. 0 ) dos títulos de habWtação 
comercial dos menores e ou
tros atas a êles relativos; 

3. 0 ) dos atos de nomeação de li
quidantes de sociedades co
merciais; 

4.0 ) dos Instrumentos de man
dato e sua revogação; 
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5.0 ) das cartas-patentes e car
tas de autorização concedi
das a sociedades nacionais 
e estrangeiras; 

6.0) das declarações de firmas 
Individuais; 

7. "l de nomes comerciais das 
sociedades mercantis, exce
to das sociedades anôn!mas. 

IV - A anotação, no registro de flr· 
mas Individuais e nomes comer
ciais, das altera~ões respectivas. 

V- A autenticidade dos livros: 

1. 0 ) de comerciantes ou sacie· 
dades comerciais, nacionais 
ou estrangeiras; 

2.0 ) de agentes auxiliares do co
mércio; 

3. 0) de emprêsas de armazéns, 
de depósito, traplches e ar
mazéns gerais. 

VI- O cancelamento do registro: 

1.0 ) das firmas Individuais; 

2. 0 ) dos nomes comerciais das 
sociedades mercantis, exceto 
anôn!mas, em virtude de li· 
quldação. 

. VIl - O arquivamento ou o registro 
de quaisquer outros atas ou 
documentos determinados por 
disposição expressa de lei, ou 
que possam Interessar ao co
merciante com firma registrada 
ou às sociedades comerciais. 

Art. 38- Não podem ser arquivados: 

1 - os contratos de sociedades e 
de firmas mercantis Individuais 
sem objetivos comerciais, salvo 
nos casos em que a lei dispu
ser em contrário. 

11 - os documentos em que não se 
obedecerem às prescrições le
gais e . regulamentares ou que 
contiverem matéria contrária 
aos bons costumes ou à ordem 
pública, bem como os que co-

lldlrem com o respectivo esta
tuto ou contrato não modifica· 
dos anteriormente. 

III - Os documentos de constituição 
ou alteraçiio de sociedades co• 
merclals de qualquer espécie · ou 
modalidade em que figure como 
sócio, dlretor ou gerente pes
soa que esteja processada ou 
tenha sido definitivamente con· 
denada. pela. prática. de crime 
cuja. pena. vede, ainda. que de 
modo temporário, o acesso a 
funções ou cargos públicos, ou 
por crime de prevaricação, fa· 
lêncla. culposa. ou fraudulenta, 
peita ou subõmo, peculato, ou 
ainda., por crime contra. a. pro
priedade, a economia popular 
ou a. fé pública. 

IV - As declarações de firmas mer
cantis Individuais. relativas a 
pessoa que esteja sendo proces
sa.da. ou tenha sido definitiva
mente condenada nos têrmos do 
número anterior. 

V - Os contratos sociais a que fal
tar a assinatura de algum só
elo, salvo no caso em que fôr 
contratualmente permitida deli· 
beração de sócios que represen
tem a maioria do capital so
cial. 

VI - Os contratos de. sociedades em 
comandlta que não contiverem 
a. assinatura dos comandltárlos, 
podendo, entretanto, ser omiti
dos os nomes dêstes na publl· 
cação e nas certidões respecti
vas, se assim o requererem. 

VII - Os contratos de sociedades mer
cantis e as declarações de fir
mas mercantis Individuais que 
não designarem o respectivo ca
pital. 

VIII - A prorrogação do contrato so
cial, depois de findo o prazo 
nêle fixado . 
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IX - Os contratos de sociedades mer
cantis sob firma ou denomina
ção Idêntica ou semelhante à 
outra já existente. 

X -:. Os contratos ou estatutos de 
· sociedades ainda não aprovados 
. pelo Govêrno, nos casos em que 

fôr necessária. essa aprovação, 
e bem assim as alterações dos 
contratos ou estatutos dessas 
sociedades, antes de sua apro
vação pelo Govêmo. 

Parágrafo único - A Junta não dará an
damento a qualquer documento de firmas in
dividuais ou sociedades comerciais em ge
ral, sem que dos respectivos requerimentos 
conste o número do registro ou do arquiva
mento do ato constitutivo. 

Art. 39 - Os documentos, a que se refe
rem os n,0 • II, III, IV, VI e VII, do art. 37, 
deverão ser apresentados à Junta dentro do 
prll.'llo de 30 (trinta) dias contados da sua la
vratura, a cuja data retroagirão os efeitos do 
arquivamento, registro, anotação ou cance
lamento. 

Parágrafo único - Requerido fora dêsse 
prazo, o arquivamento só terá eficácia a par
tir· da data do despacho que o conceder. 

Art. 40 .....; Instruirão obrigatbriamente o 
pedido de arquivamento dos atos ou docu
mentos referidos na presente Lei: 

I - A prova de Identidade do co
merciante lndivld1;1al, dos inte
grantes das sociedades mercan
tis, exceto aclonlstas, dos dire
tores e conselheiros fiscais das 
sociedades por açõe11 .e dos re
presentantes das sociedades es
trangeiras. 

II - A prova de nacionalidade bra
sileira do comerciante indlvi-

. dual. dos sócios e membros de 
órgãos de dircç~o, deliberação e 
fiscalização de sociedades mer
cantis, sempre que a Lei exigir 
tal nacionalidade. 

III - A prova de quitação de Impos
tos, taxas e contribuições, nos 

casos e na forma que as leis 
próprias a exigirem. 

IV - O extrato dos principais dados 
constantes dos documentos a 
serem arquivados, segundo mo
dêlo organizado pelo. Junta. 

§ 1.• - Poderão, para os fins dos n.•• I 
c II, servir de prova o. carteira de Identida
de, o título de eleitor, as carteiras profissio
nais, as cadernetas de reservistas e os pas
saportes autenticados pela autoridade com
petente. 

§ 2.• - Os documentos a que aludem os 
n.o. I a III, dêste artigo, serão devolvidos 
aos Interessados logo depois de examinados 
e anotados, nos processos em relação aos 
quais deverão fazer prova, pela Seção com
petente da Secretaria-Geral da Junta ou 
Delegacia. 

§ a.• - No caso de já constar anotada 
a prova de identidade ou nacionalidade em 
outro processo, fica dispensada nova apre
sentação, desde que Indicado o número do 
processo. 

Art. ·41 - Se para o registro ou arquiva
mento fôr exigida prova de pagamento de al
gum lmpôsto, o mesmo comprovante servirá 
para outro arquivamento ou registro poste
rior, desdtl que requerido dentro do ~esmo 
exercício fiscal. 

Art. 42 - A Junta. não promover~ a ma
trícula e expedição de títulos aos agentes 
auxiliares do comércio, antes de provarem 
os requerentes as condições de Idoneidade 
exigidas pelo. .lei e, se forem corretores ou 
leiloeiros, antes de prestarem a fiança a. que 
são obrigados. 

Art. 43 - Para cada uma das pessoas fí
sicas ou jurídicas, sujeitas às disposições da 
presente Lei, organizará a Junta um pron
tuário com anotações relativas aos documen
tos a elas referentes.·· 

Art. 44 - As Juntas Comerciais e suas 
Delegacias adotarão os livros e fichários que 
o respectivo Regimento Interno determinar. 

Art. 45 - A autenticação dos livros co
merciais será feito. no. forma da lei própria, 
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Parágrafo IÍDico - Os livros apresentados 
para autenticação deverão ser retirados, pe
las partes Interessadas, no prazo Improrrogá
vel de 60 <sessenta) dias, a contar da apre
sentação. Findo êsse prazo, os livros serão 
Inutilizados. 

Art. 46- No caso de Inobservância· das 
formalidades legais pelos Interessados, a 
Junta Comercial sustará o arquivamento, re
gistro ou outro· ato relativo aos documentos 
que lhe fOrem submetidos, formulando as 
exigências cabíveis com o pra,zo de 30 <trin
ta) dias para seu cumpr!rilento, para os efei
tos do art. 39, caput. 

·Parágrafo IÍDieo - Os documentos a que 
se referem os n.•• II, III, IV, VI e VII do 
art. 37, que, no prazo máximo de 30 (trin
ta) dias da data de sua apresentação, dei
xarem de ser objeto de deliberação das Jun
tas Comerciais, ter-se-ão como registrados e 
arquivados, anotados ou cancelados, median
te provocação dos Interessados. 

Art. 47 - .A Junta poderá, dentro do pra
zo referido no artigo anterior, atender aos 
pedidos de reconsideração dos despachos 
proferidos. 

Art. 48 - O arquivamento e registro de 
quaisquer papéis ou a juntada de documen
tos só poderão processar-se mediante petição. 

Art. 49 - Contendo o nome comercial de 
sociedade por ações ou de outro tipo,, expres
são de fantasia e tendo a Junta ·Comercial 
dúvida de que reproduza ·ou Imite nome co
mercial ou marca de Indústria ou comércio 
já depositada ou registrada, poderá sUscitá
la, ficando o arquivamento ou registro sus
penso até que se junte certidão negativa do 
Departamento Nacional da Propriedade In
dustrial ou até que se resolva judicialmente 
a dúvida. 

CAPíTULO VI 

Do Assentamento dos Usos 

e Práticas Mercantis 

Art. 50 - Incumbe, excluslvnmente, às 
Juntas Comerciais o assentamento dos usos 
e· práticas mercantis. 

ll 1.• - Só podem ser objeto de assen
tamento na Junta os usos e práticas mer
cantis que não Incidam nas proibições esta
tuldas no art. 38 desta Lei. 

§ 2.• - O assentamento de que tr11ta 
êste artigo será feito pela Junta, ex. offleio, 
por provocação da Procuradoria ou .de qual
quer entidade de classe comercial Interessa
da na matéria. 

li 3.0 
- !Indispensável, parli. que se as

sente o uso ou prática mercantil,· que a res
peito se p~onunclem, prêviamente, no prazo 
de 90 (noventa) dias, as associações de clas
se e as BOlsas competentes da respectiva 
praça e que se publique na Imprensa convite 
a todos os Interessados para se manifesta
rem sObre o assunto no mesmo prazo. 

. . § 4. • - Executadas as diligências pre
vistas no parágrafo anterior, .a Junta decl-. . . 

dirá se é verdadeiro e registrável o . uso ou 
prática mercantil em Sessão a que compa
reçam, no mln!mo, dois terços dos respecti
vos vogais, dependendo a respectiva aprova
ção de voto de, pelo menos, metade mais um 
dos vogais presentes. 

11 5.0 - Proferida a decisão, · assentar

se-á o uso ou prática mercantil em livro es
pecial, com a devida justificação, efetuando
se a respectiva publicação no órgão oficial 
da sede da Junta. 

11 6.0 - Sàmente 3 (três) meses após a 
publicação tornar-se-á obrigatório, quando 
fOr o caso, o uso ou prática mercantil. 

Art. 51 - Qülnqüenalmente as J unta s 
processarão à revisão e publicação da cole
ção dos usos e ·práticas mercantis assentes 
na forma do artigo anterior. 

CAPíTULO VII 

Do Processo de Responsabilidade 

Art. 52 - Compete às Juntas Comerciais, 
ex officio, por denúncia das suas Procurado
rins ou queixa da parte Interessada, Instau
rar processo administrativo de responsablll-
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dade contra os leiloeiros, tradutores públicos 
e intérpretes comerciais, avaliadores comer
ciais, corretores de mercadorias e adminis
tradores de armazéns gerais, por motivo de 
transgressões, que hajam praticado, à legis
lação vigente, aplicando aos mesmos as pe
nalidades nesta previstas. 

11 1.0 - Recebida pela Pre~idência da 
Junta a peça Inicial da acusação, com os do
Ctllllentos que a Instruirem, será feita a res
pectiva. autuação pelo funcionário designado 
para servir como escrivão do processo. 

11 2.• - Conclusos os autos à Presidên
cia, serão por esta designados o relator e re
visor do feito e, em seguida, determlnadl!. a 
Intimação do acusado par!!. os têrmos pro
cessuais até final, obrig~J.ndo-se-lhe vista pa
ra a defesa prévia, pelo prazo de 10 (dez) 
dii!.S. 

11 3. • - Se o acusado estiver em lugar 
lgnorl!.do, a Intimação será feita por melo de 
editais, durante o prazo de 60 (sessenta) 
dii!.S. 

11 4.0 - C um p r i d 11. s as formalldl!.des 
prescritas nos parágrafos. anteriores, terão o 
acusado e a Procuradoria 3 (três) dias, cada 
um, para requerer d111gências, marcando-se, 
então, prazo razoável para as mesmas, que 
poderá ser prorrogado, quando apresentados 
motivos relevantes. 

11 5.• - No caso de não terem sido re
queridas diligências ou uma vez encerrada 
a fase das mesmas, dar-se-á vista dos autos 
para alegações finais, sucessivamente, ao 
acusado e à Procuradoria, pelo período de 
10 (dez) d1as para cada um. 

11 6.0 - Consecutivamente, irá ci proces
so ao relator e ao revisor e será lncluido em 
pauta para julgamento pelo Plenário, ·na 
primeira sessão que se realizar. 

11 7.• - Prolatada a decisão, dela será 
o acusado intimado por oficio ou mediante 
edital, no caso do § 3.0 dêste artigo. 

11 s.• - Poderá o acusado ou a Procu
radoria recorrer da decisão final do· proces
so para o Ministério da Indústria e do co
mércio, nos têrmos do artigo seguinte. 

CAPlTULO Vlll 

Do Recurso para o Ministro 
da Indústria e do Comércio 

Art. 53 - 1!: facultado às partes Interes
sadas e às Procuradorias das Juntas Comer
ciais recorrerem, sem efeito suspensivo, para 
o Ministro da Indústria e do Comél'cio, llos 
10 (dez) dias seguintes à publicação oficial 
de ato, decisão ou despacho definitivo que, 
com Inobservância de norma legal ou re
gulamentar, haja qualquer autoridade ou ór
gão da Junta proferido no exerclcio de suas 
atribuições. 

11 1. • - A petição de recurso, com os 
documentos que a Instruirem, será apresen
tada ao Presidente da Junta Comercial, que 
determinará a respectiva anexação, dentro de 
24 (vinte e quatro) horas, ao processo a que 
se relacionar e a imediata abertura de vista 
dêste à parte contrária, para se pronunciar 
no prazo de 10 (dez) d1as. 

11 2.• - A entrega da petição do recur
so poderá ser feita à Delegacia Estadual da 
Indústria e do Comércio do lugar, a qual 
nesse caso a encaminhará, sob protocolo, ao 
Presidente da Junta, para os fins do pará
grafo anterior. 

11 3. • - Recebida a petição do recurso 
pela Junta, Incumbe à autoridade do órgão 
recorrido manifestar-se em 5 (cinco) dias sO
bre o recurso, no sentido de manter ou re
formar o ato ou julgamento impugnado, re
metendo em seguida o processo à Presidên
cia da Junta, que o submeterá ao Plenário, 
para decisão dêste na primeira sessão a se 
realizar. 

11 4.• - Mantido o ato recorrido, no to
do ou em parte, deverá o processo com o re
curso ser encaminhado dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas ao Departamento Nacional 
do Registro do Comércio, ao qual cumpre 
promover audiência da Divisão Juridica do 
Registro do Comércio, no prazo de 10 (dez) 
dias, devendo, em seguida, dentro do mesmo 
prazo, sel' o processo submetido à decisão 
do Ministro da Indústria e do Comércio. 
Essa decisão poderá ser delegada, no· todo 



-77-

ou em parte, ao Secretário do Comércio do 
Ministério da Indústria e do Comércio. 

ll 5.• - Proferida a decisão sôbre o re
curso, serão os autos devolvidos à Presidên
cia da Junta Comercial, para execução da 
decisão final, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento do 
processo pela Junta. 

CAPiTULO IX 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 54 - Os dirigentes de repartições 
públicas, autarquias, sociedades de economia 
mista, fundações, entidades sindicais, os co
merciantes e os representantes das so.cleda
des mercantis são obrigados a. fornecer 
cópias de documentos e Informações que, em 
caráter sigiloso, lhes forem requisitados por 
qualquer dos órgãos de registro do comércio 
mencionados nesta Lei, para o cumprimento 
de suas atribuições. 

ll 1.• - Todo aquêle que omitir ou re
tardar lnjustlflcadamente a eX!blçAo ou 
remessa de documentos ou a prestação de 
Informações solicitadas regularmente, nos 
têrmos dêste artigo, Incidirá nas penalida
des comlnadas no art. 330, do Código Penal, 
além de outras, em que possa Incorrer, na 
lnstâ.ncla administrativa. 

ll z.• - Incumbe à autoridade que so
licitar documentos ou Informações, e que 
lhe forem sonegados, diligenciar no sentido 
de ser devidamente apurada a falta e pu
nidos os seus responsáveis. 

Art. 55 -.As Juntas Comerciais terão 
franquia postal e telegráfica. 

Art. 56 - Tôdas as Juntas deverão en
viar, trimestralmente, ao Departamento Na
cional do Registro de Comércio, para fins 
cadastrais, os dados relativos ao exercicio 
das funções do registro do comércio e ati
vldades conexas relativas ao trimestre ime
diatamimte nnterior. 

Art. 57 -A partir da vigência da pre
sente Lei, a. Divisão do Registro do Cadastro 
do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio passará a ter a denominação de 

Divisão de Autorizações e Cadastro (DATC), 
ficando extintas as Seções e Turmas criadas 
pelo art. 31, n.•• I e II, e as atribuições fixa
das nos arts. 32 e 35, do Regimento da Se
cretaria do Comércio do Ministério da In
dústria e do Comércio, aprovado pelo De
creto n.• 534, de 23 de janeiro de 1962. 

'Parágrafo único - A denominação do 
atual cargo de Diretor da Divisão do Re
gistro do Cadastro, 4-C, criado pelo art. 41, 
da Lei n.• 4.048, de 29 de dezembro de 1961, 
passará, na data. da vigência desta Lei, a ser 
de Diretor da Divisão de Autorizações e 
Cadastro, 4-C, devendo o órgão do pessoal 
do Ministério da Indústria e do Comércio 
apostUar a nova denominação no titulo de 
nomeação do ocupante do referido cargo. 

Art. 58 - Os· livros e documentos rela
tivos ao Registro do Comércio e atividades 
afins, no Estado da Guanabara, passarão a 
pertencer ao arquivo da Junta Comercial 
dêsse Estado, cujo património Integrarão e 
cujas autoridades governamentais receberão 
tal acervo, mediante assinatura do corres
pondente têrmo de transferência, sem pa
gamento de qualquer lndenlzação. 

Parágrafo único - Operar-se-á, igualmen~ 
te, a transferência para cada uma das no
vas Juntas Comerciais, das demais circuns
crições do Pais, de tôdas as respectivas atri
buições e acervo de livros e documentos do 
registro do comércio e serviços conexos, que, 
na data da publicação desta Lei, estejam a 
cargo ou em poder dos órgãos executores da
quele registro e serviços. 

Art. 59 - Os servidores lotados no De
partamento Nacional do Registro do Co
mércio do Ministério da Indústria e do Co
mércio e que estejam servindo no Estado 
da Guanabara, na data da publicação desta 
Lei, terão o prazo de 90 (noventa) dias, con
tados daquela data, para optarem pelo Mi
nistério da Indústria e do Comércio ou pela 
transferência para o Govêrno do Estado. 

Parágrafo único - Os servidores que 
optarem pelo Ministério da Indústria e do 
Comércio serão aproveitados no Departa
mento Nacional do Registro do Comércio, 
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em Brasfiia, ou em outros órgãos do Minis
tério. 

Art. 60- A Junta de Corretores de Mer
cadorias do Estado da Guanabara, a que se 
refere o art. 62 da Lei n.• 4.048, de 29 de 
dezembro de 1961, será subordinada à Junta 
Comercial daquela unidade federativa. 

Art. 61 - O Poder Executivo expedirá o 
Regulamento desta Lei dentro de 120 (cento 
e vinte) dias, contados da; sua publicação. 

'Art, 62 - A presente Lei entrará em vi
gor na data da publicação do respectivo 
Regulamento. 

Art. 63 - Ficam revogados o Decreto .•. 
n.• 595, de 19 de julho de 1890, e o Decreto 
n.• 93, de 20 de março de 1935, bem como 
tOdas as disposições contrárias à presente 
Lei. 

(A Comissão Mista incumbida de rela
tar o veto.) 

MENSAGEM 
N.• 291, DE 1965 

(n.• 519, na origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do sena
do Federal, 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex.• 
que, no uso das atribuições q11e me confe
rem os arts. 70, § 1.• e 87, II, da Constitui
ção Federal, resolvi vetar, parcialmente, o 
Projeto de Lei da Câmara n.• 2. 732, de 1965 
(no senado n.• 104/65), que dlsclpllna o 
mercado financeiro e de capitais e estabe
lece medidas para o seu desenvolvimento. 

Incide o veto sObre as Íleguintes par
tes, que considero contrárias aos lnterêsses 
nacionais: 

· a) No § 6. • do art. 45, as expressões: "sem 
direito a voto, nem as." 

Razões 

Os artigos 45 e seguintes autorizam as 
sociedades por ações, cujo capital seja no
minativo ou endossável, a se constltuirem 
com capital subscrito inferior ao autorizado 
pelo estatuto social. 1!: Inovação já adotada 

por outras legislações, como .instrumento. va
lloso à atlvldade socletária. Não se justifica, 
pois, que se negue a essas sociedades a possl
bllldade de emitir ações sem direito a voto, 
criando-lhes uma exceção não justificada, 
com relação ao tratamento legal assegurado 
às demais companhias. Nenhuma razão há 
para se dtst.tngulr as sociedades de 
capital autorizado, das demais, pois se é 
certo que elas podem comprar, com lucros 
acumulados ou capital excedente, suas pró
prias ações (art. 47), niio menos certo é que 
as ações adquiridas, enquanto permanece
rem em tesouraria, não têm direito a voto 
(§ 2.• do art. 47). 

A peculiaridade da aquisição das ações 
pela própria emprêsa não confere, assim, ao 
grupo controlador do capital o direito ·de 
usá-Ias para modificar o quorum de votação, 
hipótese única em que se poderia vislum
brar na operação de recompra uma possível 
manobra para acrescer o seu direito de voto, 
o que poderia aconselhar cautelas especiais 
quanto à composição do caplta! votante, 
Deverá subsistir a regra geral que .admite 
a posslbllldade de emissão de ações sem di
reito a voto, até o limite de 50% do capital. 

b) No art. 50, § ·4.•, a expressão "ou ao 
portador" e os §§ 5.•, 6.0 e 7.•, do mes
mo artigo. 

Razões 

De acôrdo com a legislação do ImpOsto 
de Renda, os Fundos Mútuos de Investimen
tos estão isentos de pagamento. A isenção 
se impõe porque os contribuintes são . os par
ticipantes do Fundo e não o Condominio, 
que não chega a ter personalidade jurídica 
perante o Fisco. O Fundo comunica à Re
partição Fiscal. o quanto de renda cabe a 
cada participante, sendo êste o responsável 
perante o Departamento do Impôsto de Ren
da. Basta· o enunciado do sistema para de
monstrar a dificuldade da adoção de parti
cipações anónimas, ou seja, de cotas ao por
tador, não obstante preveja o § 7,0 uma re
tenção do 30% na "fonte". 

Se o p11gamento é "nn. fonte", niio quer 
diZer que a pessoa física não precisará ln-
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clulr essa renda na sua declaração do Im
pOsto de Renda. Quem fará o recolhimento 
"na fonte"? . A sociedade administrativa do 
fundo? A lei silencia a êsse respeito. Além 
disso, é de notar-se que a própria lei deter
mina que o titular de ações ao portador 
não Identificável fique sujeito ao impOsto 
de 40%, não havendo, a.ss!m, razão s.Isuma 
para se dar aos cotlstas dos fundos em con
domln!o um tratamento prioritário qual o 
recolhimento de apenas 30%, o que confi
gurará uma evasão tributária dentro do sis
tema legal. 

Note-se, ademais, que a faculdade de se
rem ao portador cotas de fundos em condo
mínio representará uma Incongruência com . . 
relação à sistemática da lei. Esta Introduz 
Inovações que permitirão, em futuro pró
ximo, a extensão natural do princípio da 
nomlnatlvidade aos demais títulos e valOres 
mobiliários, sem a ocorrência das reações 
negativas que poderiam manifestar-se. 

A criação de títulos de participação em 
Fundos de Investimentos, em condomínio, 
sob a forma "ao portador", representa uma 
Incoerência, em relação ao espírito da lei, 
e uma Involução em relação à legitimidade 
da forma, pois permitiria a transformação 
em ao portador, de um Instrumento que foi 
criado e se desenvolveu sob o princípio de 
nomlnatlvldade. 

Acresce salientar que a. fiscalização, pelo 
Banco Central, do respeito· às normas legais 
pelos Fundos Mútuos de Investimentos na 
emissão de cotas na forma "ao portador", 
exigirá um encargo do órgão fiscalizador, 
excessivamente elevado em relação aos be
nefícios que porventura a criação de cotas 
ao portador pudesse trazP.r para o mercado 
de capitais. 

c) O § 2.0 do art. 56. 

Razões 

O dispositivo amplia demasiadamente os 
abatimentos da renda bruta nas declarações 
de pessoas físicas. O cálculo do ImpOsto na 
.egislação em vigor admite reduções, como 
estimulo a investimentos, mas os limites es-

tabelecidos não devem ser ultrapassados, sob 
pena de prejudicar-se a receita do impOsto 
de maneira Inconveniente ao equilíbrio orça
mentário. 

d) No art. 60, a expressão "mantém ou". 

Razões 

. Objetlva o artigo autorizar o Poder Exe
cutivo a alienar ações de propriedade da 
União representativas do capital de socieda
des de economia mista e de suas subsidiá
rias, das emprêsas nas quais deva assegurar 
o contrOle estatal. As expressões "mantém 
ou" t!ram.!ndubitàvelmente a clareza ao dis
posto no artigo. A palavra "mantém" está. 
em contradição com a providência que o 
artigo autoriza que não é de manutenção 
do número atual de ações em tOdas as em
prêsas de proprtédade da União. O art. 60 
prende-se ao seguinte - art. 61 - o qual 
consag1•a as regras cautelares e os requisi
tos a que deve obedecer a alienação. Des
necessá.rias, pois; as expressões, cuja supres
são se Impõe, porque geraria dúvidas na apli-
cação' do preceito. · 

e) No § 1.0 do art. 64, a parte final: "mas 
o ImpOsto que sObre ela Incidir será. 
compensável com o ImpOsto de pessoa 
jurfdlca devido pela sociedade sõbre o 
seu lucro real". 

Razões· 

A ressalva, que é matéria do veto, cons
tituiria maior benefício para as sociedades 
Imobiliárias, além do que o artigo estabe
lece sem a sua parte final. 

De fato, não haveria a Incidência do Im
pOsto de 5% sObre o valor de . custo do imó
vel corrigido, como ocorre na do ativo imo
bilizado. 

Excluídas aquelas parcelas, da correção do 
custo, na determinação do lucro tributável 
da pessoa jurídica, a compensação do impôs
to pago à razão de 50% Importaria em re
dução Injustificada do ImpOsto sObre o lucro 
real. 

São estas as razões que me levaram a 
vetar, parcialmente, o projeto em causa, as 
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quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasllla, em 14 de julho de 1965. -
H. Castello Branco. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Disciplina. o mercado de capitais e es· 
tabelece medidas para o seu desenvolvi· 
mento. 

O Congresso Nacional decreta.: 

SEÇAO I 

Atribuições dos órgãos Administrativos 

Art. 1. • - Os mercados financeiro e de 
capitais serão disciplinados· pelo Conselho 
Monetário Nacional e fiscallzados pelo Banco 
Central da Repúbllca do Brasil. 

Art. 2.• - O Conselho Monetário Nacional 
e o Banco Central exercerão as suas atri· 
buições legais relativas aos mercados finan
ceiro e de capitais com a finalldade de : 

I - fac!Htar o acesso do públlco a 
Informações sObre os títulos ou 
valOres mobiliários distribuidos 
no mercado e sObre as socieda· 
des que os emitirem; 

n -.proteger os Investidores contra 
emissões ilegais ou fraudulen· 
tas de títulos ou valOres mobi
llárlos; 

m - evitar modalidades de fraude 
e manipulação destinadas a 
criar condições a.rt!ficil\iS da 
demanda, of~rta. ou preço de 
títulos ou valôres mob!Hários 
distribuídos no mercado; 

IV - assegurar a observância de prá
ticas comerciais eqUitativas por 
todos aquêles que exerçam, 
prof!sslonalmente, funções de 
!ntermecliação na distribuição 
ou negociação de títulos ou va.
lôres mobiliários; 

V - disciplinar a utillzação do cré
dito no mercado de títulos ou 
va.lôres mob!liários; 

VI - regular o exercício da. ativida.
de corretora de títulos mobi
billários e de câmbio. 

Art. 3.•- Compete ao Banco Central: 
I - autorizar a. constituição e fis

calizar o funcionamento das 
Bôlsas de Valõres; 

n - autorizar o funcionamento e 
fiscalizar as operações das so
ciedades corretoras membros 
das BOlsas de ValOres (arts. 8,0 

e 9.0 ) e das sociedades de in
vestimento; 

m - autorizar o funcionamento e 
fiscallzar as operações das ins
tituições financeiras, sociedades 
ou firmas Individuais que te
nham por objeto a. subscrição 
para revenda e a distribuição 
de títulos ou valOres mobiliá
rios; 

IV - manter registro e fiscalizar as 
operações das sociedades e fir
mas Individuais que exerçam as 
atividades de Intermediação na. 
distribuição de títulos ou va-

. ..Jôres mobiliários, ou que efe
tuem, com qualquer propósito, 
a captação de poupança po
pular no mercado de capitais; 

V - registrar títulos e valOres mo
blllárlos para efeito de sua. ne
gociação nas BOlsas de Valô
res; 

VI - registrar as emissões de títulos 
ou valOres mobiliários a. serem 
distribuídos no mercado de ca
pitais; 

VII - fiscalizar a observância, pelas 
sociedades emissoras de títulos 
ou valOres mobiliários negocia
dos na. Bôlsa., das disposições 
legais e regulamentares rela
tivas a: 

a) publicidade da situação eco
nOmica e financeira. da so
ciedade, sua administração 
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e aplicação dos seus resul
tados; 

b) proteção dos lnterêsses dos 
portadores de títulos e va
lOres mobiliários d!stribu!dos 
nos mercados financeiro e 
de capitais. 

VDl - fiscalizar a observância das 
normas legais e regulamenta
res relativas à emissão, ao lan
çamento, à subscrição e à dis
tribuição de titulos ou valOres 
mobll!ár!os colocados no mer
cado de capitais; 

IX- manter e divulgar as estatís
ticas relativas ao .m,.ercado de 
capitais, em coordenação com o 
sistema estatístico nacional; 

X - f!scBl!zar a utilização de Infor
mações não divulgadas ao pú
blico, em benefício próprio ou 
de terceiros, por ac!onistas ou 
pessoas que, por fOrça de car
gos que exerçam, a elas te
nham acesso. 

Art. 4. 0 - No exerci cio de suas a tribu!ções, 
o Banco Central poderá examinar os livros 
e documentos das Instituições financeiras, 
sociedades, emprêsas e pessoas referidas no 
artigo anterior, as quais serão obrigadas a 
prestar as Informações e os esclarecimentos 
solicitados pelo Banco Central. 

ll 1.0 
- Nenhuma sanção será Imposta 

pelo Banco · Central, sem antes ter assinado 
prazo, não Inferior a 30 (trinta) dias, ao 
interessado, para se manifestar, ressalvado 
o disposto. no § 3. 0 do art. 16, desta Lei. 

ll 2. 0 
- Quando, no exercício das suas 

atribuições, o Banco Central tomar conhe
cimento de crime definido em lei como de 
açáo pública, oficiará ao Ministério Público 
para a Instalação de Inquérito policial. 

11 3.0 - Os pedidos de registro subme
tidos ·ao Banco Central, nos têrmos dos 
arts. 19 e 20 desta Lei, consideram-se defe
ridos dentro de 30 (trinta) dias da sua apre
sentação, se nesse prazo não forem Indefe
ridos. 

11 4.0 - A fluência do prazo referido no 
parágrafo anterior poderá ser Interrompida 
uma única vez, se o Banco Central pedir 
Informações ou documentos suplementares, 
em cumprimento das normas legais ou regu
lamentares em vigor. 

ll 5.0 -Ressalvado o disposto no § s.o, 
o ·Conselho Monetário Nacional fixará os 
prazos em que o Banco Central deverá pro
cessar ós pedidos de autorização, registro ou 
aprovação previstos nesta Lei. 

11 6. o - O Banco Central fará aplicar 
aos lnfratores do disposto na presente Lel as 
penalidades previstas no capítulo V da Lei 
n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

SEÇAO II 

Sistema. de Distribuição no Mercado 

de Capitais 

Art. 5.0 - O sistema de distribuição de tí
tulos ou valOres mobiliários no mercado de 
capitais será constituído: 

I- das BOlsas de ValOres e das 
sociedades corretoras que se
jam seus membros; 

II - das Instituições financeiras au
torizadas a operar no mercado 
de capitais; 

m - das sociedades ou emprêsas que 
tenham por objeto a subscrição 
de tltulos para revenda, ou sua 
distribuição no mercado, e que 
sejam autorizadas a funcionar 
nos têrmos do art. 11; 

JV - das sociedades ou emprêsas que 
tenham por objeto atividade de 
Intermediação na distribuição 
de títulos ou valôres mobU!á
rios, e que estejam registradas 
nos têrmos do art. 12. 

Art. 6.0 - As BOlsas de ValOres terão au
tonomia administrativa, financeira e patri
monial, e operarão sob a Supervisão do Ban
co Central, de acOrdo com a regulamentação 
expedida pelo Conselho Monetário Nacional. 
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Art. 7 .• - Compete ao Conselho Monetá
rio Nacional fixar as normas gerais a serem 
observadas na constituição, organiZação e 
funcionamento das BOlsas de ValOres, e re
lativas a: 

I - condições de constituição e ex
tinção; forma jurídica; órgãos 
de administração e seu preen
chimento; exercício de poder 
disciplinar sObre . os membros 
da. BOlsa, Imposição de penas 
e condições de exclusão; 

n - número de sociedades correto
ras membros da· BOlsa, requisi
tos ou condições de admissão 
quanto à Idoneidade, capacida
de financeira, habilitação téc
nica dos seus administradores 
e forma de representação nas 
BOlsas; 

m - espécies de operações admiti· 
das nas BOlsas; normas, méto
dos e práticas a serem obser~ 
vades nessas operações; respon
sabUidade das sociedades cor
retoras · nas operações; 

IV - administração financeira das 
BOlsas; emolumentos, comls
.sões . e quaisquer outros custos 
cobrados pelas BOlsas ou seus 
membros; 

V - normas destinadas a evitar ou 
reprimir manipulações de pre
ços e operações fraudulentas; 
condições a serem observadas 
nas operaÇões autorizadas de 
sustentação de preços; 

VI - registro das operações a ser 
mantido pelas BOlsas e seus 
membros; dados estatísticos a 
serem apurados pelas BOlsas e 
fornecidos ao Banco Central; 

VII - fiscalização do cumprimento de 
obrigações legais pelas socieda· 
des cujos títulos sejam nego
ciados na BOlsa; · 

VIII - percentagem m!nim!l do preço 
dos títulos negociados a têr-

mo, que deverá ser obrigatória
mente liquidada à vista; 

IX - crédito para aquisição de títu
los e valOres mobiliários no 
mercado de capitais. 

§ 1.• - Exceto na matéria prevista no 
inciso VIII, as normas a que se refere êste 
artigo somente poderão ser aprovadas pelo 
Conselho Monetário Nacional depois de pu
blicadas para receber sugestões durante 30 
(trinta) dias. 

§ 2. • - As sugestões referidas no pa
rágrafo anterior serão feitas por escrito, por 
Intermédio do Banco Central. 

Art. 8.• - A Intermediação · dos negócios 
nas BOlsas de ValOres será exercida por so
ciedades corretoras membros da BOlsa, cujo 
capital mínimo . será fixado pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

§ 1.0 - A participação eocietária con
junta dos administradores das sociedades 
corretoras não poderá ser Inferior à metade 
do capital votante. 

§ 2.0 
- As sociedades referidas neste 

artigo somente poderão funcionar depois de 
autorizadas pelo Banco Central, e a inves
tidura dos seus dirigentes estará· sujeita às 
condições legais vigentes para os adminis
tradores de Instituições financeiras; 

I! 3.0 - Nas condições fixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional, a sociedade 
corretora poderá ser membro de mais de uma 
BOlsa de ValOres. 

§ 4. o - Os administradores das socie
dades corretoras não poderão exercer qual
quer cargo administrativo, consultivo, fiscal 
ou deliberativo em outras emprêsas cujos tí
tulos ou valOres mobiliários sejam negocia
dos em BOlsa. 

§ s.• - As sociedades referidas neste 
artigo, ainda que não revistam a forma anO
nima, são obrigadas a observar as normas 

. . 
de que trata o art. 20, § 1.0 , alineas a e b. 

!I G.• - O Conselho Monetário Nacio
nal assegurará aos atuals Corretores de Fun
dos Públicos a faculdade de se registrarem 
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no Banco Central, para intermediar a nego· 
claçilo nas BOlsas de Valôres, sob a forma 
da firma individual, observados os mesmos 
requisitos estabelecidos para as sociedades 
corretoras previstas neste artigo, e sob a 
condição de extinção da firma, · por morte 
do respectivo titular, ou pela participação 
dêste em sociedade corretora. 

Art. 9,0 
- o Conselho Monetário Nacional 

fixará as normas gerais a serem observadas 
em matéria de organização, disciplina e tiS· 
callzação das atribuições e at!vldades das 
sociedades corretoras membros das BOlsas e 
dos corretores de câmbio. 

11 1. o - A partir de Ulll ano, a contàr 
da vigência desta Lei, prorrogável, no máxi· 
mo, por mais 3 (três) meses, a critério do 
Conselho Monetário Nacional, será faculta· 
tiva a. Intervenção de corretores nas opera· 
ções de câmbio e negociações . das respectl· 
vas letras, quando realizadas !ora das Bôlsa.s. 

§ 2.0 - Para efeito da fixação do curso 
de câmbio, tlldas as operações serão obriga· 
toriamente comunicadas ao Banco Central. 

11 3. 0 - Aos atuais corretores inscritos 
nas BOlsas de Valôres será permitido o exer· 
ciclo sflllultâneo da profissão de corretor de 
câmbio com a de membro da sociedade cor· 
retora ou de titular de firma individual or· 
ganizada. de acOrdo com o § 6.0 do art. s.• 
desta .Lei. 

§ 4.0 - O Conselho Monetário Nac!o· 
nal fixará o prazo de até Ulll ano, prorrogá· 
vel, a seu critério, por mais Ulll ano, para 
que as Bôlsas de ValOres existentes e os 
atua!s · corretores· de fundos públicos se 
adaptem aos dispositivos desta Lei. 

11 5.0 
- A faculdade a que se re· 

fere o § 1.0 dêste artigo entrará em vigor na 
data da vigência desta Lei, para as transa· 
ções de compra ou venda de câmbio por 
parte da União, dos Estados, dos Mun!cip!os, 
das sociedades de economia mista, das au· 
tarqulas e das entidades paraestatals, exce· 
tuadas as operações de câmbio dos bancos 
oficiais com pessoas físicas ou jurídicas não 
estatais. 

11 s.• - O Banco Central é autori2ado, 
durante o prazo de 2 (dois) anos, a contar 
da vigência desta Lei, a prestar assistência 
financeira às BOlsas de ValOres, quando, a 
seu critério, se fi2er. necessário para que se 
adaptem aos dispositivos desta Lei. 

Art. 10 -.Compete ao Conselho Monetá
rio Nacional fixar as normas gerais a serem 
observadas no exercício das ativldades de 
subscrição· para revenda,. distribuição, ou in
termediação na colocação, no mercado, de 
Utulos ou valOres mobiliários, e relativos a.: 

I - capital minflllo das sociedades 
que tenham por objeto a subs
criçlto para. revenda e a distri
bUição de títulos no mercado; 

D - condições de registro das so
~ledades ou firmas individuais 
que tenham por objeto ativlda
des de intermediação na distri
bUição de títulos. no mercado; 

m - condições de idoneidade, capa
cidade financeira e habilitação 
técnica. a que deverão satisfa
zer os administradores ou res
ponsáveis pelas sociedades ou 
firmas individuais referidas nos 
incisos anteriores; 

IV- procedflllento administrativo de 
autorização para funcionar das 
sociedades ret eridas no inciso I 
e do registro das sociedades e 
firmas Individuais referidas no 
inciso n; 

V - espécies de operações das so
ciedades referidas nos incisos 
anteriores; normas, métodos e 
práticas a serem observados 
nessas operações;. 

VI - comissões, ágios, descontos ou 
quaisquer outros custos cobra
dos pelas sociedades de emprê. 
sas referidas nos incisos ante
riores; 

'VII - normas destinadas a evitar ma
nipulações de preço e opera
ções fraudulentas; 
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VIII - registro das operações a serem 
mantidas pelas sociedades e 
emprêsas referidas nos Incisos 
anteriores, e dados estatísticos 
a serem apurados e fornecidos 
ao Banco Central; 

Ll.C - condições de pagamento a pra
zo dos títulos negociados. 

Art. 11- Depende de prévia autoriZação 
do Banco central o funcionamento de so-

' ciedades ou firmas Individuais que tenham 
por objeto a subscrição para revenda e a 
distribuição no mercado de títulos ou valO· 
res mobiliários. 

Parágrafo único ...:.. Depende igualmente de 
aprovação pelo Banco Central: 

a) a modificação de contratos 
ou estatutos sociais das so
ciedades referidas neste ar
tigo; 

b) a Investidura de administra
dores, responsáveis · ou pre
postos das sociedades e em
prêsas referidas neste artigo, 

Art. 1Z - Depende de prévio registro no 
Banco Central o funcionamento de socieda· 
des que tenham por objeto qualquer ativi· 
dade de Intermediação na distribuição, ou 
colocação no mercado, de títulos ou valôres 
mobiliários. 

Art. lS - A autoriZação para funcionar e 
o registro referidos nos arts. 11 e 12 obser
varão o disposto no § 1.• do art. 10 da 
Lei n. • 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 
sàmente poderão ser cassados nos casos pre
vistos em normas gerais aprovadas pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

Art. 14 - Compete ao Conselho ~onetá· 
rio Nacional fixar as normas gerais a serem 
observadas nas operações das Instituições 
financeiras àutor!Zadas a operar em aceite 
ou coobrigação em títulos cambiais a serem 
distribuídos no mercado, e relativas a: 

I- capital mlnlmo; 

II - limites de riscos, prazo mínimo 
e máximo dos títulos, espécie 

das garantias recebidas; rela
ção entre o valor das garantias 
e o valor dos títulos objeto do 
aceite ou coobrigação; 

m - disciplina ou proibição de re
desconto de papéis; 

IV - fiscalização das operações pelo 
Banco Central; 

V -organização e funcionamento de 
consórcios (art. 15) . 

Art. 15 -As Instituições financeiras au
toriZadas a operar no mercado financeiro 
e de capitais poderão organizar consórcio 
para o fim especial de colocar títulos ou 
valOres mobiliários no mercado. 

11 1.0 -Quando o consórcio tiver por 
objetivo aceite ou coobrigação em títulos 
cambiais, a responsabilidade poderá ser dis
tribuída entre os membros do consórcio. 

11 2. 0 - o consórcio será regulado por 
contrato que só entrará em vigor depois de 
registrado no Banco Central e do qual cons
tarão, obrigatàr!amennte, as condições e 'os 
llmltes de coobrigação de cada Instituição 
participante, a designação da instituição 
líder do consórcio e a outorga, a esta, de 
podêres de representação das demais parti· 
cipantes. 

11 3,0 - A responsabilidade de cada uma 
das Instituições participantes do consórcio, 
formado nos têrmos dêste artigo, será llm1· 
tada ao montante do risco que assumir no 
Instrumento de contrato de que trata o pa
rágrafo anterior. 

11 4. 0 - Os contratos previstos no pre
sente artigo são isentos do ImpOsto do sêlo. 

SEÇAO m 
Acesso aos Mercados Financeiro 

e de Capitais 

Art. 16 - As emissões de títulos ou valO
res mobiliários somente poderão ser feitas 
nos mercados financeiro e de capitais atra
vés do sistema de distribuição previsto no 
art. 5.• 
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11 1,0 
- Para os efeitos dêste artigo 

considera-se emissão a oferta ou negociação 
de títulos ou valOres mobU!ár!os: 

a) pela sociedade emissora ou 
coobrigada; 

b) por sociedades ou emprêsas 
que exerçam habitualmente 
as at!vidades de subscrição, 
distribuição ou Intermedia
ção na colocação no merca
do de títulos ou valOres mo
biliários; 

c) pela pessoa natural ou jurí
dica que mantém o contrO
le da sociedade lliJI!ssora dos 
títulos ou valÕres mobWá
rlos oferecidos ou negocia
dos. 

11 2.0 - Entende-se por colocação ou 
distribuição de títulos ou valOres mobiliá
rios nos mercados financeiro e de capitais 
a. negociação, oferta ou aceitação de oferta 
para negociação: 

a) mediante qualquer modali
dade de oferta pública; 

b) mediante a utilização de 
serviços públicos de comuni
cação; 

c) em lojas, escritórios ou 
qua.isquer outros estabeleci
mentos acessíveis a.o pú
blico; 

d) através de corretores ou in
termediários que procurem 
tomadores para os títulos. 

11 3. 0 
- As sociedades que Infringirem 

o disposto neste artigo flca.rão sujeitas à. 
cessação Imediata de suas at!vidades de co
locação de títulos ou valOres mobiliários no 
mercado, mediante Intimação do Banco Cen
tral, que requisitará, se necessário, a Inter
venÇão da autoridade policial. 

Art. 17 - Os títulos· cambla.ls deverão ter 
a coobrigação de Instituição financeira para 
sua colocação no mercado, salvo os casos re
gulamentados pelo Conselho Monetário Na-

clonai em carâter geral e de modo a asse
gurar garantia adequada aos que os adqui
rirem. 

11 1. o - As emprêsas que, a partir da 
publicação desta Lei, colocarem papéis no 
mercado de capita.ls em desobediência ao dis
posto neste . Capítulo, não terão acesso aos 
bancos oficiaiS, e os títulos de sua emissão 
ou aceite não terão curso na Carteira de 
Redescontes, ressalvado o disposto no pa
rágrafo seguinte. 

11 2. 0 - As emprêsas que, na data da 
publicação desta Lei, tiverem em circulação 
títulos cambiais com sua. responRabilldade 
em condições proibidas por esta Lei, pode
rão ser autorizadas pelo Banco Central a 
continuar a. colocação com a redução gra
dativo. do total dos papéis em circulação, 
desde que dentro de 60 (sessenta) dias o 
requeiram, com a Indicação do valor total 
dos títulos em circulação e apresentação da 
proposta de sua liquidação no prazo de até 
12 (doze) meses, prorrogável, pelo Banco 
Central, no caso de comprovada necessidade, 
no máximo, por ma.is 6 <seis) meses. 

11 s.• - As emprêsas que utilizarem a 
faculdade indicada no 'parágrafo anterior 
poderão realizar assembléia-geral' ou alterar 
seus contratos sociais, no prazo de 60 (ses
senta) dias da vigência desta Lei, de modo 
a assegurar opção aos tomadores para con
verter seus créditos em ações ou cotas de 
capital da emprêsa devedora, opção válida 
até a data do vencimento dos respectivos 
títulos. 

11 4. o - A infração ao disposto neste 
artigo sujeitará os emitentes, coobrigados e 
tomadores de títulos. de crédito à multa de 
até 50% (cinqUenta por cento) do valor do 
título. 

Art. 18 - São isentas do ImpOsto do sêlo 
quaisquer conversões, livremente pactuadas, 
em ações ou cotas do capital das emprêsas 
obrigadas em títulos de dívida em circulação 
na data da presente Lei, sem a coobrigação 
de Instituições financeiras, concretizadas no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vi
gência desta Lei. 
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Art. 19 - Somente poderão ser negocia· 
dos nas BOlsas de ValOres os titulas ·ou va· 
lOres moblllá.rlos de emissão: 

I - de pessoas jurídicas de direito 
público; 

n - de pessoas jurídicas de direito 
privado regist1·adas no Banco 
Central. 

ll 1.0 - o disposto neste artigo não se 
aplica aos titulas cambiais colocados no 
mercado de acOrdo com o art. 17. 

ll 2.0 - Pará. as sociedades que já te· 
nham requerido a cotação de suas ações nas 
BOlsas de ValOres, . o disposto neste artigo 
entrará em vigor a partir de 1.0 de janeiro 
de 1966, quando ficará revogado o . Decreto
Lei n.• 9.783, de 6 de setembro de 1946. 

Art. 20 - Compete ao Conselho Monetá· 
rio Nacional expedir nom1as gerais sObre o 
registro referido no inciso II do artigo an· 
terior, e relativas a: 

I - informações e documentos a se
rem apresentados para obtenção 
do registro inicial; 

n - informaÇões e documentos a se
rem apresentados periodi
camente para a manutenção do 
registro; 

m - casos em que o Banco Central 
poderá recusar, suspender ou 
cancelar o registro. 

ll 1. • - Caberá ainda ao Conselho Mo
netãrio Nacional expedir normas a serem ob
servadas pelas pessoas . jurídicas referidas 
neste. artigo, e relativas a: 

a) natureza, detalhe e periodi
cidade da publicação de in· 
formações sObre a situação 
económica e financeira da 
pessoa jurídica, suas opera
ções, administração e aclo
nlstas que controlam. a maio
ria do seu capital votante; 

b) organização do balanço e das 
demonstrações de resultado, 
padrões de organização con-

tábll, relatórios e pareceres 
de auditores Independentes 
registrados no Banco Cen
tral; 

c) manutenção de mandatários 
para a prática dos atas rela
tivos ao registro de ações e 
obrigações nominativas, ou 
nominativas endossáveis. 

ll 2. 0 
- As normas referidas neste ar

tigo não poderão ser aprovadas antes de de· 
corridos 30 (trinta) dias de sua publicação 
para receber sugestões. 

. Art. 21 -Nenhuma emissão de títulos ou 
valOres moblllãrios poderá ser lançada, ofe
recida publicamente, ou ter iniciada a. sua 
distribuição no mercado, sem estar registrada 
no Banco Central. 

ll L 0 
- Caberá ao Conselho Monetá.rlo 

Nacional estabelecer normas gerais relativas 
às Informações que deverão ser prestadas no 
pedido de registro previsto neste artigo em 
matéria de: · 

a) pessoa jurídica emitente ou 
coobrigada, sua situação eco
nOmica e financeira, admi
nistração e aclonlstas que 
controlam a maioria de seu 
capital votante; 

b) características e condições 
dos títulos ou valOres mobl
llãrios a serem distribuídos; 

c) pessoas que participarão da 
distribuição. 

ll 2.0 
- O pedido de registro será acom

panhado dos prospectos e quaisquer outros 
documentos a serem publicados, ou distribui
dos, para oferta, anúncio ou promoção de 
lançamento da emissão. 

ll 3.0 
- O Banco Central poderá sus

pender ou proibir a distribuição de titulas 
ou valOres: 

a) cuja o f e r ta, lançamento, 
promoção ou anúncio esteja 
sendo feito em condições di· 
versas das constantes do re
gistro da emissão ou com 
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a divulgação de informa
ções falsas ou manifesta
mente tendenciosas ou Im
precisas; 

b) cuja emissão tenha sido jul
gada Uegal ou fraudulenta, 
ainda que em data posterior 
ao respectivo registro. 

11 4. 0 - O disposto neste artigo não se 
aplica aos títUlos cambiais colocados no mer
cado com a coobrigação de instituições fi· 
nanceiras. 

SEÇAO IV 

Acesso de Emprêsas de Capital Estranrelro ... 
ao Sistema Financeiro Nacional 

Art. 22 - Em períodos de desequllfbrio do 
· balanço de pagamentos, reconhecidos pelo 
Conselho Monetário Nacional, o Banco Cen
tral, ao adotar medidas de contenção do 
crédito, poderá limitar o recurso ao sistema 
financeiro do Pais, no caso das emprêsas que 
tenham acesso ao mercado financeiro Inter
nacional. 

11 1.• - Para os efeitos dêste artigo, 
considera-se que têm acesso ao mercado :fi
nanceiro Internacional: 

a) filiais de emprêsas estran
geiras; 

b) emprêsas com sede no Pais 
cujo capital pertença inte
gralmente a residentes ou 
domiciliados no exterior; 

c) sociedades com sede no Pais 
controladas por pessoas re
sidentes ou domiciliadas no 
exterior. 

11 2.0 
- Considera-se emprêsa controla

da por pessoas residentes ou domiciliadas no 
exterior, quando estas detenham, direta ou 
lndlretamente, a maioria. do capital com di
reito a. voto. 

Art. 23 - O limite de acesso ao sistema 
financeiro referido no a.rt. 22 não poderá ser 
fixado em nível inferior: 

n) 150% (cento e cinqUenta 
por cento) dos recursos pró-

prios pertencentes a resi
dentes ou domiciliados no 
exterior; 

b) 250% (duzentos e cinqUenta. 
por cento> dos recursos pró
prios pertencentes a residen
tes ou domlcUia.dos no Pafs. 

§ 1. 0 - O limite previsto no presente 
artigo será apurado pela média mensal em 
cada exercício social da emprêsa. 

11 2. 0 
- Para efeitos dês te artigo, os re

cursos próprios compreendem: 

a) o capital declarado para a 
filial, ou o capital da emprêsa 
com sede no Pais; 

b). o resultado das correções 
monetárias de atlvo fixo ou 
de manutenção de capital de 
giro próprio; 

c) os saldos Cl'edores de aclo
nlstas, matriz ou emprêsas 
associadas,· sempre · que não 
vencerem juros e tiverem a 
natureza de capital adicional, 
avaliados, em moeda estran
geira, a taxa de câmbio, em 
vigor para a amortização de 
empréstimos externos; 

d) as reservas e os lucros sus· 
penl;os ou pendentes. 

§ s.o- As reservas referidas na alínea 
d do parágrafo anterior compreendem as 
facultativas ou obrigatoriamente formadas 
com lucros acumUlados, exclufdas as contas 
passivas de regularização do atlvo, tais como 
depreciação, amortização ou exaustão, e as 
provisões para quaisquer riscos, Inclusive 
contas de liquidação duvidosa e técnicas de 
seguro de capitalização. 

11 4. • - O sistema financeiro nacional, 
para os efeitos dêste artigo, compreende o 
mercado de capitais e tõdas as Instituições 
financeiras, públicas ou privadas, com sede 
ou autorizadas a funcionar no Pais. 

11 5.• - O saldo devedor da emprêsa no 
sistema financeiro corresponderá à soma de 
todos os empréstimos dêsse sistema, seja qual 
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fôr a forma do contrato, inclusive abertura 
de créditos e emissão ou desconto, de efeitos 
comerciais, títulos cambiais ou debêntures, 
não computados os seguintes valOres: 

a) empréstimos realizados nos 
têrmos da Lei n.• 2.300, de 23 
de agôsto de 1954; 

b) empréstimo sob a forma de 
debêntures conversíveis em 
ações; 

c) depósitos em moeda em ins
tituições financeiras; 

d) créditos contra quaisquer 
pessoas de· direito público ln· 
terno, autarquias federais e 
sociedades de economia mis
ta controladas pelos Gover
nos Federal, Estadual ou 
Municipal; 

e) adiantamentos sObre venda 
de câmbio resultantes de ex
portações. 

11 6. • - O disposto neste artigo e no ar
tigo seguinte não se aplica às instituições 
financeiras, cujos· limites serão fixados de 
acOrdo com a Lei n.• 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964. 

Art. 24 - Dentro de quatro meses do en
cerramento de cada exercício social seguinte 
ao da decisão prevista no art. 22, as emprê
sas referidas no art. 23 apresentarão ao Ban
co Central quadro demonstrativo da obser
vância, no exercício, encerrado, dos limites 
de dívidas no sistema financeiro nacional. . 

Parágrafo único - A emprêsa que deixar 
de observar, em algum exercício social, o li· 
mite previsto no art. 23, ficará sujeita à mul
ta imposta pelo Banco Central, 4e até 30% 
(trinta por cento) do excesso da dívida no 
sistema financeiro nacional, multa que será 
duplicada no caso de reincidência. 

Art. 25 - O Banco Central, ao aplicar a 
norma prevista no art. 22, fixará as condi
ções seguintes: 

I - Se a média mensal das dívidas 
da emprêsa no sistema finan
ceiro nacional, durante os doze 

meses anteriores, não tiver ex
cedido os limites previstos no 
art. 23, êsses limites serão obri
gatórios, Inclusive para o exer
cício social em curso; 

II - Se a média mensal das dívidas 
da emprêsa no sistema finan
ceiro nacional, durante os doze 
meses anteriores, tiver excedido 
. os limites previstos no art. 23, 
a emprêsa deverá. aumentar os 
recursos próprios ou reduzir 
progressivamente o total das 
suas dívidas no sistema finan
ceiro nacional, de modo a al
cançar os limites do art. 23, no 
prazo má.xlmo de dois anos, a 
contar da data da resolução do 
Banco Central. 

SEÇAO V 

Obrigações com Cláusula de 
Correção Monetária. 

Art. 26 - As sociedades por ações poderão 
emitir debêntures, ou obrigações ao portador 
ou nominativas endossáveis, com cláusula. de 
correção monetária, desde que observadas as 
seguintes condições: 

I - prazo de vencimento Igual ou 
superior a um ano; 

n - correção efetuada em períodos 
não Inferiores a três meses, se
gundo os coeficientes aprovados 
pelo Conselho Nacional de Eco
nomia para. a correção dos cré
ditos fiscais; 

ni - subscrição por Instituições fi· 
nanceiras especialmente autori
zadas pelo Banco Central, ou 
colocação no mercado de capi
tais com a Intermediação dessas 
Instituições. 

§ 1. • - A emissão de debêntures nos 
têrmos dêste artigo terá por limite máximo 
a importâ.ncia do património líquido da com
panhia, apurado nos têrmos fixados pelo 
Conselho Monetário Nacional. 
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§ z. • - O. Conselho Monetário Nacional 
expedirá, para cada tipo de ativldade, nor
mas relativas a: 

a) limite da emissão de debên
tures, observado o máxi
mo estabelecido no parágrafo 
anterior; 

b) análise técnica e económico
financeira da . emprêsa emis· 
sora e do projeto a ser ti· 
nanclado com os recursos da 
emissão, que deverá ser pro
cedida pela Instituição fi. 
nanceira que subscrever ou 
colocar a enüssão; 

c) coeficientes ou índices míni
mos de rentabilidade, .solva~ 
bllldade ou liquidez a que 
deverá satisfazer a. emprêsa 
emissora; 

d) Sustentação das debêntures 
no mercado pelas instituições 
financelra.s que participem 
da colocação, 

§ 3.0 - As diferenças riomlna.ls resul
tantes da correção do principal das debên
tures emitidas nos têrmos dêste a.rtlgo não 
constituem rendimento tributável para efei
tos do lmpôsto de renda, nem obrigarão a . 
complementação do lmpôsto do sêlo pago na 
emissão das debêntures. 

§ 4,0 -Será assegurado às instituições 
financeiras lntennedlárias no lançamento 
das debêntures a que se refere êste artigo, 
enquanto obrigadas à sustentação prevista 
na alínea d do § 2.•, o direito de Indicar um 
representante como membro do Conselho 
Fiscal da emprêsa emissora, atê o final res
gate de tôdas as obrigações emitidas. 

§ s.• - A instituição flnancaira inter
mediária na colocação representa os portado· 
res de debêntures ausentes das assembléias 
de debenturistas. 

§ G. • - As condições de correção mone
tária estabelecidas no inciso n dêste artigo 
poderão ser aplicadas às operações previstas 
nos arts. 5,•, 15 e 52, § 2.0 , da Lei n,• 4.380, 
de 21 de agôsto de 1964. 

Art. 27 - As sociedades de fins económi
cos poderão sacar, emitir ou aceitar letras de 
câmbio ou notas promissórias cujo principal 
fique sujeito à correção monetária, desde que 
observadas as seguintes condições: 

I:- prazo de vencimento Igual ou 
superior a um ano, e dentro do 
limite máximo fixado pelo Con
selho Monetário Nacional; 

II - correção segundo os coeficientes 
aprovados pelo Conselho Nacio
nal de Economia para a corre
ção atribuída às obrigações do 
Tesouro; 

m - sejam destinadas à colocação no 
·mercado de capitais com o acei
te ou coobrigação de instituições 
financeiras autorizadas . p e 1 o 
Banco Central. 

§ 1.• - O disposto no art. 26, § 3.0, apli
ca-se à correção monetária dos tftulos refe
ridos neste artigo. 

§ z.•- As letras de câmbio e a~pro
missórlas a que se refere êste artigo deverão 
conter, no seu contexto, a cláusula de corre
ção monetária. 

Art. 28 - As instituições financeiras que 
sa.trsflzerem as condições gerais fixadas pelo 
Banco Central, para êsse tipo de operações, 
poderão assegurar a correção monetária a 
depósitos a prazo fixo não Inferior a um ano 
e não movimentáveis durante todo seu prazo. 

11 L • - Observadas as normas aprova
das pelo Conselho Monetário Nacional, as 
instituições financeiras a que se refere êste 
artigo poderão contratar empréstimos com 
as mesmas condições de correção, desde que: 

a) tenham prazo mínimo de um 
ano; 

b) o total dos empréstimos cor· 
rigidos não exceda o mon
tante dos depósitos corrigi· 
dos referidos neste artigo: 

c) o total da remuneração da 
instituição financeira, nessas 
transaçõcs, não exceda os 11· 
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mites fixados pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

§ 2.0 - Os depósitos e empréstimos re
feridos neste artigo nlio poderão ser corri
gidos além dos coeficientes fixados pelo Con
selho Nacional de Economia para a correção 
das Obrigações do Tesouro. 

§ 3.0 - As diferenças nominais resul
tantes da correção, nos têrmos dêste artigo, 
do principal de depósitos, não constituem 
rendimento tributável para os efeitos do im
pôsto de renda. 

Art. 29 - Compete ao Banco Central au
torizar a constituição de bancos de Investi
mento de natureza privada cujas operações 
e condições de funcionamento serão regula
das pelo Conselho Monetário Nacional, pre
vendo: 

I- o capital m!nlmo; 

D - a proibição de receber depósitos 
à vista ou movimentáveis por 
cheque; 

, .~ - a permissão para receber depó
sitos a prazo não Inferior a um 
ano, não movimentáveis e com 
cláusula de correção monetária 
do seu valor; 

IV- a permissão para conceder em
préstimos a prazo não Inferior a 
um ano, com cláusula de corre
ção monetária; 

V - a permissão para administração 
dos fundos em condomínio de 
que trata ·o art. 50; 

VI - os juros e taxas má.xlmas admi
tidos nas operações Indicadas 
nos Incisos m e VI; 

VII - as condições operacionais, de 
modo geral, Inclusive garantias 
exlglvels, montantes e prazos 
mó.xlmos. 

§ 1.0 - O Conselho Monetário Nacional 
fixará ainda as normas a serem observadas 
pelos bancos de Investimento 'e relativas a: 

a) espécies de operações atlvas 
e passivas, inclusive as con-

dlções para concessão. de 
aval em moeda nacional ou 
estrangeira; 

b) análise econômlco-flnancelra 
e técnica do mutuário e do 
projeto a ser financiado; co
eficientes ou índices mfnlmos 
de rentabilidade, solvabilida
de e liquidez a que deverá sa
tisfazer o mutuârlo; 

c) condições de diversificação 
de riscos. 

11 2. 0 
- Os bancos de Investimentos ado

tarão em suas operações atlvas e passivas 
sujeitas à correção monetária as mesmas re
gras ditadas no art. 28. 

11 3.0 
- Os bancos de que trata êste ar

tigo ficarão sujeitos à disciplina ditada pela 
Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
para as instituições financeiras privadas. 

11 4. 0 
.:.... Atendidas as exigências que fo

rem estabelecidas em caráter geral pelo Con
selho Monetário Nacional, o Banco Central 
autorizará a transformação, em bancos de 
Investimentos, de Instituições financeiras que 
pratiquem operações relacionadas com a con
cessão de crédito a. médio e longo prazos, 

. por cont.a própria ou de terceiros, a subscri
ção para revenda e a distribuição no merca
do de títulos ou valôres moblllârlos. 

Art. 30 - Os bancos referidos no artigo 
anterior, para os depósitos com prazo supe
rior a 18 meses, poderão emitir em favor dos 
respectivos depositantes certificados de de
pósito bancârlo, dos quais constarão: 

I -o local e a data da emissão; 

n - o nome do banco emitente e as 
assinaturas dos seus represen
tantes; 

m - a denominação "certificado de 
depósito bancário"; . 

IV - a indicação da Importância de
positada e a data da sua exi
gibilidade; 

V - o nome e a qualificação do de
positante; 
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VI - a taxa de juros convencionada e 
a época do· seu pagamento; 

VII - o lugar do pagamento do depó
sito e dos juros; 

VIII - a cláusula· de correção monetá
ria, se fõr o caso. 

6 1.• - O certificado de depósito ban
cário é promessa de pagamento à. ordem· da 
importância do depósito, acrescida do valor 
da correçlío e dos juros convencionados. 

6 2.• ,;_ Os certificados de depósito ban
cário podem ser transferidos mediante en
dOsso datado e assinado' pelo seu titular, ou 
por mandatário especial, côní ~a lndicaçl!.o do 
nome e quallficação do endossatá.rio. 

11 s.• - Emitido pelo Banco o certifi
cado de depósito bancário, o crédito contra 
o Banco emissor, pelo principal e pelos juros, 
niio poderá. ser objeto de penhora, arresto, 
seqüestro, busca ou apreensão, ou qualquer 
outro embaraço que Impeça o pagamento da 
Importância depositada e dos seus juros, mas 
o certificado de depósito poderá ser penho
rado por obrigação do seu titular. 

6 4.0 - O endossante do certificado de 
depósito bancário responde pela existência 
do crédito, mas não pelo seu pagamento. 

6 5,0 - Apllcam-se ao certificado . de 
depósito bancário, no que couber, a.s dispo
sições legais relativas à. nota proJlÜBS6ria. 

6 &.• - O pagamento dos juros relati
vos aos depósitos, em relação aos quais te
nha sido emitido o certlflcado preVisto nes
te artigo, somente poderá ser feito mediante 
anotação no próprio certificado e recibo do 
seu titular à época do pagamento dos juros. 

6 7.0 - Os depósitos prevlstos neste ar
tigo não poderão ser prorrogados, mas po
derão, quando do seu vencimento, ser reno
vados, havendo comum ajuste, mediante con
tratação nova e por prazo não Inferior a 
um ano. 

Art. 31 - Os bancos referidos no art. 29, 
quando previamente autorizados pelo Banco 
Central e nas condições estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional, poderão em!-

tlr "certificados de depósitos em garantia", 
relativos a ações preferenciais, obrigações, 
debêntures ou títulos cambiais emitidos por 
sociedades interessadas em negociá-las em 
mercados externos, ou no Pais. 

11 1.• - Os títulos depositados nestas 
condições permanecerão custodiados no esta
belecimento em.ttente do certificado até a 
devolução dêste. 

11 2. • - O certificado poderá ser desdo
brado por conveniências do seu proprietário. 

11 3. • - O capital, ingressado do exterior 
na forma dêste artigo, será registrado no 
Banco Central, mediante comprovação da 
e!etiva negociação das divisas no Pais. 

11 4.• - A emissão de "certificados de 
depósitos em garantia" e respectivas inscri
ções, ou averbações, não estão sujeitas ao 
impOsto do sêlo. 

SEÇAO VI 

A~ões e Obrigações Endossá.vels 

Art. 32 - As ações de sociedades anóni
mas, além das formas nominativas e ao por
tador, poderão ser endossàveis. 

11 L • - As sociedades por ações, além 
do "Livro de Registro de Ações Nominativas", 
deverão ter o "Livro de Registro de Ações 
Endossáveis". 

11 2.• - No livro de registro de ações 
endossáveis será Inscrita a propriedade das 
ações endossáveis e averbadas as transferên
cias de propriedade e os direitos sõbre elas 
constitui dos. 

11 s.• - Os registres referidos neste ar
tigo poderão ser mantidos em livros ou em 
diários copiatlvos, nos quais serão copiados 
cronologicamente os atos sujeitos a registro. 

Art. 33 - O certificado de ação endossá
Vel conterá, além dos demais requisitos da 
Lei: 

I - a declaração de sua transferi
bllidade mediante endôsso; 

II - o nome e a qualificação do pro
prletllr!o da ação Inscrito no 
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"Livro de Registro das Ações 
Endossáveis"; 

IR - se a ação não estiver integra.ll
zada., o débito do a.clonlsta e a 
época. e lugar de seu pagamen
to, de acOrdo com o estatuto ou 
as condições da subscrição. 

Art. 34 - A transferência. das a.ções en
dossáveis opera-se: 

I - pela. averbação do nome do ad
quirente no livro de registro e 
no próprio certificado, efetuado 
pela. sociedade emitente ou pela. 
emissão de nôvo certificado em 
nome do adquirente; 

n- no caso de a.ção lntegrallzada., 
mediante endOsso no próprio 
certificado, datado e assinado 
pelo proprietário da açAo, ou por 
mandatário especial, com a in
dicação do nome e a qualifica
ção do endossatário; 

m - no caso de ação não integra.li
zada., mediante endOsso nas 
condições do Inciso anterior e 
assinatura do endossatário no 
próprio certificado. 

11 1.• - Aquêle que pedir averbação da. 
ação endossável em favor de terceiro, ou a 
emissão de nOvo certificado em nome de ter
ceiro, deverá provar perante a sociedade 
emitente sua Identidade e o poder de dispor 
da. açAo. 

§ ~.· - O adquirente que pedir a aver
bação da. transferência ou a emissão de nOvo 
certificado em seu nome deve apresentar à 
sociedade emitente o instrumento de aqui
sição, que será por esta arqUivado. 

11 3.0 - Se a. ação não estiver lntegrall
zada., a sociedade somente procederá à aver
bação da transferência para terceiro, ou à 
emissão de nOvo certificado em nome de ter
ceiro, se o adquirente assinar o certificado, 
a. verbado ou cancelado. 

§ 4.0 - A transferência mediante en
dOsso não terá eficácia pero.nte a sociedade, 

enquanto não fOr feita a averbação no livro 
de registro e no próprio certificado, mas o 
endossatárlo que demonstrar ser possuidor 
do titulo, com base em série continua de 
endossos, tem direito. a obter a averbação da 
transferência ou a emissão de nOvo certifi
cado em seu nome, ou no nome que Indicar. 

§ s.• - O adquirente da a.ção não lnte
gralizada responde pela sua lntegra!!zaÇão. 

§ 6. • - Aquêles que transferirem açlio 
endossável antes de sua integralização res
ponderão subsidiàrla.mente pelo pagamento 
devido à sociedade, se esta não conseguir 
receber o seu crédito em ação executiva con
tra o proprietário da. ação, ou mediante a 
venda da ação. 

§ 7. • - As sociedades por ações deverão 
completar, dentro de quinze dias do pedido 
do aclonlsta ou Interessado, os atos de re
gistro, averbação, conversão ou transferência 
de ações. 

11 s.• - A falta de cumprimento do dis
posto no parágrafo anterior autorizará. o 
aclonlsta a exigir lndenlzação correspondente 
a um por cento sObre o valor nominal das 
a.ções objeto do pedido de registro, averbação 
ou transferência. 

11 9.0 -Se o estatuto social admite 
mais de uma forma de ação, nAo poderá 
!Imitar a conversibilidade de uma forma em 
outra, ressalvada a cobrança do custo de 
substitUição dos certificados. 

11 10 - As sociedades, cujas ações se
jam admitidas à cotação das BOlsas de Va
lOres, deverão colocar à disposição dos aclo
nlstas, no prazo máximo de 60 <sessenta) 
dias a contar do arquivamento da Ata da 
Assembléia-Geral, as ações correspondentes 
ao aumento do capital mediante Incorpora
ção de reservas, correção monetária ou 
subscrição Integral. 

6 11 - As sociedades por ações são 
obrigadas a comunicar, à.s BOlsas nas quais 
os seus titulas são negociados,· a suspensão 
transitória de transferência de ações no livro 
competente, com 15 (quinze) dias de ante
cedência, aceitando o registro das transfe-
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rências que lhes forem apresentadas com 
data anterior. 

§ 12 - ll: facultado às sociedades por 
ações o direito de suspender os serviços de 
conversão, transferência e desdobramento 
de ações, para atender a determinações de 
assembléia-geral, não podendo fazê-lo; po
rém, por mais de 90 (noventa) dias interca
lados durante o ano, nem por mais de 15 
(quinze) dias consecutivos. 

Art. 35 - Os direitos constituídos sObre 
ações endossáveis somente produzem efei
tos perante a sociedade emitente e tercei
ros, depois de anotada a sua constituição no 
livro de registro. 

Parágrafo único - As ações endossáveis 
poderão, entretanto, ser dadas em penhor 
ou caução mediante endõsso com a expressa 
indicação dessa finalidade, e, a requerimento 
de credor pignorat!cio ou do proprietário da 
ação, a sociedade emitente averbará o pe
nhor no "Livro de Registro". 

Àrt. 36 - A sociedade emitente fiscali
zará, por ocasião da averbação ou emissão 
do nOvo certificado, a regularidade das 
transferências e dos direitos constituídos 
sObre a ação. 

§ 1.0 - As dúvidas suscitadas entre a 
sociedade emitente e o titular da ação ou 
qualquer interessado, a respeito das emis
sões ou averbações previstas nos artigos an
teriores, serão dirimidas pelo juiZ compe
tente para solucionar as dúvidas levantadas 
pelos oficiais dos registres públicos, excetua
das as questões atinentes à substâ.ncia do 
direito. 

§ 2.0 - A autenticidade do endOsso não 
poderá ser posta em dúvida pela sociedade 
.emitente da ação, quando atestada por so
ciedade corretora membro da BOlsa de Va
lôres, reconhecida por cartório de oficio de 
notas, ou abonada por estabelecimento ban
cário. 

§ 3.0 
- Nas transferências feitas por 

procurador ou representante legal do ce
dente, a sociedade emitente !lscalizará a 

regularidade da representação e arquivará 
o respectivo instrumento. 

Art. 37 -No caso de perda ou extravio 
do certificado das ações endossá veis, cabe 
ao respectivo titular, ou a seus sucessores, 
a ação de recuperação prevista nos arts. 336 
e 341 do Código de Processo Civil, para obter 
a expedição de nôvo certificado em substi
tuição ao extraviado. 

Parágrafo único - Até que os certifica
dos sejam recuperados ou substituídos, as 
transferências serão averbadas sob condi
ção, e a sociedade emitente poderá eXigir do 
titular ou cessionário, para o pagamento dos 
dividendos, garantia de sua eventual resti
tuição, . mediante fiança idOnea. 

Art. 38 - A sociedade anOnima somente 
poderá pagar dividendos, bonificações em 
dinheiro, amortizações, reembOlso ou resga
te às ações endossúvels, contra recibo da 
pessoa registrada como proprietária da ação, 
no livro do registro das ações endossáveis, 
ou mediante cheque nominativo a favor 
dessa pessoa. 

§ 1. o - Se a ação tiver sido transfe
rida desde a época do último pagamento 
do dividendo, bonificação ou amortização, a 
transferência · deverá ser obrigatoriamente 
averbada no livro de registro e no certifica
do da ação antes do nOvo pagamento. 

§ 2. o - O recibo do dividendo, boni
ficação, amortização, reembOlso ou resgate 
poderá ser assinado por sociedade corretora 
da BOlsa de ValOres, ou Instituição finan
ceira que tenha o titulo em custódia, depó
sito ou penhor, e que certifique continuar o 
mesmo de propriedade da pessoa em cujo 
nome se acha inscrito ou averbado no livro 
de registro das ações endossáveis. 

Art. 39 - O certificado, ação ou respecti
va cautela, deverá conter ·a. assinatura de 
um dirctor ou de um procurador especial
mente designado pela Diretor!a. para. êsse 
fim. 

§ 1. o - A sociedade anOnima poderá 
constituir instituição financeira, ou socieda
de corretora membro de BOlsa de Va!õres, 
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como mandatária, para a prática dos atos 
relativos ao registro e averbação de trans
ferência das ações endossáveis e a cons
tituição de direitos sôbre as mesmas: 

§ 2.0 - Os mandatários referidos no 
parágrafo anterior poderão substituir a .assi
natura de açõe8, obrigações ou quaisquer 
outros tftulos negociáveis, pela sua autenti
cação em máquinas especiais .Para tftulos 
flduciários, segundo modelos aprovados pelo 
Banco Central. 

Art. 40 - As debêntures ou obrigações 
emitidas por sociedades anOnimas poderão 
ser ao portador ou endossáveis. 

Parágrafo único - As sociedades que emi
tirem obrigações nominativas endossáveis 
manterão um "Livro de Registro de Obriga
ções Endossáveis", ao qual se aplicarão, no 
que couber, os dispositivos relativos aos livros 
das ações endossáveis de sociedades anOni
mas. 

Art. 41 - Aplicam-se il.s obrigações en
dossáveis o disposto no § 3,0 do art. 32 e nos 
arts. 33 a 37 e 39. 

Art. 42 - As sociedades anOnimas alimen
te poderão pagar juros, amortizaç~ ou res
gate de obrigações endossáveis, contra recibo 
da pessoa registrada como proprietária do 
respectivo titulo no livro de registro de obri
gações endossá veis, ou mediante cheque no
minativo a favor dessa pessoa. 

§ 1. o - Se a obrigação tiver sido trans
ferida desde a époça. do último pagamento 
de juros ou amortizações, a transferência 
deverá ser obrigatoriamente averbada no 
livro de registro e no certificado, antes do 
nOvo pagamento. 

§ 2. o - Aplica-se às obrigações endos
sáveis o disposto no art. 38, § 2.• 

Art. 43- O ImpOsto do sêlo não incide 
nos negócios de transferência, promessa de 
transferência, opção, ou copstituiçáo de di
reitos sôbre ações, obrigações endossáveis, 
quotas de fundos em condominios, e respecti
vos contratos, inscrições ou averbações. 

SEÇAO VII 

Debêntures Conversíveis em Ações 

Art. 44 - As sociedades anOnimas pode
rão emitir debêntures ou obrigações, asse
gurando aos respectivos titulares o direito 
de convertê-Ias em ações do capital da so
ciedade emissora. 

11 1.0 - Constarão obrigatllriamente da 
Ata da Assembléia-Geral, que terá fOrça de 
escritura autorizando a emissão de debêntu
res ou obrigações ao portador, as condições 
para conversão em ações relativas a: 

a) prazo ou épocas para exer
cício do direito à conversão; 

b) bases da conversão, com re
lação ao número de ações 
a serem emitidas por de
bêntures ou obrigações en
dossáveis ou entre o valor do 
principal das debêntures e 
das ações em que forem con
vertidas. 

11 2.0 - As condições de conversão de
verão constar também dos certificados ou 
cautelas das debêntures. 

§ 3.0 - As condições da emissão de 
debêntures ou obrigações conversíveis em 
ações deverão ser aprovadas pela assembléia 
de acionistas, observado o quorum previsto 
nos arts. 94 e 104 do Decreto-Lei n.0 2.627, 
de 26 de setembro de 1940. 

11 4.• - A conversão de debêntures ou 
obrigações em ações, nas condições da. emis
são aprovada. pela. Assembléia-Geral, inde
penderá de nova assembléia de acionistas e 
será efetivada pela Diretoria da sociedade, à. 
vista da. quitação da obrigação e pedido es
crito do seu titular, no caso de obrigações 
endossáveis ou mediante tradição do certifi
cado da. debênture, no caso de obrigação ao 
po1·tado1'. 

§ 5.• - Dentro de 30 (trinta) dias de 
cada aumento de capital efetuado nos têr
mos do parágrafo anterior, a Diretoria da 
sociedade o registrar~ mediante requerimen
to ao Registro do Comércio. 
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ll 6. 0 
- Os acionistas da sociedade por 

ações do capital subscrito terão preferência 
para aquisição das· debêntures e obrigações 
conversíveis em ações, nos têrmos do art. 111, 
do Decreto-Lei n. o 2. 627, de 26 de setembro 
de 1940. 

ll 7.0 
- Nas sociedades anónimas de 

capital autorizado, a preferência dos acio
nistas à aquisição das debêntures e das obri
gações conversíveis em ação obedecerá às 
mesmas normas de prcferlincia para subscri
ção das emissões de capital autorizado. 

ll 8.0 - O direito à subscrição de capi
tal poderá ser negociadÓ 'bu transferido se
paradamente da debênture conversível em 
açlio, desde que seja objeto de cupão desta
cável ou sua transferência seja averbáda 
pela sociedade emissora, no próprio titulo e 
no livro de registro, se fôr o caso. 

ll 9.0 
- O impOsto do sêlo não incide 

na conversão de debêntures ou obrigações 
em ações e, assim, no aumento do capital 
pela. incorporação dos respectivos valôres. 

SEÇAO VIII 

Sociedades Anônlmas de Capital Autorizado 

Art. 45- As sociedades anónimas cujas 
ações sejam nominativas, ou endossáveis, 
poderão ser constituídas com capital subs
crito inferior ao autorizado pelo estatuto 
social. 

ll 1.0 
- As sociedades referidas neste 

artigo poderão, outrossim, aumentar o seu 
capital autorizado, independentemente de 
subscrição, ou com a subscrição imediata, de 
apenas parte do aumento. 

li 2. 0 
- Em tOdas as publicações e do

cumentos em que declarar o seu capital, a 
sociedade com capital autorizado deverá in
dicar o montante do seu capital subscrito e 
· integral!zado. 

ll 3.0 
- A emissão de ações dentro dos 

limites do ca].Jital autorizado não importa 
modificação do estatuto social. 

ll 4.• - Dentro de 30 (trinta) dias de 
cada emissão de açõcs do capital autoriza-

do, a Dlretorla da sociedade registrará o 
aumento do capital subscrito, mediante re
querimento ao Registro do Comércio. 

§ 5.0 
- Na subscrição de ações de so

ciedade de capital autorizado, o minlmo de 
integral!zação inicial será fixado pelo Con
selho Monetário Nacional, e as importâncias 
correspondentes poderão ser recebidas. pela 
sociedade, independentemente de depósito 
bancário. 

§ 6. 0 
- As sociedades referidas neste 

artigo não poderão emitir ações sem direito 
' a voto, nem as de gôzo ou fruição, ou partes 

beneflclárlas. 

Art. 46- O estatuto da sociedade com 
capital autorizado regulará obrigatoriamente: 

I - a emissão e ·colocação das ações 
com prévia aprovação da As
sembléia-Geral ou por delibe
ração da diretoria; 

II - as condições de subscrição e !n
tegrallzação a serem observadas 
pela. Assembléia-Geral ou pela 
Dlretoria, na emissão e coloca
ção das ações de capital autori
zado; 

m - a emissão e colocação das ações, 
com ou sem preferência para 
os acionlstas da sociedade, e as 
condições do exercício do direi
to de preferência, quando hou
ver. 

11 1. 0 
- As ações do capital autoriza

do não podem ser colocadas por valor Infe
rior ao nominal. 

11 2.0 
- Salvo disposição expressa no 

estatuto social, a emissão de ações para in
tegralização em benS ou créditos dependerá 
de prévia aprovação pela Assembléia-Geral. 

§.3.0
- Nem o estatuto social nem a 

Assembléia-Geral poderão negar a preferên
cia dos aclonistas à subscrição das ações 
emitidas que se destinem à colocação: 

a) por valor Inferior ao de sua 
cotação em BOlsa, se as 
ações da sociedade forem 
negociá veis nas Bôlsas de 
Valôres: ou 



-96-. 

b) por valor inferior ao do pa
trlmônio l!quldo, se as ações 
da. sociedade não tiverem co
taçlío nas BOlsas de Va.lôres. 

§ 4. o - Quando a emissão de ações se 
processar por deliberação da. Dlretorla, será 
obrigatória. a prévia. audiência do Conselho 
Fiscal. 

Art. 47- As sociedades anOnimas de ca
pital autorizado sàmente poderão adquirir 
as próprias ações mediante a aplicação de 
lucros a.êumulados ou capital excedente, e 
sem redução do capital subscrito, ou por 
doação. 

§ 1. 0 - O capital em circulação da so
ciedade corresponde ao subscrito menos as 
ações adquiridas e em tesouraria. 

§ 2. 0 - As ações em tesouraria na so
ciedade não terão direito de voto enquanto 
não forem novamente colocadas no mer
cado. 

Art. 48 - Nas condições previstas no es
tatuto, ou aprovadas pela Assembléia-Geral, 
a sociedade poderá assegurar opções para a 
subscrição futura de ações do capital autori
zado. 

SEÇAO IX 

Soeledades e Fundos de Investimento 

Art. 49 - Depende de prévia autorização 
do Banco Central o funcionamento das so
ciedades de Investimento que tenham por 
objeto: 

l - a aplicação de capital em Car
teira diversificada de títulos ou 
valOres mobiliários; ou 

U - a administração de fundos em 
condomlnlo ou de terceiros, pa
ra aplicação nos têrmos do ln
ciso anterior. 

§ 1. o - Compete ao Conselho Monetó.· 
rio Nacional fixar as normas a serem obser
vadas pelas sociedades referidas neste arti
go, e relativas a: 

a) diversificação m ! n I m a da 
carteira., segundo emprêsas, 

grupos de emprêsas associa
das, e espécie de atlvldade; 

b) limites máximos de aplica
ção em títulos de crédito; 

c) condições de reembOlso ou 
aquisição de suas ações pe
las sociedades de Investi
mento, ou de resgate das 
quotas de participação do 

. fundo em condomlnlo. 

d) normas e práticas na adml· 
nistração da carteira de tí· 
tulos e limites máximos de 
custos de administração. 

11 2.0 - As sociedades de Investimento 
terão sempre a forma anOnima, e suas ações 
serão nominativas, ou endossáveis. 

!i 3.0 - Compete ao Banco Central, de 
acOrdo com as normas fixadas pelo Conse
lho Monetário Nacional, fiscalizar as socie
dades de Investimento e os fundos por elas 
administrados. 

§ 4.0 - A alteração do estatuto social 
e a Investidura de administradores das so
ciedades de Investimentos dependerão de 
prévia aprovação do Banco Central. 

Art. 50 - Os fundos em condom!nios de 
títulos ou va.lôres mobiliários poderão con
verter-se em sociedades anOnimas de capi
tal autorizado, a que se refere a Seção VIII, 
ficando Isentos de encargos fiscais os atos 
relativos à transformação. 

11 1. 0 - A administração da carteira de 
Investimentos dos fundos, a que se refere 
êste artigo, será sempre contratada com 
companhia de Investimentos, com observân
cia das normas gerais que serão traçadas 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 2.0 - Anualmente os administradores 
dos fundos em condomínios farão realizar 
Assembléia-Geral dos condOmlnos, com a fi
nalidade de tomar as contas aos o.dmlnis
tradores e deliberar sObre o balanço por êles 
apresentado. 

§ 3. o - Ser!t obrigatório aos fundos em 
condomínio a auditoria realizada por auditor 
Independente, registrado no Banco Central. 
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§ 4.• - As cotas de Fundos Mútuos de 
Investimentos constituídas em condomínio 
poderão ser emitidas em forma nominativa, 
endossável ou ao portador. 

§ 5,0 - Os Fundos sàmente poderão 
emitir e manter em circulação cotas ào· por
tadOl' até a metade do número e valor das 
cotas em circulação e somente quando as 
cotas emitidas sob a forma nominativa ou 
endossável pertencerem a mais de 1.000 (m!l) 
condõm!nos. 

§ 6.0 - Nas assembléias de sociedades 
em que participam, os Fundos de Investi
mentos constituídos em 'córidomín!o não po
derão exercer os direitos de voto que cor
responderiam à proporção do número de 
suas cotas emitidas sob a forma ao portador. 

!! '1.0 - As distribuições de resultados 
auferidos pelos Fundos sõbre cotas emitidas 
ao portador ficarão sujeitas ao ínlpõsto de 
renda na fonte à razão de 30% (trinta por 
cento) sõbre o total da distribuição. 

SEÇAO X 

Contas Correntes Bancárias 

Art. 51 - Os bancos e casas bancárias 
que devolvem aos seus depositantes os che
ques por êstes sacados, depois de liquidados, 
poderão fazer prova da movimentação das 
respectivas contas de depósito mediante 
cópia fotográfica ou microfotográfica dos 
cheques devolvidos, desde que mantenham 
êsse serviço . de acôrdo com as normas de 
segurança aprovadas pelo Banco Central. 

Art. 52 - O endõsso no cheque nomina
tivo, pago pelo banco contra o qual foi sa
cado, prova o recebínlento da respectiva Im
portância pela pessoa a favor da qual foi 
emitido, e pelos endossantes subseqüentes. 

Parágrafo único - Se o cheque indica a 
'nota, fatura, conta, cambial, ínlpôsto lan
çado ou declarado a cujo pagamento se des
tina, ou outra causa da sua emissão, o en
dôsso do cheque pela pessoa a favor da qual 
foi emitido e a sua liquidação pelo banco sa
cado provam o pagamento da obrigação in
dicada no cheque. 

SEÇAO XI 

TrlbutaçãÓ de Rendimentos de Títulos 
de Crédito e Ações 

Art. 53 - Está sujeito ao desconto do im
põsto de renda na fonte, à razão de 15% 
(quinze por cento), o deságlo concedido na 
venda, ou colocação no mercado por pessoa 
jurídica a pessoa física, de debêntures ou 
obrigações ao portador, letras de câmbio ou 
outros quaisquer títulos de crédito. 

§ 1.• - Considera-se deságio a diferen
ça para menos entre o valor nominal do tí
tulo e o preço de sua venda ou colocação no 
mercado. 

§ 2.• - Na circulação dos títulos refe
ridos no presente artigo, o impõsto não in
cidirá na fonte nos deságios concedidos entre 
pessoas jurídicas, mas a primeira pessoa ju
rídica que vender ou revender o título a 
pessoa física deverá: 

a) reter o impõsto previsto nes
te artigo, calculado sõbre o 
deságlo referido ao valor no
minal do título; 

b) exigir a identificação do 
adquirente e o recibo corres
pondente ao deságio; 

c) declarar no próprio título a 
retenção do impõsto nos têr
mos da alínea a, e o mon
tante do deságio sôbre o qual 
incidiu; 

d) fornecer ao beneficiário do 
deságio declaração da reten
ção do impõsto, da qual de
verão constar a identificação 
do título e as datas de sua 
negociação · e do seu ven
cimento. 

§ s.• - Os títulos dos quais constar a 
anotação de retenção do impõsto previsto no 
§ 2.•, alínea c, dêste artigo, poderão circular 
entre pessoas jurídicas e físicas sem nova 
incidência do impôsto, salvo se uma pessoa 
jurídica revendê-lo a pessoa física com de· 
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ságio superior ao que serviu de base à inci
dência do impOsto pago, caso em que o im
pOsto incidirá sObre a di1'erença entre o nOvo 
deságio e o já tributado, observado o dis
posto no § 2.• 

§ 4. 0 - O deságio percebido por pes
soas fislcas na aquisição das obrigações ou 
títulos cambiais referidos neste artigo será 
obrigatoriamente incluído pelo beneficiário 
na sua declaração anual de rendimentos, 
classificado como juros, compensando-se o 

· impOsto retido na fonte com o devido, de. 
acOrdo com a declaração anual de rendi
mentos. 

ll 5.0 - Se o prazo entre P. aquisição e 
o vencimento do titulo tiver sido superior a 
12 (doze) meses, a pessoa física beneficiária 
do primeiro deságlo poderá deduzir do res
pectivo rendimento bruto, na sua declaração 
anual do impOsto de renda, a Importância 
correspondente à correção monetária do ca
pit'al aplicado na obrigação ou letra de câm
bio, observadas as seguintes normas: 

a) a correção será procedida 
entre as datas de aquisição e 
liquidação do titulo, segun
do os coeficientes de corre
ção monetária fixados pelo 
Conselho Nacional de Eco
nomia, para a correção das 
Obrigações do Tesouro; 

b) a data e o valor de aquisi
ção serão comprovados atra
vés da declaração de reten
ção do impOsto (§ 2.0 , alf
nea d) anexada à declara
ção. 

§ 6. 0 - Os lucros obtidos por pessoas 
jurídicas na aquisição e revenda, ou liqui
dação, de obrigações e títulos cambiais, In
tegrarão o respectivo lucro real sem com
pensação de impOsto na fonte referido neste 
artigo, se tiver sido pago, e com a dedução 
da correção monetária nos casos e nos têr
mos previstos no § 5.0 

ll 7.0 
- Para efeito da declaração anual 

de renda, o rendimento dos títulos, a que se 

refere o § 5.0, considera-se percebido no 
ano da sua liquidação. 

ll 8.0 
- O disposto no presente artigo 

entrará em vigor a 1.• de janeiro de 1967, 
quando ficarão revogadas as disposições vi
gentes relativas à tributação de deságio, in
clusive a opção pela não identificação do 
respectivo beneficiário; salvo em relação ao 
disposto nos §§ 5.0 e 7.•, que será aplicável 
desde a publicação desta Lei, nos casos em 
que o beneficiário do deságio optar pela sua 
identificação. 

Art. 54 -·os juros de debêntures ou obri
gações ao portador e a remuneração das 
partes beneficiárias estão sujeitos à incidên
cia do impOsto de renda na fonte: 

I - à razão de 15% (quinze por 
cento>, no caso de identifica
ção do beneficiário nos têrmos 
do art. 3,0 , da Lei n.• 4.154, de 
28 de novembro de 1962; 

II- à razão de 60% (sessenta por 
cento), se o beneficiário optar 
pela não identificação. 

Parágrafo único - No caso do Inciso I 
dêste artigo o impô~to retido na fonte será 
compensado com o impOsto devido com base 
na declaração anual de renda, na qual serão 
obrigatoriamente incluídos os juros perce
bidos. 

Art. 54 - A incidência do impOsto de 
renda na fonte a que se refere o art. 18 da 
Lei n.• 4.357, de 18 de julho de 1964, sôbre 
rendimentos de ações ao portador, quando 
o beneficiário não se identifica, fica redu
Zida para 40%. 

Art. 55 - A incidência do impOsto de 
renda na fonte, a que se refere o art. 18 da 
Lei n. • 4. 357, de 18 de julho de 1964, sObre 
rendimentos de ações ao portador, quando 
o beneficiário não se identifica, fica redu
Zida para 25% (vinte e cinco por cento), 
quando se tratar de .sociedade anOnima de 
capital aberto definida nos têrmos do art. 59 
desta Lei, e 40% (quarenta por cento) para 
as demais sociedades . 
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§ 1.• - O ImpOsto de renda. não Inci
dirá na fonte sObre os rendimentos distri
buídos por sociedades anOnimas de capital 
aberto aos seus acionistas titulares de ações 
nominativas, endossáveis ou ao portador, se 
optarem pela. identificação, bem como sõbre 
os juros dos títulos da divida públlca federal, 
estadual ou munlclpal, subscritos voluntà
riamente. 

11 2.• - Para efeito de determinar a 
sua renda líquida. sujeita ao impõsto de 
renda, as pessoas físicas poderão abater da 
renda bruta: 

• 
I - até Cr$ 600.000 (seiscentos mil 

cruzeiros) anuais de dividendos, 
bonificações em dinheiro ou ou
tros !nterêsses distribuídos por 
sociedades a.nônlmas de capital 
aberto às suas ações nominati
vas, endossáveis, ou ao porta
dor, se o beneflclãr!o se iden
tifica; 

II - até Cr$ 200.000 (duzentos mil 
cruzeiros) anuais de juros rece
bidos de títulos da divida públl
ca federal, estadual e municipal, 
subscritos voluntàriamente i 

m - até Cr$ 200.000 (duzentos mil 
cruzeiros) anuais de rendimen
tos distribuídos pelos fundos 
em condomlnio e sociedades de 
Investimentos aludidos na Se
ção IX. 

11 3,0 - A Importância total dedutível 
da renda bruta pelas pessoas físicas ampa
radas pelos Incisos I e III do parágrafo 
anterior não poderá exceder a. Cr$ 600.000 
(seiscentos mil cruzeiros). 

Art. 56 - Para efeito de determinar a 
renda. liquida. sujeita ao ImpOsto de renda, 
as pessoas ffslcas poderão abater de sua 
l'ellda. bruta: 

I - 30% (trinta por cento) das Im
portâncias efetivamente pagas 
para a subscrição voluntária 
de obrigações do Tesouro Na
cional, de Titules da Divida Pú-

bllca de emissão dos Estados e 
Municípios e de ações nomina
tivas ou nominativas endossá
veis de sociedades a.nõnimas de 
capital aberto i 

II - 15% (quinze por cento) das lm
portê.nclas efetlvamente pagas 
para aquisição de quotas ou 
certificados de participação de 
fundos em condomlnlo ou ações 
de sociedades de investimentos, 
aludidas na. Seção IX. 

ll 1.• - Se, antes de decorridos 2 (dois) 
anos da. aquisição, a. pessoa. física vier a 
a.llenar as obrigações e títulos públicos, quo
tas áe participação em fundos de condo~ 

mfnlo, ações de sociedades de Investimento 
ou de sociedades anOnimas de capital aberto, 
deverá incluir, entre o~ rendhnentos do ano 
da alienação, a Importância que tiver abati
do nos têrmos dêste artigo, com relação às 
obrigações, quotas ou ações alienadas. 

§ 2.• - Os abatimentos a. que se refe
rem êste artigo e o anterior não serão 
computados para. determinar. o llm!te esta
belecido no art. 9,0 da Lei n.0 4.506, de 30 de 
novembro de 1964. 

Art. 57 - As sociedades de investimentos, 
a. que se refere o a.rt. 49, que 'tenham por 
objeto exclusivo ·a. aplicação do seu capital 
em carteira. diverslflca.da. de títulos ou valO
res mobillãrlos, e os fundos em condomfnlo 
aludidos na. Seção IX, não são contribuin
tes do lmpôsto de renda., desde que distri
buam anualmente os rendimentos auferidos. 

Art. 58 - Na. emissão de ações com ágio 
pelas companhias de capital subscrito ou 
autorizado, as Importâncias recebidas dos 
subscritores, além do valor nominal das 
ações, constituem capital excedente; não 
serão tributadas como rendimento da. pessoa 
jurldica.. 

Art, 59- Caberá ao Conselho Monetá
río Nacional fixar periodicamente as condi
ções em que, para efeitos legais, a sociedade 
anOnima. é considerada. de capital aberto. 

§ 1.• - A deliberação do conselho Mo
netário Nacional, aumento.ndo as exlsêncla.s 
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para a conceltuação das sociedades de ca
pital aberto, sômente entrará em vigor no 
exercício financeiro que se Inicie, no mfnlmo, 
seis meses depois da data em que fôr publi
cada a deliberação. 

I! .2.• - Para efeito do cálculo da per
centa€em mínima do ca.pltal com direito a 
voto, representado por ações efetlvamente 
cotadas nas Bôlsas de Valôres, o Conselho 
Monetário Nacional levará. em conta a par
ticipação acionâria da União; dos Estados, 
dos Municípios, das autarquias, bem como 
das Instituições de educação e de assistência 
social, das fundações e das ordens religiosas 
de qualquer culto. 

SEÇAO XII 

Da Alienação de Ações das Sociedades 

de Economia Mista 

Art. 60 - O Poder Executivo poderá pro
mover a alienação de ações de propriedade 
da União, representativas do capital de so
ciedades de economia mista e de suas sub
sidiárias, mantendo 51% (cinqUenta e um 
por cento), no mfnlmo, das ações das emprê
sas nas quais mantém ou deva assegurar o 
contrôle estatal. 

Parágrafo único - ll: excluída das disposi
ções dêste artigo a Petróleo Brasileiro S. A. 
- PETROBRAS. 

Art. 61- O Conselho Monetário Nacio
nal fixará a participação da União nas dlfe
ren,tes sociedades referidas no artigo ante
rior, ouvido o Conselho de Segurança Na
cional nos casos de sua competência e no 
das emprêsas cujo contrôle estatal é deter
minado em lei especial, e estabelecerá as 
normas que serão observadas para a aliena
ção, respeitadas as seguintes condições: 

I - a alienação será. precedida da 
reavaliação do ativo das socie
dades, feita com observância da 
legislação vigente, ficando as 
mesmas Isentas do recolhimen
to do lmpôsto de renda devido 
sôbre a parcela da reavaliação 
proporcional à participação da 
União em seu capital social; 

II - as ações serão negociadas atra
vés do sistema de distribuição 
Instituído no art. 5.0 desta Lei, 
com a participação do Banco 
Central, na forma do Inciso IV, 
do art. 11, da Lei n.• 4.595, de 
31 de dezembro de 1964; 

III - poderão ser recebidos como pa
gamento de 60% (sessenta por 
cento) do preço das ações os 
comprovantes de créditos dos 
contribuintes, relativos aos adi
cionais e empréstimos compul
sórios vinculados ao lmpôsto de 
renda, exceto aquêles que se 
destinem à subscrição compul
sória de Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional; 

SEÇAO XIII 

Das Sociedades Imobiliárias 

Art. 62 -As sociedades que tenham por 
objeto a compra e venda de Imóveis cons
truidos ou em construção, a construção e 
venda de unidades habitacionais, a Incor
poração de edificações ou conjunto de edifi
cações em condomínio e a venda de terrenos 
loteados e construidos ou com a construção 
contratada, quando l'evestirem a forma anó
nima, poderão ter o seu . capital dividido em 
ações nominativas ou nominativas endossá
veis. 

Art. 63 -Na alienação, promessa de alie
nação ou transferência de direito à aquisi
ção de Imóveis, quando o adquirente fôr 
sociedade que tenha por objeto alguma das 
atividades referidas no artigo anterior, a 
pessoa física que alienar ou prometer alienar 
o Imóvel, ceder ou prometer ceder o direito 
à sua aquisição, ficará sujeita. ao !mpôsto 
sôbre lucro Imobiliário, à taxa de 5% (cinco 
por cento). 

§ 1.• - Nos casos previstos neste arti
go, o contribuinte poderá. optar pela subscri
ção de Obrigações do Tesouro, nos têrmos do 
art. s.•, § s.•, da Lei n.• 4.357, de 16 de julho 
de 1964. 

§ 2. • - Nos casos previstos neste arti
go, se a sociedade adquirente vier, a qual-
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quer tempo, a alienar o terreno ou transfe
rir o direito à sua aquisição sem construí-lo 
ou sem a simultânea contratação de sua 
construção, responderá pela diferença do 
ImpOsto da pessoa física, entre as .ta.xàs nor
mais e a prevista neste artigo, diferença qu~;~ 
será atuallzada nos têrmos do art. 7. 0 , da 
Lei n.0 4.357, de 16 de julho de 1964. 

Art. 64- As sociedades que tenham por 
objeto alguma das atlvidades referidas no 
art. 62 poderão corrigir, nos têrmos do 
art. 3.0 da Lei n.0 4.357, de 16 de julho de 
1964, o custo do te!'l'.eno e da construção 
objeto de suas transações. 

I! 1.0 - Para efeito de determinar o 
auferido pelas sociedades mencionadas nes
te artigo, o custo do terreno e da construção 
poderá ser atuallzado, em cada operação, 
com base nos coeficientes a que se refere o 
art. 7.0, § 1.0, da Lei n.0 4.357, de 16 de julho 
de 1964, e as diferenças nominais resultan
tes dessa atualização terão o mesmo trata
mento fiscal previsto na lei para. o resulta
do das correções a que se refere o art. 3.0 

da referida lei, mas o ImpOsto que sObre elas 
Incidir será. compensável com o ImpOsto de 
pessoa jurídica devido pela sociedade sôbre 
o seu lucro real. 

I! 2.0 - Nas operações a prazo, das so
ciedades referidas neste artigo, a apuração 
do lucro obedecerá ao disposto no parágrafo 
anterior, até o final do pagamento. 

Art. 65 - Por proposta do Banco Na
cional de Habitação, o Conselho Monetário 
Nacional poderá autorizar a emissão de Le
tras Imobiliárias com prazo superior a um 
ano. 

Parágrafo único - O Banco Nacional de 
Habitação deverá regulamentar, adaptan
do-as ao disposto nesta Lei, as condições e 
características das Letras Imobiliárias pre
vistas no art. 44 da Lei n.0 4.380, de 21 de 
agOsto de 1964. 

SEÇAO XIV 

Alienação Fiduciária em Garantia 

Art. 66 - Nas obrigações garantidas por 
al!enação flduciárla de bem móvel, o credor 

tem o domlnio da coisa alienada, até a II· 
quidação da dívida garantida. 

§ 1.0 
- A alienação flduclárla em ga

ran.tla sàmente se prova por escrito, e seu 
Instrumento, público ou particular, qualquer 
que seja o seu valor, cuja cópia será arqui
vada no registro de títulos e documentos, sob 
pena de não valer contra terceiros, conterá 
o seguinte: 

a) o total da dívida ou sua es
timativa; 

b) o prazo ou a época do pa
gamento; 

c) a taxa de juros, se houver;: · 

d) a descrição da coisa objeto 
da alienação e os elementos 
Indispensáveis à sua Identi
ficação. 

§ 2.0 
- O Instrumento de alienação fi· 

duc!árla transfere o domlnlo da coisa alie
nada, Independentemente da sua tradição, 
continuando o devedor a possuí-Ia em nome 
do adquirente, segundo as condições do con
trato, e com as responsabilidades de deposi· 
tárlo. 

§ 3.0 - Se, na data do Instrumento de 
alienação flduclárla, o devedor ainda não ti· 
ver a posse da coisa alienada, o domlnio des· 
sa se transferirá ao adquirente, quando o 
devedor entrar na sua posse. 

§ 4.0 - Se a coisa alienada em garan
tia não se Identifica por números, marcas e 
sinais Indicados no Instrumento de alienação 
flduclárla, cabe ao proprietário fiduciário 
o Onus da prova, contra. terceiros, da ldentl· 
dade dos bens do seu domlnio que se encon· 
tram em poder do devedor. 

§ 5.0 - No caso de !nad!mplemento da 
obrigação garantida, o proprietário pode 
vender a coisa a terceiros e aplicar o preço 
da venda no pagamento do seu crédito e 
das despesas decorrentes da cobrança, entre· 
gando ao devedor o saldo porventura apu
rado, se houver. 

§ 6. 0 
- Se o preço da venda di!< coisa 

não bastar parn pagar o crédito do proprle· 
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tárlo fiduciário e despesas, na forma do pa
rágrafo anterior, o devedor continuará pes
soalmente obrigado· a pagar o saldo devedor 
apurado. 

ll 7.0 - t nula a cláusula que autorize 
o proprietário fiduciário a ficar com a coisa 
alienada em garantia, se a dívida não fôr 
paga no seu vencimento. 

11 8, o - o proprietário fiduciário, ou 
aquêle que comprar a coisa, poderá reivin
dicá-la do devedor ou de terceiros, no caso 
do § 5. 0 dês te artigo. 

11 9. 0 - Aplica-se à alienação flduclárla 
em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 
763 e 802 do Código Civil, no que couber. 

11 10 - O devo dor que alienar, ou der 
em garantia a terceiros, coisa que já aliena
ra flduclàriamente em garantia, ficará su
jeito à pena prevista no art. 171, § 2.0 , ln· 
ciso I, do Código Penal. 

SEÇAO XV 

Dlsposições Diversas 

Art. 67 -O Conselho Monetário Nacional 
poderá autorizar emissões de Obrigações do 
Tesouro a que se refere a Lei n. 0 4.357, de 
16 de julho de 1964, com prazos Inferiores a 
três anos. 

Art. 68 - O resultado líquido das corre
ções monetárias do ativo Imobilizado e do 
capital de giro próprio, efetuadas nos têrmos 
da legislação em vigor, poderão, à opção da 
pessoa jurldlca, ser Incorporados ao capital 
social ou a reservas. 

11 1.0 - No caso de correção monetária 
do atlvo Imobilizado, o impõ~to devido, sem 
prejuízo do disposto no art. 76 da Lei 
n. o 4.506, de 30 de novembro de 1964, Incidirá 
sôbre o aumento líquido do atlvo resultante 
da correção, Independentemente da sua ln
corporação ao capital. 

11 2.0 
- Os resultn~os das correções 

monetárias serão considerados reservas para 
efeito da apuração de excesso de reservas 
em relação ao capital social. 

11 3.0 - O Conselho Monetário Nacional 
poderá excluir da obrigatoriedade do § 2.0 as 

emprêsas que requererem e justificarem a 
exclusão. 

11 4.0 - As sociedades que no corrente 
exercício, e em virtude de correção monetá
ria, tenham aprovado aumento de capital 
ainda não registrado pelo Registro de Co
mércio, poderão usar da opção prevista nes
te artigo, desde que paguem lmpõsto nos têr
mos do § 1.0 

Art. 69 - Os fundos contábels de nature
za financeira, em estabelecimentos oficiais 
de crédito, para aplicação de doações, dota
ções ou financiamentos, obtidos de entida
des nacionais ou estrangeiras, não Incluídos 
no orçamento, dependem de decreto do Pre
sidente da República. 

11 1. 0 
- Os fundos contábels consistirão 

de conLa~ gráficas abertas e serão exclusi
vamente para os objetlvos designados pelo 
decreto do Poder Executivo, admitidas ape
nas as deduções necessárias ao custeio das 
operações. 

ll 2.• - O decreto executivo de constl· 
tulção de fundo deverá Indicar: 

I - origem dos recursos que o cons
tituirão; 

n - objetlvo das aplicações, explici
tando a natureza das operações, 
o setor de aplicação e demais 
condições; 

UI - mecandsmo geral das operações; 

IV - a gestão do fundo, podendo 
atribuí-la ao próprio estabeleci
mento de crédito no qual será 
aberta a conta, ou a um admi
nistrador ou órgão coleg!ado; 

V - a representação atlva e passiva 
do órgão gestor do fundo. 

Art. 70 - O. ImpOsto de consumo, relativo 
a produto Industrializado, saído do estabele
cimento produtor dlretamente para depósito 
em armazém geral, poderá ser recolhido, me
diante gula especial, na quinzena Imediata
mente subseqUente à sua 'sãida do armazém 
geral. :· .. : · 

11 1.0 
- Para o transporte do produto 

até o armazém geral a que se destinar, o es-
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tabeleclmento produtor remetente emitirá 
gula de trânsito, na forma do art. 54 da Lei 
n.0 4.502, de 30 de novembro de 1964. 

§ 2.0 - A emprêsa de armazém geral fl
ca obrigada a manter escrituração que per
mita à repartição fiscal competente o con
trôle da movimentação de produtos feita na 
forma supra, da qual constarão os tipos, 
quantidades, lotes, valOres, destinos e notas 
fiscais respectivas. 

§ s. o - No verso do recibo de depósito 
do warrant e da guiá, 'de trânsito, emitidos 
para êstes fins, constará expressa referência 
ao presente artigo de lei e seus parágrafos. 

§ 4." - Não terá aplicação êste artigo 
de lei nos casos do art. 26, Incisos I e II, da 
Lei n.O 4.502, de 30 de novembro . de 1964. 

§ 5,0 - O Departa.mento de Rendas In
ternas do Ministério da Fazenda expedirá as 
Instruções e promoverá os formulários neces
sários ao cumprimento do presente disposi
tivo. 

Art. 71 - Não se aplicam aos títulos da 
Dívida Pública Federal, Estadual ou Muni
cipal, as disposições do art. 1.509 e seu pará
grafo único, do Código Civil, ficando, conse
qüentemente, a Fazenda Pública da União, 
dos . Estados e dos Municípios, excluídas da 
formalidade de Intimação prevista neste ou 
em quaisquer outros dispositivos legais regu
ladores do processo de recuperação de títu
los ao portador, extraviados. 

§ 1.• - Os juros e as amortizações ou 
resgates dos títulos a que se refere êste ar
tigo serão pagos, nas épocas próprias pelas 
repartições competentes, à vista dos cupões 
respectivos, verificada a autenticidade dêstes 
e Independentemente de outras formalidades. 

§ 2.• -Fica dispensada, para a caução 
de títulos ao portador, a certidão a que se 
refere a primeira parte da alínea a do § 1.0 

do art. 860, do Regulamento Geral de Conta
bilidade Pública, ou outros documentos se
melhantes. 

Art. 72 - Ninguém poderá gravar ou pro
duzir cllchês, compor tipogràflcamente, im
primir, fazer, reproduzir ou fabricar, de qual-

quer forma, papéis representativos de ações 
ou cautelas, que os representem, ou títulos 
negociá veis de sociedades, sem autorização 
escrita e assinada pelos respectivos represen
tantes legais, na quantidade autorizada. 

Art. 73 - Ninguém poderá fazer, imprimir 
ou fabricar ações de sociedades anOnimas, ou 
cautelas que as representem, sem autoriza
ção escrita e assinada pela respectiva repre
sentação legal da sociedade, com firmas re
conhecidas. 

§ 1.• - Ninguém poderá fazer, imprimir 
ou fabricar prospectos ou qualquer mate_rial . 
de propaganda para venda de ações de so: 
ciedade anonima, sem autorização dada pela. 
respectiva. representação legal da. sociedade. 

11 2. • - A violação de qualquer dos dis
positivos constituirá crime de ação pública, 
punido com pena de 1 a 3 anos de detenção, 
recaindo a responsabilidade, quando se tratar 
de pessoa jurídica, em todos os seus d!re
tores. 

Art. 74 - Quem colocar no mercado ações 
de sociedade anOnima ou cautelas que a re
presentem, falsas ou falsificadas, responderá 
por delito de ação pública, e será punido com 
pena de 1 a 4 anos de reclusão. 

Art. 75 - O contrato de câmbio, desde que 
protestado por oficial competente para o 
protesto de títulos, constitui Instrumento 
bastante para requerer a ação executiva. 

11 L" - Por esta via, o credor haverá 
a diferença entre a. taxa de câmbio do con
trato e a da. data em que se efetuar o paga
mento, conforme cotação fornecida pelo Ban
co Central, acrescida dos juros de mora. 

11 2. • - Pelo mesmo .rito, serão proces
sadas as a.ções para cobrança dos adianta
mentos feitos pelas Instituições financeiras 
aos exportadores, por conta do valor do con
trato de câmbio, desde que as importâncias 
correspondentes estejam averbadas no con
trato, com anuência do vendedor. 

11 s.• - No caso de falência ou concor
data, o credor poderá pedir a restituição 
das Importâncias adiantadas, a que se refere 
o parágrafo anterior. 
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Art. 76 - O Conselho Monetário Nacional, 
quando ·entender aconselhável, em face de 
situação conjuntural da economia, poderá 
autorizar as companhias de seguro a aplica
rem, em percentagens por êle fixadas, parte 
de suas reservas técnicas, em letras de câm
bio, ações de sociedades anôn!maa de capital 
aberto, e em quotas de fundos em condomí
nio de títUlos ou valOres mobiliários. 

Art 77 - Os contribuintes em débito para 
com a Fazenda Nacional, em decorrência do 
não-pagam.ento do impOsto do sêlo federal, 
incidente sõbre contratos ou quais9uer ou
tros atos jurídicos em que tenham sido par
te ou interveniente a União, os Estados, os 
MUnicípios, o Distrito Federal, os Territórios, 
e suas autarquias, levados a efeito anterior
mente à Lei n.• 4.388,· de 28 de agõsto de 
1964, poderão, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação desta Lei, reco
lher aos cofres federais o impOsto devido, 
isentos de qualquer penalidade ou ·correção 
monetária. 

Art. 78 - A alínea i do art. 20 do Decreto
Lei n.• 2.627, de 26 de setembro de 1940, pas
sa a vigorar com a seguinte redação : 

"i) as assinaturas de 2 · (dois) d!retores, 
se a emprêsa possuir mais de 1 (um), 

ou as de dois procuradores com podêres 
especiais, cujos mandatos devem ser pre
Viamente registrados na BOlsa. de ValO
res em que a sociedade seja Inscrita, 
juntament!l com os respectivos fac simi
les de assinaturas." 

Art. 79 - O art. 21 do Decreto-Lei n.• ... 
2.627, de 26 de setembro de 1940, é acrescido 
do seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único - Nenhuma ação ou 
titulo que a. represente poderá ostentar 
Valor nominal inferior a Cr$ 1. 000 (um 
mil cruzeiros) • " 

Art. 80 - É fixado o prazo máximo de 12 
(doze) meses, a contar da data da publica
ção desta Lei, para que as companhias ou 
sociedades anOnimas, cujas ações ou tituios 
que as representem tenham o valor nominal 
inferior a Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) pro· 
videnclem o reajustamento delas para êste 

valor, através da necessária modificação es
tatutária, sob pena de não terem os seus ti
tulas admitidos à cotação nas BOlsas de Va
lOres. 

Art. Sl - Os membros dos Conselhos Ad
ministrativos das Caixas Económicas Fe
derais nos Estados serão nomeados pelo Pre
sidente da República, escolhidos entre bra
sileiros de ilibada reputação e notória . ca
pacidade em assuntos administrativos ou 
económico-financeiros, com o mandato de 
5 (cinco) anos, podendo ser reconduzidos. 

Parágrafo único - As nomeações de que 
trata o artigo anterior, bem como as desig
nações dos Presidentes dos respectivos Con
selhos, também pelo Presidente da Repúbli
ca, independerão da aprovação do Senado 
Federal, prevista no § 2.0 do art. 22 da Lei 
n.• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 82 - Até que sejam expedidos os Tí
tUlos da Dívida Agrária, criados pelo art. 105 
da Lei n.• 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
poderá o Poder Executivo, para os fins pre
vistos naquela Lei, se. utilizar das Obriga
ções do Tesouro Nacional - Tipo Reajustá
vel - criadas pela Lei n.• 4. 357, de 16 de ju
lho de 1964. 

Parágrafo único - As condições e vanta
gens asseguradas aos Títulos da Olvida Agrá
ria serão atribuídas às Obrigações ·do Tesou
ro Nacional - Tipo Reajustável - emitidas 
na forma dêste artigo, e constarão obrigato
riamente dos respectivos certificados. 

Art. 83 - A presente Lei entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 84 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão Mista incumbida de re
latar o veto.) 

MENSAGEM 
N.• 292, DE 1965 

(N.• 521, na. origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Se
nado Federal: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência que, no uso das atribuições que me 
conferem os artigos 70, § 1.•, e 87, II, da 
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Constituição Federal, resolvi vetar, parcial
mente, o Projeto de Lei da Câmara n.• ..... 
2.753-D/65 (no Senado n.• 108/65), que 
transforma a Escola de Medicina e Cirurgia 
do Rio. de Janeiro em fundação, e dá outras 
providências. 

Incide o veto sôbre o parágrafo único do 
artigo 9.0 , que considero contrário aos lnte-. 
rêsses nacionais. 

Ba~ões 

O parágrafo vetaoo conflita com outros 
dispositivos do projeto, uma vez que estabe
lece prazo de 30 dias para que a Congrega
ção da Escola encaminhe a lista. de 3 (três) 
professôres, dentre os quais será escolhido 
o Presidente dà Fundação, que será o Diretor 
da Escola, enquanto que pelo art. 1.0 a trans
formação da Escola em Fundação só ocorre
rá após a aprovação de seu Estatuto. :tl:ste, 
elaborado dentro de 60 dias depois da apro
vação da Lei, será ainda submetido ao Con
selho Federal de Educação. 

ti: evidente a Inconveniência de tomar as 
providências de nomeação de nõvo Diretor 
antes de realizada a transformação da Esco
la em Fundação, o que exigirá: 

-·elaboração do projeto de Estatuto; 
- aprovação pelo Conselho Federal de 

Educação; 
- aprovação do ato pelo Presidente da 

República; e 
- inscrição no Cartório de Registro Civil. 

Por outro lado, até mesmo o prazo de du
ração de mandato do Diretor da Escola será 
ainda estabelecido no Estatuto a ser elabo
rado. 

Torna-se, assim, desaconselhável a esco
lha de Diretor na fase de organização da no
va instituição, evitando-se uma descontinui
dade administrativa, até a nomeação do 
Diretor-Presidente. 

São estas as razões que me levaram a ve
tar, parcialmente, o projeto em causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasília, em 14 de julho de 1965. -
H. Castello Branco. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Transforma a Escola de Medicina e 
Cirurgia do Blo de Janeiro em Funda
ção, e dá outras providências. 

O Congresso Nac!onal decreta: 

Art. 1.•- A Escola de Medicina e Cirur
gia do Rio de Janeiro, federalizada pela Lei 
n.• 3.271, de 30 de setembro de 1957, fica 
transformada em Fundação, nos têrmos da 
Lei n.• 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 
desta Lei, mediante a aprovação de seu Es
tatuto. 

Parágrafo único - O ato constitutivo da 
Fundação será aprovado pelo Poder Executi
vo e Inscrito no Registro Civil, figurando 
como Instituidor o Govêmo Federal. 

Art. 2.• - A Fundação Escola de Medici
na e Cirurgia do Rio de Janeiro terá perso
nalidade Jurídica, com sede e fôro na Cidade 
do Rio de Janeiro, e gozará de autonomia di· 
dátlca, financeira, admlnlstratlva e · disclpli· 
nar. 

Art. 3.• - A manutenção da Fundação Es
cola de Medicina e Cirurgia do Rio de Ja
neiro, no coi:rente exercício, correrá à conta 
das verbas consignadas, no vigente Orçanlen
to da República, para a Escola de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, o qual deverá 
destinar, anualmente, recursos para a ma
nutenção e desenvolvimento do estabeleci
mento, nos têrmos do art. 21 da Lei n.• 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961. 

Art. 4.• - O património da Fundação Es
cola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janei
ro será constituído de: 

a) bens móveis e Imóveis que 
foram Incorporados ao patri
mónio da União, em cumpri
mento à Lei n.• 3.271, de 30 
de setembro de 1957; 

b) os saldos dos exercícios fi· 
nancelros; 

c) os aux!llos, doações e lega
dos, recebidos de entidades 
públicas e privadas; 
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Parágrafo único - Ficam transferidos pa
ra a Fundação Escola de Medicina e Cirurgia 
do Rio de Janeiro todos os direitos decor
rentes da desapropriação a que se refere o 
Decreto n.• 53.335, de 23 de dezembro de 
1963. 

Art. 5.0 - A receita da Fundação Escola 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 
provém de: 

a) auxilio global, para manu
tenção e desenvolVImento, 
Inscrito anualmente no Or
çamento da União, por fôrça 
do art. 21, da Lei n.• 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961: 

b) rendas patrimoniais; 

c) rendimentos de se r v Iço s 
prestados; 

d) contribuição escolar. 

Art. 6,0 - A Fundação- Escola de Medlcl· 
na e Cirurgia do Rio de Janeiro poderá Im
portar, com Isenção de Impostos alrandegá
rios, excluída a taxa de despacho aduanei
ro, os equipamentos de laboratórios, as pu
blicações, os materiais científicos e didáticos 
de qualquer natureza de que necessitar para 
o seu funcionamento, desde que não tenham 
similar na Indústria nacional. 

Art. 7. • - Aos atuals serVIdores dos qua
dros do Ministério da Educação e Cultura, 
lotados na Escf!la de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro, fica assegurado o direito de 
optarem, dentro de 90 (noventa) dias, pela 
situação em que se encontram ou pela de 
empregados regulados pelas leis trabalhis-
tas. · 

§ ·1.0 - Os funcionários que optarem 
pela permanência no Quadro a que perten
cem continuarão em exercício na Fundação 
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de J a
nelro, na qualidade d~ pessoal cedido, sem 
prejuízo de suas vantagens. 

§ 2.0 - Os cargos Integrantes dos Qua~· 
dros do Ministério da Educação e Cultura, 
ocupados por funcionários que optarem pelo 
Quadro próprio da Fundação, serão consl-

derados extintos, efetuando-se supressões 
dos cargos Iniciais à medida que se vaga
rem. 

I! 3.0 - Ficam suprimidas as funções 
gratificadas atualmente existentes nos Qua
dros do Ministério da Educação e Cultura, 
com lotação na Escola de Medicina e Cirur
gia do Rio . de Janeiro. 

Art. 8.0 - À Fundação Escola de Medici
na e Cirurgia do Rio .de Janeiro, dentro de 
60 (sessenta) dias, organizará o projeto de 
seu Estatuto, submetendo-o à aprovação do 
Conselho Federal de Educação. 

Art. 9.0 - A Fundação será dirigida pelos: 

a) Presidente, que será o D!re
tór da Escola, nomeado pelo 
Presidente da República, de 
uma lista tríplice de profes
sOres catedráticos, eleitos pe
la Congregaçil.o, em três es
crutínios, por votação uni
nominal e secreta; 

b) Congregaç§.o, composta dos 
professõres catedráticos, dos 
ocupantes de cátedras em 
exercício e de representantes 
dos docentes nlto catedráti
cos e do corpo discente; 

c) Conselho Dep art amen
t a 1 , composto dos Chefes 
dos Departamentos e de re
presentação do corpo dis
cente; 

d) Conselho de Curadores, com
posto de 6 <seis) membros 
efetlvos e de 6 (seis) suplen
tes, com mandatos de 6 (seis) 
anos, renováveis pelo têrço 
de dois anos. 

Parágrafo único - Dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da· VIgência da pre
sente Lei, a Congregação ·da Escola encami
nhará a lista mencionada na letra a. 

Art. 10 - Os membros do Conselho de 
Curadores serão nomeados pelo Presidente 
da República dentre pessoas de notório saber 
e Ilibada reputação. 
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Art.ll-Compete ao Conselho·de 
Curadores aprovar o orçamento anual, fis
calizar a sua execução, bem como aprovar 
modificações no decurso do exerofclo e auto
rizar os atos do Presidente da Fundação não 
previstos no Estatuto. 

Art. 12 - Os cargos do magistério serão 
providos de acôrdo com o art. 168 da Cons
tituição Federal e a legislação federal espe
cifica. 

Art. 13- A Dlretoria da Fundação pres
tará contas, anúalmente, ao Tribunal de 
Contas da União. 

Art~ 14 - Esta Lei entra em vigor na da· 
ta de sua publicação. 

Art •. 15 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão Mista incumbida de re
latar o veto.) 

MENSAGEM 
N.0 293, DE 1965 

(N.• 522, na origem> 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Se· 
nado Federal: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência que, no uso das atribuições que me 
conferem os artigos 70, § 1.• e 87, II, da Cons
tituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, 
o Projeto de Lei da Câmara n.• 2. 736-B/65 
(no Senado n.0 103/65), que exclui do regime 
de prévio licenciamento e de visto consular 
Importações realizadas pelos Ministérios MI· 
litares. 

Incide o veto sõbre as seguintes expres
sões, constantes do parágrafo único do 
art. 2.0 : "tendo sido previamente autorizado 
pelo Presidente da República", que considero 
contrárias aos lnterêsses nacionais. 

Razões 

A proposição, em exame, pretende, tendo 
em vista a segurança nacional, facilitar as 
Importações de armamento, materiais e equi
pamentos, sem similar nacional registrado. 

Foi, assim, propositadamente que não fi
gurou a exigência do dispositivo ora vetado, 

wna vez que a autorização prévia do Presi
dente da República para essas Importações, 
além de ampliar os encargos do Chefe do 
Executivo, que seriam estendidos até a pe
quenos problemas administrativos, dificulta
rá o processamento da aquisição de material 
mllltar, que deve ser simplificado, por se des
tinar a !lns exclusivamente ele segurança na
cional. 

A autorização prévia do Presidente· da 
República poderá ocasionar atrasos nas Im
portações, com conseqüências danosas aos 
~terêsses do Pais. 

Cumpre ressaltar, finalmente, que a con
cessão das facllldades previstas no projeto 
está cercada das cautelas necessárias, pois 
ficará condicionada, em cada caso, à decla
ração do titular da Pasta respectiva, de que 
as Importações se destinam a fins exclusi
vamente militares e são de lnterêsse para a 
segurança nacional. 

São estas as razões que me levaram a ve
tar, parcialmente, o projeto . em causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasllla, em 14 de julho de 1965. -
H. Castello Branco. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Exclui do regime de prévio licencia
mento e de visto consular importações 
reallzadàs pelos Ministérios · Militares, · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - São excluídos do regime de li
cença prévia e de visto consular os produ
tos, bens, materiais e equipamentos milita
res cedidos ao Brasil ·por fôrça de tratados 
ou acôrdos de assistência militar. 

Art. 2.• - São também excluidas do regi
me de licença prévia e, quando fôr o caso, 
da exigência do certificado de cobertura 
cambial, bem como de visto consular, as Im
portações de armamento, materiais e equi
pamentos, sem similar nacional registrado, 
desde que consignadas aos Ministérios Mlll· 
tares ou por êstes realizadas dlretamente, à 
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conta de créditos orçamentários próprios, 
transferidos para o exterior. 

Parágrafo único - A exclusão a que se re
fere o presente artigo ficará condicionada, 
em cada caso, à declaração do titular da 
Pasta respectiva, de que a importação . se 
destina a fins exclusivamente mWtares e Slio 
de !nterêsse para. a segUrança nacional, tendo 
sido previamente autorizado· pelo Presidente 
da Repúbllca. 

Art. 3.• - O Poder Executivo baixará, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a regulamentaçlio 
desta Lei. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, Inclusive quanto à 
obrigatoriedade nos Estados estrangeiros. . 

Art. s.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão Mista incumbida de re
latar o veto.) 

MENSAGEM 
N.• 294, DE 1965 

(N.• 527, na origem) 

Excelent!ssimo Senhor Presidente do · se
nado Federal: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa. Ex
celência que, no uso das atribuições que me 
conferem os arts. 70, § 1.0 , e 87, n, da Cons
t!tu!çlio Federal, resolvi vetar, parcialmente, 
o Projeto de Lei da Câmara. n.• 2.793-B/65 
<no Senado, n.• 117/65), que dispõe sôbre a 
!nspeção e f!scallza.çlio de Ingredientes, a:l!
mentos e produtos destinados à alimentação 
anima:!, e dá outras providências. 

Incide o veto sObre a expressão "e técni
cos", constante do. artigo 6.0, que considero 
contrária aos !nterêsses nacionais. 

Razões. 

O dispositivo, tal como está redigido, esten
de a qualquer técnico um encargo para o 
desempenho do qual se fa.z mister o conheci
mento de "nutrição anima:!", ciência. esta· 
que, em nosso País, só é ministrada nos cur
sos de medicina veterinária e engenharia 
agronómica. 

Sendo assim, deve ser mantido o princí
pio de pr!vat!v!dade, constante do projeto 
original encaminhado pelo Poder Executivo, 
atendendo ao seu objet!vo que é o de comer
cialização de alimentos explorados econOmi
camente e destinados aos animais. 

S!ío estas as razões que me levaram a ve
tar, parcialmente, o projeto em ·causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasfi!a, em 15 de julho de 1965. 
H. Castello Branco. 

PROJETO A QUE .SE REFERE O VETO 

Dispõe sôbre a insl)eção e fiscalização 
de Ingredientes, alimentos e produtos 
destinados à alimentação animal, e dá 
outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - ll: estabelecida a obrigatorieda
de da inspeção · e fiscalização sob o ponto de 
vista industrial, comercia:!, bromatológ!co e 
h!g!ênico-san!tár!o de tOdas as matérias
primas, produtos e subprodutos, de origem 
animal, vegetal, mineral e biológicos, recebi
dos, manipulados, preparados, transformados, 
acondicionados, armazenados e em trânsito, 
que forem destinados à alimentação dos ani
mais. 

Parágrafo único - A lnspeção e fiscaliza
ção de que ·trata o presente artigo serão ex
tensivas. aos Ingredientes, aditivos, a:l!mentos 
e produtos preparados, suas fórmulas· e mis
turas, seja qual fOr a sua denominação, des
de que empregados ·ou que sejam susceptí
veis de emprêgo na alimentação animal. 

Art. 2. • - A !nspeção e a f!scal!za.ção pre
vistas na presente .Lei far-se-ão: 

. \ 

a(·nos•estabelecimentos que for
. necem matér!as-prl~nas des-

:.;; •: I' 

tlnadas ao preparo dêsses ali-
mentos; 

b) nos portos e postos de fron
teiras, quando se tratar de 
comércio Interestadual e 1m-
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portação e exportação de 
matérias-primas e alimentos 
preparados; 

r) nas indústrias; 

d) nos armazéns, inclusive de 
cooperativas, e casas ataca
distas e varejistas; 

e) em quaisquer outros · locais 
previstos na regulamentação 
da presente Lei. 

Art. 3,0 ~ São; oompetentes pru:a realizar 
a inspeção e fiscalização estabelecidas pela 
presente Lei: 

a) O Ministério da. Agricultura, 
por intermédio de seus ór
gãos competentes, privativa
mente, nos estabelecimentos 
constantes do art. 2.0 desta. 
Lei, que façam comércio In
terestadual e Internacional, 
no todo ou em parte; 

b) as Secretarias ou Departa
mentos de Agricultura dos 
Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal, nos estabe
lecimentos referidos nas alí
neas a, c, d e e, do art. 2.0 

citado, que façam apenas 
comércio municipal ou inter
municipal. 

Parágrafo único - Mediante convênio, po
derá o Ministério da. Agricultura. delegar . a 
atribUição prevista na allnea a às Secretarias 
de Agricultura ou órgãos correspondentes nos 
Estados, Territórios e Distrito Federal. 

Art. 4. • - A lnspeção ou fiscalização do 
Ministério da. Agricultura, ressalvada. a· hi
pótese prevista no parágrafo único do art. 3.•, 
Isentará o estabelecimento ou local da. fisca
lização ou lnspeçlío estadual ou municipal, 
ficando expressamente vedada a. duplicidade 
de fiscalização. 

Art. 5.0 - Somente as pessoas físicas ou 
jurídicas, Inclusive cooperativas, associações 
de classe e entidades congéneres, devidamen
te registradas no órgão competente do MI
nistério da Agricultura, poderão receber, ma-

nlpular, preparar acondicionar, armazenar, 
distribUir ou vender matérias-primas ou ali
mentos manipulados para animais. 

Art. 6. • - A responsabilidade técnica das 
fábricas de rações será privativa de veteriná
rios, agrônomos e técnicos portadores de di
ploma, devidamente registrados nos órgãos 
oficiais, 

Art. 7.• ·- O Poder Executivo, a.través do 
Ministério da Agricultura, baixará, no prazo 
de 90 <noventa) dias, o regulamento e de
mais atos complementares que se fizerem ne
cessários para o cumprimento das disposi-
ções contidas na. presente Lei. . · 

Art. s.• - A regulamentação de que trata 
a presente ·Lei abrangerá: 

a) a. definição e classificação 
dos estabelecimentos e fir
mas; 

b) ns exigências para o registro, 
inclusive de revendedores de 
produtos "destinados à ali
mentação animal; 

c) as exigências 'm!nimas para 
construção, instalação, equi
pamento e condições sanitá
rias adequadas dos estabele
cimentos; 

d) a obrigatoriedade do forne
cimento de dados estatfsti
·cos; 

!l) as normas e rotinas de ins
peç!ío a serem adota.das nas 
fases de recebimento, mani
pulação, preparação, acon
dicionamento, armazenagem, 
distribuição e venda de ma
térias-primas e alimentos 
preparados; 

f) a fixação de normas e carac
ter'istlcas de rações concen
tradas, suplementos, mistu
ras minerais e vitam!nlcas, 
destinados à alimentação dos 
animais de diversas espécies 
e Idades, bem como tôda 
a matéria-prima, produtos e 
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subprodutos de origem ani
mal, vegetal, mineral e bio
lógicos; 

rl as normas para o uso e o re
gistro de fórmulas, rótulos e 
etlquêtas; 

h) as normas para. fiscalização 
do comércio, tanto de maté
rias-primas como de alimen
tos preparados; 

I) a nomenclatura e especllica
çl!.o das matérias-primas des
tinadas à alimentação ani
mal; 

j) as análises que se fizerem 
necessárias e as técnicas ana
líticas a serem adotadas; 

I) quaisquer outras exigências 
ou detalhes que se tornarem 
necessários para melhor efi
ciência dos trabalhos de ins
peção prevista nesta. Lei ou 
em seu regulamento; 

m) o trânsito de ingredientes, 
alimentos e produtos destina
dos à aUmentação animal; 

n) a.s obrigações das firmas res
ponsáveis pelas ativida.des 
previstas no art. 2.0 

Art. 9,0 
- Esta Lei entra em vigor na. da

ta de sua. publicação. 

Art. 10 - Revogam-se as IÜ!IPOSições em 
contrário. 

(A Comissão Mista incumbida de re
latar o veto.) 

MENSAGEM 

. N,0 295, DE 1865 

(N. • 530, nâ origem) 

Excelentlsslmo Senhor Presidente do Se
nado Federal: 

Tenho a honra. de comunicar a. Vossa. Ex
celência. que, no uso das atribuições que me 
conferem os artigos 70, § 1.•, e 87, II, da Cons
tituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, 
o Projeto de Lei da. Câmara n.• 2,956/65 (no 

Senado, n.• 144/65), que estabelece novos ca
sos de inelegibilidades, com fundamento no 
árt. 2.0 da Emenda Constitucional n.• 14. 

Incide o veto sObre as seguintes partes, 
que considero contrárias aos lnterêsses na
clonais: 

1) Na letra b do a.rt. 1.0, Item I, a. expres
são "(Lei n.• 2.550, art. 58)". 

Razões 

O telo.io do projeto reproduz o próprio tex
to da Lei referida, e é o que passa a vigorar 
doravante. 

2) Na letra b, do art. 1.0 , Item I, as expres
sões: "e de cuja. decisão definitiva não 
hajam recorrido ao Poder Judiciário". 

Razões 

A inelegibilidade não deve decorrer da 
emissão de recurso por parte do interessado. 
A manutenção no texto, das elo.'Pressões ve
tadas, Importaria deixar ao alvedrio do mes
mo Interessado ficar ou . não inelegível. 

3) Na. letra i do art. 1.0, item I, as expres
sões: "desde que o motivo da condena
ção os Incompatibilize, também, para o 
exercício de mandato eletlvo em face da 
Constituição, da. Emenda Constitucio
nal n.• i4, ou desta Lei". 

Razões 

Evidente é a redundância, e manifesto o 
seu propósito constante dessas expressões. 
Se alguém é indigno do oflcialato ou com êle 
é incompatível, não deve ter o direito politico 
de pleitear mandato eletlvo, e nl!.o é porque 
o motivo da condenação seja causa de ln
compatibilidade para o exercício de tal man
dato, em face da. Constituição, da Emenda 
Constitucional n.• 14 ou desta. Lei que êle 
há de ser considerado inelegível. 

4) Na letra. I do a.rt. 1.0 , Item I, as expres
sões: "sido condenados por h a ver", 

Razões 

Também aqui a. exigência de condenação 
tornaria inócua a indicação do caso de ine
legibilidade que figura. na mencionada letra 
I. Quem tiver sofrido condenação nos têrmos 



-lll-

Indicados é Inelegível em conseqüência da 
própria condenação, da qual a Inelegibilidade 
passa a ser um efeito. Pouco Importa que o 
agente que comprometeu a lisura e a nor
malidade de uma eleição haja ou não sido 
condenado, até porque a Impunidade deve
ria estimular ainda mais o legislador à cria
ção de nials um caso de Inelegibilidade. 

O objetivo do legislador é .precisamente 
Impedir que, quantos até agora hajam abu
sado do poder econOm!co, praticado atos de 
corrupção ou se servido de cargo ou função 
pública para comprometer a lisura e a nor
malidade da eleição, possam continuar dispu
tando sufrágios populares. 

5) No !tem IV, do art. 1.•, a expressão 
"definitivamente". 

Razlies 

As pessoas Indicadas nesse !tem não devem 
ficar .em situação diferente das que estão 
Incidindo em vedação de elegibilidade em ou
tros itens do projeto em exame. 

6) No art. 4.0, as expressões "continues ou 
não, decorridos em qualquer periodo 
anterior à data da eleição". 

Razões 

O dispositivo do art. 4.0, uma vez elimina
das as expressões atingidas pelo veto, ajus
tar-se-á melhor ao princípio constitucional. 

.. São estas as razões que me levaram a ve-. 
tar, parcialmente, o projeto em causa, a~ 

qua.ls ora submeto à elevada apreciação doo 

Senhores Membros do Congresso NacionaL 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Estabelece novos casos de inelegibili

dades, com fundamento no art, 2.• da 
Emenda Constitucional n.• 14. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Além dos que estejam compre
endidos nos casos previstos nos art. • 138, 139 
e 140 da Constituição Federal, com as modl-

flcações das Emendas Constitucionais n.•• 9 
e 14, são lnelegfvels: 

I - Para Presidente e Vice-Pres!
dente da República: 

a) os que part!clp.em da organi
zação ou do funcionamento 
de ·qualquer partido politico 
ou associação, cujo progra
ma ou ação contrarie o regi
me democrático, baseado na 
pluralidade ·dos partidos e 
na garantia dos direitos fun
damentais do homem (art, 

. 141, § 13, da Constituição Fe
deral); 

b) os que, pública ou ostensiva
mente, façam parte, ou se
jam adeptos de partido poli
tico cujo registro tenha sido 
cassado com fundamento no 
art. 141, § 13, da Constitui
ção Federal (Lei n.• 2.550, 
art. 58); 

c) os que Integram partidos po
líticos vinculados, por subor
dinação, a partido ou govêr
no estrangeiro; 

d) os que hajam atentado, em 
detrimento do regime demo
crático, contra os direitos In
dividuais, concernentes à vi
da, à liberdade e à proprie
dade (Constituição Federal, 
art. 141); 

c) os que, por atos do Comando 
Supremo da Revolução, ou 
por aplicação do art. 10 do 
Ato Institucional, perderam 
seus mandatos eletlvos, ou fo
ram Impedidos de exercê-los; 

f) os Presidentes e Vice-Presl
dentes da República, os Go
vernadores e Vice-Governa
dores, os Prefeitos e Vice
Prefeitos declarados Impedi
dos para o exercício dos res
pectivos cargos, por delibe-
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·ração do Congresso Nacional, 
das Assembléias Legislativas 
ou das Câmaras Municipais; 

g) os membros do Poder Legls· 
lativo que perderem os 
mandatos em virtude do dis
posto no art. 48, §§ 1.0 c 2.0, 
da Constituição Federal, des
de que o motivo que deu 
causa à purução os incom
patibillze para o exercício de 
mandato eletlvo, em face do 
disposto na Constituição. na 

· Emenda Constitucional nü-
mero 14 ou nesta Lei; 

h) os que, por ato de subversão 
ou de Improbidade na admi
nistração pública ou privada, 
tenham sido condenados à 
destituição do cargo, função 
ou emprêgo, em virtude de 
sentença judiciária transita
da em ·julgado, ou median
te inquérito administrativo 
processado regularmente, em 
que se lhes 'tenha assegurado 
ampla defesa e de cuja deci
são definitiva não hajam re
corrido ao Poder Judiciário; 

I) . os que, . nos casos previstos 
em lei, forem declarados ln· 
dignos do oficialato ou com 
êle incompatíveis (Consti
tuição Federal, art. 182, § 

2.0), desde que o motivo da 
condenação os incompatiblll· 
ze também para o exercício 
de mandato eletivo, em face 
da Constituição, da Emenda 
Constitucional n.O 14 ou des
ta Lei; 

j) os que, nos casos determi
nados em lei, venham a ser 
privados, por sentença judi
ciária irrecorrível, proferida 
no curso do processo eleito
ral, do direito a elegibilida
de, por haver atentado con
tra o regime democrático, a 

exação e a probidade admi
nistrativas ou a lisura e a 
normalidade das eleições; 

I) os que tenham sido conde
nados por haver comprome
tido, por si ou por outrem, 
a lisura e a nom1alidade 
de eleição, através de abuso 
do poder econOmico, de ato 
de corrupção ou de influên
cia no exercício de cargo ou 
função pública, ou venham a 
comprometê-las, pela prática 
dos mesmos abusos, atos ou 
lnfluêncla; 

m) os que tenham exercido, até 
3 <três) meses antes da elei
ção, cargo ou função de di
reção nas emprêsas públicas, 
nas entidades autárquicas, 
nas emprêsas concessioná
rias de serviço público, ou 
em organizações da União; 

· ou sujeitas ao seu contrOle; 

n) os que, dentro dos 3 (três) 
meses anteriores ao pleito, 
hajam ocupado postos de di· 
reção nas emprêsas de que 
tratam os arts. 3.0 e 5.0 da. 
Lei n.O 4.137, de · 10 de se
tembro de 1962, quando, pelo 
âmbito e natureza de suas 
ativldades, possam tais em
prêsas influir na economia. 
nacional; 

o) os que detenham o con
trOle de emprêsa. ou grupo de 
emprêsas que opere.. no 
País, nas condições monopo
lísticas previstas no parágra
fo único do art. 5.0 da. Lei 
citada na letra anterior, se, 
até 6 (sei~)' meses antes do 
pleito, nãiJ : apresentarem à 
Justiça Eleitoral a prova de 
que fizerlnn · cessar o abuso 
do poder econOmico apurado, 
ou de que transferiram, por 
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forma regUlar, o contrOle das 
referidas emprêsas ou grupo 
de emprêsas; 

p) os ,que tenham, dentro dos 
três meses anteriores ao plei
to, ocupado lugares na dlre
çiio ou na repreaentaçiio de 
sociedades ou emprêsas es
trangeiras; . 

q) até 3 (três) meses depois de 
afastados das funções, os 
presidentes,· dlretores, supe
rintendentes das sociedades, 
emprêsas ou estabelecimen
tos que gozem, sob qualquer 
forma, de vantagens assegu-

. !;adas pela União, ou que te
nham exclusivamente por 
objeto operações financeiras · 
e façam publlcâmente apêlo 
à poupança e ao crédito in· 
clusive através de coopera
tivas; 

r) os que· hajam dirigido, den
tro dos 3 (três) meses ante
riores ao pleito, sociedades ou 
emprêsas cuja atividade con
Sista na execução de obras, 
na prestação de serviços ou 
no forneclniento ·de bená por 
conta ou sob contrOle. da 
União; 

s) até 3 (três) meses depois de 
cessadas as funções, os ma
gistrados federais, os mem
bros do Ministério Público, 

. os Chefes das Casas Civil e 
Militar da Presidência da 
República e os Prefeitos; 

t) até 3 (três) meses depois de 
afastados do exercício das 
funções, os membros do Tri
bunal de Contas da União. 

II - Para Governador e Vice-Gover
nador: 

a) os membros das Assembléias 
Legislativas que, nos têrmos 

das Constituições estaduais, 
tenham perdido os manda
tos; 

b) até 3 (três) meses depois de 
afastados do exercicio das 
funções, os membros dos Tri
bunais de Contas Estaduais 
e os membros do Ministério 
Público; 

c) até 3 (três) meses depois de 
cessadas defiiútivamente as 
funções, os presidentes, di
retores, superintendentes das 
sociedades, emprêsas ou es
tabelecimentos que gozem, 
sob qualquer forma, de van
tagens asseguradas pelo Es
tado, óu que tenham exclu
sivamente por objeto opera
ções financeiras e faÇain pu
blicamente apêlo à poupança 
e ao crédito; 

d) os que tenham exercido, 
dentro dos 3 (três) meses 
anteriores ao pleito, 'cargo ou 
função de dlreção em em
prêsas públicas, entidades 
autárquicas,' sociedades de 
economia mista estaduais, 
emprêsas concessionárias de 
serviço público e nas funda
ções sob contrOle do Estado; 

e) no que n:ies fOr aplicável, 
por Identidade · de situação, 
os ln~Ieglvels a que se refe
rem as alineas a a t do n. o r 
dêste artigo . 

m- Para Prefeito e Vlce-Prefeito: 
a) os que tenham sido, dentro 

dos três meses anteriores à 
eleição, presidente, superin
tendente ou dlretor de em
prêsas públicas, sociedades 
de economia mista e entida
des autónomas, de âmbito 
municipal; 

b) os membros das Câmaras 
Municipais que, na confor-
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midade da Constituição e das 
leis, hajam perdido os man
datos; 

c) os que não tenham tido, nos 
2 (dois) últimos anos, antes 
da eleição, o domicilio eleito
ral no município, salvo os 
que exerceram mandato de 
deputado estadual, pelo me
nos, em 1 (uma) legislatura; 

d) no que lhes fOr aplicável, 
por Identidade de situação, 
os !nelegívels a que se refere 
o n. 0 II dêste artigo. 

IV - Para a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, as pessoas 
a que se referem os n.•• I e 
II, nas mesmas condições em 
ambos estabelecidas, fixados os 
prazos de deslncompatib!llzação, 
quando fôr o caso, em até 3 
(três) meses depois de cessadas 
definitivamente as funções. 

V - Para as Assembléias Legislati
vas, as pessoas a que se re
ferem os números I e II, nas 
mesmas condições em ambos es
tabelecidas, fixados os prazos de 
des!ncompat!bllização, quando 
fôr o caso, em até 2 (dois) me
ses, na forma nos mesmos pre
vista. 

VI - Para as Câmaras Municipais: 

~) o Prefeito que houver exer
cido o cargo, por qualquet· 
tempo, no período Imediata
mente anterior, e bem assim 
o que lhe tenha sucedido, ou, 
dentro dos 3 (três) meses an
teriores ao pleito, o haja 
substituído; 

b) as autoridades policiais com 
jurisdição no munlclplo den
tro dos 2 (dois) meses ante
riores ao pleito, e as pessoas 
a que se refere a allnea a do 
·n.0 III; 

c) as pessoas mencionadas na 
alfnea b do n.0 III e, no que 
por Identidade de situação 
lhes fôr aplicável, os !nelegí
ve!s a que se refere o n.• II. 

§ 1.0 
- Os preceitos dêste artigo apli

cam-se aos titulares, assim efetlvos como 
Interinos, dos cargos mencionados. 

§ 2.• - O candidato se deslncompatibl
lizará na dta do registro, se êste fôr feito 
antes do têrmo final do respectivo prazo, de 
acOrdo com a lei eleitoral. 

Art. 2. • - Prevalecerão pelo prazo de 4 
(quatro) anos, contados da data do ato, fato 
ou decisão que as determinar, as !neleg!blll
dades previstas nas alíneas d a 1 do n. • I, 
alínea a do n.• II e allnea a do n.0 m, salvo 
o caso de suspensão dos direitos políticos por 
prazo maior. 

Art. s.• - A reincidência nos casos men
cionados nesta Lei permitirá nova argüição 
de inelegibilidade. 

Art. 4.• - São !nelegíveis para Governa
dor, Vlce-Govemador, Senador, Deputado 
Federal e Deputado Estadual aquêles que 
não tiverem domicilio eleitoral no Estado 
ou Território durante 4 . (quatro) anos, con
tínuos ou não, decorridos ein qualquer pe
ríodo anterior à data da eleição. 

Art. 5. 0 - São !nelegívels até 31 de de
zembro de 1965 os Ministros de Estado que 
serviram em qualquer período compreendido 
entre 23 de janeiro de 1963 e 31 de março 
de 1964. · 

Parágrafo único - Excetuam-se os que es
tejam desempenhando mandato legislativo e 
os que hajam ocupado ministérios mUltares. 

Art. 6.0 - São lneleglveis até 31 de de
zembro de 1966 os que estavam ocupando 
cargo de Secretário de Estado nos últimos 12 
(doze) meses do exercício de Governadores 
suspensos ou Impedidos em decorrência do 
Ato Institucional ou por decisão da respecti
va Assembléia Legislativa. 

Art. 7.• - São de competência da Justiça 
Eleitoral o conhecimento e a decisão das 
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argUições de Inelegibilidade (art. 119, n.• VI, 
da Constituição Federal) . 

§ 1. • - Caberá aos partidos políticos ou 
ao Ministério Público, 110 prazo de 5 (cinco) 
dias, contados da publicação do requerimento 
de registro de candidato, a Iniciativa das ar
gUições de Inelegibilidade. 

§ 2.0 - A argü!ção de .Inelegibilidade, 
quando de Iniciativa de partido político, será 
Imediatamente reduzida a têrmo, assinado 
pelo argüente e por duas testemunhas, e, 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, remetido 
ao. Ministério Público. 

§ 3. o - Verificada a procedência da ar
gü!ção, à vista dos elementos de convicção 
oferecidos, o M!nlstérlo Público apresentará, 
no prazo de 3 (três) dias, Impugnação ao 
registro do candidato. Se, porém, requerer · 
o arquivamento da argü!ção, o juiz ou o tri
bunal, em caso de Indeferimento, detenni
nará o seguimento do processo. 

§ 4.0 
- Da decisão que deferir o pe

dido de arquivamento caberá, sem efeito sus
pensivo, recurso que, Interposto dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, deverá ser, em 
Igual prazo, remetido à superior Instância, 
que o julgará no prazo de 10 (dez) dias, con
tados da data de seu recebimento. 

§ 5.0 - A argUição de Inelegibilidade, 
quando de Iniciativa do Ministério Público, 
processar-se-á desde_ logo, como Impugnação. 

§ 6.0 - Não poderá apresentar Impug
nação ao registro de candidato o membro 
do Ministério Público que, nos 4 (quatro) 
anos anteriores, tenha disputado cargo ele
tlvo, integrado . dlretório politico ou exer
cido atlvldade político-partidária. 

Art. 8. o - Feita a Impugnação ao regis
tro do candidato, terá êste, com a assistên
cia de partido Interessado, o prazo de 3 (três) 
dias para contestá-la, podendo juntar do
cumentos e requerer a produção de outras 
provas. 

Art. 9. o - Decorrido o prazo para a con
testação, o juiz ou tribunal marcará, em se
guida, prazo não superior a 10 (dez) dias 

para que sejam ouvidas as testemunhas do 
lmpugnante e do Impugnado e realizadas as 
diligências que determinar, ex otflclo ou a 
requerimento das partes. 

Art. 10 - Dentro de 48 (quarenta. e oito) 
horas, contadas da terminação do prazo a 
que se refere o artigo anterior, o lmpugnan
te e o lmpugna.do poderão apresentar 
alegações. 

Art. 11 - Conclusos os autos dentro de 
24 (vinte e quatro) horas, o juiz ou tribunal 
terá o prazo de 5 (cinco) dias para proferir 
a. decisão. 

§ 1.0 
- O juiz formará sua convicção 

pela livre apreciação da prova, atendendo 
aos fatos e circunstâncias constantes do 
processo, ainda que não alegados pelas 
partes. · 

§ 2.0 
- O juiz Indicará na sentença. ou 

despacho os fatos e circunstâncias que moti
varam o seu convencimento. 

Art. 12 - O juiz poderá ouvir terceiro, .a 
quem as partes ou testemunhas hajam fei
to referências como conhecedor de fatos ou 
circunstâncias que influam na decisão da 
causa. 

§ 1.• - Quando documento necessário à 
formação da. prova se achar em poder de 
terceiro, o juiz poderá, ouvido o terceiro, 
ordenar o respectivo depósito ou designar 
audiência especial, a fim de ouvir o reque.: 
rente e o terceiro, proferindo despacho logo 
em seguida. 

li 2.• - Se o terceiro, sem justa causa, 
não exibir o documento ou não comparecer 
à audiência, será contra êle lnsta.urado pro
cesso por crime de desobediência. 

Art. 13 - Da. decisão que julgar o can
didato elegível ou Inelegível, poderá ser ln· 
terposto recurso, por petição fundamentada, 
dentro de 5 (cinco) dias, contados da. data. 
de sua publlca.ção, ou Intimação. 

Art. 14 - Será de 15 (quinze) dias o pra
zo para. julgamento do recurso na instância 
superior. 
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Art. 15 - A argü!ção de lnelegib!l!dade 
será feita: 

I - perante o Tribunal Superior 
Eleitoral, se se tratar de can
didatos a Presidente e Vlce
Presldente da República; 

II - perante os Tribunais Regionais 
Eleitorais, quanto a candidatos 
a Senador, Deputado Federal, 
Governadores e Vlce-Ooverna
dores, e Deputado Estadual; 

m - perante os Juízes Eleitorais, re
lativamente a Vereador, ·Prefei
to e Vlce-Prefelto, e Juiz de Paz. 

Art. 16 - Declarada, por decisão judiciá
ria transitada em julgado, a lnelegibtlidade 
do candidato, ser-lhe-á negado o registro, 
ou cancelado, se já tiver sido feito. Será nu
lo o diploma, se já expedido. 

Art. 1 '7 - Declarada a Inelegibilidade de 
candidato já registrado, é facultado ao Par
tido, ou aliança de partidos, que requereu 
o registro, dar-lhe substituto, mesmo que a 
decisão passada em julgado tenha sido pro
feriei& após o têrmo final do prazo de 
registro. 

Art. 18 - A declaração de lneleglbflldade 
de candidato a Presidente da República, Go
vernador e Prefeito, não alcançará o candi
dato a Vlce-Presidente, Vlce-Oovemador e 
Vlce-Prefelto, salvo se fôr também declara
do lnelegfvel. 

Art. 19 - Anteriormente a qualquet• ele!~ 
ção majoritária, e no prazo de 5 (cinco) 
dias depois de transitada em julgado a de
cisão de Inelegibilidade, poderá o Partido, ou 
aliança de partidos Interessados, requerer o 
registro de outro candidato. 

Art. 20 - Ocorrendo, após a eleição, o 
cancelamento do registro ou a nulidade do 
diploma do candidato eleito por maioria 
absoluta, realizar-se-é. nova eleição 60 (ses
senta) dias após a decisão passada em 
julgado. 

Art. 21 - Constitui crime eleitoral a ar
gUição de Inelegibilidade, ou a impugnação 
do registro de candidato, feita com motiva-

ção falsa, ou, graciosamente, por espfrito de 
emulação, mero capricho ou êrro grosseiro. 

Pena - Detenção de 2 (dois) meses a 
1 (um) ano e pagamento de 
multa de 10 (dez) a 20 (vinte) 
vêzes o maior salário-mínimo 
mensal. 

Art. 22 - O Tribunal Superior Eleitoral 
expedirá Instruções para a fiel execução 
desta Lei. 

Art; 23 - Esta Lei entra em vigor na 
data d(uua publicação. 

Art. 24- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão Mista incumbida de re
latar o veto.) 

MENSAGEM 

N .• 296, DE 1965 

(N.• 532, na origem> 

Excelentfssimo Senhor Presidente do se
nado Federal: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa .Ex
celência que, no uso das atribuições que me 
conferem os arts. 70, § 1.•, e 87, II, da. Cons
tituição Federal, resolvi vetar, parcialmente,' 
o Projeto de Lei da Câmara. n.• 2.746-B/65 
(no Senado, n.• 116/65), que Institui a Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos. 

Incide o veto sõbre as seguintes partes, 
que considero contrárias aos lnterêsses na-. 
clonais. 

1) No parágrafo único, do art. 11, a ex
pressão: 

"Considera-se, para efeitos legais, filia
do ao partido o eleitor que o fizer." 

Razões 

O art. 11 trata de registro de partido. Pela 
redação do dispositivo vetado, a f!l!ação par
tidária dependeria apenas da assinatura do 
eleitor. Com o veto pretende-se que a. f!l!a
ção obedeça ao disposto no art. 30 e seus 
parágrafos e se evite confusão entre filiação 
partidária e condição de registro de partido. 
A permanência da parte vetada dificultaria 
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excessivamente o registro de dlretórios mu
nicipais, uma vez que, no número de pes
soas filiadas ao partido, das quais 20% de
vem votar nas eleições para os dlretórios, 
estariam Incluídos todos os eleitores que as
sinarem a lista para o seu registro, previs
ta no parágrafo em exame .. 

2) No § 2.0 do artigo 36, a expressão "e há 
mais de 6 (seis) meses". 

Razões 

A eliminação da parte vetada concilia o 
dispositivo em exame com o parágrafo 1.0 do 
artigo 31. 

3) O Item III' do artigo 43. 

Razões 

Os diretórios distritais são nomeados pelo 
municipal. A rigor, os 'representantes daque
les diretórios são, em última análise, man
datários do municipal. A cúpula do dlretórlo 
municipal teria, dessa forma, uma Influên
cia excessiva na convenção. 

O veto tem o sentido de apoio às bases do 
partido e sua democratização. 

4) No artigo 47, a expressão "pelo menos 
uma ·das". 

Razões 

O veto tem em vista considerar os casos de 
cancelamento dos registras de partido como 
um conjunto de condições necessárias ao for
talecimento das organizações partidárias, 
dando ênfase à densidade e representativi
dade nacional do . seu funcionamento. 

5) No Item m, do artigo 51, a expressão 
"mandato ou". 

Razões 

Veta-se a expressão, para tornar bem ní
tido no dispositivo o fato de que não se 
trata de cassação de mandato politico, e sim 
apenas de função partidária, nos órgãos di
rigentes. 

6) No § 2.0 , do artigo 51, a expressão "ou 
função". 

Razões 

As mesmas do veto anterior, ficando bem 
claro que o mandato é de órgão partidário. 

7) No § 6.0 do artigo 51, a expressão "res
salvado o disposto no parágrafo ante
rior". 

Razões 

O artigo, como está redigido, elimina os 
recursos hierárquicos para os órgãos supe
riores do partido. A supressão decorrente do 
veto, vem mostrar que, também nos. casos 
de expulsão, o recurso partidário hierárqui
co pode ser Interposto. Com Isso se evita 
que um d!retórlo municipal fique com a 
faculdade de expulsar do partido qualquer 
de seus filiados que esteja no exerc!clo de 
~tltas funções. 

8) No artigo 58, a expressão "a corrupção 
nos". 

Razões 

O veto destina-se a. melhorar a. redação, 
evitando-se Interpretações menos apropria
das. 

9) No art. 62, Item II, a expressão final 
"e nas Assembléias Legislativas". 

Razões 

O número de Deputados das Assembléias 
Legislativas vai influir na distribuição pre
vista no artigo 63, e não é razoável que ln· 
flua também .na distribuição aos . dlretórios 
nacionais, cuja correlação é com os Depu
tados Federais e não com os Deputados Es· 
taduais. 

10) O parágrafo único do artigo 64. 

Razões 

A proporcionalidade deve estar relacionada 
com o número de votantes, porque significa 
maior ou menor despesa. Se reduzirmos a 
50% a quota das Capitais, estaríamos per
turbando uma proporção que deve ser man
tida, e dando um tratamento desigual a si
tuações Iguais. 
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11) No artigo 76, a expressão "ou, no pri
meiro dêsses casos, se a eleição tiver 
resultado de allança de partidos, sob a 
legenda de um dos partidos da mesma, 
que escolher". 

Razões 

A el!m!nação da cláusula final não preju
dica o sentido do principio que se quer ins
tituir. Todo representante, mesmo no. Sena
do Federal, ainda que eleito por 'várias le
gendas, traz uma legenda de origem (Código 
Eleitoral, Lei n.• 4.737, de I5 de julho de I965, 
art. 99). 

IZ) O artigo 78. 

Razões 

O veto não exclui proteção adequada pela 
legislação trabalhista e órgãos de previdên
cia social aos funcionários das secretarias 
dos partidos. 

Por outro lado, a contribuição obrigatória 
ao Instituto de Prey!dêncla e Assistência dos 
Servidores do Estado <IPASEl Implicaria 
em atribuir-lhes condições de funcionário 
público, o que não é o propósito do disposi
tivo vetado. 

IS) No art. 79, a expressão "no prazo de 
dois anos". 

Ba~ões 

Não há motivo para. se determinar per!odo 
tão longo na readaptação dos partidos às no
vas normas. 

Por outro lado, a ellmlna.çlío de prazo tão 
dilatado n§.o traz Inconveniente, porque ês
se problema pode ser resolvido, seja por ins
truções da' JuStiça Eleitoral, seja por dispo
sição de lei nova. 

14) O artigo BI e seu parágrafo. 

Razões 

Se mantido, o dispositivo vetado daria aos 
partidos uma. duração contrária ao Intuito da 
Lel, em relação àquelas orga.nlzações parti
dárias que desde logo se revelem sem as con
dições de funcionamento ora exigidas. 

São estas as razões que me levaram a ve
tar, parcialmente, o projeto em causa, as 

quais ora submeto à. elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Bras!Ha, em I5 de julho de I965. -
H. Ca.stello Branco. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

Lei Orgânica dos Partidos Políticu11 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPíTULO I 

Disposições preliminares 

Art. I.• - A fundação, orga.nlzação, fun
cionamento e extinção dos partidos políticos 
nacionais estão sujeitos às prescrições da pre
sente Lel. 

Art. 2. 0 
- Os partidos politlcos, pessoas 

jurídicas de direito público Interno, desti
nam-se a assegurar, no interêsse do regime 
democrático, a autenticidade do sistema re
presentativo. 

Art. 3.0 - O partido adquire personalidade 
jurídica com seu registro pelo Tribunal su
perior Eleitoral. 

Art. 4.0 - A ação do partido será exercida, 
dentro de seu programa, em nome dos cida
dãos que o Integram e sem vinculação com a 
ação de partidos ou governos estrangeiros. 

Parágrafo único - Todos os filiados a um 
partido têm direitos e deveres Iguais. 

Art. 5. 0 
- l!: vedada a organização, o re

gistro ou o funcionamento de qualquer par:. 
tido cujo programa ou ação contrarie o re
gime democrático, baseado na pluralidade 
dos partidos e na garantia dos direitos fun
damentais do homem (Constituição, art. I41, 
§ 13). 

Art. 6.0 
- Somente poderão Integrar os 

quadros dos partidos politlcos ou participar 
de suas ativldades os brasileiros no exerclclo 
dos direitos políticos. 

CAPíTULO II 

Da Fundação e do Registro dos Partidos 

Art. 7.• - O . partido politico constituir
so-á orlglnàriamente de, pelo menos, 3% 
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(três por cento) do eleitorado que votou na 
última eleição geral para a Câmara dos 
Deputados, dlstr!bu!dos em 11 (onze) ou mais 
Estados, com o m!n!mo de 2% (dois por cen
to) em cada um. 

Art. 8, 0 
- Os fundadores do partido, em 

número de 101 (cento e _ 'LUlll, pelo menos, 
elegerão uma comissão provisória, no m!n!mo 
de 7 (sete) membros, que se encarregará das 
providências necessárias à obtenção do re
gistro, e da publicação, na Imprensa oficial, 
e 3 (três) vêzes, pelo menos, em jornal de 
grande circulação no Pais e, em cada um dos 
Estados, do manifesto de lançamento, acom
panhado do programa e do estatuto. 

11 1. o - ó manifesto indicará o. nome, a 
naturalidade, o número do título e da zona 
eleitoral, a profissão e a residência dos fun
dadores e, bem assim, a constituição da co
missão provisória; e será encimado pelo no
me do partido e a respectiva sigla. 

11 2.0 
- Não se formará o nome do par

tido utilizando o de pessoas ou suas deriva
ções, nem de modo que possa induzir o elei
tor a engano ou confusão com a denomina
ção de outro partido. 

Art. 9. • -: A comissão provisória de que 
trata o artigo anterior designará em Ata, 
para cada Estado, onde o partido em forma
ção pretenda angariar assinaturas, comissão 
Idêntica que, por sua vez, designará comis
sões para os municípios. 

Art. lO - Nas Capitais dos Estados, no 
Estado da Guanabara e no Distrito Federal, 
deverão ser pela mesma forma designadas 
comissões para os distritos ou subdistritos em 
que se dividir a respectiva área territorial. 

Art. 11 - As assinaturas dos eleitores se
rão colhidas em duas vias de listas que, obe
decendo a niodêlo aprovado pelo Tribunal 
supe1•1or Eleitoral, Indiquem o nome e· a 
sigla do partido em formação, o fim a que 
se destinam, os números dos títulos dos elei
tores e os responsáveis pela sua angariação. 

Parágrafo único - Cada eleitor somente 
poderá assinar uma lista, em duas vias. Con
sidera-se, para os efeitos legais, flllado ao 
partido o eleitor que o fizer. 

Art. 12 - Entregues as listas ao cartório 
eleitoral, com públlca-forma da Ata a que se 
referem a parte final do art. 9.0, e o art. 10, 
o escrivão tomará as seguintes providências: 

I - passará recibo na segunda via 
da lista e a restituirá ao repre
sentante do partido em forma
ção; 

n - verificará se tôdas estão total
mente preenchidas e assinadas, 
devolvendo as incompletas, no 
ato, ou por ofício, se a verifica
ção fôr posterior; 

m - apurará, pela segunda via do 
título ou pela fôlha individual 
da votação, se coincidem os da
dos de qualificação do eleitor e 
se a sua inscrição está em 
vigor; 

IV - fará o confronto das assinatu
ras dos. eleitores constantes da 
llsta e da segunda via do titulo 
ou da fôlha Individual. de vo
tação; 

V - certificará que os dados de qua
llflcação e a assinatura coinci
dem e que a inscrição está em 
vigor; 

VI - apresentará as listas ao juiz 
eleitoral, para que sejam visa
das; 

VII - anotará no livro de Inscrição 
que o eleitor assinou llsta para 
registro do partido, Indicado ês~ 
te pela sigla; 

vni- remeterá as llstas para o Tri
bunal Regional, . acompanhadas 
de ofício do juiz. , 

11 1,0 
- se do confronto das assinaturas 

surgir dúvida quanto à autenticidade da que 
tiver sido aposta na lista de adesão, o juiz 
determinará que, autuados os documentos, 
sejam tomadas as providências ·legais para se 
apurar a procedência da dúvida. 

11 2. o - Verificado que a assinatura 
constante. da llsta não é a do eleitor, os autos 
serão remetidos ao órgão do Ministério Pú-
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bllco, para que os Implicados sejam respon
sabilizados criminalmente. 

§ 3.0 - Se, ao fazer a anotação mencio
nada no número VII dêste artigo, o escrivão 
verificar que o eleitor já havia assinado lista 
para registro do mesmo ou de outro partido, 
comunicará o fato ao jUiz para instauração 
da ação penal cabível. Idêntica comunica
ção, e para igual f!m, será feita se as assi
naturas do eleitor tiverem sido colhidas pela 
mesma pessoa. 

11 4. 0 - O eleitor que assinar lista para 
· formação de nõvo partido, considerar-se-á 
desligado do a que pertencia. 

Art. 13 - No Tribunal Regional Eleitoral, 
recebidas as 'listas, a Secretaria fará as de
vidas anotações no. seu fichário geral. 

11 1.0 - Verificado que o eleitor já ha
via assinado a lista de registro do mesmo 
ou de outro partido na zona de residência, 
ou em outra para a qual tenha obtido trans
ferência, o fato · será comunicado ao JUiz 
eleitoral, para as providências penais cabí
veis. 

. 11 2. 0 - As listas serão conservadas pelo 
Tribunal Regional até que seja alcançado o 
número básico reférente ao Es.tado, quando 
se fará a remessa ao TribUnal Superior, ob
servado o disposto no ·parágrafo'seguinte. 

. 11 3.0 - Completado o número básico de 
assinaturas, o Tribunal Regional, em .. edital 
publicado no órgão oficial e em mais um jor
nÍI.l de grande circulação, assinará o prazo 
de 15 (qUinze) dias, para' ampla impugnação 
do pedlc!o. de registro, e conhecimento, a fi
nal, do Tribunal Superior Eleitoral. 

11 4. o - Desde que o partido não pre
tenda alcançar o número básico em deter
minado Estado, deverá requerer a remessa 
das listas ao Tribunal Superior, na ocasião 
em que julgar suficientes as adesões já ano
tadas, o que deverá ser feito pelo Tribunal 
Regional Eleitoral no prazo má.xim.o' de 15 
(quinze) dias. · 

Art. 14 - No . Tribunal Superior Eleitoral, 
à medida em que forem recebidas, as listas 
de ·cada. Estado serão ·examinadas e classi-

ficadas em cadastro único do registro de par
tidos, depois de anotado em livro próprio o 
número de adesões referentes a cada. partido 
e a cada. Estado. 

Art. 15 - O requerimento de registro 
subscrito pelos fundadores do partido, com 
firma. reconhecida, será apresentado ao Tri
bunal Superior Eleitoral, depois que êste es
tiver de posse das listas de registro com o 
número de eleitores exigidos no art. 7.0 

11-1.0 
- O requerimento será instruído: 

I- com pública-forma das Atas de 
que trata a PJ;!meira parte do 
art. 9,0 ; 

II - com cópia clatllografada. ou Im
pressa do manifesto de lança
mento do programa. e do esta
tuto; 

m - com os exemplares das publica
ções feitas nos têrmos do arti

. go a.•; 
IV - com certidão da Secretaria do 

Tribunal Superior, da qual cons
. te o número de listas e de elei
tores apresentados pelo partido; 

V -:- com a prova de constituição da 
comissão provisória que dirigirá 
o partido por prazo não exce
dente de 12 (doze) meses, ·até 
que sejam empossados os diri
gentes eleitos; 

VI -:- com a prova da. nomeação de 
delegados até o máximo de 5 
(cinco), que representem o par
tido perante o Tribunal Supe
rior. 

11 2.• - Autuado o requerimento, o rela· 
tor fará publicar edital, com o prazo de 15 
(quinze) dias, para Impugnação. 

' . . 
11 3.•- Esgotado. o prazo das Impugna. 

ções, o processo deverá ser julgado !mprorro
gàvelmente dentro de 30 (trinta.) dias. 

Art. 16 - Deferido o registro, o Tribunal 
Superior 'fará Imediata comunicação aos Tri
bunais .Regionais, e êstes, da mesma forma, 
aos juízes eleitorais. 
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6 1. • - Com a decisão que conceder o 
registro, o Tribunal Superior publicará o pro· 
grama, o estatuto e os nomes dos membros 
da comissão provisória. 

6 2.• - Comunicado o registro aos Trl· 
bunals Regionais, êstes publicarão as comia· 
sões que, designadas na. forma do art. 9.0, 

dirigirão o partido, no Estado e Municlpios, 
até a posse dos dlretórlos eleitos. 

6 3.0 - Até o prazo Improrrogável de 
12 (doze) meses, contados da data da pu
blicação do registro, o partido deverá apre
sentar ao Tribunal superior prova de que 
obteve o registro de dlretórios regionais em 
11 (onze) ou· n'ía.ls Estados, sob pena. de ter 
o seu registro cancelado de oficio. 

Art. 17 - Não será permitido registro pro· 
visório de partido. 

CAPiTULO m 
Do Programa e do .Estatuto 

dos Partidos 

Art. 18- O programa dos partidos de· 
verá expressar o compromisso de defesa e 
aperfeiçoamento do regime democrático de· 
flnldo na. Constituição. 

Art. 19 - Observadas as ·disposições desta 
Lei, poderão os partidos politicas estabelecer 
normas de seu peculiar lnterêsse e fins pro· 
gramáticos, bem como fixar nos respectivos 
estatutos o número e a categoria. dos mem· 
bras dos órgãos partidários, definir-lhes a 
competência e regular-lhes o funcionamento. 

Art. 20 -.Jt proibido aos partidos poli· 
ticos: 

I - usar slmbolos nacionais para 
fins de propaganda; 

U -ministrar Instrução militar e 
adotar uniformes para. os seus 
membros; 

UI - autorizar a. qualquer de seus ór· 
gãos a. delegação de podêres. 

Art. 21 - Nenhuma alteração programá· 
ticn ou estatutária será feita, se não fOr 
aprovada em convenção nacional, pelo voto 
da maioria absoluta de seus membros. 

Parágrafo único - Satisfeita a exigência 
do § 2.0, do art. 15, a. alteração aprovada 
sõmente entrará em vigor depois de publica
da com a decisão que a. deferir. 

CAPiTULO IV 

Dos Orgãos dos Partidos 

Art. 22 - São órgãos dos partidos politi
cas: 

I- de deliberação- as Convenções 
Municipais, Regionais e Na

. clonal; 

U - de dlreção - os Dlretórlos Mu
nicipais, Regionais e Nacional; 

DI - de ação - os Dlretórlos Distrl-
. ta.ls; 

. . 
· IV - de cooperação - os conselhos 

fiscais e consultivos, os depar
tamentos trabalhista, estudan· 
tll, feminino, e outros com a 
mesma. finalidade. 

11 1.• - Eni Estado ou Território não 
subdividido em munlclplos, no Distrito Fe
deral e em municlplos de mais de um mi
lhão de habitantes, cada. ·unidade admlnls· 
trativa será equiparada. a municlpio, para 
efeito de organização partidária. 

11 2.• - Os Dlretórlos Distritais serão 
organizados pelos Dlretórlos Municipais. 

Art. 23- A seção municipal .constitui a 
unidade orgânica e fundamental do partido. 

Art. 24 - A Convenção Nacional. é o órgão 
supremo do partido. 

Art. 25 - lt vedado ao Presidente e Vlce
Presldimte da República, aos Ministros, Go
vernadores e Secretários de Estado e Terri
tórios, Prefeitos e Vlce-Prefeitos o exerci· 
elo de funções executivas nos dlretórios par
tidários. 

Art; 26 - Os diretórios terão número lm· 
par de membros, de 7 (sete) a 51 (cinqUenta 
e um). 

Art. 27 - O mandato dos membros dos 
dlretórios será de 4 (quatro) anos. 

6 1.• - As comissões executivas serão 
eleitas pelos dlretórlos respectivos. 
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11 2.• - O número de membros da co
missão executiva não será superior a 1/3 (um 
têrço) da composição do diretório. 

11 3.• - Assim, no caso de dissolução 
como no de substituição de um ou mais de 
seus membros, os substitutos completarão o 
período do mandato de seus antecessores. 

Art. 28 - Os órgãos do partido não in
tervirão nos hieràrqulcamente inferiores, sal
vo para: 

I - manter a Integridade parti
dária; 

n -reorganizar as finanças do di
retório; 

m - promover a dissolução do dire
tório ou a destituição parcial 
ou total de sua comissão exe
cutiva, cujos membros forem 
julgados responsáveis pela vio
lação de normas estatutárias, 
da ética partidária ou desres
peito à. linha politico-partidária 
fixada· em convenção nacional 
ou regional, respectivamente, 
conforme a medida se aplique 
a diretórios estaduais ou muni
cipais. 

Art. 29 - Caberá ao Presidente do Dire
tório Nacional, do Regional ou do Municipal 
presidir a respectiva convenção. 

Art. 30 - Somente poderão participar das 
convenções os eleitores lnscritos"t1o partido. 

11 'l,Í> - Os· partidos enviarão aos juízes 
eleitorais das respectivas zonas a segunda ·via 
das fichas de Inscrição de seus filiados, 

11 2.• - Ao reeeber as fichas de inseri" 
ção, que obedecerão a modêlo· uniforme 
aprovado pelo Superior Tribunal Eleitoral, 
o escrivão eleitoral procederá, no que fôr 
aplicável, de acôrdo com o disposto no 
nrt. 12, seus Incisos e parágrafos. 

§ 3.• - O eleitor, que se desligar de 
um partido, comunicará · a sua decisão · ao 
juiz eleitoral, para efeito de anotação na 
respectiva lnscrlçli.o. 

Art. 31 - Os estatutos partidários dispo
rão, observados os princípios e critérios es
tabelecidos nesta Lei, sôbre a forma de elei
ção de seus órgãos. 

11 1. o - Para a dlreção partidária, so
mente são elegíveis os filiados ao partido 
pelo menos 3 <três) meses antes da eleição. 

§ 2. 0 
.:.... A eleição dos órgãos de direção 

e a escolha de candidatos far-se-ão pela 
convenção, mediante votos direto e secreto. 

§ 3. • - 1!: proibido o voto por procura-
ção. 

§ 4.• - As convenções e dlretórios so
mente podem deliberar com a presença de 
maioria absoluta de seus membros, 

§ 5.0 - O ato de convenção dos órgãos 
de deliberação e dlreção deverá obedecer aos 
seguintes requisitos, sob pena de nulidade: 

I - publicação de edital na impren
sa local, onde houver, com a an
tecedência mínima de 8 (oito) 
dias; 

D - notificação pessoal, sempre que 
possível, àqueles que tenham di
reito a voto, no mesmo prazo; 

DI - Indicação do lugar, dia e ·hora 
da reunião, com a declaração 
da matéria incluída na pauta e 
objeto de deliberação. 

Art. 32 - Poderão constituir-se diretórios 
somente nos municípios em · que o partido 
conte, no mlnimo, com o seguinte número 
de filiados, em condições de participar da 
eleição: 

I - 5% (cinco por cento) do elei
torado, nos munlclplos de até 

LOOO (mil) eleitores; 

D - os 50 (cinqUenta) do Inciso I 
e mais 10 (dez) para cada 1.000 
(mil) eleitores, nos municípios 
até 50.000 (cinqUenta mil) elei
tores; 

III - os 540 (quinhentos e quaren
ta) dos incisos anteriores e mais 
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5 (cinco) para cada 1.000 (mil) 
eleitores, nos munlcipios de até 
200.000 (duzentos mil) eleito-
res; 

IV- os 1.290 (mil duzentos e noven
ta) dos Incisos anteriores e mais 
3 (três) para cada. 1. 000 (mil) 

eleitores nos municipios de até 
500.000 (quinhentos mil) eleito
res; 

V - os 2.190 (dois mil cento e no
venta) dos Incisos anteriores e 
mais 1 (um) para. cada 1.000 

:. (Jnll) eleitores nos munlciplos 
de mais de 500.000 (quinhen
tos mil) eleitores. 

Art. 33 - Para que possa organizar dire
tórlo regional, o partido deve possuir dlre· 
tórlos municipais, registrados na Justiça 
Eleitoral, em pelo menos 1/4 (um quarto) 
dos munlclpios do Estado. 

Art. 34 - A constituição do diretório na
cional dependerá da existência, no mlnlmo, 
de 11 (onze) dlretórlos regionais registrados 
na Justiça Eleitoral .. 

Art. 35 - Os dlretórios municipais serão 
eleitos em convenção partidária, que se rea
lizará em todo o Pais, de quatro em quatro 
anos, com a assistência da Justiça Eleitoral, 
em dia do mês de janeiro por ela designado. 

§ 1.0 - Da eleição a que se refere êste . ' artigo participarão apenas os eleitores do 
munlclpio, Inscritos nos partidos até 3 (três) 
meses antes da data do pleito. 

§ 2.0 - As chapas para constituição dos 
dlretórios municipais serão registradas, no 
juizo eleitoral, até 30 (trinta) dias antes da 
convenção. 

§ 3,0 - Os diretórios eleitos serão em
possados no primeiro domingo de fevereiro. 

Art. 36 -Cada grupo de pelo menos 10% 
(dez por cento) dos filiados poderá requerer 
registro de uma chapa completa da qual 
constarão o dlretório e os delegados à con
venção regional. 

ll 1.0 
- Poderão ser escolhidos tantos 

suplentes quantos forem os delegados a con
venção regional. 

§ 2.0 
- Recebido o pedido de registro, 

o juiz determinará ao escrivão que Informe 
se os requerentes representam, pelo menos, 
10% (dez por cento) dos filiados ao partido 
e se os candidatos se ach!lm Inscritos sob 
a respectiva legenda partidária e há mais de 
6 (seis) meses. 

§ 3.0 
- Se essas condições não tiverem 

sido preenchidas, o juiz concederá o prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas para que os 
requerentes completem o número de assl· 
naturas ou substituam os candidatos. 

§ 4.0 - Da decisão que conceder ou 
denegar o registro poderão um ou mais can
didatos recorrer, no prazo de 3 (três) dias, 
para o Tribunal Regional Eleitoral. O re
curso será remetido àquele Tribunal dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas, e processado 
nos têrmos do Código Eleitoral. 

Art. 37 - Conslderar-se-á eleita a chapa 
que obtiver a maioria de votos, ou, no caso 
de empate, a que houver sido registrada pelo 
maior número de filiados. 

§ 1.0 - Registradas duas chapas, se a 
menos votada alcançar 1/3 (um têrço) dos 
votos apurados, assegurar-se-á aos candl· 
datos nela Inscritos, na ordem do pedido de 
registro, o direito de compor a têrça parte 
do dlretório eleito . 

§ 2. 0 - Se não fõr obtida votação cor
respondente ao minlmo fixado para eleição 
do dlretórlo, o juiz comunicará ao Tribunal 
Regional Eleitoral que o partido não preen
cheu o requisito para obtenção do registro. 

§ 3. o - Se a soma dos votos obtidos pe
las chapas registradas não alcançar 20% 
(vinte por cento) da totalidade dos filiados 
ao partido, não se constituirá o diretório, fa
zendo-se a necessária comunicação ao Tri
bunal Regional Eleitoral. 

Art, 38 - As convenções para eleição dos 
dlretórios regionais realizar-se-ão no primei
ro domingo de março. 
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Art. 39 - Constituem a convenção re
gional: 

I - o diretórlo regional; 

II - os delegados municipais; 

m - os representantes do partido no 
Senado Federal, Câmara dos 
Deputados e Assembléia · Legis
lativa. 

11 L0 - Cada Municfplo terá direito a 
um delegado para cada 1. 000 (mil) votos de 

· legenda ou !ração superior a 500 (quinhen
tos), obtidos· pela média dos votos na legen
da partidária, na última eleição realizada 
para renovação da Assembléia Legislativa e 
da Câmara dos Deputados, até o !Imite de 
60 <sessenta) . 

11 2. • - 1!: assegurado aos Municfplos 
onde o partido tiver dlretórlo organizado o 
direi~, no mfn!mo, a um delegado. 

11 3.0 - O Tribunal Regional Eleitoral 
designará membro efetlvo do Ministério Pú
blico para acompanhar os trabalhos da con
venção, ·na qualidade de observador, o qual 
deverá ter assento na mesa dlretora, sem, 
contudo, tomar parte em discussão ou for
mular pronunciamento sObre qualquer ma
téria., . ainda. que solicitado. 

11 4. • - O dlretórlo eleito será empoa· 
sado no prlméiro domingo de abril. 

Art. 40 - Reallza.r-se-ão no primeiro ·do
mingo de maio as convenções destinadas à. 
eleiçlio dos diretórios nacionais. 

Art. 41 - Constituem a convenção na
clonai: 

I - o dlretórlo nacional; 

II - os delegados dos Estados, Dls-
' trlto Federal e Territórios; 

III - os representantes do partido no 
Congresso Na clonai. 

§ 1.0 - O número dos delegados a. que 
se refere o Item II será o dObro do de depu
tados federais do partido na representação 
da respectiva circunscrição, eleitos pelo dl
retórlo regional. 

11 2. o - Cada seção regional será repre
sentada., ao menos, por um delegado. 

11 3. 0 - O Tribunal Superior Eleitoral 
designará membro efetlvo do Ministério Pú
blico, para o fim de que trata o § 3. • do 
art. 39. 

11 4.0 - O diretórlo eleito será empos
sado no primeiro domingo de junho. 

Art; 42 - As comissões executivas dos di
retórlos municipais, regional e nacional cabe 
convocar as convenções que, com a assistên
cia e na. conformidade das Instruções da 
Justiça Eleitoral, deverão escolher os candi
datos. a cargos eletlvos, respectivamente, dos 
Distritos e Municfplos, dos Estados e da 
União, e tomar outras deliberações previstas 
no estatuto do partido. 

Art .. 43 - Para o efeito do disposto no 
artigo anterior, constituem a convenção mu
nicipal: 

I - o dlretórlo municipal; 

II - os vereadores, e os deputados 
e senadores com domicilio no 
municlpio; 

m- 3 (três) representantes de cada 
diretório distrital, se houver; 

· IV - 1 (um) delegado para cada gru
po de 50 (clnqüenta) eleitores se 
o número de filiados ao partido 
não exceder 10.000 (dez mm, 
e de ma.1s 1 (um) delegado para 
cada grupo de 200 (duzentos> 
eleitores, a partir de 10.001 
(dez ml1 e um) filiados. 

Parárrafo único - A credencial dos dele
gados, além das assinaturas dos eleitores e 
do número dos seus tltulos, deverá ser con
ferida, à. vista das fichas de Inscrição par
tidária, pelo escrivão el~!toral, dentro de 
3 (três) dias, a contar de_ sua apresentação. 

CAPiTULO V 

Da Fusão e Incorporação dos Partidos 

Art. 44 - Por deliberação das convenções 
nacionais, dois ou mais partidos poderão 
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fundir-se num Só ou incorporar-se um .. ao 
outro. 

11 1.0 
- No primeiro caso, observar

se-ão as seguintes normas: 

I - os dlretórios dos partidos ela
borarão projetas con1uns de es
tatutos e progran1a; 

u - os partidos reunidos em uma só 
convenção nacional, por nlalo
ria absoluta, votarão os proje
tas e elegerão o dlretório na
cional que J;lron1overá o registro 

. tio nOvo partido. 

11 2. 0 
- No caso de incorporação, cabe

rá ao partido que tlv.er a iniciativa de pró
pô-la deliberar, por n1aiorla absoiuta de 
votos, en1 convenção nacional, sObre a ado
ção do estatuto e do progr&nla de outra 
agrenl!ação. Se esta concordar com .. aquêles, 
far-se-á, en1 convenção nacional conjunta, 
a eleição do nOvo dlretório nacional. 

CAPíTULO VI 

Da Extinção dos Partidos 

Art. 45 - Extlngu!r-se-á o partido poli
tico por deliberação de 2/3 (dois terços) dos 
n1en1bros da convenção nacional, especlal
nlente convocada, a qual requererá ao Tri
bunal Superior Eleitoral o cancel&nlento do 
seu registro. 

Art. 46- Terá cancelado, por extinção, o 
seu registro, o partido que, por sua ação, 
Vier a contrariar o reginle den1ocrâtlco e os 
princípios referidos no art. 5.0 

Parágrafo único - O cancelan1ento pre
visto por êste artigo só se tornará efetivo 
jlnl VIrtude de decisão transitada em julgado 
do Tribunal Superior Eleitoral, proferida en1 
processo regular e no qual se assegure ao 
partido Interessado a n1ais ampla defesa. 

Art. 47 - Ainda se cancelará o registro 
do partido que não satisfizer pelo menos uma 
das seguintes condições: 

I - apresentação de provas, ao Tri
bunal Superior Eleitoral, no 
prazo ln1prorrogável de 12 (do
ze) meses, contados da data do 

seu registro, de que constituiu 
legalnlente dlretórlos regionais 
em, pelo menos, 11 (onze) Esta
dos; 

II - eleição de 12 (doze) deputados 
federais, distribuídos por 7 (se
te l. Estados, pelo n1enos; 

m - votação de legenda, em eleições 
gerais para a Câmara dos 
Deputados, correspondente, no 
minlnlo, a 3% (três por cento) 
do eleitorado Inscrito no Pais. 

11 1.0 - O cancelan1ento do registro do 
partido que não satisfizer as condições pre
Vistas neste artigo será prcicessado (le oficio, 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, 30 (trinta) 
dias após · a consumação · do prazo de que 
trata o inciso I, ou da procl&nlação oficial 
do resultado do pleito, nos den1ais casos. 

. § 2. 0 - O Tribunal Superior Eleitoral 
sobrestará o andan1ento do processo de can
celanlento por 6 (seis) meses, se o partido 
estiver para se fundir ou incorporar a outro, 
desde que o requeira. 

Art. 48 - Cancelado o registro, o partido 
perde a personalidade jurídica, dando-se a 
seu patrlnlOnlo a destinação prevista no 
estatuto. 

Parágrafo único - Se o cancelamento ti
ver con1o fund&nlento o art. 46 desta Lei, o 
patrlnlõnlo será incorporado ao fundo espe
cial de assistência financeira aos partidos 
pollticos. 

Art. 49- O Tribunal Superior Eleitoral 
dará lnlediato conheclnlento do cancelamen
to de registro aos Tribunais Regionais Elei
torais e fará publicar a decisão no prazo de 
15 (quinze) dias, no Diário da Justiça. 

Art. 50 - Cancelado o registro de um par
tido, subslsten1 os n1andatos dos cidadãos 
eleitos sob sua legenda, salvo se o cancela
mento tiver sido decretado em VIrtude do 
preceito do art. 46. 

Parágrafo único - Na hipótese prevista 
na parte final dêste artigo, n!í.o terão cnssn
dos os seus mandatos os representantes que 
houveren1, comprovndan1ente, se insurgido 
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contra a orientação partidária que motivou 
o processo. 

CAPíTULO VII 

Da Vlola.çio dos Deveres Partidários 

Art. 51 - Os filiados ao partido que fal
tarem a seus deveres de discipllna, ao res
peito a princfpios programáticos, à.· probi
dade no exercfcio de mandatos ou funções 
partidárias, ficarão sujeitos às seguintes me
didas discipllnares: 

I -advertência; 

U - suspensão por 3 (três) a 12 
(doze) meses; 

. ' 
m. - cassação . de mandato ou fun-

. ção em .órgão partidário; 

IV- eXpulsão. 

ll 1.0 - Apllcam-se a advertência e a 
SUlipensão às . fnfrações primárias de falta 
ao dever de discipllna e de falta de respeito 
a princfpios programáticos, cabendo, · no 
caso de reincidência, a. expulsão. 

!I 2.0 - Incorre na cassação do man
dato ou função em órgão partidário o res
ponsável por improbidade no seu exercfclo. 

· ll 3.0 
- A expulsão poderá ser Impos

ta, de logo, a qualquer fnfração primária, se 
reconhecida sua extrema gravidade. 

!I 4.0 .:... Às medidas disciplinares de 
suspensão de mandato ou função impllcam 
na perda de qualquer delegação que o mem
bro do partido haja recebido. 

I! S. 0 
- ·A expulsão só poderá ser deter

minada por 2/3 (dois terços) dos votos do 
órgão competente do partido, admitido re
curso, com efeito suspensivo, para a Justiça 
Eleitoral, dentro de 30. (trinta) dias, a con
tar da publicação do ato. 

I! 6. o - Da decisão que Impuser pena 
disclpllnar, ressalvado o disposto no pará
grafo anterior, caberá recurso, . com efeito 
suspensivo, para o órgão. hlerà.rqulcamente 
superior .. 

§ 7.0 - Da decisão absolutórla haverá 
recurso, de oficio, para o órgão hierà.rqulca
mente superior. 

Art. 52 - Poderá ocorrer a dissolução de 
diretório nos casos de: 

. I - violação do estatuto, do progra
ma ou da ética partidária, bem 
como desrespeito a qualquer de
liberação regularmente tomada 
pelos órgãos superiores do par
tido; 

U - impossibilidade de resolver-se 
grave divergência entre mem
bros do dlretório; 

m- má gestão financeira. 

Art. 53 - A dissolução somente se veri
ficará mediante dellberaÇão, por maioria 
absoluta, dos membros do dlretório imedia
tamente superior . 

§ 1. • - Da decisão caberá recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias, para o dlretório 
regional, se o ato fOr de dlretórlo munici
pal; para o dlretórlo nacional, se de dlretó
rlo regional; e para a convenção nacional, 
se de dlretório nacional. 

I! 2.0 
- As decisões proferidas em grau 

de recilrso serão lnapeláveis, 

CAPlTULO VIII 

Das Finanças e ContabWdade dos Partidos 

Art. 54 - Os partidos organizarão as res
pectivas finanças, com vista as suas final!- · 
dades, . devendo, em conseqüência, incluir nos 
seus estatutos preceitos que: 

I - habilltem a fixar e apurar as 
quantias máximas que poderá 
despender na propaganda par
tidária e na. de seus candidatos; 

U - fixem os limites das contribui
ções e auxWos de seus filia.dos. 

I! 1.• - Os partidos deverão manter 
rigorosa escrituração de suas receitas e des
pesas, indicando-lhes a origem e apllcação. 

ll 2.0 
- Os llvros de contabilidade do 

diretório nacional serão abertos, encerrados 
e tOdas as fOlhas rubricadas no Tribunal 
Superior Eleitoral. 
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§ 3. • - O Tribunal Regional Eleitoral 
e o juiz eleitoral exercerão a mesma atribui
ção · quanto aos livros de contabilldade dos 
diretórios do respectivo Estado, do Distrito 
Federal e Territórios, e dos diretórios muni~ 
c! pais das respectivas zonas. 

Art. 55 - Os partidos serão obrigados a 
enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, o ba
lanço financeiro do exercício findo. 

Art. 56 _; É vedaao aos partidos: 

I - receber, dlreta ou lndiretamen
te,• contribuição ou auxfiio pe
cuniário ou estimável em di
nheiro, procedente de pessoa 
ou entidade estrangeira; 

II - receber recurso de autoridades 
ou órgãos públicos, ressalvadas 
as dotações referidas nos incisos 
I e n do art. 60, e no art. 61; 

m- receber, direta ou lndiretamen~ 
te, qualquer espécie de auxfiio 
ou contribuição das sociedades 
de economia mista e das emprê
sas concessionárias de serviço 
público; 

IV - receber, direta. ou indiretamen
te, sob qualquer forma. ou pre
texto, contribuição, auxilio ou 
recurso procedente de emprêsa. 
privada., de finalidade lucra
tiva.. 

Art. 57 - São .ilícitos os recursos finan
ceiros de que trata o artigo anterior, assim 
como os a.uxfilos e contribuições cuja. origem 
não seja. mencionada. ou esclarecida.. 

.'\rt. 58 - A Justiça. Eleitoral fiscalizará 
a corrupção nos processos eleitorais, fazen
do observar, entre outras, as seguintes nor
mas: 

I - obrigatoriedade de só recebe
rem ou aplicarem recursos fi
nanceiros, em campanhas polí
ticas, determinados dirigentes 
dos partidos e comitês legal
mente constltuldos e registrados 
para fins ele! torais; 

II - .caracterização da responsabili
dade dos dirigentes de partidos 
e comitês, inclusive do tesou
reiro, que responderá civil e 
criminalmente por quaisquer ir
regularidades; 

m - escrituração contábll, com do
cumentação que comprove a 
entrada. e salda de dinheiro ou 
bens, recebidos e aplicados; 

IV - obrigatoriedade de ser conser
vada pelos partidos e comitês 
a documentação comproba.tória 
de suas prestações de çontas, 
por prazo não inferior à. 5 (cin
co) anos; 

V - obrigatoriedade de se depositar, 
no Banco do Brasil, Caixas Eco
nómicas Federais e Estaduais, 
ou sociedades bancárias de eco:. 
nomia mista., os fundos finan
ceiros dos partidos ou comitês 
e, inexistlndo êsses estabeleci
mentos, no banco escolhido pela 
comissão executiva, à ordem 
conjunta de um dirigente do 
partido e de um tesoureiro; 

VI - obrigatoriedade de prestação de 
contas pelos partidos polftlcos 
e comitês ao encerrar-se cada 
campanha. eleitoral; 

VII - organização de comitês inter- · 
partidários de inspeção, bem 
como publicidade ampla de suas 
conclusões e relatórios sObre as 
investigações a que proceda.; 

vm - obrigatoriedade de remessa. das 
prestações de contas, de que 
trata.· o inciso VI, aos comitês 
interpartidârios de inspeção ou 
ainda às comissões parlamen
tares de inquérito que solicita
rem; 

IX - exigência de registro de todos 
os comitês que pretendam a.tuar 
nas campanhas eleitorais, bem 
assim dos responsáveis pelos r e-
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cursos financeiros a serem re
cebidos ou aplicados; 

X - fixação, nos pleitos eleitorais, de 
limites para donativos, contri
buições ou despesas de cada 
comitê. 

§ 1.• - Nenhum candidato a cargo ele
tivo, sob pena de cassação do respectivo re
gistro, poderá efetuar, individualmente, des
pesas de caráter polltico ou eleitoral, ou com 
alistamento, arregimentação, propaganda e 
demais atividades deflnidas pela Justiça 
Eleitoral, devendo processar todos os gastos 
através dos partidos ou comitês, 

§ 2.• ...:.. O Tribunal Superior Eleitoral 
baiXará Instruções para. o cumprimento do 
disposto neste artigo. 

Art. 59 - O Tribunal Superior Eleitoral 
e os Tribunais Reglona.is Eleitorais, à. vista 
de denúncia de mandatário ou delegado de 
partido, com firma. reconhecida, ou de re
presentação do Procurador-Geral ou Regio
nal, ou de lniciativa do Corregedor, deter
minarão o exame da. escrituração de qual
quer partido e a. apuração de qualquer ato 
que viole as prescrições legais ou estatutárias 
a. que, em matéria financeira, estejam obri
gados os partidos e seus flllados; 

Parágrafo único - O Tribunal Superior, 
sempre que julgar conveniente, mandará 
verificar se os partidos estão observando os 
preceitos legais e estatutários atlnentes à. 
obtenção e a.plicaçlio dos seus recursos. 

CAPiTULO IX 

Dll Fundo Partidário 

Art. 60 - J!: criado o fundo especial de 
assistência financeira aos partidos politicas, 
que será constltufdo: 

I - das multas e penalidades apli
cadas nos têrmos do Código 
Eleitoral e leis conexas; 

II - dos recursos financeiros que lhe 
forem destinados por lei, em 
caráter :permanente ou even
tual; 

m - de doações particulares, Inclusi
ve com a. finalidade de manter 
o Instituto a que se refere o 
art. 75, inciso V. 

Art. 61 - A previsão orçamentária de re
cursos para o fundo partidário deverá ser 
consignada., no Anexo do Poder Judiclú.rlo, 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 

11 1.• - Os créditos a que se referem 
êste artigo e o inciso II do artigo anterior 
serão registrados no Tribunal de Contas e 
automàtlcamente distribuídos ao Tesouro 
Nacional. 

11 2.• - o Tesouro Nacional, contabili
zando-os como fundo partidário, colocará os 
créditos no Banco do Brasil S. A.,. trimes
tralmente,. em conta. especial, à disposição 
do Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 62 - O Tribunal Superior Eleitoral, 
dentro de 30 (trinta) dias, a. contar da. data 
do depósito a que se refere o § 2.• do artigo 
anterior, fará a respectiva. distribuição. aos 
dlretórlos nacionais dos partidos, obedecen
do ao seguinte critério: 

I - 20% (vinte por cento) do total 
do fundo partidário será desta
cado para entrega, em partes 
Iguais, a. todos os partidos; 

II - 80% (oitenta por cento) será 
distribuído proporcionalmente 
ao número de mandatários que 
tiverem na Câmara dos Depu
tados e nas Assembléias Legis
lativas. 

§ 1. • - Nos cálculos de proporção a que 
alude êste artigo, tomar-se-á por base a 
filiação partidária que constar da diploma
ção dos candidatos eleitos. 

11 2.• - ~uando se tratar de aliança 
eleitoral anterior, a origem partidária. dos 
representantes será verificada nos documen
tos que serviram para o registro prévio dos 
candidatos. 

Art. 63 - Da quota. recebida, os dlretó
t•!os nacionais redistribuirão, dentro em 30 
(trinta) dias, 80% (oitenta por cento), no 



- 129-

mínimo, às suas seções regionais, em propor
ção ao número de representantes que estas 
dispuserem nas Assembléias Legislativas, 
observado o disposto nos parágrafos do arti
go anterior. 

Parágrafo único - Os dlretórios regionais 
do Distrito Federal e Territórios serão con
templados com a menor quota destinada à 
seção regional de Estado. 

Art. 64 - Da quota recebida, os diretó
rios regionais, dentro de 3 três) meses, re
distribuirão 60% (sessenta por cento) aos dl
retórios municipais, proporcionalmente ao 
número de legendas federais que o partido 
tenha obtido na eleição anterior em cada 
município ou em unidade administrativa a 
êle equiparada. 

Parágrafo único - Para o efeito do cál
culo da proporcionalidade a que se refere o 
artigo, serão computados somente 50% (cln
qüenta por cento) das legendas obtidas pelo 
partido nos mun!clp!os das capitais dos Es
tados. 

Art. 65 - A existência de diretór!os par
tidários será aferida pelo registro, dentro do 
prazo do mandato partidário, em órgão com
petente da Justiça Eleitoral. 

Art. 66- Em caso de cancelamento ou 
caducidade do registro do dlretórlo nacional 
de partido, a quota que lhe caberia reverterá 
ao fundo partidário; se as mesmas circuns
tâncias ocorrerem com o dlretórlo regional, 
a reversão far-se-á em beneficio do d!Í'etó
rio nacional; e, se com o diretórlo munici
pal, sua quota será adjudicada ao dlretór!o 
regional. 

Art. 6'1 -Os depósitos e movimentação 
do fundo partidário serão feitos, obrigato

. rlamente; rios estabelecimentos de que trata 
o Inciso V do art. 58. 

. Art. 68 - Os recursos não orçamentários 
do fundo partidário serão recolllldos em 
conta especial no Ban.co do Brasil S. A., à 
disposição do Tribunal Superior Eleitoral e 
por êste Incorporados ao produto da contri
buição orçamentária, para efeito da distri
buição prevista no art. 62. 

Art. 69 - A aplicação das contribuições 
destinadas aos dlretórlos será decidida em 
reunião plenária dos mesmos. 

Art. 70 - Os recursos oriundos do .fundo 
partidário serão aplicados: 

I - na manutenção das sedes e 
serviços dos partidos, vedado ·o 
pagamento de pessoal a qual
quer titulo; 

II - na propaganda doutrinária· e 
politica; 

m - no alistamento e eleição; 

IV - na fundação e manutenção do 
Instituto a que se refere o ln~ 
ciso V do art. 75. 

Art. 71 - Os partidos prestarão contas, 
anüalmente, ao Tribunal de Contas.da União, 
da aplicação dos recursos recebidos no exer
cício anterior. 

§ L0 - As prestações de contas de cada 
órgão (municipal, regional ou nacional) se
rão feitas em volumes distintos, remetidos 
ao Tl'ibunal Superior Eleitoral. 

§ 2. • - O Tribunal Superior verificará 
se a aplicação foi realizada nos têrmos do 
Código Eleitoral e desta Lei, e, com relatório 
que verse apenas sObre êste assunto, enca
minhará a prestação de contas para exame 
e julgamento do Tribunal de Contas da 
União. 

§ s.• - Os dlretórlos serão responsáve\s 
pela aplicação dos recursos do fundo parti
dário. 

§ 4.0 - A falta de prestação de contas 
ou a sua desaprovação, total ou parcial, im
plicará na perda do direito ao recebimento 
de novas Quotas e, no segundo caso, sujei
tará ainda à. responsabilidade civil e criml· 
na! os membros dos dlretórlos faltosos . 

§ s.• - o órgão tomador de contas po· 
derá converter o julgamento em diligência, 
para que o dlretórlo as regularize. 

§ 6. • - A Corregedoria da Justiça Ele!· 
torai poderá, a qualquer tempo, proceder a 
Investigações sôbre a aplicação do fundo 
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partidário, em qualquer esfera - nacional, 
regional ou municipal - adotando as provi· 
dênclas recomendáveis. 

Art. 72 - Contra resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral a respeito do fundo par
tidário, os dlretórlos nacionais poderão opor 
reclamações fundamentadas, dentro em 30 
(trlnt&) dias, para a mesm& lnstfmcl& ju
dicial. 

Art. 73 - O Tribunal Superior Eleitoral 
expedirá instruções p&ra completo funclon&· 
mento e &pllcação do fundo p&rtldário. 

Art. 74 - Os partidos politicas gozarão 
d& Isenção de ImpOsto de qu&lquer n&turez& 
e de gratuldade na publlc~J.Ção de at&s das 
reuniões convocatórias par& funcionamento 
de órgãos, dÓcumentos relativos à vida ju
rídica e financeira, e editais, súmulas ou 
pequenas notas Informativas, na Imprensa 
oficial existente na cidade onde estiverem 
sedi&dos seus órgãos de dellber~J.Ção e dlre
ção, de acOrdo com Instruções 11. serem bai
xadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

CAPíTULO X 

Das ·Disposições Gerais 

Art. 75- Os partidos terão função per
manente assegurada: 

I - pela continuidade dos seus ser
viços de secretaria; 

D - pela realização de conferências; 

. t. m- pel& promoção, ao menos duas 
vêzes ao ano, no âmbito d& cir· 
cunscrlção dos órgãos dirigen
tes, de congressos ou sessões 
públicas, para difusão de seu 
p r o g r a m a, assegurada a re
transmissão gr&tulta pelas em
prêsas transmissoras de radio· 
difusão; 

IV - pela manutenção de cursos de 
difusão doutrlnárl&, educação 
cívica e alfabetização; 

V - pel& manutenção de um Insti
tuto· de Instrução polltlc&, para 
formação . e renovação de qua
dros e líderes políticos; 

VI - pela manutenção de bibliotecas 
de obras políticas, sociais e 
econOmlcas; 

VII - pela edição de boletins ou ou
tras publicações. 

Parágrafo único- A gratuldade d& trans
missão e o programa dos cursos a que se 
referem os Incisos m e v serão regulados 
em instruções do Tribunal Superior Elei
toral. 

Art. 76 -Nos registres do Senado Fe
deral, Câmara. dos Deputados, Assembléias 
Legislativas ou das Câmaras Municipais, o 
representante do povo será Inscrito na re
presentação do partido sob cuja legenda se 
elegeu ou, no primeiro dêsses casos, se a 
eleição tiver resultado de aliança de par
tidos, sob a legenda de um dos partidos da 
mesma; que escolher. 

Art. 77 - Com exceção dos casos previs
tos nesta Lei, é proibida a existência de 
qualquer entidade com fim político ou elei
toral; sem que haja satisfeito os requisitos 
legais para funcionar como partido. 

Parágrafo único - O Tribunal Superior 
Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleito
rais, à vista de denúncia de delegado de par
tido, com firma reconhecida, ou de repre
sentação do Procurador-Geral ou Regional, 
tomarão as medidas cabíveis para fazer cessar 
Imediatamente as ações Irregulares de que 
trata êste artigo . 

Art. 78 - Os funcionários das secretarias 
dos partidos, contratados sob regime de le
gislação trabalhista, são contribuintes obrl· 
gatórlos do Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado (IP ASE) • 

CAPíTULO XI 

Das Disposições Transitórias 

Art. 79 - Os a tu ais partidos promoverão, 
no prazo de 2 (dois) anos; a sua reorgani
zação e a reforma dos :estatutos, nos têr
mos desta Lei, sob pen& de cancelamento do 
registro. 

Art. 80 -Enquanto não se reorganiza
rem os atuais partidos, na forma desta Lei, 
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a. constituição dos d!retór!os partidários pro
cessar-se-é. segundo as normas dos seus 
a.tUBis estatutos. 

Art. 81 - Os partidos que, em decorrên
cia dos resultados do pleito federal de 1966, 
não satisfizerem às exigências do a.rt. 47, 
itens II e m, deverão preencher, até 6 (sela) 
meses antes da. data. das eleiçõés gerais de 
1970, no que fôr apUcé. vel, as condições pre
Vistas nos a.rts. 7. 0 a. 17 desta. Lei. 

Parágrafo único - O partido que nã.o sa
tisfizer as condições estabelecidas neste ar
tigo terá o seu registro cancelado. 

Art. 82 - Esta. Lei entrar é. em vigor 30 
(trinta) dias após a .sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

(A Comissão Mista incumbida ée Te
latar o veto.) 

OFíCIOS 

N.0 G/1413/65, de 20 de maio do ano em 
curso, do Sr. Presidente da. Assembléia Le
gislativa do Estado do Paraná - Acusa o 
recebimento do Oficio n.0 417, de 7 de abrU, 
pelo qual a. Presidência. do Senado encami
nhou cópia. da Resolução n.0 31/65 do Senado. 

N.0 64/65 

Assunto: Recebimento e aplicação da Quo
ta-Parte do Impôsto de Renda. 

Serviço: Secretaria 

Senhor Presidente, 

Tenho a. honra de comunicar a V. Ex.• 
que esta Prefeitura. Municipal, por motivo 
de não haver recebido a. Quota-Parte do 
Impôsto de Renda, relativa. ao exercicio de 
1964, deixa de enviar, como é de seu dever, 
a demonstração de aplicação de 50% da. re
ferida quota-parte em beneficio de ordem 
rural. 

2. Outrossim, comunico a. V. Ex.• que a 
despesa. desta Municipalidade, no exercício 
de 1964, com benefícios de ordem rural, so
mou Cr$ 19.787. 468,90, que servirá de sub
sidio para oportuna comprovação cm face 
à lei que rege o assunto. 

Nesta oportunidade, com os mais altos 
protestos de estima e distinta consideração, 
subscrevo-me 

N.0 01977 

respeitosamente. 

O Prefeito Municipal de Arcos, 

Albertinho da Cunha Amorim 
Brasfila, em 16 de julho de 1965 

Senhor Secretário: 

Tenho a honra. de comunicar a V. Ex.• que 
foi indicado o Senhor Deputado Cid Furtado 
para, como membro suplente, representar o 
Partido Democrata Cristão na. Comissão M!s· 
ta designada. para apreciar os projetas refe· 
rentes à Reforma Administrativa. 

· Aproveito a. oportunidade para apresentar 
a V. Ex.• protestos de elevada estima e d!s· 
tinta. consideração. Nllo Coelho - Primeiro
Secretário. 

LIBERDADE - IGUALDADE -
FRATERNIDADE 

A.G. D. G. A. D. U. 

AUG.RESP.SUBL.LOJ.CAP. 

CONCILIAÇAO BRAG~A 

Praça. da. República., 20 · 
' Rit. Esc. Ant. e Ac. 

Sob os Aus. do Gr. Or. do Brasil 

Trabalhos: OR. DE BRAGANÇA- ESTADO 
DO PARA 

AS QUARTAS-FEIRAS 

Pr. N.0 ESPECIAL Or. de Bragança., em, 
24 de julho de 1965 

Ao Venerável Mestre EDGARD PINA 

Ao Exm.0 Sr. Presidente do Senado Federal 
-BRASíLIA- DF 

ASSUNTO - Comunicação (faz) 

S.F.U. 

1) Tenho a. satisfação de comunicar a 
V. Ex.• que, em Sessão realizada nesta Loja 
no dia 18 de junho último, foi agraciado 
com o titulo de Benemérito do Quadro, re
cebendo a Medalha de Ouro a que fêz jus, 
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pelos RELEVANTES · E INESTIMA VEIS 
serviços prestados à Maçonaria Bragantlna, 
o nosso muito Respeitável Irmão Senador 
JOAQUIM LOBAO DA SILVEmA, membro 
dêsse egrégio Senado, como representante 
do povo paraense. 

2) . cOm os nossos prot.csto:; de aprêço, esti
ma e admiração, firmamo-nos, 

Cordialmente 

Edprd Pina 
Ven. '. Mest. '. 

TELEGRAMA 
DE SAO PAULO - SP NR-155/1769 

PLS50 DT-16/7/65 

Senador Auro Moura Andrade 
Dignlssimo Presidente do Senado 

BraSrua-DP 

HRS-18.15 

Acuso recebimento telegrama pelo qual 
digna Casa Congresso apresenta condolên
cias falecimento Doutor Horácio Lafer, bri· 
lhante figura paulista. Em nome povo São 
Paulo, agradeço gesto ilustre representantes 
Senado. 

, Cordialmente 

Adhemar de Barros 
Governador de São Paulo 

RESPOSTAS 'E PEDIDOS DE 
INFORMAÇOES 

I- do Sr. Ministro da Fazenda: 

Aviso n.• GB-293, de 19 de julho, com 
referência ao Requerimento n.• 242, 
de 1965, do Sr. Senador Adalberto 
sena:. 

Aviso n.•· GB-294, de 19· de julho, com 
referência ao Requerimento n.• 262, 
de 1965, do Sr. Senador Vasconcelos 
TOrres; 

U- do Sr. Ministro da Guerra: 

Aviso n.• 79-Ass Pari, de 2 do cor
rente, com referência ao Requeri· 
mento n.• 309/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

Está finda a leitura do expediente. (Pausa.) 

SObre a mesa, requerimentos de informa-
ções que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 

N.• 511, DE 1965 

Requeremos à Mesa, nos têrmos e prazos 
regimentais, sejam solicitadas do Ministério 
das Minas e Energia as seguintes informa
ções: 

1) Quanto ·custará a energia elétrlca, nas 
cidades de São Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, POrto Alegre e Rio de 
Janeiro (Guanabara), para uma usina 
metalúrgica de alumínio ou cobre ele
trolítico, com a demanda de 25.000 Kilo
wates, considerando-se que o fator de 
potência seja superior a 80% e ainda 
tendo-se em conta que, pelo art. 3.0, 

. § 2.• da Lei n.• 4.676, de 16 de junho de 
1965, a despesa com a energia elétrlca 
é igual ou superior a 3% do valor de 
suas vendas? 

2) Nas mesmas condições, quanto custará, 
em cada uma dessas capitais, a energia 
elétrica para. usina de fertilizantes nitro
genados, fosfatados e potássicos? 

Justificação 

O Brasil deve caminhar para. um rápido 
desenvolvimento de suas riquezas naturais. 
Todos nós nos empenhamos em dar ao Pais 
as bases para êsse desenvolvimento, funda
mento para. nossa tão ambicionada Indepen
dência econOmica e política. Basta citar o 
exemplo do México, que já está aumentando 
sua. produção de amOnia., que era. de 400 to
neladas diárias e hoje alcança. 1.400 tone
ladas por dia. Aqui, entretanto, não atingi
mos nem .100 toneladas diárias, 

Quanto ao cobre, -é · importado por preço 
geralmente cêrca -'àe 40% superior ao do 
mercado internacional, pois inexplicàvelmen
te pagamos o preço do mercado de Londres. 
E tudo Indica que deven;os ter bons depó-
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sltos de cobre, que continuam, absurdamen
te, Inexplorados. Sua Importação, como se 
sabe, pesa tremendamente em nossa balan
ça comercial com o exterior. 

O requerimento visa a obter esclarecimen
tos que possibilitem o planejamento de um 
programa racional a respeito de tão momen
toso assunto. 

Sala das Sessões, em 4 de agôst.o de 1965. 
- José Ermfrlo. 

REQUERIMENTO 
N.0 512, DE 1965 

Senhor Presidente: 

Requeiro, nos têrmos e prazos regimen
tais, sejam sollcltadi}S ao Poder Executivo, 
através do Gabinete do Ministro Extraordi
nário para o Planejamento e Coordenação 
~onômlca, as seguintes Informações: 

l; Qual o Plano de Investimentos do Go
vêrno Federal em 1965. 

2. Discriminar, relativamente a cada um 
dos Ministérios, o montante de Investimen
tos e as obras ou serviços em que serão os 
mesmos empregados. 

3. Informar quais os totais que serão apli
cados dlretamente pelos órgãos da adminis
tração federal, e quais os que serão empre
gados através de convênio, acôrdo, ajuste 

· ou por delegação feitos com órgãos da admi· 
nlstração estadual, municipal ou particular. 

Sala das Sessões, em 4 de agOsto de 1965. 
:- Dylton Costa.. 

REQUERIMENTO 
N,0 513, DE 1965 

Senhor Presidente: 

Requeiro, nos têrmos e prazos regimen
tais, sejam solicitadas ao Poder Executivo, 
através do Ministério da Fazenda, as seguin
tes Informações: 

1. Quantos empréstimos foram obtidos pelo 
Govêrno brasileiro no mercado financeiro ln· 
ternaclonal, nos exercícios de 1964 e 1965. 

2. Discriminar, relativamente a cada um 
dos empréstimos: 

a) o valor·; · 
b) a entidade que o concedeu; 

c) as condições de amortização; 
d) os juros; 

e) o prazo; 

f) a finalidade do empréstimo; 
g) o prazo de carência. 

3. Na hipótese de ter o Govêrno ou Insti
tuições financeiras nacionais, de caráter pú
blico, assumido, em decorrência dêsses em
préstimos, quaisquer outros compromissos 
que não digam respeito diretamente ao em
préstimo, discriminar quais. 

Sil.!a das Sessões, em 4 de agôsto de 1965. 
- .Dylton Costa. 

REQUERIMENTO 
N.0 514, DE 1965 

Senhor Presidente: 

Requeiro, nos têrmos e prazos regimen
tais, sejam solicitadas ao Poder Executivo, 
através do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, as seguintes Informações: · 

1. Que medidas foram tornadas pela Po
l!cia Federal para apuração das atlvldades 
tidas corno Ilegais, desenvolvidas no escritó
rio do corretor Carlos Barroca.. 

2. Se foi realizada slndicA.ncia ou aberto 
Inquérito policial, e, em caso a.flrmativo, atra.
vés de que ato, e quais os resultados apura
dos. 

3. Se as Investigações chegaram a têrmo 
e se houve relatório final ou conclusões; em 
caso a.flrma.tlvo, qual o seu teor, 

4. Se !oram tornados depoimentos dos In
diciados ou testemunhas, e, em ca.so a.flr· 
matlvo, qual o seu teor. 

5, Na. hipótese de ter sido aberto Inquérito 
policial, Informar cm que data, e se foi o 
mesmo remetido à Justiça, informando-se em 
que da.ta.. 
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6. Quais as providências tomadas pelas au
toridades do Ministério da Fazenda. e do 
Ministério da. Justiça., à vista. das apurações 
realizadas. 

Sala das Sessões, em 4 de agOsto de 1965. 
- Dylton Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 
Os requerimentos lidos serão publicados 

e, oportunamente, despachados pela Presi
dência.. (Pausa. ) 

Acham-se presentes os Senhores Paulo de 
Barros e Celso Branco, Suplentes, respecti
vamente, dos Srs. Senadores Eurico Rezen
de e Antônio Carlos, convocados para. subs
tituir os dois titulares nas licenças que lhes • 
foram concedidas. Nos têrmos do a.rt. 6.0 , 

§ 2.0, do Regimento Interno, S. Ex"' passarão 
a. participar dos trabalhos da Casa dispen
sados de compromisso regimental, visto já 

o terem prestado ao ensejo da prlmell·a con
vocação. (Pausa. ) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Há. oradores Inscritos. ·Tem a. palavra. o 
Sr. Senador Arthur Vlrgillo. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a. palavra o Sr. Senador Nelson 
Maculan. (Pausa. ) 

Não está. presente. 

Tem a palavra. o Sr. Senador Aarão Stein
bruch. (Pausa. ) 

Não está presente. 

.. Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fa
zer uso da palavra, passaremos à Ordem do 
Dia. (Pausa.) 

O SR. J,OSUf: DE SOUZA: 

· Sr. Presidente, peço a. palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Tem a palavra. o Sr. Senador Josué de 
Souza. 

O SR. JOSUf: DE SOUZA: 

(Sem revisão do ·orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quando tive oportunidade de 
apresentar aqui emenda constitucional que 
visa a possibilidade da reeleição dos Srs. 

Presidentes da. República, a exemplo do que 
ocorre na. maior das democracias do Contl~ 
nente - a democracia americana. - e que 
se me afigura. uma. prática salutar, espe
cialmente tendo em conta a Imensidão do 
território nacional e a Impossibilidade de um 
Chefe do Poder Executivo, tanto federal 
como estadual, concluir a sua obra num pe
ríodo de quatro anos, deu-se a. essa apresen
tação uma série de Interpretações que não 
correspondem, na rea.lldade, ao meu propó
sito, ao meu objetlvo, nem, tampouco, acredi
to, ao daqueles Sra. Senadores que honraram 
a proposição em causa com o seu apoiamen
to, sem outro compromisso que não o de 
concorrer para a tramitação normal da pro
posição, que se oferece ao estudo . e debate 
desta Casa. 

Sr. Presidente, sou dos que também en
tendem que o Presidente Castello Branco de
veria continuar à frente da Presidência. e 
submeter-se ao exame e apreciação do elei
torado brasileiro, que estou certo não lhe 
faltará com o apoio. 

Assim entendo, embora discorde de algu
mas das suas medidas, e até as condene, por 
exemplo, a do exterminlo da PANAIR, dei
xando ao desemprêgo centenas de brasilei
ros e uma região Imensa, como a amazóni
ca, desasslstlda de transporte aéreo, consti
tuindo um hiato na navegação aérea 
brasileira, duradouro .não sei até .quan
do. Sou daqueles que discordam também da 
recente medida de S. Ex.•, ao determinar 
o encerramento das atlvldades da Rádio 
Mayr!nk Veiga, sabendo-se haver funcioná
rios ali com 30 anos de serviço e que terão 
de começar vida nova e, como principian
tes, caminhar para outras aventuras profis
sionais. 

Entendo que a PANAIR, como a Mayrink, 
poderiam . ter sofrido Intervenção federal, ou 
terem sido desapropriadas, mas nunca te
rem suas atlvldades cessadas, Interrompidas 
como foram, causando êsse choque brutal 
que atingiu a economia do Norte, no caso 
da PANAIR, e que trouxe o desassossêgo a 
milhares de brasileiros, nos dois casos. Tal-
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vez tais decisÕes tenham sido fruto do fato 
de não ser o Sr. Presidente da República 
um político. Niío estando habituado às re
percussões de medidas dessa natureza, é pos
sível que assim tenha agido por causa dêste 
silêncio de Brasília, que faz com que os ho
mens fiquem Imunes às repercussões dos 
seus atas ao longo do Pais, o que certamen
te terá concorrido para essas decisões que 
não se compreendem, não se explicam. 

Mesmo assim, tendo em conta o que cons
tituiu para a segurança do Brasil a presen
ça do Presidente Castello Branco na che
fia da Nação, bem como· a sua politica fi
nanceira que reputo a mais acertada - em
bora um pouco precipitada, um pouco aço
dada - e o que de garantia, de honradez e 
de seriedade trouxe à coisa pública - não 
teria por que deixar de dar a. S. Ex.• o meu 
vóto para. que continuasse na. Presidência. dá · 
República, e o meu trabalho, tudo o que fOsse 
possível, para que aquêle ma.g!strado de tão 
bela formação moral continuasse ·a serviço 
do Brasil e, no correr do tempo, durante sua 
administração, pudesse corrigir. êsses senões e 
erros a que me referi e caminhar como po
litico autêntico, estadista legítimo, pois qua
lidades nâo lhe faltam para tanto. 

Sr. Presidente, estou certo de que o povo 
brasileiro, já desiludido do vedetismo, con
.correrla · com o seu voto, com o seu apoio, 
com a sua solidariedade para. que o Presi
dente Castello Branco permanecesse mais 
uni período, que significaria a. continuação 
de um período sério, um período de trabalho, 
de respeito e de autoridade, na Chefia da 
Nação. 

No entanto, a. emenda constitucional em 
causa é genérica. . S. Ex.•, se aprovada a 
emenda, poderá ser candidato, se assim o 
entender. Ela não é uma emenda prorro
gaclonlsta., no sentido lato do têrmo, na pro
lÍúncia literal do vocábulo. Ela dá uma 
oportunidade aos . Presidentes, em todos os 
tempos, como, já acentuei, ocorre . na A!né
rica do Norte, para que possam ser reeleitos, 
submetendo o seu ti'a.balho, a administra
ção do seu primeiro período, ao veredicto 
popular e, assim, colhêr os frutos do aplauso 

do povo, ou a rejeição da sua obra, por ln
compatível com os lnterêsses coletivos. 

Daí, Sr. Presidente, dando êste · esclare
cimento, apelar para o Senado, para a 
Mesa - honrada, hoje, com a Presidência 
de V. Ex.• - a fim de que a emenda tenha 
a mais rápida tramitaç~.o possível e se ofe
reça a S. Ex.• o Sr. Presidente Castello 
Branco a opção, o .. direito .de se candidatar 
ou não à Presidência da. República, pelo su
frágio popular, e possa - se eleito, como 
acredito que seja - dizer que, realmente, 
é o Presidente de todos ·os brasileiros e não 
delegado de comitê revolucionário, não de
legado de classe, não fruto de . um movin:ien
to revolucionário apenas, mas o delegado 
autêntico da Nação brasileira. Esta, estou 
certo, cansada de explorações, farta do ve-' 
detlsmo e receosa ·de que volte a Imperar, 
com suas conseqüências, a desordem: e. anar
quia, dará a s. · Ex.• o sr. Presidente Cas
tello Branco o apoio e o voto. Dêste mo
do S. Ex.• poderá corrigir os senões que 
a sua pouca experiência da coisa pública 
não pôde evitar, e será. o Presidente de todos 
os brasileiros que restaurará e solidificará 
a Nação,' através de uma tranqüilldade que 
se começa a alcançar, com a segurança que 
todos defendemos e a seriedade que se vai 
sentindo na a.dmlnlstração nacional (Muito 
bem!) 

' O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): 
No expediente lido figuram mensagens pre

sidenciais referentes a vetos opostos a nove 
proposições legislatlvas,'a saber: 

- Projeto de Lei n.0 2.740-E/65, na CAmara, 
e 82/65, no Senado, . que dlllpõe sObre a 
série de classes de Pesquisador, e dá ou
tras providências; 

- Projeto de Lei n.• 7/65 (CN>, que esta
belece normas para o processo dos dls
sfdlos coletlvos, e dá outras providências; 

- ProJeto de Lei n.0 2.661-A/65, na CAmara, 
e 96/65, no Senado, que dispõe sObre os 
serviços de Registro do Comércio e atl
vidades afins, e dli outras providências; 

- Projeto de Lei n.• 2.732/65, na Câmara, e 
n.• 104/65, no Senado, que disciplina o 
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mercado financeiro e de capitais e esta
belece medidas para. o seu desenvolvi
menta; 

- Projeto da. Lei n..• 2. 753-D/65, na. Câmara, 
e n.• 108/65, no Senado, que transforma 
a. Escola de Medicina. e Cirurgia do Rio 
de Janeiro em Fundação, e dá. outras pro
vidências; 

-Projeto de Lei n.• 2.736-B/65, na. Câmara., 
e n.0 103/65, no Senado, que exclui do 
regime de prévio licenciamento e de visto 
consular importações realizadas pelos Mi
nistérios Militares; 

- Projeto de Lei n.• 2. 793-B/65, na. Câmara., 
e n.• 117/65, no Senado, que dispõe sôbre 
a. inspeção e fiscalização de ingredientes, 
alimentos e produtos destinados à. ali· 
mentação animal, e dá outras providên
cias; 

- Projeto de Lei n.• 2.956/65, na Câmara, 
e n.• 144/65, no Senado, que estabelece 
novos casos de inelegibilidades, com fun
damento no a.rt. 2.• da Emenda. Consti
tucional n.• 14; 

- Projeto de Lei n.• 2. 746-B/65, na. Câmara, 
e n.• 116/65, no Senado, que institui a. 
Lei Orgânica. dos Partidos Políticos. 

Para. apreciação dêsses vetos a. Presidência. 
convoca Sessões conjuntas a. realiza.rem-se 
nos dias 24, 25, 26 e 31 do mês em curso, no 
Plenário da. Câmara. dos Deputados. 

Para. as Comissões Mistas que os deverão 
relatar são designados: 

- quanto ao primeiro veto, os Srs. Senadores 
Lobão da. Silveira. (PSD), 
Argemiro de Figueiredo . (PI'B) e 
Mem de Sá. (PL); 

- quanto ·ao segundo, os 

Jeffeson de Aguiar 
Edmundo Levi 
Joaquim Parente 

Srs. Senadores 

(PSD), 
(PTB) e 
(UDN); 

- qu:m.to ao terceiro, os Srs. Senadores 
José Guiomard <PSD) , 

. José Ermfrio 
Llno de Mattos 

<PTB) c 
(PTN); 

- quanto ao quarto veto, os Srs. Senadores 
José Feliciano (PSD), 
Adolpho Franco (UDN) e 
Mem de Sá (PL) ; 

- quanto ao quinto, os Srs. 
Manoel Villaça. 
Mello Braga 
Miguel Couto 

Senadores 
(PSD), 

(PI'B) e 
(PSP); 

-quanto ao sexto, os Srs. Senadores 

Sebastião Archer <PSD), 
José Bezerra. <UDN) e 
Lino de Mattos <PTN>; 

- quanto ao sétimo, os Srs. Senadores 
José Guiomard (PSD), 
Cattete Pinheiro (PTN) e 
Vasconcelos TOrres (PTB) ; 

- quanto ao oitavo, os Srs. Senadores 
Wilson Gonçalves (PSD), 
Eurico Rezende (UDN) e 
Bezerra. Neto (PTB) ; 

-quanto ao nono, os Srs. Senadores 

Jefferson de Aguiar (PSD), 
Heribaldo Vieira. (UDN) e 
Aloysio de Carvalho (PL). 

Havendo outros vetos que, transferidos das 
datas anteriormente marcadas, dependem de 
deliberação do Congresso Nacional, a. Presi
dência. convoca, para. sua. apreciação, Sessões 
conjuntas a serem levadas a. efeito nos dias 
10, 11, 12, 17, 18 e 19 do corrente, 1, 2 e 8 
de setembro do ano em curso, conforme re
lação que será publicada. no Diário do Con
gresso Nacional. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Sr. Presidente, peço a. palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 
Tem a. palavra. V. Ex.8 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

(Para uma questão de ·ordem. Sem revisão 
do orador.) Sr. Presidente, no início da pre
sente sessão Legislativa, encaminhei reque
rimento de Informações à. Mesa. para que 
fôssem solicitados esclarecimentos no Sr. 
Ministro da Fazenda, a propósito do Fundo 
de Auxilio aos Estados. 
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Indagava quanto havia sido arrecadado do 
Fundo de Auxíllo aos Estados; quanto havia 
sido distribuído do total arrecadado; quais 
as unidades da Federação beneficiadas com 
a distribuição; qual o critério adotado para 
a distribuição referida. . 

Já entramos no segundo semestre de 1965 
e o Ministério da Fazenda não houve por 
bem prestar as informações solicitadas. 

Tenho na conta de homem fiel a seus de
veres funcionais o,. qustre Ministro da Fa
zenda. Além disso, tendo com êle mantido 
contatos funcionais em 1961, julguei dever 
de cortesia - não obstante o tempo de
corrido - aguardar a remessa das infor
mações. 

Já transcorrido, porém, · prazo excessivo 
para que as tçforma.ções sejam encaminha
das ao Senado, peço a V. Ex.• que adote 
as providências necessárias. :e tanto mais 
indispensável, agora~ que conheçamos quan
to rendeu o Fundo de Auxíllo aos Estados, 
quando o Govêrno Federal anuncia a re
messa de proposição legislativa alterando o 
sistema de distribuição de rendas. da União. 

Para boa orientação da matéria, será con
veniente que o Congresso tenha prévio co
nhecimento dêsses dados. 

Confio nas medidas de V. Ex.• (Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondin): 
Sabe o nobre Senador Josaphat Marinho 

que os pedidos de informações são renova
dos de trinta em trinta dias. Tenha V. Ex.• 
certeza de que a Mesa providenciará no sen
tido de reiterar, ainda uma vez, ao Ministé
rio da Fazenda, a solicitação do requeri
mento apresentado pelo ilustre Senador. 
(Pausa.) 

Sôbre a mesa requerimento de informações 
que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

:e lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 515, DE 1965 

De acôrdo com o art. 213, do Regimento 
Interno, requeiro sejam solicitadas do Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas as se-

guintes informações, a serem prestadas pela 
Rede Ferroviária Federal, referentes à Es
trada de Ferro Noroeste do Brasil: 

.1.0 ) Se a E.F.No.B. realizou concorrên
cia pública para execução de serviços de re
paração de vagões . 

2.0 ) Quais os têrmos do edital de concor
rência. 

3.0 ) Se a R. F. F. S. A. recomendou à 
E.F.No.B. que sustasse a realização da con
corrência e, no caso afirmativo, quais os mo
tiv~s dessa recomendação. 

4,0 ) Se a E.F.No.B. apresentou razões pa
ra não atender à recomendação da R.1õ'.F.S.A. 

5. 0 ) Quais as firmas que se apresentaram 
à concorrência e qual sua classificação. 

6.0 ) · Quais os têrmos da proposta da So
técnica-Técnica Industrial e Comercial. 

7.0 ) Q!lais os documentos de existência le
gal e de idoneidade técnica e idoneidade fi
nanceira apresentados por êsse concorrente. 

8.0 ) Qual o parecer da Comissão julgadora 
da concorrência. 

9.0 ) Quais os têrmos do parecer do Depar
tamento Jurídico da E.F.No.B. 

10. 0) Quais os têrmos do despacho que 
mandou lavrar o contrato com a Sotécnica
técnlca-Técnica Industrial e Comercial. 

11.0 ) Quais os têrmos dêsse contrato. 

12.•) Qual o parecer na íntegra do relator 
do Colegiada da R.F.F.S.A. a. q!le se refere 
a decisão da Diretoria da R.F.F.S.A., con
forme resumo publicado em seu Boletim In
formativo n.• 226, de 2-6-65. 

13,0 ) Quais os ·têrmos dessa decisão. 
14.0 ) O Departamento Jurídico da ....... . 

R..F.F.S.A. se manifestou a respeito do con
trato assinado pela E.F.No.B. com a So
técnica-Técnica Industrial e Comercial? No 
caso afirmativo, em que têrmos? 

15.•) Não havendo a R.F.F.S.A. homolo
gado o contrato,. a E.F.No.B. suspendeu 11 

execução dos serviços contratados? 
Sala das Sessões, cm 4 de a!lôsto de 1965. 

- Filinto Müller. 
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O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

O requerimento que acaba de ser !Ido, de 
autoria do nobre Senado Filinto Müller, será 
publicado e oportunamente despachado pela 
·Presidência. 

O Sr. Flllnto Müller: 

Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Tem a palavra o nobre Senador Filinto 
Müller. 

O SR. FILINTO MtlLLER: 

(Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
minha IntençãO, ao pedir a palavra, é justi
ficar a apresentação de meu requerimento, 
não justificá-lo no sentido regimental, pois 
que os requerimentos independem de justi
ficação, mas dar uma explicação ao Senado 
sObre as razões por que, a estilo altura, venho 
requerer estas Informações à Estrada de Fer~ 
ro Noroeste do Brasil. 

Inicialmente, Sr. Presidente, desejo fazer 
uma retificação: no cabeçalho do meu re
querimento, peço que as informações sejam 
solicitadas à Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil, Creio, porém, que a Estrada de .Fer
ro Noroeste do Brasil não estará em condi
ções de responder a todos os Itens formu
lados. ·Nestas condições, peço a V. Ex." que 
mande retlflcar no sentido de que as Infor
mações sejam solicitadas à Rêde Ferroviária 
Federal S.A. · 

Naturalmente, a Rêde, como órgão supe
rior, que controla as unldade!l que a com
põem, colherá as informações necessãrias 
Junto à Estrada de Ferro Noroeste do Brasll. 

'Quero, Sr.· Presidente, resumidamente,· es
clarecer ao Senado as razões dêsse meu Re
querimento. Estava dirigindo a Estrada de 
Ferro Noroeste, desde o Govêrno parlamen
tarista, do qual era Primeiro Ministro o 
Sr. Tancredo Neves, o engenheiro Pedro Pe
drossian, homem capaz, Jovem, trabalhador, 
digno sob todos os pontos de vista, funcioná
rio da estrada, que já havia exercido as 

funções de Engenheiro-Residente de Três 
Lagoas e, posteriormente, em Campo Gran
de, tendo sido, mais tarde, Assessor Técnico 
da Rêde Ferroviária Federal. Imprimiu êle 
à administração da Noroeste do Brasil Úm 
impulso de trabalho e de organização tão 
. perfeito que pOde transformá-la., de estrada 
altamente deficitária., em uma das mais bem 
administradas do País. 

Com o advento da Revolução, foi o enge
nheiro Pedro Pedrosslan afastado das suas 
funções e, para substituí-lo, foi designado, 
na qualidade de Interventor, um Oficial da 
Reserva do Exército que não. tem a menor 
noção do que seja administração ferroviária, 
que não tem vivência do problema, que não 
tem condições para ser superintendente . de 
uma estrada de ferro. de vulto e de impor
tância, como é a Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil .. Acolitado, certamente, por pes
soas interessadas em manter a posição, o 
Superintendente deixou-se levar por seus 
conselheiros técnicos ou políticos, ou o que 
quer que seja, e passou a administrar vi
sando, sobretudo, a destruir ou amesquinhar 
a obra reallzáda. por seu antecessor. 

·Em várias oportunidades, o atual Superin
tendente procurou atingir minha própria 
pessoa e, sobretudo, o meu partido, atribuin
do-lhe, e a mim, como dirigente da secção 
estadual, a responsabilidade daquilo que êle 
considerava má administração ou desmando 
da administração anterior. 

Baseado nessas Informações dos seus asses
sOres, a Rêde Ferroviârla mandou proceder 
a inquérito rigoroso na Estrada de Ferro No
roeste do Brasil para apurar Irregularidades 
de corrupção ·e de subversão na administra
ção" Pedro Pedrosslan. 

•"'···· .. '. 
Sr. Presidente, o Inquérito terminou há 

longo tempo e tenho em mãos a fotocópia 
do relatório apresentado pela Comissão de 
Inquérito. (Exibe.) Não vou lê-lo; é longo, 
contém noventa e duas páginas. Mas há 
passagens, na conclusão dêsse relatório, em 
que se declara, com a responsabilidade dos 
membros da Comissão, que nem sequer co-
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nheço, que, na administração Pedro Pedros
slan, nada se apurou em relação ao que se 
possa classificar de corrupção ou subversão. 

Realmente, nada se poderia apurar porque 
o administrador da Estrada era - e é -
homem digno, quer como administrador, e 
quer como cidadão. Correto, cumpridor dos 
seus deveres, democrata puro, não se pres
taria Pedro Pedrosslan a praticar atas de 
corrupção e, multo menos, atos de subversão, 
contrários ambos •-.. corrupção e subversão 
- à sua formação e aos seus sentimentos. 

Mas no decorrer de todo êsse tempo, que 
vem talvez de maio do ano passado, de vez 
em quando o grupo que se assenhoreou 
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil fica 
apavorado supondo que o Partido Social De
mocrático ou eu, como Presidente do Partido, 
3ecçlí.o de Mato Grosso, estejamos procurando 
reconquistar a dlreçiio da Noroeste do Brasil, 
para dela fazer um trampolim politico. 

Sr. Presidente, nunca fiz pol!tica de em
pregulsmo, e sempre venci eleições contra o 
Govêrno Estadual e o Govêrno Federal. En
tendo que a poJitlca de empregu!smo nada 
constrói. o. que procuro fazer, no meu Es
tado, é prestar serviços à coletividade. Não 
me biUleio, absolutamente, em empregulsmo, 
e não me interessa a direção da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil como ponto de 
apoio para fins eleitorais. No entanto, pu
blicam-se em jornais Importantes de São 
Paulo noticias como estas: 

"PSD tenta reaver direção Noroeste do 
Brasil" - "Defesa da Noroeste" - "Há 
vários grupos Interessados em que a No
roeste do Brasil cala na mão de um dos 
seus· parceiros." 

Sr. Presidente, todos êsses artigos foram 
redigidos no gabinete do atual superinten
dente dessa. estrada. Os grupos que o cercam 
querem manter-se na direção da. Estrada de 
Ferro No roeste do Brasil. 

o que nos Interessa é que a Estrada seja 
bem administrada, que cumpra. as suas fi
nalidades, que atenda aos objetivos para que 
foi constru!da. Essa Estrada é importante 

para. o Brasil, e para Mato Grosso é ma!s 
do que importante, é vital. Não queremos 
que ela se desfaça, sob má orientação, dei
xando de atender não somente às suas pró-. 
prias necessidades, como também às necessi
dades da. região a que serve. 

Foi o superintendente da Estrada quem 
permitiu que, no seu gabinete, fôssem escri
tos os artigos anteriormente· referidos e dls
trlbu!dos a jornais de Bauru e de Sâo Paulo. 
Isso pouco me importava, porque não me 
interessa.- repito- a direção dessa estrada 
de ferro para. transformá-la. em um ponto 
de apoia a ambições pol!tlcas. O que me In
teressa, digo mais uma vez, é que essa es
trada de ferro seja bem administrada. E 
como, até aquêle momento, não" me haviam 
chegado às mãos Informações das quais pu
desse deduzir que a Estrada pudesse vir. a 
ter seu patrlmOnlo dilapldado pela· atual ad
ministração, eu silenciava. Sabia que ela es
tava sendo mal administrada. Sabia que o 
atual superintendente não tem condições 
nem competência para êsse cargo. Mas êsse 
problema é do Govêmo. Não me cabia tra
zer a debate tal assunto. 

Agora, entretanto, recebi dados e Informa
ções referentes. a um contrato que a dire
ção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 
acaba de fazer com uma firma que nâo está 
registrada na Junta Comercial, portanto, sem 
condições técnicas nem financeiras para fir
mar um contrato que poderá vir a ser lesivo 
aos !nterêsses da Estrada e até prejudicar 
os serviços de tráfego da Noroeste. 

De posse dêsses dados, procure! esclareci
mentos e observe! que são exatos. Por isso 
é que peço estas Informações. Outros reque
rimentos encaminharei, oportunamente, pa
ra o que estou aguardando os elementos ne
cessários. Assim, pedire! Informações sObre o 
uso de automóvel da Estrada., por pessoas da 
famfila do superintendente, na Capital de 
São Paulo; também Indagare! sObre o trans
porte de material da Estrada de Ararlbá pa
ra uma propriedade que o superintendente 
mantém no Estado de São Paulo, perto do 
Clube dos 500, e ainda sObre a fabricação de 
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móveis, nas oficinas da Estrada, para fins 
particulares. Também Indagarei sObre o em
prêgo de funcionários da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil em casa particular do su
perintendente. 

Estou apenas aguardando confirmação pa
ra formular êsses novos requerimentos. Mas . . . 

o presente está baseado em dados concretos. 
Possuo :elementos para afirmar que o con
trato, feito pela Noroeste do Brasil, com uma 
firma pràtlcamente Inexistente, é prejudi
cial e lesivo. aos lnterêsses da Estrada. Ainda 
existem fatos Interessantes nesse contrato: 
é que a firma ben~flclada não foi a que ofe
receu melhores preços, pois foi mandada 
complementar suas Informações e, na com
plementação, conhecidos os preços das ou
tras, dlmlnuiu o preço lnlclal. 

Assim, quero esclarecer, publicamente, que 
só desejo pedlr que o nobre Mlnlstro de Via
ção e· Obras Públicas, Ilustre Marechal Jua
rez Távora, antes de encaminhar ao Senado 
as Informações que vai receber da Rêde Fer
roviária, as !ela. A única pessoa a quem me 
dirigi para tratar do caso da demissão do 
dlretor da Estrada de Ferro Noroeste doBra
sll foi S. Ex.• Dirigi-lhe uma carta, mos
trando que o afastamento do engenheiro Pe
dro Pedrosslan decorria de uma perseguição 
politica, de objetlvo politico escuso de um 
grupo que atua em São Paulo. 

o Ministro. Juarez Távora respondeu-me 
à carta por um telegrama, declarando que, 
quando viesse a Brasllia, me procuraria para 
falar-lhe sObre o assunto. Até hoje não me 
procurou, e eu não atropelo O·emlnente MI
nistro. Espero que S. Ex.• me procure e res
ponda à carta. Mas, desde logo, desejo aler~ 
tar s~ Ex.• para que !ela as informações 'que 
vai receber da Rêde Ferroviária para serem 
encaminhadas ao Senado. 

São estas as explicações que desejava apre
sentar ao Senado nesta oportunidade. Se 
fOr necessário, voltarei à tribuna para anali
sar o que ocorre na Estrada de Ferro No
roeste do Brasil. E o farei exclusivamente 
para defender aquela ferrovia, que é vital 
para Mato Grosso, para Impedir que ela se 

esfacele, que não cumpra suas finalidades 
por estar mal dirigida, ou melhor, por estar 
dlrlglda por quem não tem competência para 
ocupar o cargo de superintendente. 

Era o que tinha que dizer. (Multo bem! 
Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

A Mesa providenciará para que seja retl
flcado, no requerimento apresentado por 
V. Ex.•, o solicitado quanto ao destino do 
requerimento, Isto é, para a Rêde Ferroviá
ria Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Raul Glubertl) : 

Tem a palavra o Sr. Senador Ouido Mon
dln. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna por motivos 
óbvios e por um motivo principal: estou 
profundamente Impressionado com a situação 
que enfrentamos. Retornando aos nossos tra
balhos, após o recesso, não se tem verificado, 
desde segunda-feira, quorum para delibera
ção, não apenas nesta Casa, mas também 
na outra. Casa do Congresso. 

Lembro, Sr. Presidente, que são muitos os 
vetos que temos a apreciar e, se o argumento 
é o de que essa ausência decorre do fato de 
que em 11 Estados da Federação ocorrerão 
eleições, no mês de outubro, então será de 
esperarmos que somente depois de outubro 
teremos quorum no Congresso. Acontecerá, 
então, que, em primeiro lugar, não podere
mos apreciar os Inúmeros vetos do Sr. Pre
sidente da República e, o que é Igualmente 
grave, e multo grave, não teremos tempo, 
em 1965, de examinar e emendar o Orçamen
~c( da República. 

Às perspectivas, portanto, Sr. Presidente, 
são más e multo piores ainda no que dizem 
respeito ao destino dos '!lCqueno~ partidos 
politlcos neste Pais. Quero, de logo, porém, 
dizer, na qualidade de representante de um 
pequeno Partido, que nlio se alegrem os re
presentantes dos partidos maiores em núme
ro, porque todos, Igualmente, estamos enfren
tando dificuldades multo sérias. Se não to-
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marmos cuidado, pereceremos todos juntos 
como partidos polftlcos. 

Quero lembrar aos meus nobres colegas 
que, em janeiro do próximo ano, todos nós, 
pequenos e grandes, teremos que organizar 
os nossos dlretórios municipais para que, no 
primeiro domingo de fevereiro de 1966, to
mem posse os dlretórlos eleitos. 

Agora, Imaginemos a mecânica dessa re
composição de partidos em obediência à Lei, 
que votamos no Congresso Nacional e foi 
vetada pelo Sr. Presidente da. República, no 
dia 15 de julho passado. O Sr. Presidente da 
República vetou precisamente aquelas emen
das que apresentamos no Congresso e eram 
salvadoras dos pequenos partidos, pelo me
nos lhes prorrogavam a. existência. No en
tanto, admitindo - porque as perspectivas 
são más - que os quatorze vetos sejam man
tidos, então, poderemos rezar a missa de 
sétimo dia, pelo menos para os pequenos par
tidos. 

Acontece, Sr. Presidente, que a mecânica, 
dizia, desta nossa recomposição é tremenda
mente difícil. O primeiro ·ato será o de es
perar que o Tribunal Superior Eleitoral man
de Imprimir as novas fichas para a. re
Inscrição. 

O Sr. FB!nto MüUer: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. GUIDO MONDIN: 

Pois não. 

O Sr. Flllnto MüUer: 

O Tribunal Superior Eleitoral deverá apro-
var o modêlo das fichas. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

Os Partidos terão de mandar Imprimi-las. 
O Sr. Flllnto MüUer: 

. Terão de Imprimi-las, e a Inscrição do elei
tor deverá ser feita em duas vias: uma des
tinada à justiça eleitoral c a. outra ficará 
com o Partido. O Partido deverá dar ao elei
tor, no momento, a caderneta de Inscrição 
partidária. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

V. Ex.• Imagina. o que será êsse trabalho. 
Realmente parece impossível, pela. experiên-

ela que temo!~ de organização partidária. 
Acreditamos na lei. Por isto disse que não se 
alegrem os grandes Partidos, pois terão as 
mesmas dificuldades. 

O Sr. FJUnto Müller: 

V. Ex.• faz bem em abordar o problema. 
Com êle, me tenho preocupado enormemen
te. Visitei, em junho, uns 20 dlretórios do 
meu Partido em Mato Grosso. Em todos, 
chamei a atenção para êsse aspecto de que 
v: Ex.•, com brilhantismo, está tratando. 
Terminava dizendo que, se não nos unirmos 
para cuidar da. reorganização partidária, em 
agôsto do próximo ano não haverá Partido 
nenhum lnscrtto no Brasil. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

Desapareceremos em janeiro, quando ten
tarmos reorganizar os diretórios. 

O Sr. Filinto Müller: 

Já em agOsto será a. organização dos dire
tórios regionais, na. sua parte final. Se, des
de já, os polfticos não cuidarem do proble
ma que é dever dos poUticos fazê-lo em 
agôsto do ano que vem, não haverá mais di
retórios registrados, não haverá mais parti
dos polltlcos. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

A primeira. dificuldade será a reorganiza
ção dos dlretórios municipais. Além disso, 
há o trabalho de novas Inscrições dos filia
dos de cada partido, o seu enca.mlnhamen
to a cada Tribunal Eleitoral, e sua aceita
ção. Cada um dêsses órgãos eleitorais terá 
funções determinadas por lei, funções estas 
que requerem muito tempo para seu aten
dimento. Reorganizados os dlretórios muni
cipais, onde fOr possível, dada a exigência 
da lei que determina deve cada. Partido ter, 
pelo menos, a porcentagem do eleitorado fi· 
xada. para cada Município - muitos dêles 
desaparecerão. O diretório regional, por sua 
vez, dependerá de, pelo menos, um quarto 
de diretórios municipais organizados do nú
mero de Municípios do Estado. 

Vem, em seguida, o drama dos dlretórlos 
rJa.clonals, que só se poderão compor se o 
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Partido estiver rigorosamente organizado em 
onze Estados da Federação. Tudo isso me 
parece por demais difícil. 

No meu Estado, o Partido mais forte é o 
Partido Trabalhista Brasileiro. Em conver
sa com o Presidente de um dlretórlo regio
nal, disse-me êle que, além dessas dificul
dades,. se preocupava muito com os obstá
culos que encontrava para a recomposição de 
seus dlretórios em atendimento à determi
nação legal. No açodamento que tem ca
racterizado nossos trabalhos dos últimos me
ses, só agora, na prática; estamos experi
mentando as conseqüências daquilo que vo
tamos. 

Por outro lado, Sr. Presidente, manifesto a 
minha apreensão, meu temor de que, no ano 
de 1966, o Brasil, apesar de vivermos, com a 
graça de Deus, numa democracia represen
tativa, não terá . mais os seus alicerces, que 
são os partidos políticos. :tstes não resisti
rão no atendimento à Lei, não sobreviverão 
após a tentativa de adaptarem-se à lei. 

Portanto, que fique, nesta tarde, um brado 
de alerta aos pequenos e aos grandes par
tidos políticos do meu ·País, para que, neste 
Instante, estendamos as mãos, a fim de pug
nar pela nossa sobrevivência. 

Tenho certeza de que todos estão com a 
mesma preocupação. Não seria possível com
preender que tais. prognósticos viessem real
mente a se concretizar. 

Ainda ontem, o Senhor Senador Eurico 
Rezende, com a sua costumeira Ironia, quan
do se referia aos pequenos partidos pol!tlcos, 
qualificava-os de agonizantes. S. Ex.a nlio 
podia compreender - e outros colegas devem 
ter sentido a mesma coisa. - o quanto me 
feria. ouvi-lo falar em partidos agonizantes! 

Tive oportunidade de dizer, em tom jocoso, 
no meu Estado, em entrevista à Imprensa, 
que eu ali estava para escolher a minha se
pultura. 

Talvez não desejasse sepultar-me em ne
nhum mausoléu. Contentar-me-la, polltlca
mente, em voltar para uma cova rasa., mas 
com. um direito - o de que me plantem 

uma roseira na sua cabeceira. (Multo bem! 
Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

Vou suspender a Sessão por alguns momen
tos, para recomposição da Ordem do Dia. 

Está suspensa a Sessão. 

(A Sessão é suspensa às 15 horas e 30 
minutos e reaberta às 16 horas e 20 
minutos.) 

. Comparecem mais os Srs. Senadores: 

Arthur V!rgfllo - Lobão da Silveira -
Eugênio Barros - Heribaldo Vieira. -
Dylton Costa- Benedlcto Valla.dares
Filinto MüUer - Gastão Müller - Celso 
Branco - Daniel Xrleger. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 
Está reaberta a Sessão. 

Presentes na Casa 33 Srs. Senadores; por
tanto, não há número para votação. 

Os Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Ordem do Dia 
de hoje dependem de votação. Ficam as 
matérias correspondentes adiadas para a 
Sessão seguinte. 

Item 7 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.• 45, de 1963, 
originário da Câmara dos Deputados 
(n. • 168-A/63, na Casa de origem), que 
aprova o texto do Protocolo de emenda 
ao artigo 50, Item a, da Convenção de 
Aviação Civil Internacional, aprovada 
pelo Brasil e diversos outros palses, ten
do Pareceres sob n.•• 146, 147, 148 e 149 
de 1965, das Comissões: de Constituição 
e Justiça, favorável; 1.• de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, pela au
diência do Ministério da Aeronáutica; 2.• 
favorável; de Relações Exteriores, favo
rável. 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Estâ encerrada. 

A votação do projeto fica adiada para n 
próxima Sessão, por falta de quorum. 

~ ~ 
I 
I 

lj 

I 
~ 
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Item 8 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.• 145, de 
1964, originário da Câmara dos Depu
tados <n.• 83-A/63, na Casa. de origem), 
que mantém o ato denega.tório de regis
tro ao têrmo aditivo de contrato celebra
do pelo Ministério da Aeronáutica com 
Jorge Aurélio Possa, para., na Escola Pre
paratória de Cadetes-do-Ar, desempenhar 
a função de Professor de Português, ten
do Pareceres favoráveis sob n.•• 842 e 
843, de 1965, das Comissões de: Consti
tuição e Justiça. e Finanças. 

Em discussão o proJeto. 

Se nenhum Sr. senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada.. <Pausa.) 

Está. encerrada. 

A votação do projeto fica adiada para a 
próxima Sessão, por falta. de quorum. 

Item 9 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Decreto Legislativo n.• 147, de 1964, 
originário da Câmara dos Deputados 
(n.• 85-A/63, na casa. de origem), que 
mantém autorização do registro, sob re
serva, da. concessão da melhoria de pro
ventos de aposentadoria· ao extranumerá.
rio, guarda, referência 20, Almir Figuei
ra da. Costa, do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, tendo Pareceres fa
voráveis sob n.•• 841 e 845, das Comissões 
de: Constituição e Justiça e Finanças. 

Em discussão o projeto. 

se nenhum sr. senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa..) 

Está encerrada. 

A votação do prol e to fica adiada para a 
próXima sessão, em virtude da falta de quo
rum. 

Item. 10 

Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.• 27, de 1965, 
de autoria .do Sr. senador Bezerra Neto, 
que estabelece normas sObre o crédito 

de relação de emprêgo autorizatlvo do 
pedido de falência e modifica o Decreto
Lei n.• 7.661, de 21 de junho de 1945 
(Lei de Falências), tendo Parecer favo
rável, sob n.• 564, de 1965, da Comissão 
de Constituição e Justiça, com emenda 
sob n.• 1-CCJ. 

Em discussão o projeto e a emenda da 
Comissão de Constituição e Justiça. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso 
da 'palavra, dare! a discussão como encerra: 
da. (Pausa.) 

Está. encerrada. 

Adiada. a votação para a Sessão seguinte, 
por falta de quorum. 

Item 11 

Discussão, em primeiro turno (com 
apreciação preliminar da constituciona
lidade, nos têrmos do a.rt. 265, do Re
gimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n.• 42, de 1963, que institUi, nos 
Bancos, a Carteira «!-e Crédito Rural, e 
dá outras providências, tendo Parecer 
n.• 318, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela rejeição, por inconstitu
cional. 

Em discussão o projeto quanto à sua cons
tltuc!ona.lidade. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senndor desejar fazer uso 
da palavra, darei a discussão como encerra
da. (Pausa..) 

Está encerrada. 

Adiada a votação para a Sessão seguinte, 
por falta de quorum. 

Item 12 

Discussão, em primeiro turno (com 
apreciação preliminar da constituciona
lidade, nos têrmos do art. 265 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n.• 12, de 1965, de autoria do 
Sr. Senador Edmundo LeV!, que dispõe 
sôbre pagamentos efetua.dos com cheques 
de viagem, e dá. outras providências, 
tendo Parecer n.• 321, de 1965, da Co
missão de Constituição e Justiça, pela 
Inconstitucionalidade. 
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Em discussão o projeto, com apreciação 
preliminar da constitucionalidade. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

A votação se processará na Sessão se
guinte; 

Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores Inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Dylton 
Costa. 

O SR. DYLTON COSTA: 

(Lê o seguinte dJscurso.) Senhor Presi
dente, Senhores Senadores, tenho observado 
atentamente os debates travados nesta Casa, 
a respeito do ritmo reformista que caracte
riza o govêmo do Presidente Castello Bran
co. Eu mesmo, em diversas oportunidades, 
tenho procurado definir-me face aos que 
considero de Importância para o Pais. lll 
dentro dessa conjuntura que pretendo situar 
a reformulação da Previdência Social, con
substanciada em mensagem a ser encami
nhada pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional. 

A reforma a que se convencionou chamar 
de "orgânica", da Previdência Social, é lne
gàvelmente das mais urgentes. 1!: a que vem 
sendo estudada· com maior cuidado, uma vez 
que foi objeto dos trabalhos de uma Comis
são Paritária, Instituída há quase um ano, 
no Ministério do Trabalho. Mas é também, 
Senhor Presidente, a mais· protelada. Creio 
que esta demora, esta indecisão em subme
tê-la ao Congresso, decorre, sobretudo, de 
Gua importância, e das profundas conse
qüências que dela advirão. 

A Previdência Social, Senhores Senadores, 
está caracterizada no entendimento do leigo 
e na opinião pública em geral, como fonte 
de deflclts crOn!cos e de constantes escân
dalos. Jt assim que a ela se referem, Indiscri
minadamente, os editoriais de nossa Impren
sa e os pronunciamentos dos homens públi
cos. Agora, no entanto, ela volta ao noticiá
rio, precedida da Informação de que as me
didas administrativas postas em vigor trans-

formaram o resultado financeiro até então 
negativo em superavit. Parece-me, Senhor 
Presidente, que Informação desta ordem tem 
a finalidade promocional de tornar mais fá
cU a tramitação da eventual mensagem no 
Congresso, com o objetlvo de excluir da le
gislação prevldenclária alguns dos direitos 
e vantagens já consagrados pelo sistema em 
vigor. 

Minha intervenção de hoje, portanto, visa 
a definir-me desde já face a êste problema, 
e de procurar comprovar, em primeiro lugar, 
que não há necessidade de se excluir, na 
reforma a ser proposta, nenhum benefício já 
consagrado em nosso sistema prevldenclár!o, 
mas, ao contrário, é imperioso ampliá-los, e, 
em segundo lugar, demonstrar que os males 
de que tem sido acusada a previdência não 
são estruturais - como é da tendência atual 
classificar os problemas - e nem sequer con
junturais, mas decorrem, exclusivamente, das 
falhas humanas de seus administradores 
eventuais. 

A política social e de proteção previdenclá
rla é tão Importante, e marca de tal forma 
o comportamento dos povos que suas normas 
gerais estão Inscritas na Constituição de qua
se todos os países americanos. 1!: sintomá
tico, Senhor Presidente, que apenas os pa!ses 
sabldamente totalitários tenham excluído de 
suas constituições os preceitos básicos de se
gurança social. E na América êste princípio 
é tão mais Importante, quando se sabe que 
a legislação · prevldenciâr!a adaptou-se de 
maneira magistral às pecullarlddes locais, 
permitindo um desenvolvimento que só pode 
ser .~amparado às condições de proteção total 
do homem, preconizadas no trabalho Inigua
lável de Lord Beverldge. Parece-me Indis
pensável ilustrar essa afirmação com as ob
servações do Dlretor-Geral da Organização 
Internacional do Trabalho, ao comparar as 
condições ,de desenvolvimento dos países 
americanos com o aprimoramento das medi
das de segurança social. Diz aquela autori
dade, segundo o Manual de Instituições de 
Seguridade Social: 

"Um dos campos em que essa transfor
mação dos valOres habituais é mais rá-
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plda, mais profunda, e, segundo. as pala
vras do Dlretor-Geral da OIT, mius lm· 
portante e frutífera, é o da segurança 
social. Campo no qual o pensamento ame
ricano alcançou características próprias 
que distinguem o movimento de segu-

. rança social das Américas da de outros 
Continentes, oferecendo uma sugestiva . 
variedade de soluções para problemas si
milares, porém todos sob o signo comum 
do vigoroso espírito de renovação dos po
vos jovens em marcha até o futuro." 

I!: ainda a mesma publicação que assinala: 
"Somente quatro países do Continente 
possuíam Incipientes Instituições de segu
ro social ao Iniciar-se a segunda metade 
dêste século. Somente dois países do 
Continente não possuem ainda Institui
ções de segurança social, ao têrmo desta 
metade, e em todos os outros as idéias 
da moderna segurança social substituí
ram ou tratam de substituir os velhos 
conceitos por novas concepções. Mais 
ainda, êsses dois países, unindo-se à obra 
comum, Iniciaram estudos prellmlnares 
para dar os primeiros passos no caminho 
da seguranÇa social." 

Hoje, pode-se dizer que todos · os países 
americanos dispõem de medidas efetlvas de 
proteção social e prevldenclárla, embora mul
to deva ser feito, ainda, para torná-las o 
amparo "do berço ao túmulo", a que se refere 
o Insigne autor do Plano Beverldge. No Bra
sil o Incipiente sistema de seguro social teve 
Inicio - com essa característica - com a 
promulgação da chamada Lei Elói Chaves, 
de 1923, que criou as primeiras CaiXas de 
Aposentadoria e Pensões, junto às emprêsas 
ferroviárias, sistema que prevaleceu até a 
criação do IAPFESP. Segundo assinala a 
Conjuntura EconOmlca de janeiro de 1957, 
êsse regime estendeu-se às emprêsas portuá
rias e às de navegação marítima em 1926, 
chegando a alcançar 180 Instituições depois 
de 1S32. Era o regime da pluralidade Insti
tucional, que vigorou até 1943, ano em que se 
fundou, por Iniciativa governamental, o prl· 
melro Instituto de Previdência, o Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. 

Faço aqui um parêntese para dizer de mi
nha atenção para com êsse órgão, através do 
qual Ingressei na vida pública. Nessa minha 
referência vai a homenagem a todos os com
panheiros que têm lutado pela sobrevivência 
e pelo engrandecimento dessa Instituição, que 
Inaugurou no Pais o regime de unidade Ins
titucional da Previdência. Esta condição dá. 
ao IAPM, Senhor Presidente, a Importância. 
de ser preservado e de ser aprimorado como 
um patrlmOnio do sistema prevldenclário 
brasileiro e ao qual está reservado Impor:- . 
tante papel no amparo a. milhares de marí
timos que dão o melhor de suas vidas à ma
nutenção da continuidade do fluxo de co
mércio na cabotagem, no transporte de lon
go curso e na navegação Interior. 

Valho-me também desta oportunidade pa
ra render minha. homenagem à atual admi
nistração do IAPM, cujo Presidente não co
nheço, mas que no consenso unânime dos 
funcionários da Autarquia, e de seus segu
rados, está. imprimindo àquela Casa um rit
mo de honradez e de probidade, que só o 
engrandece, e que, sobretudo, assegura. à Ins
tituição o lugar a que ela faz jus na Previ
dência de nosso País. Isto prova. mais uma 
vez que as falhas das InStituições prevlden
clárlas são menos do sistema que elas con
sagram, do que de suas administrações. Faço 
voto para. que S. s.• continue a trilhar a sen
da que lhe está assegurando tanta e tão justa. 
admiração. 

Retorno às minhas observações, voltando à 
análise feita. pela. Conjuntura EconOmlca, an
tes do advento da. atual Lei Orgânica. da Pre
vidência. Social. Frisa. aquela. publicação: 

"O Brasil deu cumprimento pleno, de 
forma mais ou menos efetlva, às reco
mendações da. 1.• Conferência. Intera
mel'lcana. de Seguridade Social, realizada 
em Santiago do Chile em 1942, assegu
rando a!nparo a todos. Não nos limita
mos aos beneficias clássicos de então, co
mo a aposentadoria por velhice, o seguro
doença e a pensão aos dependentes, Fiel 
àquele principio lançado em Santiago, o 
Govêrno do Pais Instituiu a aposentado-



- 146-

ria ordinária, concedida como um prê
mio em razão do tempo de serviço e a 
assistência médico-farmacêutica. Subse
qüentemente, ampliou ainda mais as con
cessões, outorgando auxfiios-natalidade 
ou maternidade e aux!l!o-funeral, tudo 
isso mediante uma prestação variável 
entre 3% e 8% sõbre os salários máximos 
de contribuição. Em todos êsses anos, 
desde 1923, os benefícios predominantes 
foram as aposentadorias e as pensões, re
legando-se a assistência médica para um 
segundo plano (em 1956 figurou apenas 
com 10% das despesas efetuadas pelas 
Instituições de previdência) . 

Também se dilatou o campo de aplicação 
da legislação protetora, a qual Inicial
mente só visara aos ferroviários e mar!

. tlmos, passando, anos após, a compre
ender parcela acentuada de população 
ativa do. pais, com exceção dos trabalha
dores rurais, dos domésticos, dos profls
siona.ls l!bera.ls e autõnomos e dos fun
cionários civis e militares, os quais têm 
regime prevldenclal próprio. Essa pro
teção abrange atualmente cêrca de 3,3 
milhões de segurados, Incluídos aqui os 
contribintes do IPASE e CAPFESE' (17% 
aproximadamente da população ativa), 
os quais, com os dependentes, ascendem 
a quase 13 milhões de pessoas (22% da 
população totÍU) ." 

Verifica-se assim, Senhores Senadores, que 
antes mesmo do advento da Constituição de 
1946, em que a matéria recebeu tratamento 
destacado e minucioso, a Implantação do re- · 
gime prevldenclár!o já. constituía atendimen
to a compromissos de ordem continental. 

Desde a !mplo.ntação do regime da uni
dade Institucional da Previdência, ampliou
se cada. vez mais não só o plano de benefí
cios, mas sobretudo a assistência a todos os 
campos da protcção social. Além dos cinco 
Institutos - IAPI, IAPC, IAPETC, IAPM e 
IAPB- que congregavam a mo.lor parte dns 
classes assalariadas, constituíam a. estrutura. 
prevldenclár!a brasileira uma Caixa de Apo
sentadoria. e Pensões, a CAPFESP, o Insti
tuto de Previdência e Assistência dos Servi-

dores do Estado (IP ASE), o Serviço de Ali
mentação da Previdência. Social (SAPS), o 
Serviço de Assistência Médica Domlclllar de 
Urgência. (SAMDU), a Fundação da Casa Po
pular, a Legião Brasileira de Assistência 
(LBA), o SerVIço Social da Indústria e o Ser
viço Nacional do Comércio, assim como seus 
flllados, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), entida
des às quais se juntou posteriormente o Ser
viço Social Rural. 

Durante essa. fase a. previdência sofreu 
duas distorções: uma de natureza adminis
trativa, outra de natureza financeira. A pri
meira caracterizada pela multiplicidade de 
órgãos encarregados das prestações asslsten
cla.ls, que ~e evidencia pela simples enume
ração das Instituições. Assim é que, ao lado 
da assistência médica proporcionada pelos 
diferentes Institutos, existia a prestação si
multânea ou concorrente dos serviços do 
SAMDU. Juntamente com a ativldade Imo
biliária das Instituições de previdência, havia 
a concorrência dos serviços da Fundação da 
Casa Popular. Como conseqüência, todos os 
Institutos mantinham serviços concorrentes 
que só serviam para pulverizar recursos, con
tribuindo para tornar Improdutiva e cara 
uma administração que poderia ser aprimo
rada de acõrdo com a técnica elementar da 
racionalização. 

A segunda crise a que me referi, como sen
do de natureza financeira, encerrava um du
plo aspecto. o primeiro dêles dizia respeito 
ao plano de custeio e de benefícios, variável 
segundo as Instituições. O segundo aspecto 
referia-se ao estabcleclmanto de um teto sO
bre o qual Incidiam as contribuições. !sse 
critério era Inteiramente inadequado a um 
pais de antiga tradição Inflacionária. Assim, 
a contribuição era proporcionar ao salário, 
somente até o nível de 2 mil cruzeiros, pas
sando a ser constante da! em diante. Na 
época da Instalação dos grandes Institutos, 
êsse fato tinha pouca Importância, porque, 
segundo a Conjuntura EconOmlca a que me 
referi, somente 1,5% dos segurados percebia 
mais elo que êsse valor. Em junho de 1954 
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êsse teto passou a Cr$ 2. 400, mas essa altéra
ção não teve maior repercussão, pois uma 
parte substancial de segurados ganhava sa
lário maior. Em junho de 1956 o salário me
diano na Indústria carioca, por exemplo, já 
era da ordem de Cr$ 3.152, e a quase tota
lidade dos operários recebia mais de Cr$ ... 
2.400. De tal maneira que, segundo assinala 
a publicação, pràtlcame~té todos contribuíam 
para o IAPI com a mesma Importância, o que 
fugia aos prlnclplos da. justiça tributária. Es
sa situação só foi parcialmente atendida 
quando em agOsto daquele ano o Govêrno 
resolveu alterar aquêle critério, fixando o te
to de contribuição em função do · salár!o
mlnlmo, e não em determinado valor abso
luto. 

Como conseqüência, entre 1950 e 1955, en
quanto o número de contribuintes aumentou 
de cêrca de 25%, passando de 2 milhões e 
300mll para 2 milhões e 900 mil, o número 
de aposentados aumentou em mais de 100%, 
passando de 135 mil para 271 mil. Ao lado 
dessa situação, concorreram, ainda, paralela
mente, para o agravamento da situação fi
nanceira das autarquias prevldenclár!as as 
aplicações feitas sem atendimento da boa 
técnica de Investimentos, multas vêzes fora 
do âmbito de lnterêsse da própria previdên
cia. De tal sorte que em 1950, dos Institutos 
existentes, com exclusão do IPASE e ..... 
CAPFESP, todos apresentaram expressivos 
saldos operacionais, situação que em 1955 
se Invertera, passando o IAPC e o IAPETC 
a apresentar deflclts, enquanto o IAPI e o 
IAPB diminuíam seus superavlts. Nesse pe
ríodo, apenas o IAPM tinha conseguido au
mento de seus saldos. Isto, no entanto, Se
nhor Presidente, no. que se refere ao saldo 
operacional, porque na realidade o resultado 
técnico era bem diferente. 

De 1955 a 1960 a situação deficitária passou 
a ser apenas um pouco mais grave, variando 
em alguns Institutos, sem que o resultado 
global tivesse grande Influência. Entre 1950 
e 1958 cristalizou-se na opinião dos técnicos 
e das autoriddes do Ministério do Trabalho 
a convicção de que era necessário dar maior 
produtividade e adotar medidas que raciona-

lizassem a administração prevldenclár!a. Pa
ra Isso, porém, era Indispensável unii!car as 
contribuições e unificar os planos de beneff. 
elos, pois Isto evitaria a multiplicidade de 
serviços paralelos então concorrente entre as 
diversas autarquias. Essa solução tornou-se 
possível com o advento da Lei n.• 3.807, de 26 
de agOsto de 1960, a que !mprõprlamente se 
chamou de Lei Orgânica da Previdência So
cial. Digo Impropriamente, porque apenas : 
tangenciou êsse grave problema da unificação 
administrativa. ·Unificaram-se as contribui
ções e os benefícios, medidas básicas para a 
unificação administrativa, que não fol feita. 
Por outro lado, manteve-se a cargo das Insti
tuições existentes tanto as medidas de segu
ro social e de previdência, quanto as de ca
ráter assistencial. As únicas transformações 
dignas de nota dizem respeito ao sistema 
administrativo, que passou a ser paritário, e 
à Instituição de alguns novos benefícios sem 
maior expressão. A CAPFESP, por sua vez, 
fol transformada em Instituto, passando a 
ser o atuai IAPFESP. 

É Inegável, portanto, Senhor Presidente, 
que nada houve de orgânico nessa reforma. 
A lel transformou-se, apenas, num ordena
mento mal sistematizado de medidas que dis
ciplinam a previdência. Digo mal sistema
tizado, porque em menos de quatro anos fo· 
ram regulamentados, alterados, complemen
tados ou revogados, nada menos de 75 dispo
sitivos, através de 37 leis e decretos. De tal 
maneira tangenciou o problema prevldenclá
rlo que deixou de atender a aspectos reco
nhecidamente relevantes do problema. Assim, 
por exemplo, embora seja expressa determi
nação constitucional, não cuidou a Lel Or
gânica do seguro-desemprêgo. Essa omissão 
talvez seja fruto de nossas condições de de
senvolvimento, que nunca enfrentaram situa
ções longas e pronunciadas de subemprego, 
cíclico ou não. :tl:ste beneficio, entretanto, por 
ser constitucional, não pode deixar de ser 
convenientemente aplicado. Ocorre ainda 
que sua relevância social exige cuidadosa 
atenção do legislador. :tl: na situação de de
sempregado que o cidadão exige maiores cui
dados, malar proteção, pois af são maiores 
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os riscos de transformá-lo em transgressor da 
lei, tornando-se um marginal, quando pre
mido pela necessidade. Sem amparo mínimo 
que o grande número de países garante, tor· 
na-se ainda mais difícil vencer o estágio pas
sageiro de desemprêgo. A assistência médica 
e a assistência alimentar, sabldamente pre
cárias, continuaram precárias. Tentou a lei 
um solução para o primeiro caso através das 
Comunidades de Serviços Médicos, que nun
ca chegaram a ser aplicados, emborc. as ta
xas variáveis de 0,5% e 1%, anteriormente 
existentes a título de adicional de assistência 
médica, tivessem sido incorporadas às con
tribuições. A recuperação e a reabilitação 
dos acidentados . nunca passou dos regula
mentos. E a assistência habitacional, que 
deixou o âmbito da · Previdência para. inte
grar-se no Plano Nacional de Habitação, não 
teve o dispositivo que lhe diz respeito, regu
lamentado até esta data.. Verificou-se, assim, 
Senhor Presidente, não uma paralisação no 
setor assistencial, mas uma. regressão que é 
eVidente, que é inegável. 

Com essa conformação, a PreVidência So
cial brasileira transformou-se numa das 
mais caras, e ao mesmo tempo numa. das 
que concede menor soma de benefícios. 
Assim é que os empregadores contribuem 
para a manutenção da PreVidência., com 
28,5%, assim disct;minados: 

Contribuição . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 8% 
Sa.Iário-Famllia . . . . . . . . . . . . . . . . • 6% 
SESI e SENAI • • . • . • . . . . . • • . . • • 3,2% 
Fundo Inden. Trab. . . . . . . . • • . .• . 3,0% 
Acidentes do Trabalho . . . . . • . . . . 4,5% 
Salário-Educação . . . . . . . . . . • . . . . . 2,0% 
Salário-Habitação . . . . . . . . . . . . . . . 1,0% 
LBA e SSR .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 0,8% 
Se a êsse total adicion~rmos os 8% de 

contribuição dos empregados, c estimarmos 
em idêntico percentual a participação do 
Govêrno, teremos a soma de 44,5% I O qua
dro atual da Previdência manteve-se por
tanto pràticamente inalterado durante êsses 
cinco anos. Os desequillbrlos operacionais 
que podem ser alterados ao talante dos admi
nistradores, com a simples providência de 

atrasar o pagamento dos benefícios ou de 
adiá-los Indefinidamente, nada significam, 
porque o que dá noção do equilíbrio finan
ceiro das Instituições de previdência é, na 
realidade, o seu balanço técnico, no qual 
as reservas devem ser suficientes para aten
der aos compromissos futuros com que terá 
que arcar. 

ll: indispensável frisar que um progresso 
razoável já foi conseguido, com a eliminação 
das principais distorções existentes no re
gime anterior, eliminadas, na. realidade, com 
a atual Lei Orgânica. Mas ainda subsiste 
uma incompreensivel mistura de at!Vidades 
de seguro social e de assistência exclusiva
mente preV!denciárie.s, com medidas de am
paro social. 

Em razão de tôdas essas deficiências, de
cidiu-se o Govêrno, dentro de seu progra
ma de reformas, reformular inteiramente a 
PreVidência Social. Essa reforma compreen
de um Projeto de Emenda Constitucional, 
um projeto de criação e estruturação do Mi
nistério da PreVidência Social e um projeto 
de Lei Orgânica da PreVidência Social. A 
primeira dessas medidas já foi aprovada pelo 
Congresso, e se refere ao dispositivo incluído 
no art. 157 da Constituição, proibindo a cria
ção, majoração ou extensão de beneficio na 
PreVidência, sem cobertura total para o seu 
custeio. ll: inegà velmente uma medida sa
neadora e básica, cuja ausência foi respon
sàvel pelo agravamento do débito opera
clonai da PreVidência, pois se tornou praxe 
do Congresso conceder ou estender novos 
benefícios, sem o correspondente custeio. 

A criação do Ministério da Previdência 
Social, por sua vez, é medida longamente 
reclamada. Foi cogitada por ocasião da exis
tência do Ministério Extraordinário para a 
Reforma Administrativa, deixando de ser 
incluída na proposta final formulada pelo 
titular da pasta, em decorrência de motivos 
meramente pollticos. ll: contudo, Senhor Pre
sidente, a medida indispensável, a medida 
básico., a medida primordial para que se 
possa dar maior produtividade administrativa 
à Previdência Social. Mas sobretudo pnra 
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que se possa dar melhor atendimento, mais 
pronto atendimento ao segurado. Porque 

atualmente numa determinada cidade, onde 

exista Agência do IAPB, por exemplo, os 
segurados das demais instituições não terão 

qualquer assistência, devendo deslocar-se, 

onerosamente, para outra •determinada loca· 

llda.de, onde o seu Instituto possua. Agência. 
Mas nessa segunda cidade, o mesmo ocor· 
rerá. com um bancário, se o seu Instituto 

não tiver agência. l!: a incongruência mais 
absoluta, que só a unificação admlnistrati· 

va poderá. solucionar. Vejo, no entanto, na 
estruturação do projetado Ministério, falhas 
que deveremos corrigir, com o objetlvo de 

unificar verdadeiramente os serviços, segun

do sua finalidade. Porque embora se en· 

g!obe na estrutura Ministerial todos os Ins· 

titutos, são mantidas autónomas, como en· 
tidades vinculadas, apenas, o IPASE, a LBA, 

o SESI e o SENAI. Essa estruturação, a 
meu ver, deixa de ser orgânica, como a lei 
atual, para. se transformar num paliativo. 
Não . há. porque manter excluída uma ou 

mais instituições, já. que isto seria incidir 'no 
êrro anterior que impediu a unificação das 

Instituições, porque o regime de contribui· 

ções e de benefícios era. diferente. O mesmo 
se pode dizer quanto à autonomia. do SESI 
e do SESC, porque na própria estrutura do 
Ministério há uina Secretaria de Serviços 
Socfals. O que se deve fazer, como princí· 

Pio, é a especialização dos setores, separan· 

do-se o que fôr eminentemente previdenciá.· 
rio do que fôr exclusivamente assistencial. E 

isto o projeto de estruturação do Mlnisté· 
rio da Previdência tenta, timidamente, mas 

não consegue. Acho, por isso, que o Con· 
gresso deve dedicar especial atenção a êsse 

aspecto. Mesmo porque a sistemática ndmi· 
nlstratlva do nOvo Ministério deve Integrar· 
se na futura reforma administrativa, sob 

pena de ser uma reforma que nada· refor· 
mará, uma reforma precária, que em pouco 
mais necessitará de nova roupagem. 

No que se refere à reforma da atual Lei 
Orgânica, considero o ponto alto dessa refor
ma. Com algumas poucas modificações, creio 

que poderá. atender, plenamente, aos objetl· 

vos com que Lord William. Bever!dge class!· 
ficou uma previdência eficiente. Segundo o 

projeto, serão segurados do sistema geral da 
Previdência Social tôdas as pessoas residen
tes no território nacional, exceto as que já 

tiverem seus sistemas especiais, ou seja, os 
funcionários públicos, civis e militares, fe· 

derais, estaduais, municipais e economiá.rios. 
E justamente aí reside uma de minhas res

trições ao projeto. A previdência não deve 
ser um princípio senão geral. O plano de 

benefícios, como ocorre em todos os palses do 
mundo, deve e precisa atender às peculiar!· 

dades de cada profissão, de cada grupo pro
fissional. Mas os seus princípios devem ser 

benéficos. Não devem nem podem consti
tuir-se em benefícios estanques. A atual Lei 

Orgânica, assim como a futura, já permite 

que o tempo de contribuição feito a um Ins· 

tituto seja. computado para todos os efeitos, 
quando muda a vinculação profissional. Com 
a unüicação pretendida, com muito maiores 
razões se justifica a medida. Mas ficarão, 

ou antes continuaram, privados dêsses be
nefícios os servidores da União e os econo
miãrios, o que é uma exceção ao principio 

de generalidade da previdência, que é bási

ca numa reforma dessa ordem. Se a dlfi· 

culdade é o plano de benefícios, isto não 
impede a unificação, sendo bastante que a 
lei continue a prever planos especiais, como 

ocorre com os aeronautas, com os ex-com· 
batentes, os ferroviários e os jomallstns pro· 
flss!onals, cujos benefícios estão resguardn
doõ tanto na lei atual quanto na futura. 
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Nessa hipótese, a dificuldade reside na con
tribUição, cujo nível difere, sendo de 8% 
para os p1·evidenclários em geral, e de 5% 
para os que possuem sistema próprio. Tam
bém aí não vejo razões para se estabelecer 
distinções, principalmente porque . slío os 
contribuintes de menor poder aqUisitivo -
os lndustrlárlos, os comerclárlos e os em
pregados em . transportes e cargas - que 
arcam com o ônus maior. Ou se reduz a 
dêsses ou se eleva a dos demais. Qualquer 
das duas fórmulas são correntes, aceitas e 
consagradas em diversos países. Na América, 
memo, quase todos os países, especialmente 
aquêles que passam por processos de trans
formações sociais, e aquêles onde a previ
dência é mais eficiente, o O nus . maior, o 
nível maior recai sObre o empregador que 
InclUI seu preço no custo das utilidades, di
vidindo-o como uma contribUição social dos 
consumldores.emfavor da previdência. 

Esta, a meu ver, a parte que requer maior 
atençlío e o maior reparo. Quanto aos pla
nos, a nova lei ·prevê três modalidades: Pla
no Geral, Plano Básico e Plano· Mínimo. O 
primeiro, o Plano Geral, abrange os atuals 
segurados e respectivos dependentes, dos seis 
Institutos. E deve abranger o de todos os 
Institutos. No que diz respeito aos depen
dentes, · está. ado~da uma soluçll.o lógica e 
humana para os casos sociais da compa
nheira, mais ampla do que a lei atual, pois 
permite a inclusão de uma "pessoa designa
da" que poderá. Inclusive concorrer com os 
filhos do segurado, mediante declaração 
dêste. Do mesmo modo, eqUipara. os filhos, 
Igualmente mediante declaraçlío do segura.
do, o enteado, o menor sob guarda. e o tute
lado sem meios de sustento. 

No que diz respeito aos benefícios do pla
no geral, afora a mudança de denominação 
de algumas prestações, são duas as Inova
ções básicas. A primeira diz respeito à apo
sentadoria po1' tempo de serviço, que fica 
condicionada ao limite de 55 anos, o que 
constitui um retrocesso Inadmissível. A se
gunda refere-se à criação do salário-mater
nidade, que corresponde ao pagamento de 

salários à empregada gestante, nas seis se
manas antes e depois do parto. 

O Plano Básico, por sua. vez, abrange, como 
segurados, todos os que aufiram rendimentos, 
em dinheiro ou em bens, pelo exercício de 
atlvfda.des agropecuárfas, e os empregados 
domésticos. Os dependentes são os mesmos 
do Plano Geral, sendo feita exceção quanto 
à. Idade dos dependentes menores, que será. 
de 14 anos, extensiva a 18 anos, quando o 
menor fOr estudante. 

O plano mínimo, por fim, abrange o res
tante llmltado de pessoas não Incluídas em 
qualquer dos dois anteriores. Informa-se que 
é uin plano não-contributivo e assegura ape
nas o auxilio-velhice e o abono a. famillas 
numerosas, atualmente a. cargo do Ministé
rio do Trabalho. 

Segundo a. Informação da "ReVIsta. Sín
tese", em seu número 25, o custeio obedece 
a. critérios diferentes, segundo o plano de 
benefícios em que esteja. integrado o con
tribUinte. Assim, no Plano Geral, a contri
bUição será de 9%. No entanto, nenhum 
auxilio-Incapacidade e nenhuma aposenta
doria poderão ser Inferiores a. 90% do salá
rio-mínimo, quando atua.lmente é de 70%, e 
nenhuma. pensão por morte poderá ser Infe
rior a. 70% dêsse valor. O teto má.ximo de 
contribUição passa. a ser de oito vêzes o sa.
lário·mínimo, e o reajustamento dos bene
fícios para atender a.o aumento do custo 
de ·vida. passarâ a. ser feito anualmente,. em 
vez de blanua.lmente como agora. Além 
dêsse aumento de contribUição de 1%, as 
emprêsas continuarão a. arcar com os atuals 
6% para o abono-fa.mtliar, e mais 1% para. 
o salário-maternidade, ambos com base no 
salário-mínimo. A contribUição para. a. co
bertura do acidente de trabalho será. feita. 
com uma porcentagem básica de 1%, à. qual 
se deve adicionar uma. taxa. suplementar, 
para os riscos agravados de até mais 9%. 

No Plano Básico - que abrange os tra
balhadores rurais - o custeio será feito com 
a dupla contribuição de 4%, cabendo às em
prêsns uma contribuição adicional de 1%, 
a titulo de quota de previdência, que deve 
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substituir a atual taxa de previdência so
cial rural, Instituída pela . lei que aprovou 
o Estatuto do Trabalhador Rural, que Inci
dia sObre tOda mercadoria de origem ani
mal ou vegetal, comercializada. Além dêsse 
gravame, ficará a cargo da emprêsa, como 
nas demais sujeitas ao: mano Geral, a con
tribuição do seguro de acidente do trabalho. 

Só não me foi possível apurar, Senhor 
Presidente, se as atuais contribuições do 
SESI, SESC e LBA continuarão a vigorar. 
Se forem mantidas, não tenho dúvidas que 
os encargos sociais e previdenciárlos brasi
leiros passarão a ser os mais caros de todo 
o mundo, pois passaiiio de 44,5% para cêrca 
de 47,5%, pelo menos. 

Ao finalizar, Senhor Presidente, quero pe
dir a atenção de Vossas Excelências para o 
ponto básico, a questão crucial dêsae pro
blema, quando êle chegar ao - Congresso. 
Sabem Vossas Excelências que êsses novos 
benefícios têm base atuarlal. O anteprojeto 
submetido ao Poder Executivo está mcluslve 
acompanhado dêsses cálculos. Portanto, ne
nhum nOvo encargo, usi!n como · nénhuma 
alteração poderá ser feita na proposta, sem 
a alteração dêsses cálculos, que, além de ca
ros, são especializados. Se o Poder Legis
lativo quiser alterar êsses benefícios, como 
é ·Indispensável, será necessário_ recalcular as 
taxas de contribuição, o que será Impossível, 
no prazo de trinta dias que o Ato Institu
cional nos dá. . Será portanto lmpresi:lndí
vel que o Ministério. do . Trabalho fomeça 
ao Congresso, na oportunid!lde da discussão 
da· proposta do Executivo, os elementos que 
nos permitam avaliar as repercussões e ·as 
novas taxas decorrentes du ·alterações. ou 
seja, deveremos ter à. nossa . disposição, na 
fase da tramitação da proposição no Con
gresso, a oportunidade de efetuar, pronta e 
rà.pidamente, os cálculos que essaa altera
ções vão requerer, sob pena de não poder
mos alterar nada. 

Sem essa providência, Senhores Senado
res, o Congresso Nacional não terá condi
ções de aprimorar, de aperfeiçoar, de tornar 
a nova Instituição previdenclária brasileira 

o elemento de justiça social e de proteção e 
de amparo, por que aspiram as classes tra
balhadoras e o próprio lnterêsse nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 
(Multo bem! Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gufdo Mondln) 
Não ,há mais oradores Inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encer
rar a presente sessão, deSignando, para a 
próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• l31, de 1965 (n.• 2.699-B, 
de 1965, na Casa de origem>, de Iniciativa 
do Sr. .Presidente da República, que dispõe 
sObre a denominação e quaHflcação das Uni
versidades Técnicas Federais, tendo pare
ceres favoráveis das Comissões de Consti~ 

tUição e Justiça e da Comissão de Projetes 
do Executivo sObre o projeto e a emenda. 

2 

Votação, em tumo único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 133, de 1965 (n.• 2.903-B, 
de 1965, na Casa de origem> , que autoriza a 
abertura de crédito especial de Cr$ 200.000.000 
(duzentos milhões de cruzeirC?S) ao Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores, para 
atender a · despesu com o Território do 
Amapá, referente a exercícios anteriores, 
tendo Parecer favorável, sob n.• 915, de 1965, 
da Comissão de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 143, de 1965 (n.• 2.908-A, 
de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa 
do Sr, Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n.• 4.539, de 10 de de
zembro de 1964, que aprova o Orçamento 
Geral da Unl!io para o exercício de 1965, 
tendo Parecer favorável, sob n.• 918, de 1965, 
da Comissão de Finanças. 



Votação, em turno único, do- Projeto de 

Lei da Câmara n.• 128, de, 1965 (n.• 968~:S. 

de 1965, na Casa' de. ortgeml, que concede . . . . . . 
Isenção de. Impostos, taxas e emolumentos 

para um a~to~ó~el doado à. EdSon . Arantes 
do Nascimento pela' firma Auto-Hennek, de 

Mün~hen, Alemanha, tendo Parece1': favoi:á~ 
vel, sob n.• 939, de 1965, da ComisSão de Fi

nanças. 

Votação, em turno ·único, do Projeto de 

Lei da Câmara n.• 129, de·1965 (n.• 2.847~B. 

de 1965, na casa de orlgeml, de 1nlclatlva 

do Sr. Presidente da República, que promo

ve ·os M111tares Vetei:ános da Segurida Quer~ 

ra Mundial, licenciados do ser,viço àtlvo e 

lncliúdos na res~a não-remun~rad~~ te~do 
Pareceres favoráveis, sob n.•• IÍ48, 949 e. 95Ó, ,· ' . ' .. 
de 1965, das Comissões: de Segurança Na-

. i ,_. ' ' . ' 

clonai; de Projetos do Executivo e de Finan

ças. 

.'·. ·. 6 
.. 

Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei da câmara n.• 132; de '1965 <n.• :i.900-B, 
o - ' ' " ' o ' ' , ' ' ' ~ I 

de iil65, na· êáSa cie. origem>;. cie 1n1Í:Iatlva 

do Senhor Presidente da República, que re

tlflca vários dispositivos da Lei· n.• ·4.375; 

de 17 'de Ó.gósto de" 1064 <Lei do serviçó Mi-' 
litarl, tendo Parecer favorável, sob n.• 916; 

de 1965, da Comissão de Projetos do Exe

cutivo. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.• 45, de ·1963, originá-. ·, ., 

rio da Câmara dos Deputados (n.• 168-A/63, 
. ' . 

na Casa cje origem), que aprova o texto do 

Protocolo de Emenda ao art. 50, .item a, da 
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Convenção de Aviação Civil Internacional, 

aprovada pelo Brasil e diversos ·outros países, 

tendo Pareceres. sob_ n.•• 146, 147, 146 e 149, de 

1965,_ das . Colnlssões: de Consti tU1ção e Jus• 

tlça, favorável; 1.0 de Transportes, Comunl• 

caçOes e' Obras •Públicas, pela audiência do 

Ministério da Aeronáutica; 2.0 favorável; de 

Relações. _Exteriores, favorável. 

8 

Votação, ' em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.0 145, de 1964, originá-
.' ' ' . r ,. , 

rio da. CAmara dos Deputados (n.• 83-A/63, 
' . . . 

na Casa de origem), que. mantém o ato de

negatório de registro ao têrmo aditivo de 
,. .. . 

contrato· celebrado pelo Ministério da Aero· 
. ' . ' 

náutica. com. Jorge Aurélio Possa, para. na 

Escola· Preparatória de Cadetes-do-Ar, . de
sempenhar ·a função de Professor de Portu

guês; ·tendo Pareceres favoráveis sob n.•• 842 

e 84:Í; de 1965, das Comissões: de. ConstitUi· 
' : ,. . ~ . , .. 

ção e Justiça e de Finanças • 

9 

Votação,: em turno único,· do Projeto de 

Decreto Legls1atlvo'n.0 147, de l964; originá
rio ·da cãzri&ra .dos: Deputados (n.• 85-A, de . . . ' 

19631 na Casa. de origem), .que mantém auto

rização do. registro, sob reserva, da concessão. 

da melhoria de- proventos de aposentadoria 
" . .,11 '· • ' '" • . 

ao extra.liumerárlo, guarda,· referência 20, 
f. • ', ' • ,, 

Atintr Figueira da costa, do Ministério da 
' , , , ,•0 , '> I - • ' 

Justiça . e Negócios Interiores, . tendo Pare

ceres favoráveis sob n.•• 841 e 845, ·de 1965, 

das comissões: de ConstitUição e Justiça e 

de Fiiliinças . 
. .' ~ '.j ' . 

': 10 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
' .. 

Lei do Senado .n.• 27, de 1965, de autoria do . . . . ' 

Sr. Senador _.Bezerra Neto, que estabelece 

normas sObre ·o crédito de relação de emprê· 
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go autorlzativo• do pedidó de· falência e mo
difica o Decreto-Lei n.• ,7:661, de 21:de.·junho 
de 1945 ·(Lei de Falências):; tendo Pàl'ecer fa,;. 
vorável, · sob n,• · 564~ de. 1965, da · Comlssio 
de Constituição e Justiça, com ·Emenda sob 
n.• 1-CCJ~ 

. .. '·' ,:, •• ,! 

.·' .. , 11 

Votação, em prlineirÓ turno {coni ap~ecla
ção preliminar da constttuclonalldade, nos 
têrmos do art. 265, do Regimento Interno), 
do 'ProJeto de Lei do''Sénadó'n.•· 42, cie 1963, 
que Institui;· nos Bancos, à; Carteli'& de Cré~ 
dito ·Rilral, e dé. ... olltras providências; tendo 
Parecer ·n.•: .3181~ de ;'1965, .'da· Comissão: de 
Constituição. e: J.ustiça.; pela rejeição, por ln-
constltqclonal. . . . , 

'.' ~ ·.' . · .. u· ,, ·' . '··: 

.. ·. v~~§.o, .em pr1melro
1 

.turno i~óm ~p~~dia-.. ·..•. ... ... . . '· ·- '-• .... . ' ' .. 
ção . preliminar. da constitucionalidade, nos · .. :. . . ' ' ' . . ' . . .. : . ' ' . . ,' ' . . ~ . 

têrmos do a.rt .. 265, di). Regimento Interno>, 
.' ·.. . ' .. ·~. . '· .. ~ . ' . . . ' . . / ... '. ' 

do Projeto de. ~i. do Senado n.0 12,. de .~9~.5, 
de autoria d~'·sr: senadÔr 'E:cinliÍndÓ 'Levi, 
que dispõe sôbre· pagafuentós êfetüiuios. com 
cheques·; de :viaeem, 1e' dá·. outras providên
cias, tendo Parecer n.• 321, de 1965, da Co
mlss§.o de constituição e Justiça, pela ln
constitucionalidade. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da C4ma.ra n.• 134, de 1965 (n.• 2.50-B, 
de 1963, na Casa de origem), que restabe
lece o trajeto primitivo da Rodovia BR-35/pr, 
do Plano Rodoviário Nacional, tendo 
PARECERES (sob- n.• 83 e 85, de 1965) das 

Comissões 

- de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, favorável; 

- de Finanças, contrário, visto já estar 
atendido pela. legislação vigente. 

14 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da. Câmara n.• 134, de 1965 (n.• 1.501-B, 

de.1965; na Casa de origem), de:inlciatlva do 
Sr. Presidente . da •República, · que dispõe· sô
bre "a· :forma: de· fiXação. do·: lm]iôsto sindical 
pelos estàbeleclmentos.'.rurals, .e dá.· outras 
providências (lncluido em .Ordem do Dia nos 
têrmos do .. art,,l71,. n.• :QI, do.Beglmento In
terno), dependendo de pronunciamento das 
Co~sslles: ' ·· · , · · 

., I. 

- de Projetas do' 'Executivo e 
...., · de'>Finanças. · ,. 

·'· '• 

·.: : .. ·. 
... 15. ' . 

·.' ·: . 

' ' ' I 

' • "' • _· " ; : • '' ' '. • •! ·- ,__ . ' ~ . . ,• '; 

Dl,sCussllo, em tqm9 ~co,. do PI:oJeto. d~ 
L~t. ilà cAJriarâ· n.ô'14( dé l965. <n.O 2.B77~B. 
de ÜJ65, .na casa de ~rlgein>, d~ lnl~iativa,do 
sr'. ·J.>resiilenie cia liepftbllca: que lntitttut 
o nôvo código Florestal (projetei .lnciuido na 
circléin. do DIÍI,, nciid~~ do ;u;t. 17i; n. 0 In, 
d~ ~aiuíento i!lternoÍ" clepenciendo dÚro
nuncianíento dás conlissões: .. · · · · 

. "' ,: . ' ' : ·. ' . . . . ', ~ . ~ .. 
- de Projetas do Exe.cutlvo, 

-de Agricultura.e 

- de Finanças. 
•• , '. ~ • • ••• •• ~ • ) ' :. ! ' ·li 

... ,; ·--~ " :' .. -:-,; ... : . . •.' 

Dlscussllo, em turno único, do Projeto de 
Lei da C4mara n.• 146, de 1965 (n.• 2.975-B, 
de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa 
do Sr. Presidente da República, que auto
riza o Poder Executivo a abrir, ao Estado
Maior das FOrças Armadas, o crédito especial 
de C1'$ 6.400.000.000, para · atender a despe
sas com o Departamento Brasllelro da Pôrça 
Interamerlcana - PAIBRAS - (projeto 
lnclufdo na Ordem do Dia nos têrmos do 
art. 171, n.• m, do Rerlmento Interno), de
pendendo de pronunciamento da Comtssllo 
de Finanças. 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 147, de 1965 (n.• 2.939-B, 
de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa 
do Sr. Presidente da República, que aplica 
disposições das Leis n.•• 2.370, de 9 de de
zembro de 1954, e 3. 765, de 4 de maio de 
1960, aos Oficiais-Engenheiros da. Reserva de 
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Segunda Classe da Aeronáutica convocados 
para o serviço ativo (projeto lnclaido em 
Ordem do Dia nos têrmos:do art. 171, n.• m, 
do Regimento Interno), dependendo de pro
nunciamento das Comissões: 

- de Projetos do Esecativo e 

..;... de Flnan9a5. 

18 

DlscussAo, em turno único, do Projeto de 
Lei da Cêma.ra n.• 148, de 1965 (n.• 2.940-B, 
de 1965, na Casa de origem) , de Iniciativa 
do Sr. l"residente da República, que revi
gora o art.' 4.0 da Lei n.• 4.220, de 1.• de 
junho de 1963, que autoriza o Poder Exe~ 
cutivo . a abrir, pelo Ministério da ViaçAo e 
Obras Públlcas, o crédito especil! de até 
Cr$ 100.000.000 para o fim que menciona 
(projeto InciDido na Ordem do Dia nos têr
mos do art. 171, n.• m, do Berlmento Inter
no), dependendo de pronunciamento da co
missão de Finanças.· 

19 

DlscussAo, em turno único, do Projeto de 
Lei da ca.mara n.• 149, de 1965 <n.• 2.941-B, 
de 1965, na Casa de origem>, de Iniciativa 

do Sr. Presidente da República, que autori
za o Poder Executivo a abrir, pelo Ministé
rio das ·Relações Exteriores,. o crédito espe
cial de Cr$ 60.000.000, para atender às des
pesas com · a realização da vm Bienal de 
SAo Paulo (projeto lnclaido em Ordem do 
Dia DOI têrmos do art. 1'71, 11.0 W, do Berl• 
mento lntemo), dependendo de pronuncia
mento da ComlssAo de Finanças. 

20 

' DlscussAo, em turno único, do . Parecer 
n.• 794, de. 1965,. da ComlssAo. de .constltUi
çAo e Justiça, sôbre o Oficio n. 0 249, de 12 
de março de 1965, em. que o Sr. Procurador
Oeral da Justiça do Estado da Guanabara 
eollclta licença para lnstauraçAo de proceseo 
criminal contra o Benhor Senador Neleon 
Maculan (parecer no sentido de ser a ma
téria submetida. ao Plenárto em vota.çAo ee
creta, com ressalvas dos Senhores Senadores 
Josaphat Marinho, Edmundo Levi, Wilson 
Gonçalves e Aloysio de carvalho). 

Está encerrada a . SessAo. 

(Encerra-se a Sess4o às l? 'horiJB,) 
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110.8 Sessão da 3.8 Sessão Legislativa da 5.8 Legislatura, 

em 5 de agôsto de 1965 
PBESIDtNCIA.DOS SBS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINHEIRO 

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

Goldwasser Santos - Eduardo Assinar 
- Josué de Souza ..;.. Arthur Vlrgnto -
Martins Júnior - Cattete Pinheiro -
LobAo da. suvelra - Eugênio Barros -
Menezes Plmentel - · WUson Gonçalves 
- José B~zerra - Barros . CàrvBlho -
Pessoa de Queiroz· - José Ennfrlo ·
Silvestre Péricles - · Heribaldo VIeira -
Aloyslo de Carvalho - Josaphat MIIÍ'l· 
nho - Paulo Barros - Raul Glubertl ..;, 
Afonso Arlnos - Moura Andrade - Pe
dro Ludovico - Nelson Maculan - Adol
pho Franco - · lrineu Bornbausen -
Celso Branco - Guldo Mondln - Daniel 
Krleger. 

O SR.· PRESIDENTE (Molll'lo Andracle): 

A lista de presença acusa o comparectmen
to de 29 Srs. Senadores. Havendo número le
gal, declaro aberta. a SessAo. 

Vai ser lida a Ata. 

o sr. 2.•-secretárlo procede à leitura 
da Ata . da SessAo anterior, que é apro
vada sem debates. 

o sr. 1.•-secretárlo lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

RESPOSTAS A PEDIDOS DE 
INFORMAÇOES 

Do Sr. MlnJstro da Fazenda: 

Avisos de 2 do corrente: 

N.• GB-321 -com referência ao Requeri
mento 303/65, do Sr. Senador 
Attfilo Fontana.; 

N.• GB-322 ~ com referência ao Requeri• 
· mento n.• 439/65, do Sr. se

nador Gilberto Marinho; 

N.• GB-323 - com referência ao Requeri· 
mento n.• 348/65, do Sr. se
nador Vasconcelos Tôrres; 

N.• GB-324 - com referência ao Requeri
mento n.• 297/65, do Sr. Se· 
nador Vasconcelos Tllrrea. 

PARECERES 
PABECEB 

N.• 970, DE 1965 

ela Comlldo de Bedaçio, apresentando 
a reclaçio final do · Projeto de Lei do 
Senado n.• 49, de 1963. 

Relator: Sr. Edmundo Levl 

A ComlasAo apresenta. a redaçAo final do 
ProJeto de Lei do senado n.• 49, de 1963, 
que autoriza o Poder Executivo a. editar as 
obras completas de Lúcio de Mendonça, e 
dâ outras providências.·· 

Sala das seseôes, em 4 de agôsto de 1985. 
- Josaphat Marinho, Presidente - Edmun· 
do . Levl, Relator - Lobão ·ela SUvelra. 

·ANEXO AO PARECER 

N.0 970, DE 1965 

Bedac;io final do Projeto de Lei do 
Senado n.• 49, de 1963, que autoriza o 
Poder Executivo a editar as obras com· 
pletas de Lúcio de Mendonça, e di ou· 
tras providências. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Jl: o Poder Executivo, pelo MI· 
nlstérlo da Educação e Cultura, autorizado 
11 organizar e Imprimir, por Intermédio do 
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Instituto Nacional do Livro, uma edição 
completa das obras de Lúcio de Mendonça, 

Parágrafo único - O Instituto Nacional 

Lei n. 0 3 .123, de 31 de outubro de 1962, do 
Estado de Santa Catarina, no que concerne 
à cobrança da taxa de educação e saúde, 

do Livro designará uma comissão de bele- como adicional do lmpôsto de vendas e con
tristas para coligir os orlglnals a serem edl- slgnações, no exerclclo de 1962, em face do 
tados, devendo', éompU!sbrlaménte, · c:íelà .. ta~·- . · .. q~l!. q!sP~e o:~ 34, ,d~ art .. ~~-1 da collStitulção 
zer parte um representante~ ~a Acf1:demia Fed~r~ •. ·. . 
Fluminense de Letras. " ' · ·· · · · · ·.vi; 2.•·-·Esta Resolução entrará em vl-

Art. 2.• "- 'A·'edlçliO :a· que se··refere ·a .pre- .gqr ;~a. data. de. ,sua publicação, re'\'ogadas as 
disposiÇões em côntrário:· . .. . . . 

sente Lei, comemorativa do cinqUentenário 
da 1l!Orte de, L~lo; de Mendonça,. d!'verá ter 
' , . ' " • .. ' I' ' .. ' . .. . • . , . . 

caráter. eminentemente popular. 
•• • . •.. ' .·• . • '····· . ' ' l ~. :' .. 

Art; · a,•:.:.;, Revogam-se · às 'disposiÇões em 
con~rárlo. . . . .. . . . .·. .. :·,, . . ; : . 
•·'.' '·, ' ,. 

.i .. PARECEI(_: 
N-,.; 971, ·nE 1oss .. _, :·\ ··- ... 

.·: .. . ·da·Com!ssio de Bedaçio, apresentando 
a reclqio final do Projeto de Besoluoio 
n. • 59, de 1965. . 

;-;.'- .'· _,_ .. . :::" :: "; 
Relator: Sr. Lobão da SDyeira 

',,• ,., :, 1.-o ................ ,. 
A Comissão ::aprefiel;lta(;~ ~edação final do 

Pro~~tP .. 9e. Re.solução n.0 59, .. ~~-19.G5, que 
' .. t. •..•.. , •.. , •• ,·-· .• _ ..... "0 .•••• IJ .... , ... · .. •f .~ 

suspende, .. em parte, a execução da Lei n.0 
' .• ' . \ :. ; '· . ' ·' ', '" .; .. ! ~ 'l.:! . ~ ..... '•. •.'''.:. ..... 
3.123, de 31 de outubr_o de ~62; dó .. ~tado 
de Santa Cataririà.~ · · ' ' • · ' " · ·. · 

: <~_·,_. ·.,.,,. •.• :,'' ••• "• ·~~- -:~ 

Sala das SessõeS', em"5 . dê agOstõ. de '19'65, 
I 1 '•, • " '· 1: •" ·. · · o • . ".'. ' '"I ' t • ,. • ·' 

~- ~ciSàplíat Ma~~o,' Prê~iéi_en~· ~- Lob,Íio ila 
Silveira; Relator -··Edmundo Leri. · · ' · · · . ' - . . . '.· . ' : '.. . . ', . " . ,. ~ . . 

N.• 971-;'DE'19ÍI5' •· ' ·_., ·, :' • p • 

·' Paço~-saber' que ·o· seiiàdo P'ederal· apravàu, 
ríoil têrínos do art. ~ ·ii& Co!ÍstitU!ÇãO Fe-
deral· e ·eu · · :•, ' · ··: -- -..·. · :·:i· ... , .. . I 1 o o o o o o o o 'o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 

Presidente . do. Senado . Federal,. promulgo a 
seguinte .. : ·' .'·:I ..... 

RESOLUÇAO 
. N.•·: ,'DÉ 1~65'' ::, ,, ; 

. : . • : '. . ,· ·_ -,.1· ,·. ,, . . .. ,. 
Suspende, ein parte, a execuÇão da Lei 

~.0 3.123; d~ '31 d~- óútubro de'' 1962, do 
Éstado de Santa· cat~ina. . · · · 

Art. 1.• - Jl: ~uspensa, por,lnc~nstltuclona
lldade, nos têrmos da. decisão definitiva pro
ferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 
sessão de 9 de setembro ·de ··19'64,''no Man~ 
dado de Segurança n.0.12.437, :a execução da 

O S& PRESIDENTE. (M~ura. Andrade): 

Está flnda:a leitura do Expediente.·-'' 

,,.Tem-. a .palavra. o nobre .Senador Josaphat 
Marlnho;.primeiro orador. inscrito. · 

·· o' slt :.iÓSAPBAT M.\IUNlló: ,. 
• '", " ·, , ' I " . - ' ~- •·. ., 

. Sr .. :f'residente, -srs .. s'enaci:ôreá; em reite-
•••. _ ....... __ . !1\•_,.,;' · ........... ' ~-

rados . pronunciamentos, .o Govêrno Federal 
tem'.'àliwicládo. qué o. ano de' l964 iora .. o da 
correÇÂ.o C:Ías . diStorÇões . econômica8_ e, que o 
de. jllsli ' senâ. .o . cià .. estaíi!llZaÇãó. de. preços 

~ ~- ' • ' • · ' ' , -· J! , : I , . .J • • ' _. I 

no mercado,.em geral,_qoma no de taJi.i!as, 
d~ prliÇos .Jidbiicos:. ·Êm· êonseqüência dessa 
oi1~ntação; o .·aovêmo · apelou para todos os 
·"····· .... ······- · .. J ' ··- ' ....... ' ·-·-· ._,)i ·- . ' -'. 

empresá.rlos, no sentido de contenção dos --· ..... ,_., .... _ -~··· :. , ... - .. ---~ ''; .· .. ' ' 

preços, como proceSSQ de ajuda . no. combate 
.•• ' • ,.I • . • ... ': . ' ,, ... -••• '. · .. ·' ~ • " ',' ' • 

à Inflação. Não foram poucas as noticias de 
fonte oficial, comentando que comerciantes e 
lndústriâls'. estavam) átenilerído ao . apêlo do 
Govêrno. para. conter. preços .. :S:. evidente que 

···-'•· ' " . ' ·'. 
êsstl .procedimento, .nq .setor. privado, só po-. ,. '..... . . . . ....... · ... ·-· ' ·' 

derla ou poderá. ter. segUimento .na- medida 
em que as autorldâdes adin:inlstrativas mm~ 
tiverem a linha de comportaintinto anlm
.clada. :. · ,_. · · ; .. : · ... 

· ' se é certo que todo progresso se obtém 
lutando, menos não o--é 'que''não ·há desen
volvimento • que :resista .f!.s .! cont~adlções da 
administração. Dai a surprêsa com que as 
populações de:·v~o!l :li;st!(d,o~ ~-~êm recebendo, 
recentemente, exorbitantes aumentos de pre-

• • : • • ,•' ".' :·· •. •' j 't ' • .. , .. : ,.. • ' '' ' .. 
ços de ·energia elétrica. .· · · ·- ' · '·' · ' · ' : 

' ," • ' '• ,' ~ '," /;; ',• I 

o Estado da. Bahla, ·em particular, acaba 
de ser mais do que surpreendldp, porque mal
tratado com o aumento de preços que vem 
determinando reação geral da pópuiação, 'dos 
homens de· emprêsa· e das classes proletárias. 

Pela Portaria n.• 93, ·de 12 de maio de 
1965, a Divisão .de Agua& do Departamento 
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Nacional de Produção Mineral,. do Mlnlsté
rio das Minas e Energia, promoveu a revisão 
das tarifas de energia, em Salvador, aten
dendo a requerimento da Companhia Ener
gia Elétrica da. Ba.hla, uma das ' emprê· 
sas compreendidas· entre .as que. -foram 
objeto de encampa.ção, em lei . votada. na 
sessão legislativa passada, Essa Portaria fixa . . . . . ". •' 

preços de energia. elétrlca para Salvador, que 
são os mais elevados do Pafs.: Estabelece, 
para o seniço • residencial, a .tarifa de Cr$ 
42 por .quilowatt-hora de. consumo mensal e 
para o serviço comercial, . Cr$ 46, em 'Iguais 
condições. . A essa. fixa.çAo se acrescentam 
certas cifras, que elevam, afinal, o preço: da 
energia em Salvador, segundo estatlstica re~ 
cente; publlcada. pelo. jornal "A Tarde", .a 
Cr$· 68,51. Comentando • o fato, o jornal· ob· 
sena , que o ·preço da. energia.;- a soma das 
tarifas ·por . quilowatt-hora.;: no. periodo. de 
1948 a 1963, ·é. Inferior à diferença dos meses 
de janeiro a., julho dêste "ano. li: .. que,. em 
janeiro de 1965 a tarifa era.. de :Cr$ .'34, ele~ 
vando-se agora, na soma. . :total,· 'a Cr$· 68 
e fração. Essa, fixação determina que se ope• 
rem aumentos'desmedidos no preço da.s·con• 
tas de energia, em Salvador, ainda naqueles 
casos de consumo normal, vale dizer,:. ainda, 
nas residências. proletárias ou. f!.e gente,. da 
classe média: Para· dar um exemplÓ, tomàrei 
por bàlie · a conta •· de uma :casa residencial, 
tipicamente. de ·classe média, em ·sàlvador, 
fazendo · a comparação de agOsto de 1962 a 
junho de 1963, · · · 

Em agOsto de 1962, uma residência em que 
se elevava a 380 o consumo por :quilowatt
hora tinha um custo total de Cr$ 2 • 395, sen· 
·do o custo médio de Cr$ 6,30. Em agOsto de 
1963, com um consumo de 355 quUowatts
hora, o custo total era .de Cr$ 3;787, e o 
custo médio de Cr$.10,67. Em agOsto de Ül64~ 
para o · consümo · de 340 . qttilowatts-lior~, l1 
custo total equivalla. á Cr$ 9.102, e o custei 
médio a Cr$ 26,77. : 

~m junho de 1965, para um çonsumo de 
asó qullowatts-hora - menos, portanto, do 
que as parcelas anteriores - o custo total 
é, de Cr$ 19,838, e o custo médio de Cr$ 
60~12. 

Dir-se-á que essas cifras se alteraram as~ 
sim, porque, na soma., eatarla !ncluido o em· 
préstimo compulsório. Não. é exato. Nessa 
representação. de .cifras :foi exclufdo, de pro· 
póslto, o empréstimo compulsório, para que 
a. emprêsa nAo alegasse que Onus estranho à 
sua .ativldade. é que esta.va gravando, em 
demasia, o preço· de energia em Salvador. 

· Como se vê, pelo >exame de um ·caso, de 
residência 'de classe média, o aumentO é gr!- : 
tante. Gailhará colpo, entretanto, quando o 
Senado ·tiver' collhecltnellto :..... como passará 
a ter • ..,:;; de Clfrás: mais vultosas; porque 
referentes a Indústrias. Uma lnclústrla que, 
em junho de 1965, pagou 14 mUhões e melo 
de cons\uno de energia, teve sua cont~ ele
vada em julho,· sem· que houvesse· ampliação 
de suas iilstálações, para. mafs de 29 milhões 
e melo! · 

o sr. José Ermirlo: 
' 

Permite uin 'àparte, Senador Josaphat Ma~ 
rlnho? 

O'SR. JOS.\PBAT MARINHO: 

· PoiS'· nllol · 
,, .· ,-. 

, O. Sr. José.l!:rmirlo: 

·· !!: multo Importante que V. Ex.• traga êsses 
dados ao Plenilr!o do Senado: Desde· a com· 
pra ·das · coilcesslonilrlas; ·feita por um -preço 
absurdo, ou Seja, seis vêzes · o que ·vallam, 
dissemos, aqui, que, tudo isso, ·quem Iria pa
gar era· o consumidor brasUeiro. E está sendo 
pago ... Mas quero fazer' uma comparação 
que, realmente, também terá utllldade 11!1 Es
tado:de V. Ex.• Enquanto nos Estados Unidos 
a.s usinas· sldel')lrgica.s. têm energia a um pre
ço que corresp.Qnde, no .Brasil, a Cr$17,00 o 
quUowatt-hora,: aqui está nos moldes em que 
V. Ex•". aclloba de dizer. No ·Estado do Rio, 
a, Uslnjl. .de Barra Mansa já está atingindo 
Cr$ 41,00 . o quilowatt-hora. O Govêrno pede 
para exportarmos; o Govêrno diz que somos 
maus exportadores. Mas eu pergunto: quem 
pode exportar quando não tem condições 
nem ~e sobrevivência? Nossa posição é a 
seguinte: ou se toma providência para coibir 
o· abuso, no custo da energia elétrlca, ou 
nenhuma Indústria que a consome poderá 
exportar seus produtos. Se compararmos o 
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preço do alumfnlo produzido, hoje, em São 
Paulo, com o do prodUZido no Estado de 
Minas Gerais, encontraremos uma diferença 
de Cr$ 300, por quilo, a favor de Minas Ge
rais. Acho · que não está certo. O Brasil é 
grande e, realmente, precisa ser estudado em 
conjunto, a fim de ter um desenvolvilllento 
em todo o seu território. Faço esta afirma
tiva mUlto à vontade, porque, em São Paulo, 
temos nossa própria usina, não compramos 
energia elétrlca. Esta a razão por que Sal
vador nunca será uma cidade Industrial, en-

• quanto não forem melhoradas as condições. 

O SR. JOSAPBAT MARINHO: 

V. Ex.• tem Inteira razão, nobre Senador 
José Ermlrlo, e os que não aceitamos, àquela 
época, o ato de compra das emprêsas estran
geiras, entre outros argumentos assinaláva
mos que seria o povo, afinal, que, dlreta ou 
obliquamente, pagaria a vultosa soma pela 
qual se ·responsabilizava o Govêmo da Re
pública. 

A Imprensa e o povo de Salvador estão re
clamando Insistentemente, mais do que Isso, 
protestando contra a elevação exorbitante, 
a ponto de ter o Govêmo Federal mandado 
até lá um seu representante, que ali com
pareceu, menos para estudar o problema ou 
discutir uma. solução, do que para justificar 
a providência adotada. E bastou, para que 
não houvesse satisfação na presença do emis
sário. Nem se poderia aceitar qualquer de 
suas justificativas. 

o povo baiano, atento ao problema, consi
dera, por exemplo, que ·uma outra emprêaa 
local, emprêsa constltulda pelo Estado, as 
Centrais Elétricas do Rio de COntas S.A., 
emprêsa nova e sem a mesma amplitude da 
Cla. Energia Elétrlca da Bahla, pediu re~o 
de suas tarifas, ·e a. Dlvls!io de Aguas as 
estabeleceu, agora em julho, em Cr$ 31 por 
quUiowatt-hora de consumo, para o ·serviço 
residencial. Mas a população baiana não ad
mite, sobretudo, que haja sltua.ções diferen
tes, ou grandemente diversas, entre as tari
fas das emprêsas produtoras de energia elé
trlca para a região do Nordeste. Essa diver
gência é que a Bahla não poqe entender: 
que o preço de energia em Salvador seja 

um, e bastante diverso, para menos, seja o 
preço vigente em Recife, por exemplo. 

O Sr. Cattete Pinheiro: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Pois não. 

O Sr. Cattete Pinheiro: 

Quero aproveitar o ensejo das considera
ções de V. Ex.•, para atender a um apêlo 
que me foi formulado, eventualmente, em 
Curltlba, quando de recente visita que fiz 
àquela Capital. Industriais de Curltiba, com 
os quais estive em contato, analisando o pro
blema da atualldade brasileira, fizeram-me 
apêlo para que trouxesse ao Senado o pro
blema, para êles angustiante, e daqui o 
transmitisse ao Sr. Presidente da República. 
Em Curltlba, o aumento de tarifa, para a fôr
ça, foi o seguinte: em maio, para Cr$ 29,12; 
em junho, para Cr$ 34,20, e, em julho, para 
Cr$ 67,15. Aproveito a oportunidade, portan
to, para atender ao apêlo da.queles Industriais 
do Paraná e, ao mesmo tempo, para me 
congratular com V. Ex. •, pela. análise que 
está fazendo de problema. t!io sério para 
o Pais. 

O SR. JOSAPBAT MARINHO: 

Conforme .se vê, pelo aparte de v. Ex.", 
nobre Senador Cattete Pinheiro, o Govêrno 
pede aos empresários contenção de preços, 
mas eleva as tarifas dos serviços submeti
dos ao seu contrôle. Pior, porém, como assi
nalava, é .. que o contrôle se exerce de ma
neira desigual, criando situações demasia
damente dispares na fixação do preço de 
energia no Pais.· 

Ainda ao fim de 1964, a CEMIG - Centrais 
Elétricas de Minas Gerais S.A. -, no rela
tório de suas atlvldades daquele exercício, 
fazia êste comentário: 

(Lendo.) 

"Procederam -se em 1964 a estudos deta
lhados para atuallzar o Investimento re
munerável nos têrmos da nova legisla
ção. As novas tarifas, submetidas à apre
ciação das autoridades federais, apesar 
de reajustadas, ainda se situam entre 
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as mais baixas do Pais- e aqui fnsava 
- fato altamente auspicioso para os in
dustriais que procuram localizar suas 
fábricas em território mineiro." 

Com que tranqUilidade o mineiro há. de 'ler 
êste relatório, que desperta o estimulo de 
quantos possam fazer Investimentos Indus
triais no grande Estado montanhês I 

Mas não é só. Já. em 1965, pela Portaria 
n.0 37, de 11 de março, a Divisão de Aguas 
fixou novas tarifas para a. energia, fornecida 
pela. CEMIG. E estabeleceu, para serviço re
sidencial, Cr$ 24 por quflowatt-hora de con
sumo mensal, enquanto para a Bahfa, como 
se viu há. pouco, a fixação sobe a Cr$ 461 

O Sr. José Ermfrlo: 

Permite V. Ex.• outro aparte? •. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Pois não. 

O Sr. José Ermfrlo: 

Razão por que a Siderúrgica Santo Amaro, 
de nossa propriedade, no Município de Santo 
Amaro, deixou de fazer o seu plano de ex
pansão para uma grande siderurgia na 
Bahla. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Sabia do fato, nobre Senador, e ainda há. 
poucos dias, em Salvador, eu o referi, para 
contraditar a opinião, expendida pelo repre
sentante do Govêrno, de que o preço da 
energia não Influi na localização das Indús
trias. 

Felizmente, na· própria reunião, a que es
têve presente o emissário, homens de emprê
sa e representantes sindicais assinalaram a 
gravidade da situação, ponderando que se 
persistissem as tarifas estipuladas na Por
taria n.0 93, empreendimentos que se estavam 
constituindo emigrariam fatalmente de Sal
vador. E especificaram que, ali, não poderiam 
formar-se as Indústrias de siderurgia, de ele
trometalurgia e de eletroqufmica. Um dêles 
fixou mesmo o seguinte exemplo: a dife
rença de tarifas, numa companhia de ele
troqulmica que all se está. formando, vai 
acarretar um aumento de despesas que ul
trapassa a um bilhão de cruzeiros por ano. 

Os administradores dessa emprêsa - Infor
mou um dos seus dlretores na. reunião geral 
- não obstante já. terem Investido três bi
lhões de cruzeiros e estando por Investir mais 
6,5 bilhões com obras de construção clv!I em 
curso, com pràticamente todo o equipamento 
encomendado e em fabricação, consideram 
a hipótese, se obrigados forem a consumir 
energia da Companhia Energia Elétrlca da. 
Bahla., de suspender suas obras e levar o 
empreendimento para outra área, onde a 
energia. seja ma.ls ba.rata. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, há. 
na Bahfa, há. em Sa.lva.dor, um estado de 
protesto geral contra a Portaria n.0 93. 

Procurou o Govêmo justificar, através de 
seu emissário, que o aumento efetuado teria 
resultado da acumulação de somas recla
madas, e não atendidas no devido tempo. 
Ora, .uma de· duas: ou as somas reclama
das, no que o emissário chamou "o devido 
tempo", eram lmprescindiveis, ou não o eram. 
Se eram lmpresclndfveis, a emprêsa nfi.o 
podia continuar operando com as tarifas an
t.erlormente estabelecidas; se não o eram, 
como tudo está. a demonstrar, não há por 
que reuni-las, agora, para elevar tarifas, de 
uma. vez, de Cr$ 34 para cêrca de Cr$ 60 
por quflowatt-hora. 

O Sr. José Ennfrlo: 

Permite nõvo aparte, Senador? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Pois não. 

O Sr. José Ermfrlo: 

E nem a cidade de Brasma escapou dêsse 
aumento. Hoje mesmo, a chefia do Depar
tamento de Fõrça e Luz acabou de fazer 
um aumento de 80%, o que quer dizer que 
é uma sangria em todos os consumidores 
destas zonas desprotegidas da Nação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Não pedem os baianos de Salvador que 
o Govêrno torne sem efeito a portaria exor
bitante, para restaurar os preços anteriores. 
Embora já. fôssem êles nltos, exagerados, a 
população o que reclama é a revisão ade
quada para que, a titulo de remunerar a 
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emprêsa, não se pratique, como se praticou, 
extorsão contra a economia geral. 

Tanto menos admissivel é a manutenção 
dessas tarifas, quanto se atente em que a 
Dtvisã.o de Aguas não as estabeleceu me
diante apuração dos Investimentos feitos. 

o preâmbulo da portaria esclarece que a 
fixação é feita a titulo precário, até a deter
minação do Investimento a titulo precário. 
Não há prazo para essa determinação. Mas, 
se a Divisão de Aguas pôde promover a 
apuração, a que se refere também esta por
taria, do custo do serviço no trlênlo 1965/ 
1967,. Igual esfOrço· deveria ter feito para 
promover a verificação dos Investimentos da 
emprêsa e só em decorrência dêles estabe
lecer as justas tarlfas·para a cidade de ·sal
vador. 

Estranha ainda .o povo baiano certa mu
dança de critério. Quando uma emprêsa In
dustrial entrava em entendimentos com a 
SUDENE, para obtenção de recursos, dela 
recebia recomendações ou, ainda, fixação de 
critério, segundo o qual a conces~ão de 
ajuda ficaria condicionada ao fornecimento 
de energia pela CHESF. E procedia correta
mente a SUDENE, visto como o fornecimento 
pela CHESF reduzia o gasto com a energia. 
Agora, depois de enquadrada a Cia. Energia 
Elétrica da Bahia no sistema da ELETRO
BRAS, as tarifas sobem. desmedidamente, e 
os Industriais já não podem obter dlretamen
tc o fornecimento d~ energia pela CHESF. 

Há, assim, Sr. Presidente, uma série de 
contradições no procedimento do Oovêrno, 
causando graves prejuízos à economia 'baiana 
e à bOlsa do homem da classe média e do 
proletário. · 

A extorsão é tanto mais Iníqua - vale que 
se acentue - porquanto não se fazem dife
renciações. Há, até, nessa portaria, uma dis
posição singular, pelo menos a um lei!JO no 
assunto. 

Depois de fixadas,' nos têrmos já vistos, as 
tarifas, a Portaria estabelece o seguinte: 

"ll: expressrunente vedada a discrimina
ção entre consumidores dentro da mesma 

classificação e nas mesmas condições de 
utilização de serviços. Quaisquer consu
midores, atualmente !aturados com · des
contos especiais previstos em contratos 
de concessão, serão !aturados com obe
diência a essas nóvas tarifas, porém, go
zando, durante o primeiro semestre, a 
metade do desconto anterior, ficando em 
seguida enquadrados nas tarifas ora es
tabelecidas." 

Quer dizer que, além de elevar generica
mente as tarifas, a portaria ainda elimina 
as vantagens que antes existiam, por !Orça 
de contrato de concessão. · Decorrido êsse 
primeiro semestre a partir de maio, todos 
os descontos serão cancelados e, em conse
qüência, os consu.'llidores, quaisquer que se
jam, submetidos às mesmas tarifas. Não há, 
pois, diferenciações que ~bedeçam a. situa
ções desiguais ou a razões de caráter eco
nómico, que o Poder Público, entretanto, não 
pode desconhecer. 

As associações e as classes que se reuniram 
em Salvador continuam, prestigiadas pela 
Imprensa, aguardando a. solução. A palavra 
de um representante do Estado, no Senado, 
neste instante, visa a despertar a. atenção 
do Oovêrno para a gravidade do assunto. Se
gundo se anunciou em Salvador, há poucos 
dias, deverá visitar prôximamente o Estado 
o Ilustre Ministro das Minas e Energia. A 
Bahia. o receberá com a hospitalidade cos
tumeira. Não seria Indelicado, entretanto, se, 
ao !lnalizar êstes comentários; declarasse que 
a. Bahla espera o honrado Ministro não com 
uma explicação, mas com uma solução. (Mui
to bem! Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Tem a palavra o nobre Senador Eduardo 
Assmar. 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 

(Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com Imensa honra ocupo 
mais uma vez esta tribuna, para tratar de 
alguns problemas do Estado do Acre e da 
Amazônia, objetivamente. 

Tive oportunidade, no meu discurso ante
rior, de salientar o quanto se torna dlffcll 
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aos habitantes do Acre e da Amazônia con
tinuarem a ser brasileiros. No fim do século 
passàdo; os cearenses, norte-rio-grandenses,. 
paralbanos e outros tantos filhos de outros 
Estados do Brasil se lnf!ltraram através das 
fronteiras nacionais, em busca do ouro negro, 
que era a borracha silvestre, produzida pelas 
árvores que demoram naquela região, sem 
plantação e sein cultura. A borrachà se 
revelava um elemento de alta valia no pre
paro de pneumáticos, câmaras-de-ar e inú
meras. outras peças destinadas aos· fins in· 
dustrials os mais . variados. Quando deram 
por si, estavam em pleno território bol!v!áno, 
e arrancá-los de lá se tomava !mposslvel: 
a maioria da população era brasileira e só 
uns poucos 'eram de fato bo!Ívianos. Foi . . . . . . ' 
quando em· novembro de 1903, após• a epo-
péia acrearia, o Barão do Rio Branco cele
brou o Tratado de Petrópolls, através dó 
qual Brasil e Bolívia fariam as pazes: o ter
ritório boliviano passava a bras!leiro;. uma 
regular soma em dinheiro era entregue à 
Bollv!a, e· a estrada de ferro, que transpor
taria os gêneros da Bollvia para o estran
geiro e do estrangeiro para ·lá, ficava assen
. tada •. como de .fato fêz . o Govêmo bras!lelro 
nos p.nos. que se s.egu!ram ... 

M:as, à mesma cótsa que ac~ntecia com o 
Acre, então trariStormado em Território Fe
deral, de fato acontecia com o resto da 
Amazônia. 

O gênio de Rio . Bra!lco, que trazia P.ara 
o território b,ras!le!ro terras novas, não mais 
podia assistir. àquela. região, já integrada no 
.território br~slleiro, e assim sujeita. ao MI~ 
nlstérlo da Just.lça. D!l. mesma forma o res
tante. da Amazônia ai ficava abandonado, 
pràtlcamente abandonal;lo, até .. os ~Uas de 
hoje. 

. Há nessa imensa região 3 m!lhões de habi
tantes. A terra . estií. vazia;· completamente 
v~zia, enquanto em out~as partes do mundo 
tis populações sofrem a m!ng)la de territÓrio. 
Em nenhum outro paiS se encontra uma tão 
vasta reglfio, habitável, digna de melhor sor
te, do que a Amazônia, mas parece que os 
governos aindn nfio havlnm compreendido 
. o significado que tem para os seus destinos 

essa Imensidade territorial que nos vem dos 
velhos tempos portuguêses, quando a linha 
das Tordesilhas foi · afastada até o . pé . dos 
Andes. Com mais· de 450 anos de descoberto, 
os ·governos ainda não deram a assistência 
necessária a essa imensa ·região, onde· se en
contram os minerais de mais valor,: zonas 
pecuárias fàcllmente exploráveis, e . terras 
extraordinárias . que podem ser plantadas; 
para diminuir de muito a fome que reina 
por outras terras. Falar no Acre é falar 
no Amazonas ou no Pará ou em qualquer 
dos seus territórios. Tôda essa região que 
vai do .Atlântico 'até o Acre tem mais ou me
nos três .milhões de habitantes para um to
t~l de 80 milhões, segundo as últimas esti
mativas. Lendo o memorável discurso do 
eminente Presidente Humberto de Alencar 
Castello Branco, quando de sua recente vi~ 
sita ao Pará, destaco o seguinte 'treclio: ;_ 
"Dentro dêsse objetivÓ de propiciar recursos 
adequados ao desenvolvimento, deseja o go
vêmo não apenas 'etetlvàr, mas até ampllar 
os incentivos fiscais existentes, que deverão 
constituir seguro estimulo aos · homens de 
emprêsas de todo o Pais, no sentido de reln· 
vestirem, na Amazônia •. os lucros' tributados . 
Também a instituição • de fundos especiais, 
que se deverão destinar aos investimentos 
básicos da Amazônia, ~~:os .Investimentos pe
cuários e agrícolas . e às Indústrias e· serviÇos 
da Amazônia. Contribuirão para maior fle
x1b!11dade do atendinlento às reais necessi
dades regi.ona!s." Prossegue o Presidente: 
"São tôdas elas . medidas que contribU!rão, 
sem. dúvida, para a declaração da. maiortda· 
dade .da Amazônia. Antes de tuqo, porém, 
elas exprimem nltida consciência d~ Govêr
no quanto aos deveres que lhe assistem, no 
sentido de promover ràpidamente o. desen
volvimento de uma: área que representa. um 
dos maiores espaços vazios do niimdo con
temporâneo, tai a rarefa.Qão · dêsses mi~ 
lhões de qullômetros quadrados, que ainda 
não contam, sequer, com um habitante por 
qullômetr.o quadrado." ' · ' 

Conclui-se que S. Ex.•, o. Sr. Presidente 
da República, estudioso e conhecedor pro
fundo dn região [lmazôn!ca; deseja njudá-Ja . 
E [I Amnzônla, Sr. Presidente e Srs. Sena-
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dores, tem de ser tratada, precisa ser tra· 
tada como um caso económico à parte. Não 
se lhe podem aplicar as mesmas regras que 
se aplicam em todo o pais, principalmente 
no Sul, onde as riquezas sobressaem e o 
nlvel de vida é elevado, mesmo para o ope· 
rárlo. O homem de \'ida média é quase um 
pária. Mora em barracos às margens dos 
rios, ou em plena selva, solitário quaae sem• 
pre, subnutrido, sem propriedade, sem as· 
slstêncla, sem contato diário com os seus 
semelhantes. 

' Quem quer que deseje correr a vida dos 
negócios, tem que acompanhar a vida dessa 
pobreza Infernal, pois só Ilda com pobres, 
pobrlsslmas criaturas que plantam a juta, o 
arroz, quebram a castanha, colhem a bor
racha nos seringais snvestres, colhem a pi
menta-do-reino ou se atiram à mataria den
sa em busca de madeira, que entregam aos 
exportadores. E o comerciante também nada 
pode fazer, porque tudo lhe é restrito, a co
meçar pelo crédito. 

A primeira de tOdas as providências que 
deveria tomar a União seria a de Isentar 
de ImpOsto de renda todas as Indústrias, de 
qualquer natureza, pelo espaço mlnlmo de 
vinte anos. 

Será uma justlsslma ajuda que nossos Ir· 
mlios poderão prestar à Amazônia, sabendo· 
se que contribui com menos de 1% da arre· 
cadação do ImpOsto de renda. Essas faci
lidades atrairiam capitais que estimulariam 
novas Indústrias; a agricultura e a pecuária 
seriam desenvolvidas de maneira a poder 
também abastecer novos centros, e nossas 
fronteiras seriam também mais assistidas. 

Faz pouco tempo se falava em Investi
gações aObre as riquezas da Amazônia., a se
rem feitas pela Academia de Ciências de 
Washington, com exclusão de brasfieiros. As 
negociações já se achavam adiantadas, quan
do o Govêmo brasfieiro patrlàtlcamente pôs 
fim a essa Investida, determinando que ne
nhuma Investigação se faria no Brasn, por 
órgãos estrangeiros, de qualquer procedên
cia, a que não estivesse presente o Govêmo 
brasileiro, para dirigi-las e nelas to.mar par
te dlretamente. 

Até êste momento nos tem sido fácil sair 
dessa cobiça internacional à Amazônia. O 
mundo está agitado, e pertencemos ao bloco 
democrático e cristão, que, de qualquer for
ma, nilo consentirá que tais Investidas se 
concretizem. 

Mas somos apenas três milhões para uma 
região que pode abrigar mais de trezentos 
milhões de habitantes. 

Jl: pois necessário começar a povoar o 
grande vale, e Isso pode ser feito, primei· 
ramente, pela concessão da Isenção do 1m· 
pOsto de renda que recai ·sObre as lndús· 
trlas. 

Mais tarde obteremos outros favores fls· 
cais, até a Amazônia poder erguer-se por sua 
própria fOrça, no concêrto dos demais Es· 
tados brasileiros. 

Assim, tenho a satisfação de apresentar o 
seguinte projeto de lei: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.o 45, de 1965 

Dispensa do 1mp6sto de renda, a partir 
do presente exercfelo, pelo esp&C)o de vinte 
anos, tôda atlvldade Industrial que se 
exerça na Amaz6nla leraL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - alio Isentas, pelo prazo de vinte 
anos, a partir do exercício de 1966, do paga
mento do ImpOsto de Renda, todas as pessoas 
jurídicas, seja qual fOr a forma de que se re
vistam, que exercerem na Amazônia atlvlda
de Industrial de forma exclusiva ou prepon· 
derante, Inclusive indústria de transportes, 
extratlva, agrlcola ou pecuária. 

Art. 2.• - Serão abatidos da renda. bruta 
das pessoas flslcas que os perceberem os ren
dimentos que constituam trlbutaçlio de lu
cros, sob qualquer forma, pelas sociedades de 
que trata. o art. 1.0 desta. Lei. 

Art. a.• - Entende-se como Amazônia., 
para. os efeitos desta Lei, a regl!ío como tal 
definida no art. 2.0 da Lei n.• 1.808, de 6 de 
janeiro de 1953. 
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Art. 4.•- Esta Lei entrará em vigor à ~ lido e aprovado o seguinte: 

data de sua publicação, revogadas as disposi

ções em contrário. 

Justificação 

Oral, feita na Sessão Ordinária de 5 de 

agOsto de 1965.- Eduardo Assmar. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Para a Comissão Especial, destinada a. em!· 
tir parecer sObre o Projeto de Emenda. à 
Constituição n. • 2, de 1965, de Iniciativa do 
Sr. Sena.dor Josué de Souza, que dá nova re
dação à allnea "a" do n.• I do art. 139 da 
Constituição Federal (Inelegibilidade do Pre
sidente da República que tiver eíi:e'í'cldo o 
cargo por dois mandatos consecutivos) a 
Presidência designa. os Srs. Senadores 

PSD 

1. Jefferson de Aguiar 
2. Antonio Balblno 

3. Wilson Gonçalves 

4. Ruy carneiro 
5. Menezes Pimentel 
6. Eugênio Barros. 

PTB 

1. Edmundo Levl 

2. Bezerra Neto 

3. Arthur Virg!llo 

". Mello Braga. 

UDN 

1. Afonso Arlnos 
2. Herlbaldo VIeira 
3. Aloyslo de Carvalho 

4. Irlneu Bornhausen. 

Do Bloco Parlamentar Independente 

1. Aarão Stelnbruch· 
2. Alirélio Vlanna. 

SObre a mesa, requerimento que vai ser li

do pelo sr. 1. •-secretário. 

REQUERIMENTO 

N.0 516, DE 1965 

Nos têrmos do artigo 39 do :Regimento In· 
terno, requeiro licença. para. afastar-me dos 
trabalhos do Senado, pelo prazo de 95 dias, 
a partir de 5 de agOsto de 1965, 

Sala das Sessões, em 5 de agOsto de 1965. 
- Zacharle.s de Assumpçio. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinlleiro) : 

A licença concedida terá. Inicio na presen
te data, conforme se achava. previsto no re
querimento. 

Para substitUir o Senador licenciado, con
voco o seu suplente, Sr. AntOnio Pedro Mar· 
t1ns Júnior. 

Achando-se Sua Excelência presente, pas
sará desde logo a participar dos trabalhos 
da Casa, dispensado do compromisso regi· 
mental, visto já o haver prestado ao ense
jo da sua primeira convocação. (PaliiiL) 

SObre a mesa, requerimento cuja leitura 
vai ser feita pelo Sr. 1.0-Becretário. 

l!: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMEN'l'O 

N,0 517, DE 1965 

Realizando a Associação Interparlamentar 
de Turismo, de 12 a 16 do corrente, no Rio 
de Janeiro, o I Simpósio Internacional de 
Turismo e o m Simpósio Nacional de Tu· 
rlsmo, com a presença de numerosos delega
dos estrangeiros e nacionais, vimos requerer 
que, ouvido o Plenário, a Presidência desig
ne uma Comissão de Senhores Senadores, a 
fim de representar esta. Casa naqueles certa
mes. 

Sala das Sessões, 5 de agOsto de 1965. -
lrlneu Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete PIDbelro): 

A Mesa tomará as providências, ora. deter
minadas pelo Plenário. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo Irá proceder à. leitura 
de requerimento, 
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ll: 'lido· e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N.• 518, DE '1965 

·Nos têrmos do artigo 42, do Regimento In
terno,· requeiro 120 (cento e vinte)· dias de 
licença':para tratamento de saúde. 

Sala das Sessões, ·em 2 de agõsto de 1965. 
- José Cândido Ferraz. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 
• • '. ' • j • ' • . • ' ,' • •• • . 

Sõbre a mesa, requerimento cuja leitura 
vai ser. procedida pelo Sr. !.•-secretário. · 

· ll: · 'lido o · seguinte: 

REQUERIMENTO 

. N.• 519, DE 1965 

Senhor Presidente: 
•' 

~os têrmos do Regimento Interno, veliho 
requerer a V. Ex.• sejam solicitadas ao Mi
nistério da Fazenda as . seguintes Informa
ções: 

1) Já foi dado Integral cumprimento ao 
·despacho do Senhor Presidente·da ·Re
pública, autorizando o adiantamento de 
22 bilhões de cruzeiros ao Estado da 
Guanabara, por conta e sob garantia 
das cotas que lhe couberem do Fundo 
Rodoviário Nacional? 

2) Na. hipótese negativa, quais as razões 
determinantes da demora, de vez que, 
segundo se iniorma,' outras unidades da 
Federação, também contempladas . no 
mesmo despacho, já teriam sido atendi
das e. considerando ser aquêle Estado o 

. ~.egundo contribuinte do .'citado Fundo?. 

· 3). Quando pensa êsse Ministério dar· efeti• 
va. execução à decisão· do Senhor. Pre· 
s!dente da República? 

Sala . das Sessões, 5 de agOsto de 19B5. -
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE '(Cattete Plnlieiro): 

O requerimento lido será ·publicado·: e em 
seguida despachado pela Presidência. · 

':sobre· a mesa, requerimento que 'vai ser' li· 
do pelo Sr. 1.0-Secretárlo. 

ll: lido o seguinte: 

N.• 520, DE 1965. 

A Comissão Especial, criada com a aprova
çiio .do Requerimento n.• 285, de 1965, para 
''proceder 'ao estudo e' à coordenação de me
didas tendentes ao contrõle de preços da ex
portação das matérias-primas, minerais e 
produtos' agropecuár!os nacionais", requer, 
nos. têrmos. do art. 145, Item I, letra a, do 
Regimento Interno, sejam convocados 'os 
Exéelentissimos Serihores Ministros das MI
nas. e Energia, . Extraordinário .para Assun
too Í!o PlaneJamentô e CoordenaÇão Ecorio'
mlca, da Agricultura, da Viação e Obras Pú
blicas e da Indústria e do Comércio, a fim de, 
iíerante a Comissão, serem por ela ouvidos 
sõbre assuntos de· lnterêsse da Comissão· re-.' 
ferentes as suas rêspectlvas Pastas: ·.· 

• 
Sala das Sessões, em 5 de agôsto de 1965. 

- Heribaldo Vieira, Vlce-Presidente, · no 

exercício da Presidência - José Ermírio, Re

lator - Eugênio Barros. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) : 

O requerimento lido será publicado e, na 
forma do Regimento, Incluído na Ordem do 
Dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. Sei!adores: 

Edmundo Levl - Martins Júnior -
Manoel Vlllaça - Júlio Leite - José Lei
te - Aurélio Vianna --, Gilberto 1\{arl
nho - Filinto MUller - Gastão Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

Passa-se-à 

ORDEM DO DIA · 

Item 1 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.o· 1:il; de 1965 <nwnero 
2.899-B/65, na Casa de origem), de Ini
ciativa do Sr. Presidente da República, 
·que 'dispõe sôbre· a denominação e 'qua
lificação das Universidades Técnicas Fe-
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derais, tendo pareceres favoráveis das 
Comissões de Constituição e Justiça e 
de Projetas do Executivo sôbre o· projeto 
e as emendas. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das 
emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.> 

Está aprovado. 

:e o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI'DA CAMARA 

N.0 131, DE 1965 

(N.0 2.899-B/65, na Casa de origem> 

Dispõe sõbre a. denominação e qualifi
cação das universidades e escolas técni
cas federais. 

o Congresso N aciona.l decreta : 

Art. 1. 0 - As universidades e as escolas 
técnicas, vinculadas ao· Ministério da Edu
cação e Cultura, sediadas nas capitais dos 
Estados, serão qualificadas de federais e te
rão a denominação do respectivo Estado. 

Parágrafo único - As escolas e faculda
des Integrantes · das universidades federais 
serão denominadas com a designação espe
cifica de sua especialldade, seguida do nome 
da universidade. 

Art. 2.0 - Se a sede da universidade ou 
da escola. técnica. federal fôr em uma cidade 
que não a. capital do Estado, será qualifi
cada. de federal e terá. a denominação da 
respectiva cidade. 

Art. 3.0 -. Esta. Lei entra em vigor na 
data. de sua pub!lcação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : . . . 

Pa.ssa-se à votação das emendas. Ambas 
receberam parecer favorável. Há, entretanto, 
requerimento de destaque, que vai ser lido 
pelo Sr. 1.0-Secretlirio, para. rejeição da. 
Emenda n.• 2. 

:e lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N.0 521, DE 1965 

Requeiro destaque, para rejeição, da Emen
da n.• 2. 

Sala das Sessões, em 5 de agOsto de 1965. 
- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

Em conseqüência., está rejeitada a Emen
da n.• 2. 

:e a seguinte a emenda rejeitada: 

N.0 2 

Acrescente-se: 

. "Art. 3. 0 - A . Universidade do Brasll 
consezyará a sua denominação." 

Os art.•• 3.0 e 4.0 do projeto passarão, res
pectivamente, a 4.0 e 5,0 

O SR. DANIEL KRIEGER: 

Sr. Presidente, peço a palavra para. uma 
declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

Tem a palavra. o nobre Senador. 

O SR. DANIEL KRIEGER: 

(Para declaração de voto. - Sem revisão 
do orador.) Sr. Presidente, embora a emen
da apresentada pelo nobre Senador Afonso 
Arinos tenha alguns fundamentos, votei con
tra ela; porque desvirtuaria, totalmente, o 
projeto. Foi a única razão ·por que assim 
procedi. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade): 

Em votação a. Emenda n.0 1, de autoria. do 
nobre Senador Aloysio de Carvalho, que 
mandá que no art. 1.0, onde se lê "sediado", 
seja. lido "situado". 

Se aprovada esta emenda, será considera
da como emenda. de redação. 

Em votação. 

Os Srs. senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 
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Está aprovada. 

O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. l'RESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item Z 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 133, de 1965 <número 
2.903-B/65, na Casa de origem), que au
toriza a abertura de crédito especial de 
Cr$ 200.000.000 <duzentos mühões de cru
zeiros>, ao Mlnlstério da Justiça e Ne
gócios Interiores, para atender a despe
sas com o Território do Amapá, referen
tes a exercfcios anteriores, tendo Parecer 
favorável, sob n.• 915, de 1965, da Comis
são de Finanças. 

Em votação o projeto. 

Os Senhores ·Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai a sanção. 

Jll o seguinte o projeto aprovado: 

PROJE'l'O DE LEI DA CAMARA 

N." 133~ DE 1965 

<N.0 2.903-B/65, na Casa de origem) 

Autoriza à abertura do crédito especial 
de Cr$ zoo.ooo.ooo (duzentos milhões de 
cruzeiros), ao 1\linlstério da Justiça e 
N erócios Interiores, para atender a des· 
pesas . com o 'l'err!tório Federal do Ama· 
pá, referente a exercícios anteriores. 

O Congresso Nacional 'decreta: 

Art 1.• - E' o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Mlnlstérlo da Justiça e Negó
cios Interiores, o crédito especial de Cr$ 
200.000.000 (duzentos mühões de crUzeiros), 
para atender a despesas. do Território Fe
deral do Amapá, referentes a exercícios an
teriores. 

Art. 2.• -Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. s.• - Revogam-se 88 disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 3 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 143, de 1965 <núme
ro 2.908-A/65, na Casa de origem), de 
iniciativa do Sr. Presidente da Repúbll
ca, que altera dispositivos da Lei núme
ro 4.539, de 10 de dezembro de 1964, que 
aprova o Orçamento-Geral da União pa
ra o exercício de 1965, tendo Parecer fa
vorável, sob n.• 918,. de 1965, da Comis
são de Finanç88. 

Em votação o projeto, 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. <Pausa.) 

Aprovado. 

O projeto vai à sanção. 

1!: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.• 243, DE 1965 

(N_.• 2.908-A/65, na Casa de origem> 

Altera dispositivo da Lei n. • 4.539, de 
10 de dezembro de 1964, que aprovou o 
Orçamento Geral da União, pura o exer
cicio de 1965, 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Ficam alterados, na forma que 
se segue, · as dotações constantes do Anexo 
4.0.00 -Poder Executivo, subanexo 2.21.00 
- Ministério da Saúde, do Orçamento Geral 
da União, aprovado pela Lei n.• 4.539, de 10 
de dezembro de 1964: 

4.21.03 - COMISSAO NACIONAL DE 

ALIMENTAÇAO 

Categoria 
EconOmlca 

Espeol/lcaçao 
da Despesa 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

3.1.0.0 Despesas de Custeio 

em mllhare• 
ae Cruzeiros 

3.1.4.0 Encargos Diversos ......• 12.208 
4.0.0.0 Despesa de Capital 

4.1.0.0 Investimentos 
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4.1.2.0 Serviços ·em Regime de 
Programação Especial 

1) Manutenção do Centro 
de Informações e Coor· 
denação de problemas 
alimentares •. ; . . .. .. .. 27. 316 

:3.21.16-SERVIÇO NACIONAL DO 
CANCER 

4.3.2.2 ·Entidades Estaduais 

3) Para. manutenção de 
serviços psiquiátricos 
em unidades hospltala.

. res, nos. Estados e Ter-
ritórios .. • .. .. . .. .. .. • 194. 000 

4.21.10 - SERVIÇO NACIONAL DE 
EDUCAÇAO SANITARIA 

' . 

Categoria 
Econllmica 

Especijlcaçao 
ãa Despesa 

Em milhares Categoria. . Especitlcaçao Em milhares 
de Cruzeiros ·de Cruzeiros Econllmlca ãa Despesa 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

3. 2. O. O Transferências ColTentes 

3.2.1.0 Subvenções Sociais 

3.2.1.6 Instituições Diversas 

4.0.0.0 Despesas de Capital 

4.1.0.0 Investimentos 

4 .1.1. O Obras Públicas 

••.• 'tt 

4.1.1. 3 Prosseguimento e conclu
•são de obras 

1) Instituto Nacional do 
Câncer, no Rio de Ja-

700.000 

neiro - Guanabara. . • 300. 000 

4.21.17 - SERVIÇO NACIONAL DE 
DOENÇAS MENTAIS 

Categoria 
· Econllmlca 

Especi/11/açao 
da Despesa 

4.0.0.0 Despesa de Capital 

Em milhares 
de Cruzeiros 

4. 3 . O. O Transferência. de Capital 

4.3.2.0 Auxflios para. obras pú-
blicas 

4.3.2.2 Entidades Estaduais 

2) Para ampliação de ser
viços psiquiátricos . em 
unidades hospitalares, 
nos Estados e Terrltó-
rios .................. -o-

Categoria 
Econllmica 

Especitlcaçao 
da Despesa 

Em milhares 
de Cruzeiros 

4.0.0.0 Despesas de Capital 

4.3.0.0 Transferências de Capital 

4.3.2.0 Aux!l!os para. obras pú-
blicas 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

3.1.0.0 Despesa de Custeio 

3.1.'4.0 Encargos Diversos ....... 

.4.0.0.0 :pespesas de .Capital 
'4.i.o.o Investimentos 

4.1.2.0 Serviços. em Regime de 
Programação . Especial 

1) Desenvolvimento da. 
educação sanitária no 
território nacional, ln· 
cluslve despesas com 
formação e treinamen-

12.380 

to de ·pessoal • .. .. .. .. 59.220 

4.21.20 - SERVIÇO NACIONAL DE 
FISCALIZAÇAO DA MEDICINA E 
FARMACIA 

.Categoria · 
Econllmlca 

Especiflcaçao 
da Despesa 

Em milhares 
de Cruzeiros 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

3.1.0.0 Despesas de custeio 

3.1.4.0 Encargàs Diversos .. .. .. .. 38.200 

4. O. O. O Despesas de Capital 

4.1.0.0 Investimentos 

4.1.2.0 Serviços em Regime de 
Programação Especial 

1) Para. lntenslflcação da 
Campanha. contra o. uso 

. de tóxicos dos serviços 
de fiscalização de dro-
gas e medicamentos e 
manutenç·ão do Labo-
ratório Central de Con-
trOle de Drogas e Me
dicamentos .. .. .. .. .. • 31.900 
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4.21.21 - SERVIÇO NACIONAL DE 
.FISCALIZAÇAO DA ODONTOLO· 

GIA 

Categoria Especltlcaçao 
Eoon~mlca, . · da Despesa 

Em milhares 
de cruzeiros 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.3.0 

4.1.4.0 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.4.0 

Despesas Correntes 

Despesas de custeio 

Serviços de Terceiros ... 
Encargos Diversos ....... 
Despesas de Capital 

Investimentos 
Material Permanente .... 

4.870 

6.850 

7.190 

4.21.22 - SERVIÇO 

LEPRA 
NACIONAL DE 

Categoria 
Econ~mica 

·Espeolflcaç4o 
da Despesa. 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

Em milhares 
de cruzeiros 

3. 2 • O. O Transferências Correntes 

3. 2 .1. o Subvenções Sociais 

3.2.1.6 Instituições Diversas 

2) Para reparos, instala
ções de equipan1entos 
en1 preventórios para 
filhos sadios de láza
ros en1 todo o Pais, 
através da Federação 
das Sociedades de As
sistência aos Lázaros e 
Defesa Contra a Lsprà 

3. O. o. O Despesas Correntes 

3. 2. o. o Transferências Correntes 

3. 2 .1. o subvenções Sociais 

3.2.1.6 Instituições Diversas 

.2) Para reparos en1 pre
·ventórios de filhos sa
. dios de lázaros, em todo 
o território nacional ln· 
clusive instalação e 
aquisição. de equipa· 
n1entos, aparelhanlen
to e n1aterial perma· 
nente através da Fe· 

deração de Assistência 
aos Lázaros e Defesa 
Contra a Lepra .. .. .. . 76.000 

4.21.24 - SERVIÇOS DE SAúDE DOS 
PORTOS 

Categoria 
Econ~mica 

Especlficaçao 
da Despesa 

Em mllh.ares 
de Cruzeiros 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

3 .1. O. O Despesas de Custeio 

3 .1. 4. O Encargos Diversos .. .. .. • 44.126 

4.0.0.0 Despesas de Capital 

4 .1. O. O Investinlentos 

4 .1. 2. O Serviços en1 Regime de 
Prógran1ação ·Especial 

4.21.25 

1) Execução do progran1a 
de lnspeção e desinfec
ção de aeronaves e enl
barcações, aquisição de 
lanchas, n1otores e 
equipan1entos, inclusive 
despesas con1 aparelha
mento das oficinas de 
reparos .............•. 9.000 

'\ 
INSTITUTO OSW ALD(\1.. CRUZ 

·. Categoria Especlflcaç4o Em milhares 
de Cruzeiros Económica . ela Despesa 

3.0.0.0 Despesas Correntes 

3.1.0.0 Despesas de Custeio 

3.1.4.0 Encargos Diversos O O I I O O O 189.095 

4.0.0.0 Despesas de Capital 

4.1.0.0 Investinlentos 

4 .1. 2 . O Serviços en1 Regime de 
P1·ogramaçiío Especial 

1) Despesas de qualquer 
natureza. com a. rea.llza.-

. ção de pesquisa11 e in
vestigações cientificas e 
tecnológicas, inclusive 
fabricação de produtos 
biológicos,. exceto obras 309.405 

Art. 2.• ...:. A presente Lei entrará en1 vi· 
gor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

As matérias constantes dos itens n,o• 4, 5, 
17 e 20 da páuta estão sujeitas à votação por 
escrutlnlo secreto. Nos têrmos do Regimento, 
serão votadas após apreciação das matérias 
restantes da Ordem do Dia. (Pausa.) 

Item 6 

Votação, em turno próximo, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 132, de 1965 <núme
ro 2.900-B/65, na Casa de origem), de lnl
ciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que retltlca vários dispositivos da 
Lei n. • 4.375, de 17 de agôsto de 1964 (Lei 
do Serviço Militar), tendo Pareéer favo-• 
rável, sob n.• 916, de 1965, da Comissão 
de Projetas do Executivo. 

Em votação o ·projeto. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

o projeto vai à. sanção. 

:e o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMABA 

N.• 132, DE 1965 

(N,0 2.900-B/65, na Casa de origem) 

Betiflca . vários dispositivos da L e i 
n.• 4.375, de 17 de agôsto de 1964 (Lei do 
Serviço Mllitar). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - As alíneas a e c do art. 46, a 
alínea c do art. 47, a b do art. 50, o § 1.• do 
art. 60 e o art. 67 da Lei n.0 4.375, de 17 de 
agôsto de 1964, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

.. Art. 46 - * O O o O o O o O O O O O o o O o o o O o O I O O O O O O 

a) não se apresentar nós prazos previs
tos no art. 13 e seu parágrafo único. 

......................................... 
c) na qualidade de reservista, deixar de 
cumprir a obrigação constante nas all
neas c e d do art. 65. 

Art. 47 - o o ••••••••• o. o •• ' o ••• o o. o. o o •• 

• o •••••••• o • o ••• o • o • o o o ••• o •• ' o •• o • o •• o o • 

c) na qualidade de reservista, deixar de 
cumprir o disposto na letra a do art. 65. 

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

Art.50- .. · ........................... . 

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

b) os responsáveis pela inobservância de 
qualquer das prescrições· do art. 74 da 
presente Lei. 

......................................... 
Art. 60 - •.....•.••.•..•...•••.••.•.•.• 

11 1.• - :ll:sses convocados, durante o tem
po em que estiverem Incorporados a or
ganizações militares da Ativa ou matri
culados em órgãos de formação de Re
serva, nenhuma remuneração, vencimen
to ou salário perceberão das organizações 
a que pertenciam. 

. ....................................... . 
Art. 67 -As autoridades ou os respon
sáveis pelas repartições Incumbidas da 
fiscalização do exerciclo profissional não 
poderão conceder a carteira profissional, 
nem registrar diplomas de profissões li
berais a brasileiros, sem que êstes apre
sentem, prêviamente, prova de que es
tão · em dia com as obrigações militares, 
obedecido o disposto nos art.•• 74 e 75 
desta Lei." 

Art. 2.• - Esta Lei entra em vigor na da
ta de sua publicação. 

Art. s.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 7 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.0 45, de 1963,.orl
ginário da Câmara dos Deputados, núme
ro 168·A/6S, na Casa de origem, que 
aprova o texto do Protocolo de Emenda 
ao Artigo 50, Item "a", da Convenção de 
Aviação Civil Internacional, aprovada 
pelo Brasil e diversos outros paises, ten
do Pareceres, sob n.•• 146, 147, 148 e 149, 
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de 1965, das Comissões: de Constituição 
e Justiça, favorável; 1.0 de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, pela au
diência do Ministério da Aeronáutica; 2.• 
favorável; de Relações Exteriores, favo
rável.· 

o parecer da Comissão de Transportes, co
municações e Obras Públicas foi prolatado 
depois de cumprida audiência ao Ministério 
da Aeronáutica . • 

Em votação o projeto. 

Os srs. senadores que o aprovam ·queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. o projeto vai à Comissão 
de Redação. 

ll: o seguinte o projeto aprovado:. 

. PROJF;TO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 45, DE 1963 

<N.• 168-A, de 1963, na Câmara) 

Aprova o texto do Protocolo 'de Emen
. da ao Artigo 50, Item a, da Convenção 
de Aviação Civll Intemaclonal,. aprovada 
pelo BrasU e diversos outros paises. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - 1!: aprovado o texto do :E'rotoco
lo de Emenda ao Artigo 50, Item a, da Con
venção de Aviação Civil IIi.temaclonal, apro
vada pelo Brasil e diversos outros paises. 

Art. 2.• -;- o presente Decreto Leglslati· 
vo entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 8 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 145, de 1964, orl-

. ginário da c ê. ma r a dos Deputados 
(n.0 83-A/63, na Casa de· origem), ·que 
mantém o ato denegatório de registro ao 
têrmo aditivo de contrato celebrado pelo 
Ministério da Aeronáutica com Jorge AU· 
réllo Possa, para, na Escola Preparató
ria de Cadetes-do-Ar, . desempenhar a 
função de .Professor de Português, tendo 

Pareceres favoráveis, sob números 84:!: e 
. 843, de 1965, das Comissões de Consti
tuição e Justiça e Finanças. 

E.m votação o projeto. 

Os Srs. senadores que o .aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) : 

Está aprovado. 

O projeto vai à Comissão de RedaçãQ. 

1!: o seguinte o projeto ap~ovado: 

.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 145, DE 1964 

. (N.~ 83-A, d~ 1963, na Casa de origem) 

Mantém o ato denegatório de registro 
ao têrmo aditivo de contrato · celebrado 
pelo Ministério_ da Aeronáutica com o 
Senhor Jorge Aurélio Possa, para, na Es-

.. · cola Preparatória de Cadetes-do-Ar, de
sempenhar a funçio de Professor de Por
tuguês. 

O Congresso Nacional. decreta: 

Art. 1.• - ll: mantido o ato do Tribunal 
de Contas da União denegatórlo ao têrmo 
aditivo de contrato celebrado pelo Mlnlsté-. . ' . 
rio da Aeronáu~lca com o Senhor Jo1·ge Au
rélio Possa, para, na Escola Preparatória de 
Cadetes-do-Ar, desempenhar a. função de 
Pro.fessor de Português. 

Art._ 2 •. • - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

.Item 9 

· Votação, em turno único, do. Projeto. de 
Decreto Legislativo n.• ·147, de 1964, ori
ginário da C ê. m a r a dos D_eputados 
(n. o 85-A/63, na Casa de origem), que 
mantém autorização do registro, sob re
serva, · da concessão da melhoria. de pro
ventos de aposentadoria ao extranume
rárlo, guarda, referência 20, Almlr Fi
guelra da' Costa, do Ministério da Justl-

. Ça e Negócios Interiores, tendo Parece
res favoráveis, sob números 841 e 845, de 
1965, das Comissões de: Constituição e 
Justiça e Finanças. 
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. Em votação o." projeto. 

· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

O projeto Irá à Comissão de Redação. 

1!: o "seguinte o projeto aprovado: 

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.• 147, DE 1964 

·<N.• 85-A, de 1963, na Casa de origem) 

Mantém autorização do regi~tro sOb 
reserva, da eoneessão da melhoria de pro
ventos de apos.entadoria ao extranumerá
rio, guarda, réferêneia 20, Almlr Figuei
ra da. Costa, do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - 1!: mantido o ato do Tribunal de 
Contas da União autorizando o registro, sob 
reserva, da concessão de melhoria de proven
tos de aposentadoria ao extranumerário, 
guarda, referência 20, Aimlr Figueira da Cos
ta, do Ministério da Justiça e Negócios Inte~· 
ri ores. 

. Art; 2.•· - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) i 

Item 10 

Votação, em primeiro turno, do Proje
to de Lei do Senado n. • 27, de ·1965, de 
autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que 
estabelece normas sôbre o crédito de re
lação de emprêgo autorlzativo do pedido 
de falência e modifica o Decreto-Lei 
n.• 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de 
Falências), Parecer favorável,. sob n.• 564, 
de 1965, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com Emenda sob n.• 1-CCJ. 

Em votação o projeto, sem prejuizo da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que aprovam o . projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa,) 

Está aproVIldo. 

1!: o seguinte o projeto" aprovado: 

PRO.JETO DE LEI DO SENADO 

N.• 27, DE .1965 

Estabelece normas sõbre o crédito de 
relação de emprêgo autorlzatlvo do pe
dido de falência e modltica o Decreto
Lei n.• 7.661, de 21-6-45 (Lei de Falên
cias). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Ao art. 9.0 , m, do Decreto-Lei 
n.• 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Fa
lências), acrescente-se: 

11 1.• - Equipara-se ao título de crédito 
· ainda não vencido,. mas autorlzativo do 
requerimento de falência, referido no ln
ciso m, a decisão deflntiva de primeira 
l.Ílstãncia, da Justiça do Trabalho, desde 
que ·sôbre ela não esteja pendente a In
terposição de recurso ordinário. 

11 2. • - Para elidir a falência, na hipó
tese do parágrafo anterior, a garantia 
prestada na execução ou pela lnterposl

. ção do recurso na Justiça do Trabalho 
não supre ·o depósito previsto no pará
grafo segundo do artigo 11, da presente 
Lei." 

Art. 2.• - Passa a ter a seguinte redação 
o art. 200, do referido Decreto-Lei n.• 7.661: 

"Art. 200 - A falência cujo passivo fOr 
Inferior a Cr$ 2.000.000 (dois milhões de 
cruzeiros) será processada sumà.riamen
te, na forma do disposto nos parágrafos 
seguintes:" 

Art. s.• - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em votação a emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Os Srs. senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. A matéria Irá à Comissão 
de Redação para redigir o vencido para o 
segundo turno regimental .. 
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li: a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N.• 1-CCJ 

No I! 1.• do art. 1.• 

Onde se lê: 

"definitiva", 
leia-se: 

"f,lnal e de mérito". 

O SR. PRESmENTE (Moura Andrade)~ 

.Item 11 

Votação, em primeiro turno, com apre• 
clação preliminar da constitucionalidade, 
nos têrmos do art. 265, do Regimento ln· 
terno, do Projeto de Lei do Senado n.• 42, 
de 1963, que lnstltUl, nos Bancos, a Car· 
teira de Crédlto Rural, e dá outras pro
vidências, tendo Parecer n.• 318, de 1965, 
da Comissão e Constituição e Justiça, pe
la rejeição, por inconstitucional. 

Em votação o projeto .quanto à preliminar. 

O parecer é contrário. 

Os Senhores Senadores que o aprovam 
queiram pennanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

J!: o seguinte o projeto rejeitado:. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. 0 42, DE 1963 

Institui, nos Bancos, a Cartelr& de 
Crédito Rural, e dá outras prÓvldênclas. 

Art. 1. 0 
- Para operar no território naclo

nal, os Bancos, nacionais ou estrangeiros, são 
obrigados a manter, em tôdas as suas agên
cias, uma Carteira de Crédito Rural,·lnstltui
da com o objetlvo de fomentar, no pais, a 
riqueza nacional, prestando assistência às 
pessoas flslcas ou jurfdlcas que se dediquem 
às atlvldades agrfcolas e pecuárias. 

Art. 2. 0 
- Estender-se-á, ainda, essa as

sistência : 

I - aos que proponham a prestar, 
em propriedades rurais, serviços 
mecanizados de natureza agrf-

cola ou de proteção de solo con
tra a erosão e de combate a 
pragas e doenças; 

II - aos que se dedlquem ao trans
porte de produtos rurais. 

Art. 3.0 - A assistência às cooperativas 
assumirá fonna de amparo especial, compre
endendo o .Incentivo à sua organização e ati
vldade. 

Art. 4. 0 - Para a consecução de seus ob
jetlvos, é facultado à Carteira de Crédlto Ru
ral: 

I - tomentar a organização de em
prêsas de armazéns gerais; 

II - estimular a organização de es
tabeleclmentos,recéber, armaze
nar, expurgar, beneficiar, clas
sificar ou padronizar · produtos 
rurais; 

m - favorecer o desenvolvimento dos 
seguros agropecuárlos. 

Art. 5.•- Da Importância destinada a em
préstimos, os Bancos reservarão, .anualmen
te, cinqUenta por cento para empréstimos 
agrícolas, pecuários, agropecuá.rlos, fundiá
rios e cooperativistas. 

Art. 6.0 - C o n si de r am-s e empréstimos 
agrícolas os que se destinarem aos seguintes 
fins: 

I - custeio, extração, colheita e 
preparo dos produtos esPontâ
neos da flora nacional; . 

II - custeio dos trabalhos de lavou
ras, inclusive a respectiva for
mação, colheita, p r e p a r o e 
transporte dos produtos para os 
mercados locais; 

III - conservação, transporte e arma
zenagem de produtos rurais em 
fase de escoamento e à espera 
de venda;> 

IV - compra de adubos, sementes, 
insetlcldas, funglcidas, utensf· 
llos e ferramentas; 

V - aquisição de veículos e máqui
nas agrícolas ou animais de ser
viço para trabalhos rurais; 
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· VI - custeio da lavoura permanen
te, de. produtividade económi
ca temporàriamente prejudicada 
por fenômenos meteorológicos, 
ou pragas e doenças com feição 
de calamidade; 

·m - melhoria de condições de rendi
. mento da exploração de proprie

dades rurais. 

Art. 7 .• -.Classificam-se como emprésti
mos pecuários os que se destinam aos seguin
tes fins: . . 

I - aquisição de gado adulto, pronto 
· para engordar; 

n - custeio da engorda, Inclusive 
aquisição de forragens; 

m - aquisição de animais para . re
. criação; 

IV - custeio da recriação; 
V- aquisição de aparelhagem, vef

culos de transporte e aplmais de 
serviço para a atlvldade pasto
ril; 

VI - aquisição ou custeio de·· gado 
destinado à criação, Inclusive 
para povoamento de campos; 

vn - aquisição de reprodutores sele
clonados, que se destinem à me
lhoria de rebanho próprio; 

mi __. aquisição de vaca.S para explo
ração lelte!re. em zonas que 
abasteçam centros consumido
res; 

IX- apárelhamento de propriedades 
destinadas à exploração pasto
ril; 

X - organização de granjas avfcolas 
em zonas próximas aos centros 
de consumo. · 

Art. 8. • - Considera-se empréstimo agro
pecuário o destinado ao financiamento si
multâneo de atlvldades agrícolas e pecuá~ 
rias. 

Art. 9.• - Denomina-se empréstimo fun
diário o que tiver por !lm a formação da 
propriedade territorial, podendo ser conce
dido para aquisição .de pequenas propriedades 

rurais e custeio da respectiva medição, de
marcação, tapumes, construção de sedes e 
benfeltorlas Indispensáveis à sua explora
ção, inclusive obras de saneamento. 

Parágrafo único - :S:sse empréstimo só 
pode ser concedido a quem nãopossua outra 
propr!edlide rUral, e se obrigue a residir no 
Imóvel e a explorá-lo dlreta e pessoalmente . 

Art. 10 - As cooperativas serão concedi
dos empréstimos para os seguintes ·fins: 

a) adiantamento aos associados por con
. ta do preço de mercadorias recebidas 
por vendas; 

b) aquisição de mercadorias de consumo; 

c) aquisição de adubos, sementes, lnse
tlcldas, !ung!cidas, utensillos e ferra• 

. mentas para revenda aos associados; 

d) aquisição de máquinas agrlcolas, para 
revenda aos associados, ou de veícUlos 
destinados ao transporte de merca
dorias; 

e) aquisição de animais P!U'a revenda aos 
cooperados; 

' . 
· f) construção de. armazéns, silos, gal-

pões ou dependências e aquisição de 
Imóveis, maquinaria e aparelhagem. 
Indispensáveis às suas atlvld~des; 

g) aquisição de áreas rurais em condi
ções adequadas ao loteamento em pe
quenas glebas, para venda. aos coope
rados .que se obriguem a exercer dlreta 
e pessoalmente a respectiva· explora
ção, sempre que se tratar de coope
rativas tradicionalmente Idóneas. 

· Art. 11 - Os empréstimos serão efetuados 
por melo ·de contratos com os requisitos e 
cláusulas comuns à sua espécie, nos prazos 
prescritos pelos Bancos. 

§ 1.• - Constará dos contratos a obri
gação para o m utuárlo de: 

I - aplicar o empréstimo exclusiva
mente aos fins declaratórlos; 

II - fornecer com presteza as lnfor-· 
mações que lhe forem solicitadas 
pelo Banco; 
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III - escriturar ou anotar, com cla
reza e em ordem cronológica, a· 
aplicação dos adiantamentos, 
arquivando os documentos com
probatórios; 

IV -. bem administrar a propriedade 
agrícola ou industrial, de modo 
' . ~ ' .,. . 
a nao paralisar ou diminuir sua 
produÇão; 

V - não gravar ou alienar ditos 
bens, na vigência do · contrato,• 
nem vender seus produtos sem 
prévia autorização da Carteira; 

VI - observar as normas da Carteira 
quanto a seguros dos bens dados 
em garantia. · · · 

§ 2.•- As garantias serão constituídas 
por. penhor. rural, hipoteca, bilbetes de mer
cadoria, e outras que a Carteira exigir. 

Art; 1.2 - O prazo dos empréstimos será 
fixado pela carteira, de acôrdo com a na
tureza do empréstimo. 

Art; 1.3 - As taxas de juros serão pm:ià
dicamen te estabelecidas pela · Diretorla do 
Banco, mediante proposta das carteiras, den
tro dos l!mltes previstos em lei, · ponderadas 
as cr.ndiqões de prazo, vâlor e finalidade 
das operações. 

Ait. U - O segtiro dos bens dados em ga
rantia à carteira será feito · de forma a con
sultar as várias modalidades dos emprés
timos, bem como a segurança dos bens a 
êle vinculados por õnus real, adotada· sempre 
a cobertura efetlva, desde . a assinatura dos 
contratos até . final liquidação ·dos financia· 
mentos. 

· Art. 15.- Os Bancos que já estejam ope
rando no Pais têm o prazo de 6 (seis) . meses 
para criar, em cada Agência, uma Carteira 
Rural. 

. AJ:t. 16 -Depois de operar, durante um 
ano, com a Carteira Rural, será permitido 
aos Bancos recolherem depósitos compulsó
rios· às taxas mlnlmas previstas ·na ·tnstru.:. 
ção 135, da. SUMOC, desde que comprovem 
a aplicação em papéis de crédito agrícola. 

· Art. 17 - O Poder Executivo, através da 
SUMOC (Superintendência da .Moeda e do 

Crédito) l'tlgulamentará a presente Lei, no 
prazo de noventa (90) dias. 

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 19- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O. SR.· PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 12 

votação; em primeiro turno, com apre
ciação preliminar da· constitucionalida· 
de, nos têrmos do art. 265, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei do . Senado 
n.• 1.2, de 1.965, de autoria do Sr. Senador 
Edmundo Lev~. que dispõe sôbre paga
mentos efetuados com cheques de viagem, 
e dá outras providências, tendo Parecer 
n.• 321., de 1965, da Comissão de Consti
tuição e . Justiça, pela· inconstitucionali
dade. 

Em votação o projeto, quanto à prellminar. 
O parecer é pela inconstitucionalidade. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

. Sr. Presidente, peço a palavra,. para enca
mlnhar·a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Tem a palavra o nobre Senador. 

. o SR. EDMVNoO LEVI: 

. (Para encaminhar a votaçio. - Sem re• 
visão do o.rador.l Sr. Presidente, o projeto 
em ap.reciaçlio, neste momento, tem por ob
,letlvo incentivar a entrada de. moeda forte 
no Pais, A idéia me velo em razão do que 
!!bservei na França, onde as compras pagas 
em traveler's check têm uma bonificação de 
ylnte por cento. Com isso, a Fr~mça incen
tiva o turismo e, ao mesmo tempo, carreia, 
continuamente, grandes somas de moeda es
trangeira para o !ortaleelmento da sua . 

O BrasU, que tanto pode oferecer aos tu
ristas, .não tem, em verdade, dado nenhum 
incentivo a essa prática tão usada em ou
tros países. Se adotarmos o sistema que tlio 
bons resultados tem dado na França, esta
remos, por certo, criando um atrativo para 
o. turismo nacional e ajudando a fortalecer 
a nossa comba!lda moeda. 
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. Não há, na verdade, qualquer ofensa à 
Constituição, porque não se trata de matéria 
propriamente financeira. Seria, antes, ma
téria atlnente à legislação fiscal e, se des
pesa houvesse, estaria fartamente compen
sada pela entrada de moeda forte, que viria 
lnevltàvelmente auxiliar a recuperação do 
valor do cruzeiro, . a flm de que vida mais 
barata possam ter os brasileiros, e mais fà- · 
cilmente possa o Brasil enfrentar as suas di
vidas no Exterior. 

.De sorte, Sr. Presidente, que não há essv. 
Inconstitucionalidade aparentemente encón
trada no projeto. A matéria não é financeira. 
Seria, como. disse, apenas matéria fiscal. Não 
se trata de pagar, não se trata de determinar 
despesa. Trata-se apenas de Incentivar a en
trada de moeda forte no Pais, dando com 
Isso sangue nõvo, hematlzando a nossa pró
pria moeda. <Multo bem!) 

. O SR, PRESIDENTE. (Moura Andrade) : 

Os Srs. Senadores Irão votar o projeto. O 
parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça é contrário. 

Os Srs. Senado!'es que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está. rejeitado. 

Será. arquivado. 

l!: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 12, DE 1965 

Dispõe sôbre pagamentos efetuados 
com cheques de viagem, e dá. outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Nas capitais de Estados, Indi
cadas, no regulamento desta Lei, como cen
tros de atração turlstlca, as compras de 
produtos nacionais, feitas por visitantes es
trangeiros e pagas em traveler's checks, te
rão bonificação equivalente ao total dos Im
postos federais Incidentes. 

Art.. 2.• - O estabelecimento vendedor 
emitirá nota de que constará. a mercadoria 
vendida, seu valor e respectiva dedução, na-

olonalldade, número do passaporte e nome do· 
visitante comprador. 

Art. 3.• - Mensalmente, para efeito de' 
tlsca!lzàção, os estabelecimentos ·vendedores 
remeterão, à repartição local competente; ·re
lação das vendas efetuadas nas condições 
desta Lei, acompanhada de cópia da nota 
a que se refere o artigo anterior. 

Parágrafo único - O valor do abatimento 
será deduzido da transação e com êle serlío 
descontados os Impostos que lhe correspon
deriam. 

.Art. 4.•- O Poder Executivo regulamen
tará a presente Lei que entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dls,; 
posiÇões em éontrárlo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 13 

Votação, em turno único, ·do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 140, de 1963 <n.• 
213-B-63, na Casa de origem)~ que res

. tabelece o trajeto primitivo da Rodovia 
BR-35-PR, constante do Plano Rodoviá
rio Nacional, tendo Pareceres (sob n."s 
83 e 85, de 1965) das ComisSões: de 
Transportes, Comunicações e Obras Pú
blléas, favorável; de Finanças, contrário, 
visto Já estar atendido pela leg!slaçlío 
vigente. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados, (Pa~~~~a.) 

Está rejeitado. Será arquivado e feita a 
devida comunicação à Câmara dos Depu
tados. 

1!: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 140, DE 1963 

(N.0 213-B/63, na Câmara dos Deputados) 
Restabelece o trajeto primitivo da Ro

dovia BR-35-Pr, constante do Plano Ro
doviário Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

. ·Art. 1.• - Fica restabelecido o trajeto pri
mitivo da Rodovia BR-35-Pr, constante do 
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Plano Rodoviário Nacional, a snber: Para
naguá - Curltlba - Campo Largo - São 
Luis do Purunã - Palmeira - Irat! - Gua· 
rapueva - Laranjeira do Sul - Foz do 
Iguaçu. 

Art. 2.0 - Fica Integrada no Plano Ro· 
dovlárlo Nacional a ligação Relógio (BR-35) 
Prude~tópolls - Imbltuva - Ponta Grossa 
(BR-104). 

Art. 3.0 - Fica o Poder Executivo auto· 
rlzado a despender, especificamente, nos tre· 

. chos referidos nos arts. 1.• e 2.•, os créditos 
e suplementações que, respectivamente, lhes 
forem abertas pelas Leis n.•• 3.809-60 e 4.165, 
de 1962. 

Art. 4.•- A presente Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESmENTE (Moura Andrade): 

Item 14 

. Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 134, de 1965 (n.• 
2. 501-B/65, na Casa de origem), de ini
ciativa do Sr. Presidente da República, 
que dispõe sôbre a forma de fixação do 
ImpOsto sindical devido pelos estabeleci
mentos rurais, e dá. outras providências 
(incluído. em Ordem do Dia nos têrmos 

· do art. 171; n.• m, do Regimento Inter
no), dependendo de pronuncllimento das 
Comissões de Projetas do Executivo e de 
Finanças. 

Tem a palavra, para emitir parecer em 
nome da Comissão de Projetas do Executivo, 
o. nobre Senador Wilson Gonçalves. 

O SR. WILSON GONÇALVES: 

(Para emitir parecer - Não foi revisto 
pelo orador.) Sr. Presidente e Srs. senado
res, o Projeto de Lei da Câmara dos Depu
tados n.• 134, de 1965, dispõe sObre a forma 
de fixação do ImpOsto sindical devido pelos 
estabelecimentos rurais, e dá outras proyl
dênclas. 

Consoante se pode constatar da leitura da 
exposição de motivos do Sr. Ministro do 
Trabalho, esta proposição foi provocada pela 
Confederação Rural Brasileira, que solicitou 

uma providência de cará.ter legislativo, a fim 
de que se pudesse cumprir dispositivo de lei 
referente à sindicalização do trabalhador ru
ral. Nessa sugestão, diz a Confederação Ru
ral Brasileira que a grande maioria dos esta
belecimentos rurais não tem organização ju
rídica em forma de sociedade e, conseqüen
temente, não é posslvel fixar as percentagens 
de recolhimento das contribuições, por faltar, 
exatamente, o valor do capital dessas enti
dades. 

Para remediar a dificuldade, o projeto con
sidera como capital o valor da propriedade 
Imóvel rural. Dai porque o art. 1. • do pro
jeto em aprêço declara o seguinte: 

"Art. 1.• - Para efeito de cobrança do 
!mpôsto sindical dos empregadores ru
rais não organizados sob a forma de 
sociedade com capital registrado, enten
der-se-é. como capital o do Imóvel ex
plorado, apllcando~se sObre êste as per
centagens da tabela progressiva de que 
trata o art. 580 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.• 5.452, de 1.• de maio de 1943, e modi· 
ficado pelo art. 1.• da Lei n.• 4.140, de 
21 de setembro de 1962, ressalvado o dls· 
posto no art. 16 da Lei n.• 4.589, de 11 
de dezembro de 1964. 

Art. 2. • - Os empregadores rurais, nas 
condições do artigo anterior, poderão re
colher o lmpôsto sindical do corrente 
exerclclo, sem multa, até 60 (sessenta) 
dias após a vigência desta Lei." 

Como se verifica, o projeto, ora em apre
ciação, é de tôda a conveniência, porque será 

. tl1ll Instrumento necessário e eficiente para 
que se possa atingir a meta da sindicalização 
rural. 

Nestas condições, após examinar a ma
téria sob o ângulo da sua conveniência e 
das repercussões financeiras que, a meu ver, 
são nenhuma para o erário da União, eu 
)lle pronuncio favoràvelmente, não só pela 
Comissão de Projetes do Executivo, como 
também pela Comissão de Finanças, nos 
têrmos do parecer que se encontra anexo à 
referida mensagem. 
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ll: êsse o pronunciamento das duas Comis
sões que represento, nesta oportunidade. 
(Multa bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

O flr. 1.0-Secretá.rlo vai proceder à leitura 
do Parecer da Comissão de Finanças. 

É lido o seguinte: 

PARECER 

N.• 972, DE 1965 

da. Comissão de Finanças, sôbre o Pro~ 
jeto . de Lei da Cãmara n. 0 134, de 1965 
(n.• 2.901-B/65, na Cãmara), que dispõe 
sõbre a forma de fixação do lmpôsto sin
dical devido pelos estabelecimentos ru
rais, e dá outras providências. 

Relator: Sr. Mem de Sá 

O Projeto de Lei n.• 134, de 1965, teve ori
gem em mensagem do Sr. Presidente da Re
pública. e dispõe que, para efeito de cobran
ça do impOsto sindical dos empregadores ru
rais não organizados sob a forma de socie
dade com capital registrado, entender-se-á 
como capital o do imóvel explorado, aplican
do-se sObre êste as percentagens da tabela 
progressiva de que trata o art. 580 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei n.• 5.452, de 1.0 de maio de 
1943, modificado pelo art. 1.0 da Lei n.0 4.140, 
de 21 de setembro de 1962, ressalvado o dis
posto no art. 1G da Lei n.0 4.589, de 11 de de
zembro de 1964. 

Explica a exposição de motivos do Sr. MI
nistro do Trabalho que, dada a estrutura 
rural brasileira, é minimo o número de esta
belecimentos rurais organizados sob a for
ma de sociedade, com capital registrado: 
aproximadamente, apenas 2%. . 

·. Assim sendo, nos têrmos da legislação que 
rege a cobrança do impOsto sindical, somen
te êste número diminuto de empregadores 
rurais teria de pagá-lo. Para obviar a difi
culdade, a própria Confederação Rural Bra
sileira sugeriu que os empregadores não or
ganizados em sociedade, com capital regis
trado, pagassem o tributo, tomando como 
base, para o lançamento, "o valor adotlldo 

para lançamento do impOsto territorial . das 
terras do Imóvel explorado". 

Esta Comissão nada tem a objetar ao pro
jeto e lhe dá parecer favorável, tendo em 
vista que resolve, hàbilmente, uma situação 
de fato. 

Nota, entretanto, que a redação do texto, 
enviado ao Senado, foi alterada, sem que ti
vesse havido emenda aprovada na· Câmara 
dos Deputados. Realmente, naquela Casa do 
Congresso, houve duas emendas: uma, do 
deputado Rondon Pacheco e outra, da Co
missão de Legislação Social. A primeira re
cebeu pareceres contrários das ComissÕes, 
sob o fundamento de ser impertinente à ma
téria do projeto, uma vez que dispunha sO
bt:e a nota de crédito rural. A segunda foi 
aprovada e incorporada ao texto, constituin
do a parte final do art. 1. 0 da proposição: -
"ressalvado o disposto no art. 16 da Lei n. o 

4.589, de 11 de dezembro de 1964". 

. O ,·projeto, remetido pelo Poder Executivo, 
dizia no art. 1.0 : "entender-se-á como capital 
o valor adotado para lançamento do impOsto 
teri:ltonal das terras do imóvel explorado"; 
e o texto, chegado ao Senado, diz: "enten
der-se-á como capital o do imóvel explo
rado". 

Parece que a Câmara dos Deputados con
siderou a modificação como simples .emenda 
de redação, pois que nenhuma emenda, a 
respeito, foi apresentada e aprovada pelas 
Comissões e pelo Plenário, conforme se vê 
dos avulsos que acompanham o processo. 

Somos de opinião, entretanto, que a nova 
redação não somente altera o conceito pre
ciso que o projeto consignava, como o subs
titui por outro que permitirá dúvidas, deba
tes e interpretações contraditórias. 

"Entender-se-á como capital o do Imóvel 
explorado". Mas, que capital é êste? Inclui 
o valor das edificações, dos rebanhos, das 
lavouras, das máquinas e equipamentos? 
Como avaliar tal capital, se o estabelecimen
to não tiver escrituração, como é a regra no 
Brasil? Tomar-se-á em conta o valor his
tórico ou o valor atuallzado? 

Como se vê, enquanto o texto do projeto 
primitivo era preciso e seguro, mandando 
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entender-se como capital o valor adotado 
para o lançamento do impOsto territorial das 
terras do imóvel explorado, o do que velo 
ao Senado é ambíguo, impreciso e fonte de 
hesitações e dificuldades. 

Propomos, por Isto, a seguinte emenda: 

• EMENDA N.0 1 - CF 

1\o art. 1.0 

Onde se lê: 

"entender-se-á como capital o do imó
vel explorado", 

diga-se: 
"entender-se-á como capital o valor ado

. tado para lançamento do impOsto terri
torial das terras do imóvel explorado", 

Sala das Comissões, em 14 ·de julho de 
l!i65. - 1\rgemiro de Figueiredo, Presidente 
- Mem de Sá; Relator - José Ermírlo -
Bezerra llleto ·- Faria Tavares - Wilson 
Gonçalves - Lobio da Sllvelra .;.... Llno de 
Mattoll. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em dlscusslio o projeto. 

· Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discusslio como encerrada. (Pausa.) 

· Está encerrada. 

Em votação o projeto. 

. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

O projeto Irá à sançlio. 

:S: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARI\ 
N.0 134, DE 1965 

(N,0 2.901-B/65, na casa de origem) 

Dispõe sõbre a forma de flxaçio do im
põsto sindical devido pelos estabel~ci

mentos rurais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Para efeito de· cobrança do Im
pOsto sindical dos empregadores rurais nli.o 
organizados sob a forma de sociedade com 

capital registrado, entender-se-á como capi
tal o do imóvel explorado, aplicando-se sO
bre êste as percentagens da tabela progressi
va de que trata o art. 580 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n. • 5.452, de 1.0 de ma.lo de 1943, e mo
dificado pelo art. 1.0 da Lei n.0 • 4.140, de 21 
de setembro de 1962, ressalvado o disposto 
no art. 16 da Lei n,0 4.589, de 11 de dezem
bro de 1964. 

1\rt, 2. o - Os empregadores rura.ls, nas 
condições do artigo anterior, poderli.o reco
lher o impOsto sindical do corrente exerci
elo, sem multa, até 60 (sessenta)· dias após 
a vigência desta Lei. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 15 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 145, de 1965 Cnúme

. ro 2.877-B/65, na Casa de origem), de 
Iniciativa do Sr. Presidente da Repúbli
ca, que Institui o nOvo Código Florestal 
(projeto lnclufdo na Ordem do Dia nos 
têrmos do art. 171, n.0 In, do Regimento 
Interno), dependendo de pronunciamen
to das Comissões de Projetes do Executi
vo, de Agricultura e de Finanças. 

Vai ser lido o parecer da Comissão de 
Agricultura. 

:S: lido o seguinte: 

PARECER 
N.• 973, DE 1965 

da Comlssio de Agricultura, sébre o 
Projeto de Lei da Câmara n.• 145, de 
1965 (Projeto de Lei n.• 2.874-B/65, na 
Câmara dos Deputados), que Institui o 
nõvo Código Florestal. 

Relator: Sr. José Ermirlo 

Com fundamento no artigo 4.0 do Ato Ins
titucional, o Senhor Presidente da República 
encaminhou à apreciação da Câmara dos 
Deputados o presente projeto de lei, que 
institui o nOvo Código Florestal, acompanha-
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do de extensa exposição de motivos do Mi
nistério da Agricultura. 

Tramitando regularmente pela Câmara, o 
projeto recebeu substitutivos das Comissões 
de Constituição e Justiça, de Agricultura e 
Politica Rural. 

Com êsse projeto revoga-se o antigo Códi
go Florestal, baixado pelo Decreto n.• 23.793, 
de 23 de· janeiro de 1934, realmente não mais 
correspondendo às nossas necessidades, no 
que diZ respeito ao assunto. Aliás, represen
tou uma tentativa de, acertadamente, fe
deralizar um problema que até então era da 
competência dos Estados. 

Estamos' de pleno acôrdo, assim, com o 
. substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, sob o 
ponto de vista jurídico-constitucional, como 
com o da Comissão de Agricultura e Politica 
Rural, que opinou sôbre o mérito da propo
sição. 

Apenas, objetivando o aprimoramento do 
projeto, desejaríamos. constasse do mesmo 
que o reflorestamento também deva abran
ger as chamadas "madeiras de lei", que 
devem ser plantadas nas regiões onde haja 
facilidade de transporte, por motivos óbvios, 
da mesma forma opinamos no sentido de 
que, nas terras fracas, seja plantada a varie
dade ellloti e outras congêneres, enquanto 
que nas melhores, a "araucar!a bras!l!ensis", 
o pinho do Paraná. Sabemos, por experiên
cia própria, que o eucalipto, a cada 7 anos, 
possibilita 1 corte, pois temos essa plantação 
há 35 anos que ainda continua razoàvelmen
te a produzir. 

Proporíamos, assim, que, ao artigo 16 do 
projeto, se acrescentassem as letras "e" e "f", 
·com a seguinte redação: 

e) prescrever normas que visem à pro
teção e à preservação de madeira de lei, 
incimtivando seu plantio em regiões de 
fácU acesso e escoamento"; 

f) promover plantio, em terras conside
t·adas fracas, da variedade elliotl, ou ou
tras congêneres, e nas terras havidas co-

mo boas, da "araucar!a bra.sllens!s" (pi
nho do Paraná). 

l!: o nosso parecer. 

Sala ·das Comissões, em 4 de agôsto de 
1965. - Eugênio Barros, Presidente - José 
Ermirio, Relator - Daniel Krleger - Nel
son Ma.culan "':"' Dylton Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

Tem a palavra o nobre Senador Sr. José 
Ermlr!o, para emitir parecer pela Comissão 
de Projetes do Executivo. 

O SR. JOSJ!: ERM1RIQ: 

(Para emitir · parecer - Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, êste 
projeto tinha sido distribuído _ao nobre Se
nador Mem de Sá. Acabo de recebê-lo, neste 
momento. Também tive ocasião de dar pa
·recer sôbre êle, pela Comissão de Agricultu
ra, quando propusemos a modificação do 
art. 16 do projeto, que acrescenta as letras 
e e f com as seguintes ·redações: 

(Lendo.) 

"e) Prescrever normas que visem à pro
teção e à preservação de madeira de lei, 
incentivando seu plantio em regiões de 
fácU acesso e escoamento. 

f) Promover plantio, em terras conside
radas fracas, da variedade elllotl ou em 
outras congêneres, e nas terras havidas 
como boas da "araucaria bra.sllieDsls" 
(pinho do Paraná)." 

São · essas as considerações que tinha que 
fazer em nome da Comissão de Projetes do 
Executivo. Com o resto, estamos de acôrdo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, para dar parecer pela Comissão de 
Finanças. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA: 

(Lê o seguinte parecer.) Sr. Presidente, na 
forma do artigo 4.0, do Ato Institucional, o 
Sr. Presidente da República enviou .ao Con
gresso Nacional, acompanhada de exposição 
de motivos do Sr. Ministro da Agricultura, 
mensagem, encaminhando projeto de lei que 



·dispõe· sõbre a nova lei florestal. brasileira 
e revoga o Código Florestal, baixado pelo 
Decreto n.• 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 

· Conforme acentua o Sr. Ministro da Agri-
cultura em sua exposição de motivos, o pro
jeto visa a encontrar uma solução definiti
va para o problema florestal brasileiro. Os 
estu~os foram procedidos pelo Departamen
to de Recursos Naturais Renováveis e revis
tos por uma comissão de alto nível, composta 

., de verdadeiros técnicos no assunto. 

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi 
apreciado pelas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Agricultura e Politica Agrária. 
Nesta última, a proposição mereceu um subs
titutivo, consubstanciando algumas emendas 
·de Plenário e, nos têrmos dêste, foi aprova
_ do. As modificações Introduzidas no projeto 
pela Câmara não alteraram seu espírito e 
objetivo, antes, pelo contrário, o completa
rom. 

A proposição apresenta diversas medidas 
de Isenção tributária estimuladoras da atlvl-
dade florestal. · 

O projeto InstitUI várias medidas capazes 
'de evitar· a devastação das nossas reservas 
florestais, que 'ameaça transformar vastas 
áreas do território nacional em desertos. 

Considerando os altos propósitos que a ma
. tér!a encerra, somos pela aprovação do pro
_jeto. 

:tste é o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

O parecer 'da Comissão de Finanças é fa· 
vorável. 

Ao projeto foram oferecidas emendas que · 
vão ser lidas pelo Sr. 1.0-Secretárlo. 

São lidas as seguintes emendas: 

EMENDA N.• 2 

Dê-se ao parágrafo único do art. 5. o a se-
gUinte redação: · 

"Parágrafo único - Fica proibida qual
quer forma de exploração dos recursos 
naturais nos parques nacionais, esta-

.· . · duais e municipais." 

Justificação 

A proteção dos parques deve ser integral, 
.abrangendo floresta, fauna e recursos mine
rais. 

Brasflia, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.0 3 . 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao 
art. 20: 

"Parágrafo único - O não-cumprimento 
do disposto neste artigo, além das pe
nalidades previstas neste Código, obriga 
os lnfratores ao pagamento de uma mul
ta equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor comercial dil. inatérla-prima flores
tal nativa, consumida além da produção 
da_ qual participe." 

Justificação 

Pela importância do dispositivo, mais ne
cessário se torna assegurar o seu cumpri
mento. 

Brasilla, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N,• 4 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 

"Art. 22 - A União fiscalizará, dlreta
mentc, pelo órgão executivo especifico do 
Ministério da Agricultura, ou em convê
nio com os Estados e Municípios, a apli
cação das normas dêste Código, podendo, 
para tanto, criar os serviços Indispensá
veis." 

Justificação 

lll necessário especificar concretamente o 
·órgão responsável pelo cumprimento desta 
Lei, com o fim de aumentar-lhe as respon
sabilidades e possibilidades de trabalho. 

Brasilla, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krleger. 

EMENDA N.0 5 

Localize-se o art. 23 após o art. 38, renu
merando-se os demais. 
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Justificação 

A emenda visa a alcançar melhor técnica 
legislativa. O art. 23 trata de matéria esti· 
mulatlva e deve figurar no projeto entre os 
dispositivos que versam sôbre o assunto. 

Brasilia, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.• 6 

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 23: 
, 

"Parágrafo único - Ao conselho Mone
tário Nacional, dentro de suas atribuições 
legais, como órgão disciplinador do cré
dito e das operações creditlcias em tôdas 
suas modalidades e formas, cabe estabe
lecer as normas para os financiamentos 
florestais, com juros e prazos compatí
veis, relacionados com os planos de fio
reatamento e reflorestamento aprovados 
pelo Conselho Florestal Federal." 

Justiflc~ão 

O êxito de uma boa politica florestal de
pende de três fatOres: legislação adequada, 
estimulo às ativldades privadas e financia
mento. Os dois primeiros aspectos estão ple
namente assegurados no projeto. O último, 
não .. 

' Há necessidade de se estabelecer dlretrizes 
mestras, nesse campo, que nos parecem in
dispensáveis. Por essa razão, julgamos opC'r
tuna a inclusão do parágrafo acima, que 
possibilitaria a solução de problemas e, se
gundo entendemos, de uma forma. que per
mite ampla. flexibilidade às autoridades mo
netárias e. florestais, para. adequar seu fun
cionamento aos objetivos dêste projeto. 

Vale acrescentar que, agindo 'dessa manei
ra, não se estaria. introduzindo modificações 
na recente lei que dispõe sôbre a politica e as 
Instituições monetárias, bancárias e creditl
cias e ilUe criou o Conselho Monetário Na
cional (Lei n. • 4.595, de 31 de dezembro de 
1964). 

Brasl!!ll, 5 de agôsto de 1965. - Da.niel 
Krlel;'cr. 

EMENDA N.• '1 

Dê-se a seguinte redação à alínea d do 
art. 27: 

"d) Causar quaisquer danos aos Parques 
Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem 
como às Reservas Biológicas." 

JustUieação 

Os Parques Nacionais, Estaduais e Muni
cipais, bem como as Reservas Biológicas, são 
instituições permanentes e devem ser prote
gidas contra todos os agentes de destruição, 
especialmente o fogo .. 

Brasília, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.0 8 

Acrescente-se ao art. 27 a seguinte alínea: 

"q) Transgredir quaisquer das determina
ções ou restrições constantes desta Lei 
ou da sua regulamentação." 

Justificação 

Possibilitar, por meio de sanções, o inte
gral cumprimento desta Lei. A lei será ino
qua, se não contar o Poder Executivo com 
dispositivo compulsório à sua observân~la. 

Brasília, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krieger. · 

EMENDA N.• 9 

Acrescente-se ao art. 35 o seguinte pará-
grafo: 

"Parágrafo único - As ações por crimes 
ou por contravenções, de natureza flo
restal, terão prioridade de Instrução e 
julgamento sôbre tôdas as demais e, na 
autuação, far-se-ão constar observações 
de "Urgência" e "Crime Florestal" ou 
"Contravenção Florestal." 

Justificação 

Visa a emenda restabelecer o parágrafo 
único do art. 37 do projeto original. 

Dada a condição de calamidade pública da 
situação florestal brasileira, os processos con
tra os lnfratores dos dispositivos da lei, que 
visa. a resguardá-la, devem contar com uma 
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tramit~ão rápida, para que sejam realmen
te eficazes. 

Brasilla, 5 de agOsto de 1965. Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.• 10 

Dê-se ao parágrafo 2.0 do art. 37 a seguln-• . 
te redação: 

"11 2.• - As importâncias empregadas em 
norestamento e renorestamento serão 
deduzidas Integralmente do ImpOsto de 
renda e das taxas especificas ligadas ao 
reflorestamento." 

Justificação 

Visa a emenda dar uma forma mais ge
nérica ao dispositivo. A taxa arrecadada pe
lo Instituto Nacional do Pinho, mencionada 
no texto aprovado pela Câmara, poderá ser 
modificada, como o poderá ser o próprio 
'Instituto Nacional do Pinho. 

Brasilla, 5 · de agõsto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.• 11 

· Dê-se ao art. ·37 a seguinte redação: 

"Art. 37 - As norestas plantadas ou na
turais são. declaradas imunes a qualquer 

'· tributação e não podem determinar, para 
efeito tributário, aumento do valor das 
terras em .que se encontram, desde que, 
a partir do prazo de um ano, o proprie
tário apresente, e tenha sido aprovado 
pelo Poder Público, plano técnico de ex-

. . ploração da área norestada, caso seja 
isso econOmicamente posslvel, a critério 

. da . autoridade norestal." 

Justificação . 

: . Visa o dispositivo a tornar dinAmlca, den
tro da técnica, a exploração das florestas, que 
devem ser produtoras de riquezas, desde que 
fique assegurada a sua perenidade. Da ma
lieira como se encontra redigido no substitu
tivo da Câmara, as florestas, mesmo não ex
ploradas, gozariam do beneficio previsto pelo 
art. 37. 

Brasllla, 5 · de agOsto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.• 12 

Dê-se ao art. 43 a seguinte redação: 

"Art. 43 - Fica mantido o Conselho Flo
restal Federal, com sede em Brasllia, co~ 
mo Orgão consultivo e normativo da po
litica florestal brasileira. 

Parágrafo único - A composição e atri
buições do conselho Florestal Federal, 
integrado no máximo por 12 membros, 
serão estabelecidas por decreto do Poder 
Executivo." 

Justificação 

Estando definitivamente Instalado em .Bra
sllla o Departamento de Recursos Naturais 
Renováveis, não se compreende que, no Dis
trito Federal, também não esteja o Conselho 
Florestal Federal. Uma ausência de harmo
nia de propósito e de entendimento entre os 
órgãos normativo e executivo da politica flo
l'estal tem sido, no passado, uma das causas 
da ausência de uma atuação norestal mais 
definida do Govêrno. A proximidade ffslca 
dos órgãos e a nova mentalidade construtiva, 
que surge, . muito contribuirão para a conse
cução dêsse Ideal. 

· Por outro lado, à luz do disposto nesta nova 
lei .e do que estabelece a Lei Delegada n.O 9 
de 1962, que criou o Departamento· de Re
cursos Naturais Renováveis, necessário se 
torna atual!zar a regulamentação do Conse-
lho Florestal. Federal. · 

Brasllla, 5 de agOsto de 1965. ..,... Daniel 
·Krieger. 

EMENDA N.• 13 

Acrescente~se, onde couber, o seguinte ar-
tigo: 

"Art. -Ficam Isentos do impOsto de 
renda os rendimentos provenientes da 
exploração de florestas plantadas para 
fins econOmlcos." 

JustificaÇi6'·· 
_t·;"J 

A atual lei do ImpOsto de Renda é omissa 
e!ll relação aos lucros a~ferldos pela explora
ção de norestas plantadas. Disso resulta se
rem considerados como lucro de um só exer
cício os rendimentos . advindes . de um tra
balho de 15, 20 e mesmo 30 anos. Em canse-
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qüêncla, êsses rendimentos caem, forçosa
mente, no último grau da tabela progressiva, 
tornando, por Isso, antleconOmlca a. atlvlda
de da formação de florestas plantadas de 
!undo económico. 

Tal absurdo toma-se ainda mais patente 
se considerado que, na prática, nenhuma 
taxação recai sObre o carvoeiro ou lenhador 
que abate um patrlmônlo !lorestal natural. 

A isenção, ora sugerida, em nada a.!etará a 
atual arrecadação, porquanto, como é notó
rio, não existe, presentemente, arrecadação 
de tal fonte, e que o incentivo à criação de 
florestas plantadas virá tra:zer, em futuro 
não remoto, substancial refôrço à arrecada
ção do ImpOsto de Rendas e Consignações 
dos Estados e mesmo do próprio !mpôsto sO
bre a renda., através da industrialização da. 
madeira. 

Brasília, 5 de agósto de 1965. - Daniel 
Krieger. 

EMENDA N.0 14 

Acrescentem -se, onde couber, os seguintes 
artigos: 

"Art. - Fica. instltu!da a taxa !!ores
tal, a ser recolhida ao Fundo Federal 
Agropecuário e administrada através do 
órgão executivo da politica !!crestai do 
Ministério da Agricultura, a qual incidi
rá à razão de 3% Ctrês por cento) sObre 
o valor comercial de todos os produtos 
florestais primários, oriundos de florestas 

· nativas, comercializados no Pafs, inclusi· 
ve os destinados à exportação, bem co· 
mo sObre todo e qualquer produto !!ores· 
tal Importado, lncl usive os secundários. 
l'arágrafo único - Para os efeitos do 
disposto neste artigo, é o carvão vegetal 
considerado como produto florestal pri
mário. 

Art. - O produto de arrecadação da 
taxa florestal será aplicado: 

a) na criação, Instalação, ampliação e 
manutenção das dependências e ser
viços do órgão executivo da pol!tlca 
florestal, do Ministério da Agricultu
ra: 

b) na proteção e defesa das florestas; 

c) no florestamento e re!lorestamento 
em terras de domínio público e pri
vado; 

d) na pesqUisa. florestal; 
e) na formação profissional, dlretamente 

ou por subvenções; 

t) na Educação Florestal; 
g) nas reuniões técnico-cientificas, no 

Pafs e no exterior; 

h) na contratação temporária de espe
cialistas, Inclusive estrangeiros." 

Just!tlcãçio · 

A carência de recursos financeiros adequa
dos tem-se constituído num dos mais sérios 
entraves à Implantação de uina política !lo-. 
restai dinâmica e realista. Os produtos da ex
ploração do patrimOnlo florestal nativo, obra 
da natureza e motivo de d!Íapidação históri
ca em nosso Pafs, devem ser resguardados, 
necessitando, o órgão executivo dessa polítl-. 
ca, de recursos para. a organização e manu
tenção de seus quadros fiscalizadores. · 

Recorde-se que, nesta sessão legislativa, o 
Senado, debatendo projeto de autoria do no
bre senador Vasconcelos TOrres, preconizou a 
necessidade de se dar ao Poder Executivo os 
instrumentos eficazes para a fiscalização das 
leis que protegem as nossas florestas. Inócua 
será uma lei, se não fôr dado ao executivo 
os Instrumentos para a sua execução, attr
ma.vam, naquela. oportunidade, os Senadores 
que discutiram o referido l)rojeto. A oportu
nidade, para se co~cretizar o . preconizado 
pelos nobres Senadores, é essa. 

Quanto à destinação dos recursos prove
nientes da cobrança da taxa, agora criada, 
é necessário que se defina claramente na lei,· 
para evitar o seu desvio para ativldades que 
não aquelas para cujo fim foi criada a re-
fe~ida taxa.. · · 

Brasfila, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Krleger. 

EMENDA. N.• 15 

· Acrescentem-se, onde couber, os seguintes 
artigo e parágrafo: · · · 

. "Art. - E proibido o uso do togo nas 
florestas e demais formas de vegetação. 
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Parágrafo único - Se peculiaridades lo
cais. ou regionais justificarem o emprêgo 
do fogo em práticas agropastoris ou flo
restais, a permissão será estabelecida em 
ato do Poder Público, circunscrevendo as 
áreas e estabelecendo normas de precau
tão." 

Justificação 

A emenda visa a restabelecer, com nova re
dação, O art. 11 do projeto Original. :Jl:ste 
dispositivo é fundamental sob o aspecto téc
nico e deve ficar claramente expresso. O fogo 
é o principal agente destruidor das florestas, 
quando Indiscriminadamente usado. 

Brasllla, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
KrleJer. 

. EMENDA N.• 16 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte ar-
tigo: . 

"Art. . -·As penalidades Incidirão sO
bre os autores, sejam êles: 

a) dlretos; · 

b) arrendatários, parceiros, posseiros, ge
rentes, administradores, diretores, pro
mitentes. compradores ou proprietários 

· das . áreas florestadas, desde que pra
ticadas por prepostos ou subordinados 
e no interêsse dos preponentes ou dos 
superiores hierárquicos; . · 

c) autoridades que se omitirem ou facili
tarem, por consentimento legal, na 
prática ·do ato." 

JustlflcDI}iO 

· Visa a emenda ·a restabelecer o ~lgo 31 
do· projeto original. 

Necessário se torna deixar claro, no texto 
da lei, os autores de !nfrações sujeitos às 
suas penalidades. 

Objetlva o dispositivo assegurar, de forma 
mais firme, o. cumprimento do nOvo Código 
Florestal. 

Brnsllla, 5 de agOsto de 1965. - Daniel 
Iúleger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em discussão o projeto com as emendas. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

A matéria sal da Ordem do ·Dia para au
diência da Comissão de Constituição e Justi
ça sObre o projeto e as emendas, e das Co
missões de Projetas do Executivo e de FI
nanças sObre as emendas. 

. Item 16 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cê.m.ara n.• 146, de 1965 
(n.• 2.975-B/65, na Casa de origem), de 
Iniciativa do Sr. Presidente da República, 

· que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ao Estado-Maior das FOrças Armadas, o 
crédito especial de Cr$ 6.400.000.000, para 
atender a despesas com o Destacamento 
Brasileiro da FOrça interamericana -
FAIBRAS - (projeto incluído na Ordem 
do. Dia nos têrmos do art. 171, n.• m, do 
Regimento Interno), dependendo de pro
nunciamento da Comissão de Finanças. 

O SR. PBESmENTE (Moura Andrade) : 

Tem a palavra o Sr. Wilson Gonçalves, pa
ra dar parecer pela Comissão de Finanças. 

O SR. WILSON GONÇALVES: 

(Para emitir parecer - Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, através 
da mensagem do Sr. Presidente da Repúbli
ca, velo à consideração do Congresso Nacio
nal o .Projeto de Lei da Câmara n.• 146, de 
1965, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ao Estado-Maior das FOrças Armadas e aos 
Ministérios Mllltares, o crédito especial de 
Cr$ 6.400.000.000, para atender a despesas com 
o Destacamento Brasileiro da FOrça Armada 
Interamericana (FAIBRAS>: 

:-: 
A mensagem está acompanhada de exposi-

ção de motivos :do Sr. Ministro da Fazenda, 
onde se destac~ os seguintes trechos: 

"Na Exposição de Motivos n.• 4, 'de 7 de 
maio de 1965, pela qual o Sr. Chefe do 
Estado-Maior das Fõrças Armndas sol!-
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cita abertura do crédito especial de 
Cr$ 6.400.000.000, para atender a despe
sas do Destacamento Brasileiro da Fôrça 
Armada Interamericana - FAIBRAS, 
criado pelo Decreto n. • 56.308, de 21 de 
mala de 1965, em decorrência do Decreto 
Legislativo n. 0 38, de 20 de maio do mes
mo ano, houve por bem V. Ex.• exarar o 
seguinte despacho: 

"Para o Ministério da Fazenda opinar 
com urgência." 

ll: esclarecido, no. processo, que ·a Estado
Maior das FOrças Armadas, encarregado 
do trato dos assuntos relacionados com 
o FAIBRAS, procedeu aos estudos neces
sários ao ·levantamento das despesas, 
chegando à conclusão de. que as mesmas, 
no exercício de 1965, Importam no mon
tante do crédito ora solicitado, assim dis
criminado: 

Cr$ 

Estado-Malar das FOrças 

Armadas . . • • . . . . . . . . . . . . . • 30.000.000 

Mlnlstér!o da Marinha. • . • • 1.780.000.000 

Mlnlstério da Guerra • • . • . . 4.290.000.000 

Ministério da Aeronáutica . • 300.000.000 

Ouvida a respeito, a Contadorla-Geràl 
da República manifestou-se favoràvel
mente, tendo em vista que se trata de 
despesas de caráter inadiável e obrigató
rio." 

Esta proposição foi apreciada; inicialmen
te, pela Câmara dos Deputados, tendo rece
bido a necessária aprovação. Vindo agora ao 
Bena.do, cabe-me, nesta oportunidade, mani
festar-me em nome da. Comissão de Finan
ças .. 

Esclarecendo ainda. o processo, Informo ao 
Senado que acompanha a mensagem; a que 
já me referi, o . texto integral do Decreto 
n. 0 56:308, de 21 de mal o de 1965, pelo qual 
fol criado o :Destacamento Brasl!elro da Fôr
ça Armada. Interamericana <FAIBRAS). · 

Como se vê da própria exposição de moti
vos do Sr. Ministro da Fazenda, trata-se de 
despesa inadiável e obrigatória para o cum-

primento do referido decreto, que, por sua 
vez, !oi baixado de acôrdo com o Decreto
Legislativo n. o 38, de :lO de mal o de 1965. 

Nestas condições, . tratando-se de despesa 
decorrente de dispositivo legal, a Comissão 
de Finanças, atenta à sua. especlflca compe
tência, oferece parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

Em discussão o projeto. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Pela ordem, Sr. Prés!!lente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Sena
dor A!oyslo de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Pela ordem -Não foi revisto pelo orador.) 
Sr. Presidente, desejaria que o nobre relator 
da Comlsslio· de Finanças prestasse esclareci~ 
mento relativamente, não digo ao vulto do 
crédito solicitado, mas às despesas a que 
êle se destina. Se há,' na exposição de moti
vos do Govêrno, uma data fixando despesas 
já realizadas, ou se o crédito é para despesas 
que · ainda se estão realizando, ou melhor 
dito, se nós nlio seremos surpreendidos, pos
teriormente, com .novos créditos,. lima . vez 
que se trata de um crédito espec.ia.I. 

O Sr. Wüson Gonçalves: 

Posso Informar a V. Ex.•, na base dos ele
mentos· constantes do processo, de que esta
mos tratando, que não há, ·especl!lcamente, 
referência a data; apenas declara que o· cré
dito é aberto para atender às despesas no 
corrente. exercfcio de 1965. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

·Estou satisfeito. Obrigada a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa,) 

Está aprovado. Irá à sanção. 
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li: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.• 146, DE 1965 

(N.• 2.795-B/65, na Casa de origem) 

• Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Estado"Maior das Fôrças Armadas e aos 
Ministérios Militares o crédJto especial 
de Cr$ 6.400,000.000 (seis bilhões e qua
trocentos milhões de cruzeiros), para 
atender a despesas com o Destacamento 
BrasUelro da Fôrça Armada Interameri
cana (FAIBRAS). 

o Congrê8so Nac!m:Íal decreta : 

Art. L 0 - Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir, pelo Estado-Maior das Fôrças 
Annadas e Ministérios da Marinha, da. Guer
ra e da Aeronáutica, o crédito especial de 
Cr$ 6.400.000.000 (seis bilhões e. quatrocentos 
niilhões de cruzeiros), para atender às des
pesa.s do Destacamento Br~elro da Fôrça 
~mada. Interamericana. <FAIBRAS), cria
do pelo Decreto n. 0 56.308, de 21 de maio de 
1965, de. acôrdo com o Decreto Legislativo n. o 

38, de 20 de maio de 1965, assim dlscrlm!
na.do.: 

Cr$ 
Estado-Maior ·das Fôrças Ar-
· madas' ................... . 30.000.000 
Ministério da Ma.rlnha .. .. .. 1. 780. 000.000 

Ministério da Guerra .. .. .. . 4. 290.000. 000 
Mln!st. da Aeronáutica. ...•.• 300.000.000 

Art. 2.• - O crédito especial de que .tra.ta 
o a.rt!go anterior será registrado pelo Tribu
nal de Contas e a.utomàtlcamente distribui
do ao Tesouro Nacional. 

Art. s.• - Esta ·Lei entra em vigor na 
data. de sua publicação. 

Art. 4.0 .- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR; PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 18 

Discussão, cm turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 148, de 1965 
(n.• 2.940-B-65, na Casa de origem>, de 

Iniciativa do Sr. Presidente da Republi
ca, que revigora o a.rt. 4. • da Lei n.• 4.220, 
de 1.• de junho de 1963, que autoriza. o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
da VIação e Obras Públicas, o crédito es
pecial de até Cr$100.000.000, para o fim 
que menciona (projeto lncluldo na Or
dem do Dia nos têrmos do a.rt. · 171, 
n.• III, do Regimento Interno), depen
dendo de pronunciamento da Comissão 
de Finanças. 

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, Relator da matéria na Comissão de 
Finanças. 

O SR; LOBAO DA SILVEIRA: 

(Lê o seguinte parecer.) Sr. Presidente, o 
presente projeto, oriundo do Poder Executi
vo, visa a revigorar o crédito especial de até 
Cr$100 milhões, destinado a custear as des
pesas de Instalação e andamento de serviços 
a cargo do DNOCS, Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas, de acôrdo com o 
que dispõe o a.rt. 40 da Lei n.• 4.229/63, cuja 
vigência expirou em 31 de dezembro de 1964. 

A mensagem que o acompanha explica que 
"em época oportuna, foram tomadas as pro
vidências necessárias à .abertura do crédito, 
sem que, todavia, tivesse sido a medida con
substanciada". 

o crédito, segundo o DNOCS, é lndlspen• 
sável à Instalação completa de sua sede, da 
dois Distritos e duas Comissões Especiais de 
F01nento e Produção, criados com a referida 
Lei n.• 4.229/63, além de outras dependên· 
é!as, todos precisando de melhores meios de 
funcionamento. 

Em razão de o projeto estar sutlcientemen· 
te justificado, opinamos por sua aprovaç!io. 
(Multo bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

O parecer da Comiss!io de Finanças é fa
vorável. 

Em dlscuss!io o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

I 

I 
I 
I 
! 

r r:! o 
i> 

r'\ 

I· 

[
lj, 
,, 
,) 

1\ ,.: 
I) 

!i: 
! 1 
I~ 

l~ 
tl 
I 

I 
' ' I' 

~ 
!· 
I 
I i·,r 
' .. I. ,. 
L' 
1\ 

1: 
I• 
1: 
I 
1: 

I, 
1.• 
! . 



-187-

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

o projeto foi aprovado. 

Irá à sanção. 

lt o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMABA 

N.0 148, DE 1965 

(N.0 2.940-B/65, na .Casa de origem) . . 
Revigora o a.rt. 40, da Lei n. 0 4.229, de 

1.0 de junho de 1963, que autorizou o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério 
ela Viação e Obras PúbUcas, o crédito es
pecial de até Cr$ 100.000.000 (cem mi
lhões de cruzeiros), para o fim que men
ciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 - Fica revigorado o art. 40, da 
Lei n.• 4.229, de 1.0 de junho de 1963, que 
autorizou o Poder Executivo a. abrir, pelo 
Ministério da. Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial até o limite de Cr$ 
100.000.000 (cem milhões de cruzeiros), para. 
o custeio das despesas de Instalação e an
damento dos serviços e obras a. cargo do 
Departamento Nacional de Obras Contra. as 
Sêcas. 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na. 
data de sua. publicação. 

Art. s.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 19 

Discussã.o, em turno )Íll~CO, do Projeto 
de Lei ·da Câmara n.O 149, de 1965 
(n.O 2.941-B/65, na Casa de origem), de 
Iniciativa do Sr. Presidente da RepúbU• 
ca, que autoriza o Poder Executivo a 

·abrir, pelo' Ministério das· Relações Ex-
teriores, o ·crédito. esp.ei:lal de Cr$ ..•.... 
60.000.000, para atender às despesas com 
a realização da VIII Bienal de São Pau
lo (projeto Incluído em Ordem do Dia 
nos têrmos do art. 171, n.O III, do Regi-

mento Interno), dependendo de pronun• 
c!amento da. Comissão de Finanças .. 

Tem a palavra o nobre Senador Loblio da 
Silveii'll, para dar parecer pela. Comls~ão de 
Finanças. 

O SR. LOBAO DA SILVEmA: 

(Lê o seguinte parecer.) Sr. Presidente, o 
Sr. Presidente· da República, com a Mensa
gem n.O 407, de 16 de junho de 1965, encami
nhou ao congresso Nacional projeto de lei 
autoriZando a abertura de crédito especial, 
pelo Ministério das Relações Exteriores, no 
valor de Cr$ 60.000.000. <sessenta . milhões de 
cruzeiros), para atender às despesas com a 
VIII Bienal de São Paulo. 

A mensagem presidencial está acompanha
da de exposição de motivos do sr. Ministro 
das Relações Exteriores, onde são dadas as 
razões que justificam e determinam a me
dida, assim consubstanciadas: 

"-o alto interêsse que reveste para a 
politica cultural brasileira o . sucesso da 
VIII Bienal de São Paulo, certame que 
situa o Brasil no mais alto padrlio artfs·. 
tlco contemporâneo. Além do mais, como 
é do conhecimento de Vossa Excelência, 
a Fundação Nacional da Bienal de Slio 

· Paulo se compromete a entregar ao Ita
maratl, como compensação pelo auxfilo 
financeiro que lhe é prestado pelo Go
vêrno Federal, determinado número de 
obras de autores brasileiros premiados na 

· Bienal e que são Incorporadas ao patrl
mOnlo das Repartições brasileiras no ex
terior." 

Ante. o exposto, resguardadas que foram as 
determinações constitucionais, nada há., no 
êmblto de nossas atribuições, que possa obs
taculizar a tramitação do projeto. 

lt o parecer. (Multo bem D 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

o parecer da Comissão de Finanças é fa-
vorável. 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada, (Pausa.) 

Está encerrada, 
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Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

Irá à sanção. 

' li: o seguinte o' projeto aprovado: 

PRO.JETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 149, DE 1965 

(N.• 2.941-B/65, na casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério das Relações Exteriores, 
o crédito especial de Cr$ 60.000.000 (ses

senta mOhões de cruzeiros), para aten
der as despesas com a realização da vm 
Bienal de São Paulo. 

o Congresso Nacional decreta : 

Art: 1.• - Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir, pelo Mlnlstério das Relações 
Exteriores, o crédito especial de Cl'$ 
60.000.000 (sessenta milhões de cruzeiros), 
para atender às despesas com a realização 
da VIIi Blenai de Sãà Paulo. 

Parágrafo .imco- O crédito especial de 
que trata êste artigo será registrado pelo 
Tribunal de Contas e distrlbuido automàtl
~ente ao Tesouro Nacional. 

Art. 2.•- •A presente Lei entrará em vi· 
gor na data de sua publlcação. 

' ' 

O SR. PRESIDENTE (M:ourà Andrade) : 

Val-se passar à apreciação das matérias 
a serem votadas em escruttnio secreto. 

Da série de projetos a serem votados em 
escruttnio ·secreto, consta o do Item 20 da· 
pauta, cUja . apreciação deverá processar-se. 
em Sessão.secreta. Assim sendo, a Sessão tor· 
nar-se-á secreta, para discussão e votação 
dessa matéria e, em seguida, voltará a ser 
pública, para as das matérias constantes dos 
Itens 4, 5 e 17 da Ordem do Dia, 

Sollc!to aos Srs. funcionários da Mesa que 
tomem as providências de direito. 

(A Sessão transforma-se em secreta às 
16 horas e 40 minutos e volta a ser pú
blica às t 6 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

A Sessão volta a ser publica. 

Não se verificou quorum para votação da 
matéria apreciada na Sessão secreta, razão 
pela qual, estando o restante dos projetes da 
Ordem do Dia em fase de votação, ficam 
adiados para a Sessão extraordinária a rea
lizar-se às 21,30 horas, 

A matéria constante do Item 20 da pauta 
figurará na Ordem • do Dia da próxima Ses
são ordinárls. . 

Passa-se ao Item 17, ainda em fase de dis
cussão. 

Item 17 

Discussão, em turno linlco, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 147, de 1965 
(n.• 2.930-B/65, na Casa de origem), dê 
iniciativa do Sr. Presidente da Replibll
ca, que apllca · disposições das Leis 
n. •• 2.370, de 9 de dezembro de 1954, e 
3. 765, de 4 de maio de 1960, aos Oficiais· 
Engenheiros da Reserva de 2.a Classe da 
Aeronáutica convocados para o sen?ço 
atlvo <projeto inclu!do em Ordem do 
Dia .nos têrmos do art. 171, n.• m, do 
Regimento Interno), dependendo de pro· 
nunciamento das Comissões de Projetes 
do Executivo e de Finanças. 

Com a palavra o nobre Senador Wllson 
Gonçalves, para dar parecer em nome das 
ComisSões de Projetos do Executivo e da Co· 
missões de Finanças. 

O SR. WILSON GONÇALVES: 

(Lê o serulnte parecer,) Sr. Presidente, o 
projeto, ora submetido à nossa apreciação, 
decorreu de mensagem do Executivo e tem 
por escopo aplicar a Oficiais-Engenheiros 
da Reserva de 2.• Classe da Aeronáutica, 
convocados para o serviço atlvo, disposições 
das Leis n.•• 2.370, de 9/12/1954 e 3.765, de 
4/5/1960. 

Ao justificar a proposição, o Sr. Ministro 
da Aeronáutica expendeu, dentre outros, os 
seguintes argumentos que merecem desta
que: 

"Existem, atualmente, no Ministério da 
Aeronáutica, na situação de Convocados, 
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21 (vinte e um) Capitães-Engenheiros 
da Reserva, exercendo funções de alta 
responsabllldade. 

~sses engenheiros, formados pelos Insti
tutos de Engenharia da FOrça Aérea e 
do Exército, componentes das turmas 
formadas entre 1946. e 1953, foram no
meados oficiais da Reserva Técnica da 
Aeronáutica, e convocados para o servi
Ço ativo, onde conseguiram ascender, 
após Jnterstfcios regulares, ao pOsto de 
Capitão, o máximo que lhes facultava o 
Regulamento da Reserva da Aeronáutica. 
Nessas condições permanecem convoca
dos, em serviço ativo, tendo em sua to
talidade mais de 16 anos de serviço lnln
terrupto. 

Como Oficiais da Reserva, entretanto, 
êles não têm a necessária segurança so
cial, ao contrário dos outros mllltares e 
mesmo dos civis. Dessa forma, não con
tribuem para a Pensão Milltar e nem 
lhes é assegurada a transferência para 
a !natividade. 

Na oportunidade, esclareço, data venia, 
a Vossa Excelência que a extensão do 
beneficio social, ora proposto para êsses 
mllltares, não trará aumento de despesa 
para a União, porquanto os mesmos re
cebem pelo Código de Vencimentos dos 
· Mllltares, o qual não lhes proporcionará 
qualquer aumento nos vencimentos 
atualmente recebidos." 

A matéria recebeu aprovação da Câmara 
dos Deputados e ora se encontra no Senado, 
para pronunciamento definitivo do Congres
so Nacional. 

Como se vê da exposição de motivos e no 
âmbito da competência cia Comissão de Pro
jetes do Executivo, a proposição tem uma fi
nalidade da mais lrrestrita justiça, além do 
seu caráter humano, uma vez que tem por 
objetivo conceder a êsses militares, que exer
cem na Aeronáutica funções corresponden
tes ao grau universitário de engenheiro, 
aquêles mesmos benefícios de ordem funcio
nal e social que já são assegurados a outros 
servidores mUltares da União. 

Nessas condições, entendo que a proposi
ção tem tOda a procedência. Assim, manifes
to-me favoràvelmente, em nome da Comis· 
são de Projetes do Executivo. 

Também como Relator na Comissão de 
Finanças, e, nesse sentido, o parecer que 
apresento, nesta oportunidade - porque não 
me 'toi facultada outra - e que havia pre
parado para apreciação, em reunião ordiná
ria daquele órgão. (Multo beDJD 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Fica adiada a votação por falta de quo
rum .. 

Nada mais havendo a tratar, !rei encerrar 
a presente Sessão, convocando os Srs. Sena
dores para outra, extraordlnária, a. realizar
se às 21' horas ~ 30 minutos de hoje, com à 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da. Câmara. n.•. 128, de 1965 (n.• 968-B/65, 
na Casa de origem), que concede isenção de 
Impostos, taxas e emolumentos para um au
tomóvel doado a Edson Arantes do Nasci
mento, pela firma Auto-Hennek, de Mün
chen, Alemanha, tendo Parecer favorável, 
sob n.• 939, de 1965, das Comissões de Proje
tes do Executivo e de Finanças. · 

Votação, em turno único, do Projeto .de Lei 
da Câmara n.• 129, de 1965 (n.O 2.847-B/65, 
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Pre
sidente da República, que promove os Mill
tares Veteranos da Segunda Guerra Mundial, 
licenciados do serviço. ativo e incluídos na 
reserva. não-remunerada, tendo Pareceres 
favoráveis, sob n.o• 948, 949 e 950, de ·1965, 
das Comissões de Segurança Nacional, de 
Projetas do Executivo e de Finanças. 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 147, de 1965 (n.0 2.939-B, 
de 1965, na Casa de origem), de iniciativa do 
sr. Presidente da República, que aplica dis
pos!ções das Leis n. 0 ' 2.370, de 9 de dezembro 
de 1964, e 3. 765, de 4 de maio de 1960, aos 
Oficiais-Engenheiros da Reserva de 2.• Clas
se da Aeronáutica convocados para o servi
ço atlvo (projeto incluído em Ordem do Dia 
nos têrmos do art. 171, n.0 m, do Regimento 
Interno), tendo Pareceres (orais) favoráveis 
das Comissões de Projetos do Executivo e 
de Finanças. 

votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.O 145, de 1965 (n.O 2.877-B/65, na 
casa ·de origem), de iniciativa do Sr. Presi
dente da República, que Institui o nOvo Có
digo Florestill (projeto incluido em Ordem 
do Dlil. nos têrnicis do art. i 71, n.O m, do Re
glinento Interno), tendo Pareceres das Co
missões de Projetas do Executivo <oral), fa
vorável; de Agricultura (n.O 972/65), favorá
vel, com a emenda que oferece;. de Finanças 
<oral), favorável, e dependendo de pronun
ciamento das Comissões: de Constituição e 
Justiça, sôbre o projeto e as emendas; de 
Projetos do Executivo, de Agricultura e de 
Finanças, sObre as emendas. 

5 

continuação da discussão, em turno único,. 
do Projeto de Decreto Legislativo n.0 15, de 
19G5 · originário da Câmara dos Deputados. 

. ' . 
(n.O 205-A/64, na Casa de origem), que apro-
va os textos do Protocolo Adicional ao Tra
tado de 1938, sObre ligação ferroviária com a 
Bolivia, firmado . em La Paz em 23 de julho 
de 1964, tendo Pareceres favoráveis Cn.O• 636 
a 638, de 1S65), das Comissões 'de :a.elações 
Exteriores, de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e de Finanças. 

6 

Dis~ussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução· n.O 69, de 1965, que suspende a 
execução da letra., b do § 2.0 do art. 3.0 da 

Lei n.O 5.917, de 26 de dezembro de 1961, do 
Município de São Paulo, que manda compu
tar, no movimento económico, o valor de 
mercadorias transferidas de um estabeleci
mento para suas filiais, para o efeito do cál
culo do ImpOsto de indústria e profissões, de
clarada inconstitucional pelo Supremo Trl· 
bunal Federal (projeto apresentado pela Co
missão de ConstitUição e Justiça, como con
clusão de seu Parecer n.O 880, de 1965). 

'1 

Discussão, em turno único, do Requerimen
to n. o 520, de 1965, pelo qual a Comissão Es
pecial de coordenação de Medidas de Con
trOle dos Preços de Exportação de Matérias
Primas Minerais solicita a convocação dos 
srs. Ministros das Minas e Energia, Extraor
dinário para Planejamento e Coordenação 
Econômlca, da Agricultura, da VIação e 
Obras Públicas e da Indústria e do Comér
cio, a fim de serem por ela ouvidos sObre as
suntos de lnterêsse da Comissão, referentes 
às respectivas Pastas. 

8 

. Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, sôbre a 
Mensagem n.O 252/65 <n.O de origem 488/65), 
de 6 de .julho· de 1965, pela qual o Sr. Presi
dente da República submete ao Senado a 
escolha do Diplomata José Joblm para exer
xer as funções ·de Embaixador Extraordiná
rio e Plenipotenciário do Brasil junto ao Go
vêrno da Jamaica, cumulativamente com as 
de Embaixador Extraordinário e Plenipoten
ciário junto aci Govêrno da Colômbia. 

9 

, Discussão, em turno único, do parecer da 
Comissão de Finanças, sôbre a Mensagem 
n.O 253/65, pela qual o Sr. Presidente da Re
pública submete ao Senado a escolha do Sr. 
Aluisio Lins de Vasconcelos para o Conse
lho Administrativo da Caixa EconOmica Fe
deral do Pará. 

Está encerrada a Sessão, 

(Encerra-se a Sessão às 17 ·horas e 10 
minutos.) 
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111.a Sessão da 3.a Sessão Legislativa da 5.a Legislatura, 

em 5 de agôsto de 1965 

(Extraordinária) 

PRESIDl!:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CATTETE PINBEmO 

As 21 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: • • 

Goldwasser Santos - Eduardo· Assmar 
- Josué de Souza - Edmundo Levi -
Arthur Virgfiio - Martins Júnior -
Cattete Pinheiro - Lobão da Silveira -
Eugênio Barros - Menezes Pimentel -
Wilson Gonçalves - José Bezerra -
Manoel Villaça - Barros Carvalho -
Pessoa de Queiroz - José Ermirio 
- Silvestre Péricles - Herlbaldo Vieira 
- Júlio Leite - José Leite - Aloysio 
de Carvalho - Josaphat Marinho -
Paulo Barros - Raul Giuberti - Afonso 
Arinos - Aurélio Vlanna - Moura An
drade - Pedro Ludovico - Fi11nto Müi
ler - Gastão MUller - Irineu Bornhau
sen - Celso Branco - Gutdo Mondin -
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

A lista de presença acusa o comparecimen
to de 34 Srs. Senadores. Havendo número 
legal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida. a Ata. 

o Sr. 2.0-Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é apro
vada sem debates. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 
Não há. expediente a ser lido. 

Não hâ oradores inscritos. (Pausa..) 

Passa-se à 

secreto. A Mesa detxâ-los-â para o final da 
Ordem do Dia. 

Passa-se ao item 4 

Votação, em turno tínico, do Projeto de 
Lei da Câmara n.0 145, de 1965 (n.• ... 

2.877-B, de 1965, na Casa de origem), 
de Iniciativa do Sr. Presidente da Repú
blica, que institUi o nôvo Código Flores
tal (projeto incluído em Ordem do Dia, 
nos têrmos do art. 171, n.• m, do Regi
mento Interno), tendo 

PARECERES das Comissões 

- de Projetes do Executivo (oral), favo
rável; 

- de AgricUltura (n.• 972/65), favorável, 
com a emenda que oferece; 

- de Finanças (oral), favorâvel; 
e dependendo de pronunciamento das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, sóbre o pro-
jeto e as emendas; 

-de Projetas do Executivo; 

- de Agricultura, e 

- de Finanças, sóbre as emendas. 

Solicito ao Sr. Senador Afonso Arinos, 
Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, a indicação de relator para dar pa
recer sObre o projeto e as emendas. 

O SR. AFONSO ARINOS: 

Sr. Presidente, a Comissão indica o Sr. 
Senador Wilson Gonçalves, para relatar o 
proJeto e as emendas. 

ORDEM DO DIA O SR. PRESIDENTE· (Cattete Pinheiro): 

Os projetes constantes dos itens 1, 2 e 3 Tem a palavra o nobre Senador Wilson 
da pauta deverão ser votados em escrutínio Gonçalves, como R.elator designado para dar 
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o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sObre o projeto e as emendas. 

O SR. WILSON GONÇALVES: 

(Para emitir parecer - Sem revlsio do 
orâdor.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe
me, nesta oportunidade, em virtude da de· 
slgnação com que me honrou o eminente . 
Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, oferecer, em nome dêsse órgão téc
ruco. da Casa, parecer sObre o Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados n.• 145, de 
1965, que dispõe sObre o Código Florestal. 

Do exame que me foi permitido fazer dêste 
projeto, não pude vislumbrar nêle qualquer 
dispositivo que, do ponto de vista constitu
cional ou jurídico, possa merecer reparo 
desta Comissão. Assim, manifestando-se nes
te sentido sObre a proposição, passarei a 
aprcclo.r, uma por uma, as emendas apre
sentadas em Plenário. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 1- Comissão de Agricul
tura. 

Ao art. 16, acrescentem-se as letras e e f, 
com a seguinte redação: 

"e) prescrever normas que visem à pro
teção e à preservação de madeira 
de lei, Incentivando seu plantio em 
regiões de fácü acesso e escoa
mento; 

f) promover plantio, em terras consi
deradas fracas, da variedade elliot
ti, ou outros congêneres, e nas ter
ras havidas como boas da ara.uca
rllt braslllensls (pinllo do Paraná) ." 

Essa emendli, do ponto de vista constitu
cional, nenhum reparo merece desta Co
missão. 

A Emenda n.• 2 tem a seguinte redação: 

"EMENDA N.• 2 

Dê-se ao parágrafo único do art. 5.0 a 
seguinte redação: 

''Pa.rágrafo único - Fica proibida qual
quer forma de exploração dos recursos 

naturais nos parques nacionais, esta
duais e municipais." 

JWitlflcaçáo 

A proteção dos parques deve ser Integral, 
abrangendo floresta, fauna. e recursos 
minerais." 

Também somos favoráveis a esta emenda., 
do ponto de vista constitucional. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.0 3 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ac 
art. 20: 

"Parágrafo único - O não-cumprimen
to do disposto neste artigo, além das 
penalldades previstas neste Código, 
obriga os lnfratores ao pa.gamento de 
uma multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor comercial da matéria
prima florestal nativa consUmida além 
da pr.odução da qual participe." 

JustUleaçáo · 

Pela Importância do dispositivo, mais ne
cessário ·se toma assegurar o seu cum
primento." 

Também, do ponto de vista constitucional, 
a Emenda n.• 3 é de ser aceita. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 4 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 

"Art. 22 - A União fiscalizará, dlreta
mente, pelo órgão executivo especifico 
do Ministério da Agricultura, ou em 
convênio com o~ Estados e Municlplos, 
a aplicação das normas dêste Código, 
podendo, para tanto, criar os serviços 
Indispensáveis." 

Justificação 

ll: necessário especificar concretamente 
o órgão responsável pelo cumprimento 
desta lei,: com o fim de aumentar-lhe as 

I• 

fi 
I' 

r~ 

i' 

,. 
i' '. 
I· 
I·: 

I 

;: .. 
I. 

! 



- 193-

responsabilidades e possibilidades de tra.
balho." 

O parecer sObre a Emenda n.• 4 é favorável. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 5 

Localize-se o art. 23 a.pós o art. 38, re
nwnerando-se os demais." 

A emenda merece acolhida. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 6 

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 23: 

"Parágrafo únJco - Ao Conselho Mo
netário Nacional, dentro de suas atri
buições legais, como órgão disciplina
dor do crédito e das operações credití
cias em tOdas suas modalidades e for
mas, cabe estabelecer as nonnas para. 
os financiamentos florestais, com juros 
e prazos compatíveis, relacionados com 
os planos de florestamento e refloresta.
mento aprovados pelo Conselho Flo
restal Federal. " 

Também opinamos pela aceitação da 
emenda., do ponto de vístá constitucionnl e 
jur!dlco. 

(Lendo.) 

''EMENDA N.• 7 

Dê-se a. seguinte reda.ção à a.llnea d do 
art. 27: 

"d) ca.usar qua.isquer danos aos parques 
na.cionais, estll.dua.ls ou municipais, 
bem como às reservas biológlca.s." 

Parecer favorável. 

(Lendo.) 

. "EMENDA N.• 8 

Acrescente-se ao a.rt. 27 a seguinte 
alfnea: 

"q) transgredir quaisquer das determi
nações ou restrições constll!ltes des
ta lei, ou da sua regulamentação." 

Parecer favorável. 

(Lendo.) .. 
"EMENDA N.• 9 

Acrescente-se ao art. 35 ·o seguinte pa
rágrafo: 

"Parágrafo único -As ações por cri
mes ou contravenções, de natureza. flo
restal, terão prioridade de Instrução e 
jUlgamento sObre tOdas as demais e, 
na autuação, far-se-ão constar obser
vações de "Urg~ncla" e "Crime Flo
restal" ou "Contravenção Florestal." 

O nosso pronunciamento é favorável. 

(Lendo.) 

''EMENDA N,• 10 

Dê-se ao § 2. o do a.rt. · 37 a seguinte re
dação: 

"11 2.• - As Importâncias empregadas 
em florestamento e reflorestamento se
rão deduzidas Integralmente do ImpOs
to de renda e das t~as espec111cas li· 
gadas ao reflorestamento." 

JustUicação 

Visa. a emenda a dar uma forma mais 
genérica ·ao dispositivo. A taxa arrecada
da pelo Instituto Nacional do Pinho, 
mencionada no texto aprovado pela câ
mara., poderá ser modificada, como o po
derá ser o próprio Instituto Nacional do 
Pinho." 

Parecer favorável. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 11 

Dê-se ao art. 37 a seguinte redação: 

"Art. 37 - As florestas plantadas ou 
naturais são declaradas Imunes a qual
quer tributação e não podem detenni
nar, para efeito tributário, aumento do 
valor das terras em que se encontram, 
desde que, a partir do prazo de um ano, 
o proprietário apresente, e tenha apro-
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vado pelo Poder Público, plano técni
co de exploração da área florestada, 
caso seja Isso econOmicamente possível, 
a critério da autoridade florestal." 

Justificação 

Visa o dispositivo a tornar dinâmica, 
clentro da técnica, a exploração das flo· 
restas, que devem ser produtoras de ri
quezas, desde que fique assegurada a sua 
perenidade. Da maneira como se encon
tra redigido no substitutivo da Câmara, 
as florestas, mesmo não exploradas, go
zariam do beneficio previsto pelo art. 37. " 

Também somos pela aprovação da emenda. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 12 

Dê-se ao art. 43 a seguinte redação: 

"Art. 43 - Fica mantido o Conselho 
Florestal Federal, com sede em Bra
s!lla, como órgão consultivo e norma
tivo da política. florestal bra.süeira. 

Parágrafo único - A composição e 
atribuições do Conselho Florestal Fe
deral, Integrado no máximo por 12 
membros, serão estabelecidas por decre
to do Poder Executivo." 

Justificação 

Estando definitivamente Instalado em 
Brasilla o Departamento de Recursos Na
turais Renováveis, não se compreende 
que, no Distrito Federal, também não 
esteja o Conselho Florestal Federal. Uma 
ausência de harmonia de propósitos e de 
entendimento entre os órgãos normativo 
e executivo da politica florestal tem sido, 
no passado, uma das causas da ausência 
de uma atuação florestal mais definida 
do Govêrno. A proximidade física dos 
órgãos e a nova mentalidade construti
va que surge multo contribuirão para a 
consecução dêsse Ideal. 

Por outro lado, à luz do disposto nesta 
nova lei e do que estabeleceu a Lei De
legada n.• 9, de 1962, que criou o Depar-

tamento de Recursos Naturais Renová
veis, necessário se torna atuallzar a re
gulamentação do Conselho Florestal Fe
deral." 

Somos pela constitucionalidade e juridlcl
dade da emenda. 

(Lendo.) 

"EMENDA N.• 13 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art -Ficam Isentos do impOsto 
de renda os rendimentos provenientes 
da exploração de ·florestas plantadas 
para fins económicos." 

Justificação 

A atuallel do ImpOsto de Renda é omissa 
em relação a lucros auferidos pela ex
ploração de florestas plantadas. Disso 
resulta serem considerados como lucro de 
um· só exercício os rendimentos resul
tantes de um trabalho de 15, 20 e mesmo 
30 anos. Em conseqüência, êsses rendi· 
mentos caem, forçosamente, no último 
grau da tabela progressiva, tornando, por 
Isso, antleconômlca a at!vldade da for
mação de florestas plantadas de fundo 
econOmlco. 

Tal absurdo torna-se ainda mais pa
tente se · considerarmos que, na. prática, 
nenhuma taxação recai sObre o carvoeiro 
ou lenhador que abate um patrlmOn!o 
florestal natural. 

A Isenção ora sugerida em nada afetará 
a atual arrecadação, porquanto, como é 
notório, não existe, presentemente, arre
cadação de tal fonte e que o Incentivo 
à criação de florestas plantadas virá tra
zer, em futuro não remoto, substancial 
refOrço à arrecadação do ImpOsto de ren
das e consignações dos Estados e mes
mo do próprio impOsto sObre a renda, 
através da industrialização da madeira." 

Também somos pela constitucionalidade e 
jurldlcldade da emenda. 
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(Lendo.) 

"EMENDA N.0 14 

Acrescentem-se, onde couberem, os se
guintes artigos: 

"Art. · - F!ca Instituída a taxa flo
restal, a ser recolhida ao Fundo Federal 
Agropecuárlo e administrada através 
do órgão executivo da politica florestal 
do Ministério da Agricultura, a qual 
Incidirá à razão de 3% sObre o valor 
comercial de todos os produtos flores
tais primários, oriundos de florestas 
nativas, comercializados no País, In
clusive os destinados à exportação, bem 
como sObre todo e qualquer produto 
florestal Importado, Inclusive os secun• 
dár!os. 

Parágrafo único - Para os' éfeltos do 
disposto neste artigo, é o carvão vege
tal considerado como produto florestal 
primário. 

Art. - O produto da arrecadação da 
taxa florestal será aplicado: 

a) na criação, Instalação, ampliação e 
manutenção das dependências e ser
viços do órgão executivo da politica 
florestal, do Ministério da Agri
cultura; 

b) na proteção e defesa das florestas; 

c) no florestamento e reflorestamento 
em terras de domínio público e pri
vado; 

d) na pesquisa florestal; 

e) na formação profissional, dlreta
mente ou por subvenções; 

f) na educação florestal; 

g) nas reuniões técnico-científicas, no 
Pais e no Exterior; 

h) na contratação temporária de espe
cialistas, Inclusive estrangeiros." 

Esta emenda deve merecer uma aprecia
ção especial do Plenário, porque, pelo menos 
à primeira vista, parece uma Iniciativa de 
carátcr financeiro, que é, pela Constituição, 
vedada ao Senado Federal e, conseqUente
mente, atingirá a finalidade da emenda. 

· Vê-se que ela tem uma alta finalidade: 
a de propiciar ao Govêrno, através de re
cursos específicos provenientes de atlvldades 
agropecuárlas, um fundo para o desenvolvi
mento da política florestal do Govêrno. No 
entanto, merece considerarmos que se trata 
da Instituição de uma taxa que, sendo tributo, 
é parte Integrante de matéria financeira, ra
zão pela qual nos parece ser a emenda ln
constitucional: Se o Senado é privado do 
direito de ter Iniciativa em matéria finan
ceira, eVidentemente que a vedação atinge 
essa Iniciativa em forma de emenda. 

A Emenda n.0 15 diz o seguinte: (lê) 

"Acrescentem-se, onde couberem os se
guintes artigo e parágrafo: 

"Art. - É proibido o uso de fogo nas 
florestas e demais formas de vegetação. 

Pará&'rafo Íínico - Se peculiaridades 
locais ou regionais justificarem o em
prêgo do fogo em práticas agropasto
rls ou florestais, a permissão será es
tabelecida em ato do Poder Público, 
circunscrevendo as· áreas e estabele
cendo normas de precaução." 

A emenda é de receber tramitação, sob 
os pontos de vista constitucional e jurídico. 

(Lendo.) 

. "EMENDA N,0 16 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - As penalidades Incidirão sO
bre os autores, sejam êles: 

a) diretos; 

b) arrendatários, parceiros, posseiros, 
gerentes, aciJnlnlstradores, dlretores, 
promltentes compradores ou proprie
tários das áreas florestadas, desde 
que praticadas por prepostos ou su
bordinados e no lnterêsse dos pre
ponentes ou dos superiores hierár
quicos; 

c) autoridades que se omitirem ou fa
cilitarem, por consentimento legal, 
na prática do ato. 
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Oferecemos, também, parecer favorável a 
esta emenda. 

Em conclusão, Sr. Presidente, a Comissão 
de Constituição e Justiça, por meu Intermé
dio, manifesta-se pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto e das emendas, com 
exceção da Emenda nOO 14, que, Importando 
em matéria financeira, é vedada pela Cons
tituição. 

:t o parecer. 

O SR. PRESIDENrE (Cattete Pinheiro): 

Com a palavra· o nobre Senador José Er
mlrio, Relator da matéria na Comissão de 
Projetes do Executivo, para dar parecer sObre 
as emendas. 

O SR. JOS:t ERMtRIO: 

(Para emitir parecer - Sem revlsio do ora
dor.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
Emenda n.• 1, da Comissão de Agricultura, 
acrescenta ao art. 16 as seguintes alineas: 

"EMENDA. N.• 1 

Ao art. 16, acrescentem-se as letras e e f, 
com a seguinte redação: 

"e) prescrever normas que visem à pro
teção e à. preservação de madeira de 
lei, Incentivando seu plantio em re
giões de fácU acesso e escoamento; 

I) promover plantio, em terras conside
radas fracas da variedade eWottJ, ou 
outros congêneres, e nas terras havi
das como boas da araucarla braslllen
sls (pinho do Paranâl ." 

Sr. Presidente, o pinheiro estâ desapare
cendo, especialmente no Paraná, Santa Ca
tarina, sul de São Paulo e em outras re
giões. ll: provável que, dentro de 8 anos, 
não tenhamos mais pinheiro. ll: preciso, por
tanto, cuidar, com urgência, dêsse refloresta
mento. 

Darei, conjuntamente, parecer favorável 
das duas Comissões, de Projetes do Executivo 
e de Agricultura, a esta emenda. 

"EMENDA N.• 2 

Dê-se ao parágrafo único do art. 5.0 a 
seguinte redação: 

"Parágrafo único - Fica proibida qual
quer forma de exploração dos recursos 
naturais nos parques nacionais, esta
duais e municipais." 

Justificação 

A proteção dos parques deve ser Integral, 
abrangendo floresta, fauna e recursos 
minerais." 

J!: medida magnifica. Todo pais respeita 
seus parques, porque, realmente, trazem à 
nação grandes benfeitorias. Até sob o ponto 
de vista do turismo, é necessária a penali
dade. 

A emenda está aprovada pelas duas Co-
missões. 

"EMENDA. N.• 3 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao 
art. 20: 

"Parárrafo único - o não-cumpri-
. mente do disposto neste artigo, além 
das penalidades previstas neste Códi
go, obriga os infratores ao pagamento 
de uma multa equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor comercial da ma
téria-prima florestal nativa consumi
da além da produção da qual parti
cipe." 

Justlflcaçio 

Pela Importância do dispositivo, mais 
necessário se torna assegurar o seu cum
primento." 

Achamos justa a emenda, porque,· neste 
Pais, para se corrigirem abusos, só mesmo 
através da multa. 

A emenda tem parecer favorável das duas 
comissões. 

"EMENDA N.• 4 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redaçáo: 
"Art. 22 - A União fiscalizará, dlreta
mente, pelo órgão executivo específico 
do Ministério da Agricultura, ou em 
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convênio com os Estados e Munlci
píos, a aplicação das normas dêste Có
digo, podendo, para tanto, criar os ser
viços indispensáveis." 

De acOrdo, também, com esta emenda. 

"EMENDA. N.0 5 

Localize-se o art. 23 após o art. 38, re
numerando-se os demais." 

Estamos de acOrdo. 

"EMENDA. N.• 6 

Inclua-se o seguinte parágrafo no arti
go 23: 

''Parágrafo único - Ao Conselho Mo
netário Nacional, dentro de .sÚas atri
buições legais, como órgão disciplina
dor do crédito e das operações creditf
clas em tOdas as suas modalidades e 
formas, cabe estabelecer as normas pa-

. ra os financiamentos florestais, com ju
ros e prazos compatíveis, relacionados 
com os planos de florestamento e refio

. reatamento aprovados pelo Conselho 
Florestal FederaL" 

1!: multo justa esta forma de auxiliar o 
reflorestamento, pois sem juros razoáveis 
nada se poderá fazer no Brasil. 

Portanto, tem a aprovação de ambas as 
Comissões. 

"EMENDA. N.0 7 

Dê-se a seguinte redação à alinea d. do 
art. 27: 

"d) causar quaisquer danos aos parques 
nacionais, estaduais ou munnlc!pals, 
bem como às reservas biológicas." 

1!: multo Importante, também, esta emenda. 
Tem parecer favorável de ambas as Comis
sões. 

"EMENDA. N.0 8 

Acrescente-se ao · art. 27 a seguinte 
alínea: ' 

"q) transgredir quaisquer das determina
ções ou restrições constantes desta 
Lei ou da sua regUlamentação." 

Tem a aprovação das duas Comissões. 

"EMENDA. N.• 9 

Acrescente-se ao art. 35 o seguinte pa
rágrafo: 

"Parágrafo único - As ações por cri
mes ou contravenções, de natureza 
florestal, • terão prioridade de instru
ção e jUlgamento sObre tOdas as de
mais e, na autuação, far-se-ão constar 
observações de "Urgência" e "Crime 
Florestal" ou "Contravenção Florestal." 

Trata-se de emenda também multo Impor; 
tante, porque coibe os abusos que geralmente 
ocorrem em todo o Pais. 

O nosso parecer é favorável. 

"EMENDA. N.~ 10 

Dê-se ao § 2.0 do art. 37 a seguinte re
dação: 

"§ 2. • - As Importâncias empregadas 
em florestamento e reflorestamento se
rão deduzidas integralmente do Impôs
to de renda e das taxas especificas 
ligadas ao reflorestamento." 

Acbamos Importante, também, esta emenda, 
que tem nossa aprovação. 

"EMENDA. N.• ll 

Dê-se ao art. 37 a seguinte redação: 

"Art. 37 - As florestas. plantadas ou 
naturais são declaradas Imunes a qual
quer tributação e não podem determi
nar, para efeito tributário, aumento 
do valor das terras em que se encon
tram, desde que, a partir do prazo de 
um ano, o proprietário apresente, e 
tenha aprovado pelo Poder Público, 
plano técnico de exploraçã:o da área 
florestada, caso seja Isso econOmica
mente possivel, a critério da autorida
de florestal." 

Para as florestas plantadas ou naturais, de 
fato, é preciso um regUlamento para que 
tenham uma proteção melhor e mais firme. 

Esta a razão por que estamos de acOrdo 
com a citada emenda. 
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"EMENDA N.• 12 

"Art. 43 - Fica mantido o Conselho 
Florestal Federal, com sede em Bra
silla, como órgão consultivo e norma
tivo da politica florestal brasileira. 
Pará&'l'afo único - A composição e 
atribuições do Conselho Florestal Fe
deral, integrado no máximo por 12 
membros, serão estabelecidas por de
creto do Poder Executivo." 

Estamos de pleno acOrdo e satisfeitos por 
estar fixado o Conselho em Brasilla. 

"EMENDA N.• 13 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - Ficam isentos do impOsto 
de renda os rendimentos provenientes 
da exploração de florestas plantadas 
para fins econOm!cos. " 

outra medida sábia, pois todos sabemos 
que é muito demorado o rendimento do plan
tio de árvores no País. O eucalipto, por exem
plo, cujo rendimento é dos menos demora
dos, leva sete anos, pelo menos, para dar 
qualquer renda. 

"EMENDA N.• 14 

Acrescentem-se, onde couberem, os se
guintes artigos: 

"Art. - Fica !nst!tufda a tiiXa flo
restal, a ser recolhida ao Pimdo Federal 
Agropecuár!o e administrada através 
do órgão executivo da' politica florestal 
do Ministério · da Agricultura, a qual 
incidirá à razão de 3% (três por cento) 
sObre o valor comercial de todos os 
produtos florestais primários, oriundos 
de florestas nativas, comercializados no 
País, inclusive os destinados'1à expor
tação, bem como sObre· tod& e qualquer 
produto florestal Importado," inclusive 
os secundàrios. 

Parágrafo único - Para os efeitos do 
disposto neste artigo, é o carvão vege
tal considerado como produto florestal 
primário. 

Art. - O produto da arrecadação da 
taxa florestal será aplicado: 

a) na criação, Instalação, ampliação e 
manutenção das dependências e ser
viços do órgão executivo da politica 
florestal, do Ministério da Agricul
tura; 

b) na proteção e defesa das florestas; 

c) no florestamento · e reflorestamento 
em terras de domlnio público e pri
vado; 

d) na pesquisa florestal; 

e) na formação profissional, direta
mente ou por subvenções; 

f) na educação florestal; 

g) nas reuniões técnico-cientificas, no 
País e no Exterior; 

. h) na contratação temporária de espe
cialistas, inclusive estrangeiros." 

Já no Estado do Paraná existe uma escola 
de florestas. Fundada em Minas Gerais, to! 
transferida para Curltiba, onde não tem pro
duzido, por falta de recursos. · 

A medida ora preconizada será de grande 
vantagem para a formação de técnicos, para 
dar nova orientação ao reflorestamento do 
Pais, e para trazer técnicos especializados de 
qualquer Nação. Mesmo com a restrição feita 
pelo nobre Senador Wilson . Gonçalves sôbre 
a Inconstitucionalidade desta emenda, nós 
a julgamos acertada e a aprovamos. 

"EMENDA N.• 15 

·Acrescentem-se, onde couberem, os se
guintes artigo e parágrafo: 

"Art. - Jt proibido o uso do fogo nas 
florestas e demais formas de vegetação. 
Parágrafo único - Se peculiaridades 
locais ou regionais justlnc.uem o em
prêgo do fogo em práticas agropastorls 
ou florestais, a permissão será estabe
lecida em ato do Poder Público, cir
cunscrevendo as áreas e estabelecendo 
normas de precaução." 
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Justificação 

A emendá visa a restabelecer, com nova 
redação, o art. 11 do projeto or!g!nàl. 
:S:ste dlspositlvo é fundamental sob o as· 
pecto técnico e deve ficar claramente 
expresso. O fogo é o prlnclpàl agente 
destruidor das florestas, quando lndls· 
cr!m!nadamente usaão." 

:1!: medlda sábia, porque todos sabelliAls que 
o fogo, além de matar a flora microbiana 
do solo, acaba com todos os álcalis. Esta me
dida obrigatória deveria ser adotada em to-
dos os países. , 

Damos a nossa aprovação. 

"EMENDA N.0 16 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - As penalidades incidirão sO· 
bre os autores, sejam êles: 

a) diretos; 

b) arrendatários, parceiros, posseiros, 
gerentes, administradores, diretores, 
prom!tentes compradores ou pro
prietârios das âreas florestadas, des
de que praticadas por prepostos ou 
subordinados e no !nterêsse dos pre
ponentes ou dos superiores hierár
quicos; 

c) autoridades que se omitirem ou fa
cilitarem, por consentimento legal, 
na prática do ato." 

Estamos de acOrdo. Já é tempo de o Bra
sil tomar rumo certo na preservação de suas 
florestas, porque elas estão sendo destruidas 
e, se não tivermos o devido cui<iado, daqui a 
pouco tempo não teremos mais florestas no 
País. A maior reserva florestal está na R1ls
sia, depois Canadá e Brasil, mas, se conti
nuarmos permitindo sua devastação, nada 
restará, dentro de pouco tempo. 

São estas as considerações que, em nome 
da Comissão de Projetas do Executivo e da 
Comissão de AgricUltura, faço sObre a ma-

tér!a, opinando pela aprovação das referidas 
emendas. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Ca.ttete Pinheiro): 

Com a pàlavra o Sr. Lobão da Silveira, 
Reiator da Comissão de Finanças, para pro-
n !melar-se sObre as emendas. · 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA: 

(Para emitir parecer. - Não foi revlllto pe
lo orador.) Sr. Presidente, o Projeto de Lei da 
CAmara dos Deputados n.0 145/65, que· trata 
da Instituição de uma lei com o fim de de
fender a flora nacional, é da mais alta im
portância. Já não é o primeiro, nem, parece, 
o segundo Código "Florestal que se elabora 
~o Brasil, e as florestas conttnuam sendo 
dizimadas pelos lavradores, fazendo uma eco
nomia predatória dos nossos recursos natu
rais. Regiões Inteiras estão sendo transfor
madas em vastos desertos, através da lavoura 
que praticam os lavradores, antleconômica e 
antl-racionàl. 

O Presidente da Rep1lbllca elaborou um 
Códlgo Florestàl, para fazer a defesa das 
nossas florestas. Desejamos um melhor su
cesso ao Govêrno na elaboração desta lei, 
e que possa ter êxito a defesa da floresta. 

As Emendas apresentadas de n.•• 1 a 16, 
merecem a aprovação da Comissão de Finan
ças, pois, em àlgumas partes, retif!cam, cor· 
r!gem, esclarecem melhor a lei, dando-lhe 
sentido objetivo, ao mesmo tempo em que 
procuram formar um fundo para desenvolver 
a defesa da flora e da fauna. brasüeiras. 

A Comissão dá. parecer favorável em rela
ção a tOdas as emendas. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Em votação o projeto, ressalvadas as emen
das. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Sr. Presidente, peço a palavra, para enca
minhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro).: 

Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Para encaminhar a votação - Sem revi
são do orador.) Peço a V. Ex.•, Sr. Presiden~ 
te, que me mande o processo, uma vez que 
não encontro, no avulso, a Integra da expo
sição de motivos do Sr. Ministro da Agrlcul-

' tura. (Pausa.) 

Não quero que passe sem o conhecimento 
da Casa um trecho .verdadeiramente pitores
co da exposição de motivos do Sr. Ministro 
da.Agricultura. 

Está dito nesse documento, textualmente, o 
seguinte: 

"Os crimes contra a floresta são tão ou 
mais graves do que os crimes de. delito 
comum, como o homicídio, o latroclnio, 
o roubo, o estupro. " 

Quer dizer que, para o Sr. Ministro da 
Agricultura, um crime contra uma árvore 
- vamos dizer, um arboricídio - é mais 
grave do que um estupro I 

E, a seguir, S. Ex.• justifica a nova dou~ 
trina com as seguintes palavras: 

"Embora representem, êstes crimes, lesões 
enormes ao Indivíduo e à sociedade, os 
que adquirirem consciência da .importân
cia da floresta para a sobrevivência do 
gênero humano sabem qll:e, em outro sen
tido, as infrações às leis naturais da .vida 
vegetal não repercutem menos em pre
julzo ao Indivíduo e à sociedade. Então, 
deve-se concluir que, difundidos os ~on
celtos dessa verdade científica,-. a mesma 

•I • 

reação social que existe contra: o homi-
cidlo, o latroc!nlo, o roubo, à estupro, 
será n reação que há de vir co~tra os 
atentados à Natureza. A lei deve,·.' pois, 
armar o Ministério Público e a Maglstrn
tura de podêres para essa sltua'ção fu
tura e que há de tornar-se presente, 
multo breve, praticadas as medidas que o 
projeto sugere." 

Quando 'se espera que o projeto venha a 
punir os crimes florestais com penas Iguais 
ou maiores às estabelecidas para o estupro, 
a proposição classifica tôdas as lnfrações 
quanto às florestas e às contravenções, e 
aplica a tOdas ·elas apenas prisão simples. 
Mas aplica a pena de multa, que pode ser, 
segundo o art. 27, caput, de cem vêzes o 
salârlo-minlmo da região. Quer dizer, pode 
ser uma pena de multa de cinco milhões 
de cruzeiros. o homicídio,· Infelizmente, não 
conta com uma proteção tão firme do Poder 
Público. 

Vou votar contra o projeto, porque não 
tenho elementos para apreciar as incoerên
cias e contradições do seu texto. 

Permito-me, também, votar contra uma 
emenda, que é redundante, porque proíbe o 
uso de fogo nas florestas ou em qualquer ve
getação, quando já é contravenção tocar fogo. 

O Sr. Pedro Ludovico: 

Permita-me V. Ex.• uma ligeira Inter
rupção? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Pois não. 

O Sr. Pedro Ludovico: 

Aliás, constitui um êrro generalizar, por
que o capim Jaraguá, por exemplo, o mais 
usado em Goiás, Mato Grosso. e na região 
centro-leste, precisa do fogo. Se não houver 
o Incêndio no capim sêco, êle perde a vita
lidade. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

V. Ex.• não se ·deve Impressionar, porque 
o Ministério . da Agricultura, que elaborou o 
projeto e, :naturalmente, sugeriu as emen
das, foi mUito precavido. Num artigo, prolbe 
o fogo, mas, .no _parágrafo Úlllco, permite o 
fogo. 

Quer V. Ex.• que eu o leia? 

O Sr. Pedro Ludovico: 

Pe1·feltamente. 
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

A emenda é a de n.0 15 e diz o seguinte: 

"Acrescentem-se, onde couberem os se
guintes artigo ~ parágrafo: 

"Art. .. - ll: proibido o uso do fogo 
nas florestas e demais formas de ve
getação. 

Parágrafo único - Se peculiaridades 
locais ou regionais justificarem o em
prêgo do fogo em práticas agropastorls 
ou florestais, a permissão será estabe
lecida em ato do Poder Público, cir
cunscrevendo as áreas e estabelecen
do normas de precaução." 

De modo que V. Ex.• pode estar tranqUUo, 
porque onde o fogo fôr salvador, como na 
hipótese figurada por V. Ex.•, o Poder Públi
co declara que ali se pode queimar. As quei
madas vão constituir uma prática com auto
rização prévia e expressa, Inclusive delimi
tando as áreas. 

O Sr. Heribaldo Vieira: 

Permite V. Ex. • um aparte? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Pois não .. 

O Sr. Heribaldo Vieira: 

Não obstante o disposto ·no parágrafo úni
co dêste artigo, requeri destaque da ex
pressão e demais formas de vegetação, por
que considero dlffcü, para cada caso, o Go
vêrno delimitar áreas num Pafs Imenso, como 
é o Brasü, onde a vegetação necessàrlamente 
deverá ser queimada. No Estado onde re
sido, zona agrícola, os canaviais estão em 
zona de· brejo. ou se faz a ·queima do pa
lhiço, depois do corte da cana, ou sobrevem 
uma barata que dizima os canaviais. A quei
ma do palhiço se faz, todos os anos, e não 
é prejudicial, porque o Rio Japaratuba. trans
borda e traz humus à terra, adubando-a. 
Tanto que são perenes as queimas e .os cor
tes de cana, nos brejos de Japaratuba. Fa
zem-se todos os anos. Não há Interrupção 
de um ano para outro. De forma que deli· 
mltar tOdas as áreas do território dêste Pafs 

e st:.bmetê-las à autorização do Executivo -
sempre tão moroso nas suas soluções - con
sidero impraticável. Esta a razão por que 
pedi destaque para a rejeição do dispositivo. 
A meu ver, a emenda não deveria existir, 
porque, como V. Ex.• disse, o fogo já é con
denado, já é uma contravenção. 

Pelo menos que se rejeite êsse final: "e 
demais formas de vegetação. " 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Vou ler para v. Ex.• o Inciso do a.rt. 27, 
em que se tipifica a contravenção do fogo nas 
florestas: 

"Art. 27 - C~nstituem contravenções pe. 
nals, punfvels com três meses a um ano 
de prisão simples ou multa de uma a cem 
vêzes o salário-mínimo mensal,. do lugar 
e da data da lnfração, ou ambas as penas 
cumulativamente: 

o o ••••• o •• o •••• o • o • o o • o o o o o ! o • o o o •• o •• o •• 

e) fazer fogo, por qualquer modo, ·em 
florestas e demais formas de vegeta
ção, sem tomar as precauções ade
quadas." 

Ora, repetirmos, por emenda, que é proibi· 
do o uso do fogo é laborarmos numa redun
dância. O objetlvo da emenda é apenas per
mitir o fogo em determinadas circunstâncias, 
dadas as peculiaridades. Mas, se V. Ex.• 
levar ao Sr. Ministro da Agricultura esta 
observação, de que é possível a queima nos 
cana v! ais de Sergipe, para que êles possam 
sobreviver, naturalmente s. Ex.• baixará 
decreto permitindo o uso do fogo nos cana
viais. 

O Sr. Herlbaldo Vieira: 

Permita-me V. Ex.• um esclarecimento: a 
emenda é uma Incoerência, porque, se se 
admite o fogo com as necessárias precauções, 
porque então um outro dispositivo proibindo? 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

i!:ste o meu argumento principal. 

O . Sr. Herlbaldo Vieira: 

A emenda não deve ser aprovada, porque 
é Incoerente como o próprio projeto, porque 
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admitido o fogo com as necessárias precau
ções, como poder proibi-lo em outro dis
positivo! 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

V. Ex.a, que é do Estado de Sergipe, onde, 
como no Estado da Bahla, ainda é multo 
difundido o hábito de soltar os balões de 
São João, vai ver ..• 

O Sr. Heribaldo Vieira: 

Sei que é também uma contravenção. · 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

. . . uma disposição deliciosa: 

"Constitui contravenção penal fabricar, 
vender, transportar ou soltar balões que 
possam provocar incêndios nas florestas." 

Quero que algum fabricante de balões me 
diga que tipo de balão é êsse que pode pro
vocar incêndio nas florestas! Que seja pu
nido soltar balões, porque podem provocar 
incêndio nas florestas, está claro; mas proi
bir fabricar balões que possam provocar in
cêndio nas florestas, não compreendo I Só 
essa parte da capitulação penal revela o pe
rigo que êste projeto representa, sem prejuízo 
de outras considerações, entre as quais, por 
exemplo: o projeto institui o nõvo Código 
Florestal e em determinada disposição diZ 
que continua em vigor o atual Código Flo
restal em tudo que não fõr revogado pela 
disposição. O projeto todo, Sr. Presidente, é 
pitoresco. Não é com legislação desta natu
reza c:iue vamos impedir o devastamento de 
nossas florestas. 

Esta a razão por que vou votar contra a 
iniciativa do Ministério da Agricu1tura. ·(Mul
to bem!) 

Q SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Em votação o pxojeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · 

Está aprovado, contra o voto dos Senhores 
Senadores Aloysio de Carvalho e Barros 
Carvalho. 

li: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.• 145, DE 1965 

(N.0 2.877-B/65, na Casa origem) 

Institui o Nôvo Código FlorestaL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - As florestas existentes no terri
tório nacional e as demais formas de vege
tação, reconhecidas de utilidade às terras 
que revestem, são bens de interêsse comum 
a todos os habitantes do País, exercendo-se 
os direitos de propriedade, com as limitações 
que a legislação em geral e especialmente esta 
lei estabelecem. 

Parágrafo único - As ações ou omissões 
contrárias às disposições dêste Código na 
utlllzação e exploração das florestas são con
sideradas uso nocivo da propriedade (art. 302, 
XI, b, do Código de Processo Clv!l) . 

Art. 2.0 - Consideram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta Lei, as flo
restas e demais formas de vegetação natu
ral situadas: 

a) ao longo dos rios ou de outro qual
quer curso de água, em faixa marginal 
cuja largura minlma será: 

1 - de 5 (cinco) metros para os rios 
de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

2 - igual à metade da largura dos 
cursos que meçam de 10 (dez) a 
200 (duzentos) metros de distân
cia entre as margens; 

3 - de 100 <cem) metros para todos 
os cursos cuja largura seja su
perior a 200 (duzentos) metros) ; 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reserva
tórios de água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados 
"olhos-d'água", seja qual fOr a sua 
situação topográfica; 

d) no tOpo de morros, montes, montanhas 
e serras; 
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e) nas encostas ou partes destas,. com 
declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na llnha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de du
nas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapa
das; 

h) em altitude superior a 1. 800 '(mil e 
oitocentos) metros, nos campos natu
rais ou artificiais, as florestas nativas 
e as vegetações campestres . . . 

Art. 3.• - Consideram-se, ainda·, de pre
servação permanente, quando assim declara
das por ato do Poder Público, as florestas 
e demais formas de vegetação natural des
tinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 

b) a fixar as dunas; 

e) • a formar fàixas de proteção ao longo 
de rodovias e ferrovias; 

d) a aUXiliar a defesa do território na
cional, a critério das autoridades mili
tares; 

e) a proteger sítios de excepcional beleza 
ou de valor científico ou histórico; 

t) a asilar exemplares da fauna ou flora 
ameaçados de extinção; 

g) a manter o ambiente necessário à 
vida das populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem-estar 
público. 

6 1. 0 
- A supressão total ou parcial de 

florestas de preservação permanente só será 
admitida com prévia autorização do Poder 
Executivo Federal quando fOr necessária à 
execução de obras, planos, atlvidades ou pro
jetos de Útllldade públicf!, ou lnterêsse social. 

6 2.0 
..:.. As florestas que integram o Pa

trlmOnlo Indígena ficam sujeitas ao regime 
de preservação permanente · (letra e) pelo 
só efeito desta Lei. 

Art. 4.0 
- Consideram-se de Jnterêsse pu

blico: 

a) a limitação e o contrOle do pastoreio 
em determinadas áreas, visando à 

adequada conservação e propagação da 
vegetação florestal; 

b) as medidas com o fim de prevenir ou 
erradicar pragas e doenças que afe· 
tem a vegetação florestal; 

e) a difusão e a adoção de métodos 
tecnológicos que visem a aumentar 
econOmicamente. a vida útil da ma
deira , e o seu maior aproveitamento 
em tOdas as fases de manipulação 
e transformação. 

Art. 5. o - O Poder Público criará: 

a) parques nàclona!s, estaduais e mu
nicipais e reservas biológicas, com 
a finalidade de resguardar .atributos 
excepcionais da natureza,, conciliando 
a proteção integral da flora, da fauna 
e das belezas naturais com a utiliza
ção para objetlvos educacionais, re
creativos e científicos; 

b) florestas nacionais, estaduais e mu
nicipais, com fins econômlcos, técni
cos ou sociais, inclusive reservando 
áreas ainda não florestadas e destina
das a atingir aquêle fim. 

Parágrafo único - Fica proibida qualquer 
forma de exploração florestal nos Parques 
Nacionais, Estaduais e Municipais. 

Art. 6. • - O proprietário da floresta não 
preservada nos têrmos desta Lei poderá gra
vá-la com perpetuidade, desde que verifica
da a · existência de interêsse público pela 
autoridade florestal. O· vínculo constará de 
têrmo assinado perante a autoridade flores
tal e será averbado à margem da lns.crição 
no Registro Público. 

Art. 7.• - Qualquer árvore poderá ser de
. clarada Imune de corte, mediante ato do 
Poder Público, por motivo de sua locallzação, 
raridade, beleza ou condição de porta-semen
tes. 

./l.rt. 8.0 
- Na distribuição de lotes destina

dos à agricultura, em planos de colonização 
e de reforma agrária, não devem ser Incluí
das as áreas florestadas de preservação per
manente de que trata esta Lei, nem as fio-
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restas necessárias ao abastecimento local ou 
nacional de madeiras e outros produtos flo
restais. 

Art. 9.• - As florestas de propriedade par
ticular, enquanto IndiVisas com outras, su
jeitas a regime especial, ficam subordinadas 
às disposições que vigorarem para estas. 

Art. 10- Não é permitida a· derrubada 
de florestas, situadas em áreas de Inclinação 

' . 
entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada 
a extração de toros, quando em regime de 
utilização racional, que vise a rendimentos 
permanentes. 

Art. 11 -·O emprêgo de produtos flores
tais ou hulha como combustível obriga. o uso 
de· dispositivo que Impeça difusão de fa.gulhas 
suscetíveis de' provocar Incêndios, nas flores
tas e demais formas de vegetação marginal. 

Art. 12 - Na.s florestas plantadas, não 
considerada.s de preservação permanente, é 
livre a eXtração de lenha e demais produtos 
florestais ou a fa.bricação de ca.rvão. Nas 
demais florestas dependerá de norma esta.
belecida em a.to do Poder Federal ou Esta
dual, em obediência. a. prescrições ditadas 
pela técnica e às pecullarlda.des locais. 

.Art. · 13 - O comércio de planta.s Viva.s, 
orlunda.s de florestas, dependerá de licença 
da a.utorlda.de competente. 

.Art .. 14 - Além. dos preceitos gerais a que 
está sujeita a .. utilização das florestas, o 
Poder Público Federal ou Estadual. poderá: 

a) prescrever outras normas que atendam 
às peculiaridades locais;· .. 

~ 

b) proibir ou limitar o corte das espé-
cies vegetais consideradàs em Via de 
extinção, delimitando as áreas com
preendidas no ato, fazendo depender, 
nessas áreas, de licença prévlà. o corte 
de outras espécies; 

e) ampliar o registro de pessoas físicas 
ou jurídica.s que se dediquem à ex
tração, Indústria e comércio de pro
dutos ou subprodutos florestais. 

Art. 15 - Fica proibida a exploração sob 
forma empírica das florestas primitivas. da 

bacia. amazOnfca,. que só poderão ser. utiliza
das em observância a planos técnicos de con
dução e manejo a serem estabelecidos por 
ato do Poder Público, a ser baixado dentro 
do prazo de um ano. 

Art. 16 - As florestas de do mini o privado 
não sUjeitas ao regime de utilização limitada. 
e ressalvadas as de preservação permanente, 
previstas nos arts. 2.0 ·e.3.0 desta Lei, são. sus
cetíveis de exploração, obedecidas as seguin
tes restrições: 

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e 
·Centro-Oeste, esta na parte · sul, as 
derrubadas de florestas nativas, pri
mitivas ou regeneradas, só serão per
mitidas, desde que seja, em qualquer 
caso, respeitado o limite mínimo de 
20% da área de cada propriedade com 
cobertura arbórea. localizada, a. crité
rio da autoridade competente; 

b) nas regiões citadas na. letra anterior, 
nas áreas já desbravadas e previa
mente delimitadas p e 1 a autoridade 
competente, ficam proibidas as derru
badas de florestas primitivas, quando 
feitas para ocupação do solo com cul
tura e pastagens, permitindo-se, nes
ses casos, apenas a extração de árvo
res para produção de madeira. Nas 
áreas ainda Incultas, sujeitas a for
mas de desbravamento, as derrubadas 
de florestas primitivas, nos trabalhos 
de Instalação de novas propriedades 
agrícolas, só serão· toleradas até o má
Ximo de 50% da área da propriedade; 

. c) na. região Sul, as áreas atua.lmente 
. revestidas de formações florestais em 

que ()COrre o pinheiro brasileiro, Arau
carla angustlfolla (Bert - o. Kuntze), 
'não poderão ser desflorestadas de for
ma a provocar a eliminação perma
nEinte das florestas, tolerando-se sõ
mente a exploração racional desta.s, 
observadas as prescrições ditadas pela 
técnica, com a garantia de permanên
cia dos maciços em boas condições de 
desenvolvimento e produção; 
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d) nas. regiões Nordeste e Leste Seten
trional, Inclusive nos Estados. do Ma
ranhão e Piauí, o corte de árvores e 
a exploração de florestas só será per
mitida com observância de normas 
técnicas a serem estabelecidas 'por ato 
do Poder Público, na forma do art. 15. 

Parágra.fo único - Nas propriedades ~ais 
compreendidas na alínea a dêste artigo, com 
área entre vinte (20) a clnqüenta (50) hec
tares, computar-se-ão, para efeito de fixação 
do limite percentual, além da cobertura flo· 
restal de qualquer natureza, os maciços de 
porte arbóreo, sejam frut!cÔI!I's, ornamentais 
ou Industriais. 

Art. 17 - No& loteamentos de proprieda
des rurais, a· área destinada a completar o 
limite percentual fixado na letra a do artigo 
antecedente poderá ser agrupadas numa só 
porção em condom!nlo entre os adqulrentes. 

Art. 18 - Nas terras de propriedade pri
vada, onde seja necessário o florestamento 
ou o reflorestamento de preservação perma
nente, o Poder Público Federal poderá fazê
lo sem desapropriá-las, se o não fizer o pro
prietário. 

§ 1. a - Sfl tais áreas estiverem sendo 
utilizadas com culturas, de seu valor deverá 
ser Indenizado o proprietário. 

§ 2.a - A~ áreas assim utilizadas pelo 
J?oder Público Federal ficam Isentas de tri
butação. 

Art. 19. - VIsando ao maior. rendimento 
econômlco, é permitido aos proprietários cie 
florestas heterogéneas transformá-las em ho
inogêneas, executando trabalho de derrubada, 
a uin só tempo ou sucessivamente, de tôda 
a vegetação a substituir, desde que assinem, 
antes do Início dos trabalhos, perante a au
toridade competente, têrmo . de obrigação de 
reposição e tratos culturais. 

Art. 20 - As emprêsas Industriais que, por 
sua natureza, consumirem grandes quantida
des de matéria-prima florestal, serão obri
gadas a manter, dentro de um ralo em que 
a exploração e o transporte sejam julgados 

econômlcos, um· serviço organizado, que asse
gure o plantio de novas áreas, em terras 
próprias · ou pertencentes a terceiros, cuja 
produção sob exploração racional seja eqUI
valente . ao consumido para seu abasteci
mento. 

Art •. 21 -.As emprêsas siderúrgicas, de 
transporte e outras à base de parvão vegetal, 
lenha ou. óutra matéria-prima florestal, são 
obrigadas a manter florestas próprias para 
exploração racional ou a formar dlretamen
te, ou por Intermédio de empreendimentos 
dos quais participem, florestas destinada~ 

ao seu suprimento. 

Parágrafo únJco - A autoridade competen
te fixará, para cada emprêsa, o prazo que 
lhe é facultado para atender ao disposto 
neste artigo dentro dos limites de 5 a 10 anos. 

Art. 22- A União fiscalizará, dlretamen
te,, ou em convênio com os Estados e Munl
c!plos, a aplicação das normas dêste Código, 
podendo, para tanto, criar os serviços ln
dispensáveis. 

Art. 23 - Os estabelecimentos oficiais de 
crédito concederão prioridades aos projetas 
de florestamento, reflorestamento ou aqUisi
ção de eqUipamento mecânico necessário aos 
serviços, obedecidas as escalas anteriormente 
fixadas em lei. 

Art. 24 - A fiscalização e a guarda das 
florestas pelos serviços especializados não ex
cluem a ação da autoridade policial, por Ini
ciativa própria. 

· Art. 25 - Os funcionários florestais, no 
exercício de suas funções, são eqUiparados aos 
!\gentes de segurança pública, sendo-lhes as
segurado o porte de armas. 

Art. 26 - Em caso de Incêndio rural, que 
não se possa extinguir com os recursos ordi
nários, compete não só ao funcionário flo
restal, como a qualquer outra autoridade pú
.bllca, requisitar os meios materiais e convo
car os homens em condições de prestar au
xfilo. 

Art. 27 - Constituem contravenções pe
nais, puníveis com três meses a um ano de 
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prisão simples ou multa de uma a cem vêzes 
o salárlo-mfnlmo mensal, do lugar e da data 
da lnfração, ou ambas as penas cumulatl
mente: 

a) destruir ou danificar a floresta con
siderada de preservação permanente, 
mesmo que em formação, ou utWzá·la 
com lnfr!ngência das normas estabe
lecidas ou previstas nesta Lei; 

b) cortar árvores em florestas de preser
vação permanente, sem permissão de 
autoridade competente; 

c) penetrar em floresta de. preservação 
permanente conduzindo armas, subs
tâncias ou instrumentos próprios para 
caça proibida ou para exploração de 
produtos ou subprodutos florestais, 
sem estar munido de. licença da auto
ridade competente; 

d) causar danos aos parques nacionais, 
estaduais ou municipais por melo que 
.não o fogo; 

e) fazer fogo, por qualquer modo, em flo· 
restas e demais formas de vegetação, 
sem tomar as precauções adequadas; 

t) fabricar, vender, transportar ou soltar 
balões que possam provocar Incêndios 
nas florestas e demais formas de ve
getação; 

g) Impedir ou dificultar a regeneração 
. natural de florestas e demais formas 
de vegetação; 

h) receber madeira, lenha, ·carvão e ou
tros produtos procedentes , de flores· 
tas, sem exigir a exibição de licença 
do vendedor, outorgada pela. autorlda· 
de competente e sem munir-se da via 
que deverá acompanhar o produto, atê 
final beneficiamento; 

I) transportar ou guardar madeiras, le· 
nha, carvão e outros produtos proce· 
dentes de florestas, sem licença válida 
para todo o tempo da viagem ou do 
armazenamento, outorgada pela auto
ridade competente; 

j) deixar de restituir à autoridade licen
ças extintas pelo decurso do prazo ou 

pela entrega ao consumidor dos pro
dutos procedentes de florestas; 

1) empregar, como combustível, produtos 
florestais ou hulha, sem uso de dis
positivo que Impeça a difusão de fa
gulhas, suscetlvels de provocar Incên
dios nas florestas; 

m) soltar animais ou nlio tomar precau· 
ções necessárias para que o animal 
de sua propriedade não penetre em 
florestas sujeitas a regime especial; 

n) matar, lesar ou maltratar, por qual
quer modo ou melo, plantas de orna· 
mentaçlio de logradouros públicos ou 
em propriedade privada alheia ou ár· 
vore Imune de corte; 

o) extrair de florestas de domfnlo públl· 
co ou consideradas de preservação per
manente, sem prévia autorização, pe
dra, areia, cal ou qualquer outra espé
cie de minerais; 

p) transgredir determinações, Instruções 
ou normas das autoridades competen
tes em quaisquer casos em que êste 
Código mandar observar. 

Art. 28 - Além das contravenções estabe
lecidas no artigo precedente, subsistem os dls· 
positivos sObre contravenções e crimes pre
vistos no Código Penal e nas demais lels, com 
as penalidades nêles comlnadas. 

Art. 29 - Aplicam-se às contravenções 
previstas neste Código as regras gerais do 
Código Penal e da Lei de Contravenções 
Penais, sempre que a presente Lei nlio dispo· 
nha de modo diverso. 

Art. 30 - São circunstâncias que agravam 
a pena, além das previstas no Código Penal 
e na Lei de Contravenções Penais: 

a) cometer a lnfração no perlodo de que
da das sementes ou ·de formação das 
vegetações prejuêitéadas, durante a 
noite, em domingos ou dlas feriados, 
em épocas de sêca ou Inundações; 

b) cometer a lnfração contra a floresta 
de preservação permanente ou mate
rial dela provindo. 

i ,, 
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Art. 31 - A ação penallndepende de quei
xa, mesmo em se tratando de lesão em pro
priedade privada, quando os bens atingidos 
são florestas e demais formas de vegetação, 
instrumentos de trabalho, documentos e atos 
relacionados com a proteção florestal discl
pllna.da nesta Lei. 

Art. 32 - São autoridades competentes 
para instaurar, presidir e proceder· a Inquéri
tos pollciais, lavrar autos de prisão em fla· 
grante e intentar a ação penal, nos casos 
de crimes ou contravenções, previstos nesta 
Lei ou em outras leis e que tenha por obje
to florestas e demais formas de vegetação, 
Instrumentos de trabalho, documentos e pro
dutos procedentes das mesmas: 

a) as indicadas no Código· de Processo 
Penal; 

b) os funcionários da repartição florestal 
e de autarquias, com atribuições cor
relatas, designados para a atlvldade 
de fiscalização. 

Parágrafo único - Em caso de ações pe
nais simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas 
por várias autoridades, o Juiz reunirá os 
processos na jurisdição em que se firmou 
a competência. 

Art. 33 - As autoridades referidas no item 
b do artigo anterior, ratificada a denúncia 
pelo Ministério Público, terão ainda compe
tência Igual à dêste, na qualidade de assis
tente, perante a Justiça comum, nos feitos de 
que trata esta Lei. 

Art. 34 - A autoridade apreenderá os pro
dutos e os Instrumentos utilizados na lnfra
ção e, se não puderem acompanhar o inqué
rito, por seu voluine e natureza, serão en
tregues ao depositário públlco local, se hou
ver, e, na sua falta, ao que fOr nomeado 
pelo Juiz, para ulterior devolução ao preju
dicado. Se pertencerem ao agente atlvo da 
infração, serão vendidos em hasta públlca. 

Art. 35 - O processo das contravenções 
. obedecerá ao rito sumário da Lei n. 0 1.508, de 
19 de dezembro de 1951, no que couber. 

Art. 36 - Não serão transcritos ou aver
bados no Registro Geral de Imóveis os atos 
de transmissão inter vivos ou causa mortlll, 
bem como a constituição de Onus reais, sObre 
imóveis da zona rural, sem a apresentação 
de certidão negativa de dividas referentes a 
multaS previstas nesta Lei ou nas leis esta
duais supletivas, por decisão transitada em 
julgado. 

Art. 37 - As florestas plantadas ou natu
rais são declaradas imunes a qualquer tri
butação e nlío podem determinar, para efeito 
tributário, aumento do valor das terras em 
que se encontram. .. 

11 1.• - Não se considerará renda tri· 
butável o valor de produtos florestais obtidos 
em florestas plantadas, por quem as houver 
formado. 

11 2.• - As Importâncias empregadas em 
florestamento e reflorestamento serão dedu
zidas integralmente do impOsto de renda e 
de taxas do Instituto Nacional do Pinho que 
se refiram ao plantio ou replantio desta es
pécie. 

Art. 38- Ficam Isentas do ImpOsto ter
ritorial rural as áreas com florestas sob re
gime de preservação permanente e as áreas 
·com florestas plantadas para fins de explora
ção madeireira. 

Parágrafo único - Se a floresta fOr nativa, 
a isenção não ultrapassará de 50% (cinqUen
ta por cento) do valor do ImpOsto que incidir 
sõbre a área tributável. 

· Art. 39- Dois anos depois da promulga
ção desta Lei, nenhuma autoridade poderá 
.permitir a. adoção de livros escolares de lei· 
tura que não contenham textos de educação 
florestal, previamente aprovados pelo Conse
lho Federal de Educação, ouvido o órgão flo
·restal competente. 

§ 1. o - As estações de rádio e televisão 
incluirão, obrigatoriamente, em suas progra
mações, textos e dispositivos de lnterêsse flo
restal, aprovados pelo órgão competente, no 
limite mínimo de cinco (5) minutos semanais, 
distribuídos ou não em diferentes dias. 
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§ 2.• - Nos mapas e cartas oficiais se
rão obrigatoriamente assinalados os Parques 
e Florestas Pú bllcas. 

§ 3.0
- A União e os Estados promove

rão a criação e o desenvolvimento de escolas 
para o ensino florestal em seus diferentes 
níveis. 

Art. 40 - Fica Instituída a Semana Flo· 
restai, em datas fixadas para as diversas re
giões do País, por decreto federal. Será a 
mesma comemorada, obrigatoriamente, nas 
escolas e estabelecimentos públicos ou sub
vencionados, através de programas objetivos 
em que se ressalte o valor das florestas, face 
aos seus produtos e utilidades, bem como sob 
a forma correta de coduzl-las e perpetuá
las. 

Parágrafo único - Para a Semana Flores
tal serão programadas reuniões, conferências, 
jornadas de reflorestamento e outras soleni
dades e festividades com o objetlvo de Iden
tificar as florestas como· recurso natural re
novável, de elevado valor social e econOmico. 

Art. 41- Na região Norte e na parte Nor
te. da região Centro-Oeste, enquanto não fOr 
estabelecido o decreto de que trata o art. 15, 
a exploração a corte razo só é permissível 
desde que .permaneçam com cobertura arbó
rea, pelo menos 50% da área de cada pro
priedade. 

Art·. 42 - O Poder Executivo promoverá, 
no prazo de 180 dias, a revisão de todos os 
contratos, convênios; acOrdos e concessões 
relacionados com a exploração· florestal em 
geral, a fim de ajustá-los às normas adota
das por esta Lei. 

Art. 43 - Fica mantido o Conselho Flo
restal Federal, como órgão consultivo e nor
mativo da poUtica florestal; composto de, no 
máximo, 12 (doze) membros, com as atribui
ções que lhe forem conferidas, em decreto do 
Poder Executivo. 

Art. 44 - O Poder Executivo regulamen
tará a presente Lei, no que :fOr julgado ne
cessário à sua execução. 

Art, 45 - Esta Lei entrará ein vigor 120 
(cento e vinte) dias após a data de sua pu-

bllcação, revogados o Decreto n.• 2. 379, de 
23 de janeiro de 1934 (Código. Florestal),. e 
demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Em votação, em grupo, as emendas com 
parecer favorável, isto é, excluída a. de n.• 14, 
que será votada após. 

O SR. HERmALDO VIEmA: 

Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Tem a palavra, para encaminhar a vota
ção, o nobre Senador Herlbaldo VIeira. 

O SR. HERmALDO VIEIRA: 

(Para encaminhar a votação -Sem revi
são do orador.) Sr, Presidente, a Emenda 
n.• 1, da Comissão de Agricultura, manda 
acrescentar duas letras ao art. 16. 

Não tenho em mãos esta emenda para 
.lê-la em Plenário, mas verifiquei que houve 
equivoco do relator, quando mandou Incluir 
essas duas letras no art. 16. Elas só têm 
pertinência com o art. 14. Solicitaria à Mesa 
que · examinasse o assunto e verltlcasse se, 
uma vez aprovada a emenda, a Comissão de 
Redação poderá fazer a transposição dêsses 
dispositivos para o art. 14 do referido projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

O assunto será examinado oportunamente 
pela Comissão de Redação. 

O SR. BERmALDO VIEmA: 

(Pela. ordem.) Se v. Ex.6 permite, Sr. Pre
sidente, para melror esclarecimento, vou ler 
o seguinte: 

"Ao art. 16, acrescentem-se as letras e e 
t, com a seguinte redação: 

e) prescrever normas que visem à prote~ 
ção e à preservação de madeira de lei, 
Incentivando seu plantio em regiões de 
fácil acesso e escoamento; 

f) promover plantio, em terras conside
radas fracas, da variedade elllotti, ou 
outros congêneres, e nas terras havl-
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das como boas da araucarla brazllien- São as seguintes as emendas aprova-
ais (pinho do Paraná) . " das : 

Diz o art. 16 o seguinte: 

"Art. 16 - As florestas de domínio pri

vado não sujeitas ao regime de utiliza

ção limitada e ressalvadas as de preser

vação permanente, previstas nos arts. 2.• 

. e s.• desta. Lei, são suscetíveis de explora
ção, obedecidas as seguintes restrições:" 

~. . . 

Quais são as restrições de que a. emenda. 
fala? 

Prescreve normas que visam à preservação . 
e promove o plantio etc. 

Não. é requisito, é recomendação .. Entre
tanto, com relação ao art. 14 ela. tem perti
nência, diz o art. 14: 

"Além dos preceitos gerais a que está 
sujeita. a utilização das florestas, o Po
der Público Federal ou Estadual poderá: 

a) prescrever outras normas que aten
dam às peculiaridades locais." 

Então poderá prescrever essas outras nor
mas de que a emenda. cogita. Dai eu enten
der que se trata. de um equivoco da. Comissão 
de Agricultura, ao mandar que sejam inclui
das no art. 16 essas duas alineas e. e. t. Elas 
.devem ser incluídas no art. 14. 

Solicito à Mesa. que, no caso de ser apro
vada a referida Emenda. n.• 1, a. Comissão 
de Redação se encarregue de transpor o dis
positivo para o art. 14. 

Esta a minha. Intervenção no debate. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

A Comissão de Redação oportunamente 
analisará a sugestão feita por V. Ex.• 

Em votação as emendas com pareceres fa
voráveis. 

Os Srs. Senadores que as aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Estão aprovadas . 

EMENDA N.0 1 - Comissão de Agricul-
tura · 

Ao art. 16, acrescentem-se as letras e e t, 
com a seguinte reda.ção: 

"e) prescrever normas que visem à prote
ção e à preservação de màdelra de lei, 
incentivando seu plantio em regiões 
de fácil acesso e escoamento; · 

f) promover plantio, em terras conside
radas fracas, da. variedade elllottf, ou 
outros congéneres, e nas terras havidas 
como boas da a.raucarla brazlliensls 
(pinho do Paraná)." 

EMENDA N.0 2 

Dê-se ao parágrafo único do art. 5.0 a 
seguinte redação: 

"Parágrafo único - Fica proibida qual
quer forma de exploração dos recursos 
naturais nos parques nacionais, esta
duais e municipais." 

EMENDA N.0 3 

Acrescente-se . o seguinte parágrafo· ao 
art .. 20:. 

''Parágrafo único - O não-cumprimen
to do disposto neste artigo, além das 
penalidades previstas neste Código, 
obriga os lnfratores ao pagamento de 
uma multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor comercial da matéria
prima florestal nativa consumida além 
da produção da qual participe." 

EMENDA N,0 '4 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22- A União fiscalizará, dlreta
mente, pelo órgão executivo específico 
do Ministério da ·Agricultura, ou em 
convênio com os Estados e Municípios, 
a aplicação das normas dêste Código, 
podendo, para tanto, criar os serviços 
indispensáveis.". 

EMENDA N.• 5 

Localize-se o art. 23 após o art. 38, re
numerando-se os demais. 
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EMENDA N.• 6 

Inclua-se .o seguinte parágrafo no art. 23: 

"Parágrafo único - Ao Conselho Mo· 
netárlo Nacional, dentro de suas atrl· 
bulções legais, como órgão disciplina
dor do crédito e das operações credl
tlclas em tOdas ·suas modalidades e 
formas, cabe estabelecer as normas 
para os financiamentos florestais, com 
juros ·e prazos compatíveis, relaciona
dos com os planos de florestamento e 
reflorestamento aprovados pelo Conse
lho Florestal Federal." 

EMENDA N.• 7 

Dê-se a seguinte redação à allnea d do 
art. 27: 

"d) causar quaisquer danos aos parques 
nacionais, estaduais ou municipais, 
bem como às reservas biológicas." 

EMENDA N.• 8 

Acrescente-se ao art. 27 a seguinte 
alfnea: 

"q) transgredir quaisquer · das determina· 
ções ou restrições constantes desta lei 
ou da sua reguia.mentação." 

EMENDAN.0 9 

Acrescente-se ao art. 35 o seguinte pa-
râgra!o: 

"Parâgrafo únlc!' - As ações por cri· 
mes ou contravenções, de natureza flo· 
restal, terão prioridade de instrução e 
julgamento sObre tOdas as demais e, 

. na autuação, far-se-ão constf!r observa· 
ções de "Urgência" e "Crime Flores
tal" ou "Contravenção Florestal". 

EMENDA N.0 10 

Dê-se ao § 2.0 do art. 37 a seguinte 
redação: 

"§ 2. • - As Importâncias empregadas 
em florestamento e reflorestamento se· 
rão deduzidas lntegràlmente do Impôs· 
to de renda e das taxas especificas 11· 
gadas ao reflorestamento." 

EMENDA N.0 11 

Dê-se ao art. 37 a seguinte redação: 

"Art. 37 - As florestas plantadas ou 
naturais são declaradas Imunes a qual· 
quer tributação e não podem determl· 
nar, para efeito tributârlo, aumento 
do valor das terras em que se encon· 
tram, desde ·que, a partir do prazo de 
um ano, o proprietârlo apresente, e 
tenha aprovado pelo Poder Público, 
plano técnico de exploração da ârea 
florestada, caso seja Isso econOmica
mente possível, a critério da autori· 
dade florestal." 

EMENDA N.0 12 · 

"Art. 43 -.Fica mantido o Conselho 
Florestal Federal, com sede em Bra~ 
sllia, como órgão consultivo e nor
mativo da politica. florestal brasileira. 
Parágrafo único - A composição e 
atribuições do Conselho Florestal Fe· 
deral, Integrado no mâxlmo por 12 
membros, serão estabelecidas por de· 
creto do Poder Executivo." 

EMENDA N.0 13 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - Ficam Isentos do impOsto 
de renda ou rendimentos provenientes 
da exploração de florestas plantadas 
para fins económicos. " 

EMENDA N.0 15 

Acrescentem-se, onde couberem, os seguln· 
tes artigo e parágrafo: 

"Art. - I!: proibido o uso do fogo 
nas florestas e demais formas de ve-
getação. ; 

Parágrafo único - Se pecullarldades 
locais ou regionais justificarem o em
prêgo do fogo em práticas agropasto
rls ou florestais, a permissão será es
tabelecida em ato do Poder Público, 
circunscrevendo as âreas e estabele
cendo normas de precaução." 
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EMENDA N.0 lG 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo: 

"Art. - As penalidades Incidirão 
sôbre os autores, sejam êles: 

a) dlretos; 

b) arrendatários, parceiros, posseiros, 
gerentes, administradores, dlreto
res, promlten tes compradores ou 
proprietários das áreas florestadas, 
desde que pra tlcadâs· por prepostos 
ou subordinados e no lnterêsse dos 
preponentes ou dos superiores hie
rárquicos; 

c) autoridades que se omitirem ou fa
cilitarem, por consentimento legal, 
na prática do ato. " 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Em votação a Emenda n.• 14, com pare
cer contrário da Comissão de Constituição 
e Justiça, que a julgou Inconstitucional. 

O Sr. Edmundo Levl: 

Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete l'lnhelro): 

Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

' (Para encaminhar a votaçio - sem re-
visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, a Emenda n.• 14, que InstitUI a taxa 
de 3% sôbre o valor. comercial de todos os 
produtos florestais primários, oriundos de 
florestas nativas, comercializados no Pais, 
lncll\slve os destinados à exportação, obje
tlva dlretamente a atlvidade extratlvista das 
florestas nativas. E, no Brasil, tal attvldade 
é exercida na ·região mais pobre, naquela 
em que o homem é verdadeiro pária, isto 
é, na Amazônia. O extrativismo é caracte
rístico de uma atlvldade paupérrima. 

Assim, aquela gente da Amazônia e de 
outras regiões do Pais, como no próprio sul 

de Mato Grosso ou de Goiás, que vive da 
extração dos produtos florestais, será sobre
carregada com a .taxa. de 3% sôbre tudo que 
extrair das florestas. 

Em verdade, poder-se-la alegar que ape
nas o homem colhe aquilo que a natureza 
oferece. M:as é justamente sob êsse aspecto 
que hã necessidade de se chamar a aten
ção desta Casa para a Injustiça que tal 
procedimento acarreta para a vida do )!a
mem da floresta. 

Todos sabemos que sacr!tíctos Imensos 
arrostam os homens que vivem embrenha
dos nas norestas, para sua manutenção e 
a de suas famtllas e, ao mesmo tempo, na 
regt!io a.mazOntca, para. manter a presença 
do Brasil naquele grande deserto. 

Se sobrecarregarmos as atlvidades daque
les homens com essa taxa, dificultaremos 
ainda mais sua vida, desestimulando-os e 
fazendo com que abandonem, cada vez mais, 
a hlnterlândla amazOn!ca. 

Assim, sr. Presidente, Srs. Senadores, 
sem percorrer os aspectos jurídicos do pro
jeto, mas apenas apreciando sua lnconve~ 
nlência, peço ao Senado que medite sôbre 
essa proposição e que a rejeite, pois ela 
Importa em mais uma !nlqüldade contra os 
florestanos brasl!elros. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Com a palavra o nobre Senador Martins 
Júnior, para encamln)lar a votação. 

O SR. MARTINS rnNIOR: 

(Para encaminhar a. votação.- Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente,, Srs. Sena
dores, o nobre Senador Edmundo Levi já 
disse grande parte do que eu desejava es
clarecer. No entanto, hã assunto sUficiente 
para corroborar as palavras do nobre Se
nador. 

O Instituto Nacional do Pinho já cobra, 
na Amazônia, taxas bem elevadas, e, na 
Amazônia, não existe pinho. Exportamos, 
porém, a nossa madeira e pagamos a con
tribUição ao Instituto. Nacional do Pinho. 
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Acontece que 40% dessa renda está de
positada no Banco do Brasil, quer em Ma
naus, quer em Belém, para reflorestamento. 

Se já existe o propósito de reflorestar com 
o produto dessa taxa, com muito mais ra
zão a nossa manifestação . no sentido de 
não consentir na criação de mais uma. taxa 
de3%. 

Nossos dirigentes pedem-nos que não ele
vemos o preço de coisa alguma; mas como 
é que, criando uma taxa de 3%, vendere
mos nossa madeira, pelo preço que se cos
tuma vender, sem Inclui-la? 

Eram os esclarecimentos que desejava 
prestar, corroborando, repito, as palavras do 
nobre Senador que me · antecedeu, porque, 
amazonense que também sou, confio em que 
essa taxa não seja aprovada. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cattetc Pinheiro): 

Em votação a Emenda n.• 14, com pare
cer de Inconstitucionalidade pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Os ·srs. Senadores ·que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada. 

1!: a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N.0 14 

Acrescentem-se, onde couberem, os se-
guintes artigos: 

"Art. - Ficà !nstitulda a taxa flo
restal, a ser recolhida ao Fundo Fe
deral Agropecuárlo e administrada 
através do órgão executivo da polftica 
florestal do Ministério da Agricultura, 
a qual Incidirá à razão de 3% (três 
por cento) sObre o valor comercial de 
todos os produtos florestais primários, 
oriundos de florestas nativas, comer
cializados no Pais, Inclusive os deliti-

. nados à exportação, bem como sObre 
todo e qualquer produto florestal. im
portado, inclusive os secundários. 

Parágrafo único - Para os efeitos do 
disposto neste artigo, é o carvão ve-

getal considerado como produto flo
restal primário. 

Art. - O produto de arrecadação da 
taxa florestal será aplicado: 

a) na criação, Instalação, ampliação e 
manutenção das dependências e 
serviços do órgão executivo da po
lítica florestal, do Ministério da 
Agrlculturà; 

b) na proteção e defesa das florestas; 

c) no florestamento e reflorestamento 
em terras de domlnio público e pri
vado; 

d) na pesquisa florestal; 

e) na formação profissional, direta
mente ou por subvenções; 

f) na educação florestal; 

g) nas reuniões técnico-científicas, no 
Pais e no Exterior; 

h) na contratação temporária de espe
cialistas, Inclusive estrangeiros." 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) : 

Tem a palavra o Sr. Senador Pedro Ludo
viço, para justificação de voto. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: 

(Para declar~ão de voto.) Sr. Presidente, 
votei favorAvelmente a êste projeto, se bem 
que tenha contra êle muitas razões. Acho 
que está mal estruturado, tem várias falhas 
e estou de acOrdo com a expressão do Sena
dor Aloysio de Carvalho: êle é até pito
resco. 

O SR. PRESIDF.NTE (Cattete Pinheiro) : 

O projeto vai à Comissão de Redação. 

Item 5 

Continuação da discussão, em turno 

único, do Projeto de Decreto ~egislatlvo 

n.• 15, de 1965, originário da Câmara 

dos Deputados (n.• 205-A/64, na Casa 

de origem), que aprova os textos do Pro

tocolo Adicional ao Tratado de 1938, sO

bre ligação ferroviária com a Bolfvia, 
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firmado em La Paz, em 23 de julho de 
1964, tendo pareceres favoráveis (n.•• 
636 a 638, de 1965), das Comissões de Re
lações Exteriores; de Transportes, C o~ 
munlcações e Obras Públicas e de FI
nanças. 

Em discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. ' . 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

1!: o seguinte o projeto aprovado, que 
vai à Comissão de Redação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 15, DE 1965 

(N.0 205-A/64, na. Câma.ra dos Deputados) 

Aprova. os textos do Protocolo Adi
cional ao Tratado de 1938, sôbre ligaçio 
ferroviária com a Bolivla, firmado em 
La Paz, em 23 de julho de 1964. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - 1!: aprovado o Protocolo Adi
clonai ao Tratado de 1938, sObre a Ligação 
Ferroviária com a. Bolivia, firmado em La 
Paz, em 23 de julho de 1964. 

Art. 2.• - :S:ste Decreto Legislativo entra 
em vigor na data. de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Item 6 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n. • 69, de 1965, que suspen
de a execução da letra b do § 2.• do 
art. 3.0 da Lei n.• 5.917, de 26 de de
zembro de 1961, do Mun!clplo de São 
Paulo, que manda computar, no movi
mento econômlco, o valor de mercado-

rias transferidas de um esta.beleclmento 
para suas flUais, pa.ra. o .efeito do cálculo 
do ImpOsto de Indústria. e profissões, de
clarada. Inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. <Projeto apresenta.do 
pela Comissão de Constituição e Justiça, 
como conclusão de seu Pa.recer n.• 880, 
de 1965.) 

Em discussão. 

se nenhum sr. Senador pedir a palavra, 
da.rel a discussão como encerra.da. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Sena.dores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está. a.provado. 
1!: o seguinte o projeto a.provado, que 

vai à Comissão de Redação: 

PROJETO DE BESOLUÇAO 

N.0 69, DE 1965 

Suspende a execução da letra b do 11 
2.• do a.rt. s.• da Lel n.• 5.917, de 26 de 
dezembro de 1961, do Munlclplo de Sio 
Paulo. (S.P.). 

Art. 1. • - 1!: · suspensa. a execução da le
tra b do § 2.• do art. a.• da. Lei n.• 5.9~7, 

de 26 de dezembro de 1961, do Munlclplo 
de São Pa.ulo <SP), que manda. computa.r, 
no movimento económico, o valor das mer
ca.dorla.s transferidas de um estabelecimen
to pa.ra. suas f!Ua.ls, para o efeito do pa.ga
mento do !111pôsto de Indústria. e profissões, 
julgada Inconstitucional por decisão defi
nitiva do Supremo Tribunal Federal, profe
rida no Recurso de Mandado de Segurança 
n.• 13.994, na sessão plenária. de 18 de ma.rço 
de 1965. 

Art. 2.• - Esta Resolução entra.rá em vi
gor na. data de sua publicação, revoga.das as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) : 

Item 7 
Discussão, em turno único, do Reque

rimento n.• 520, de 1965, pelo qual a Co
missão Especial de Coordenaçõ.o de Me-
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didas de Contrôle dos Preços de Expor
tação de Matérias-Primas Minerais soli
cita a convocação dos Srs. Ministros das 
Minas e Energia, Extraordinário para 
Planejamento e Coordenação Económi
ca, da Agricultura, da Viação e Obras 
Públicas e da Indústria e do Comércio, 
a fim de serem por ela ouvidos sôbre 
assuntos de interêsse da Comissão, re
ferentes às respectivas Pastas. 

Em discussão o requerimento. 

Se nenhum sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

A Presidência dará conhecimento da con~ 
vocação aos Srs. Ministros de Estado por 
ela atingidos, a fim de que Indiquem os dias 
e horas que deverão comparecer ao Senado 
para serem ouvidos pela Comissão. 

Sôbre a mesa requerimento, que será lido 
pelo Sr. 1.•-secretário. 

:1!: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N.• 522, DE 1965 

Tendo em vista que a Lei n.• 4.228, de 

14 de julho do corrente ano, que regula o 

mercado de capitais, revogou o § 2.0 do art. 

22 da Lei n. 0 4. 595, de 31 de dezembro de 

1964, que toma v a necessária a prévia apro

vação do Senado para as nomeações de 

membros dos Conselhos Ac:U:ninlstrativos das 

Caixas Económicas nos Estados e para as 

designações dos respectivos Presidentes, re

queiro que a matéria, constante do item n.• 3 
da Ordem do Dia, dela seja retirada, sendo 

encaminhada ao arquivo, dando-se do ocor
rido conhecimento ao Sr. Presidente da Re-

pública. 

Sala das Sessões, em 5 de agôsto de 1965. 
- Daniel Krleger. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Em votação o. requerimento. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Pela ordem.) Sr. Presidente, esta matéria. 
tem parecer da Comissão de Finanças. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Já está com parecer. Deixei de fazer re
ferência ao mesmo, em virtude de tratar-se 
de matéria para votação secreta. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Levanta-se, agora, a tese de que lei pos
terior dispensou audiência do Senado para 
as indicações dos membros do Conselho das 
Caixas Económicas Federais nos Estados. 

Eu me permito considerar mais prudente, 
antes da votação do Plenário, que a maté· 
ria vá à Comissão de Constituição e Justiça, 
para voltar ao Plenário com o parecer dessa 
Comissão. 

I!: o requerimento que faço e que man~ 
darei, por escrito, à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

Sôbre a. mesa requerimento, que será lido 
pelo Sr. 1.•-secretário. 

I!: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N.~ 523, DE 1965 

Nos têrmos dos arts. 212, letra. L, e 274, le· 
tra b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da votação do Requerimento n.• 522, 
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a fiin de ser ouvida a respeito a Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, em 5 de agôsto de 1965, 
- Aloyslo de Carvalho. 

o: SR. PRESIDENTE (Cattete Pillheiro): 

O processo vai à Comissão de Constituição 
e Justiça .. 

:Passamos à primeira matéria de 'votação; 
por escrutinlo secreto, correspondente · ao. 
Item 1 da pauta: .. 

Votação, em turno único, do Projeto 
de . Lei da Càmara n.• 128, de 1965 
(n.0 968-B/65, na Casa de ongem), que 
conc~de isenção de impostos, . taxas e 

. I. ' " ' . 

emolumentos, para um automóvel doado 
a Edson · Arantes do Nasc!niento, · pela 
firma Auto-Hennek, cle München, Ale
manha, tendo pàrecer favorável, sob .... 
n.• 939, de 1965, da Comisslio de Fi-. . . ' . 

nanças. 

A discussão do projeto foi encerrada na 
Sessão ordinária do _dia 15 de julho. . . 

Vai-se proceder . a: votação, por escrutinlo 
secreto, pelo processo eletrônico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau
sa.) 

Vai-se proceder à contagem. 

Votaram SbÍI 31 Senadores, e .5, Nio. 
. ·• .. ' ' ' 

O projeto foi aprovado. . 

li: o seguinte o projetD: aprovado, que 
trá à sanção: 

PROJETO DE LEI DA CMU,RA 

· .. : . . N.0 UB, DE 1965 ' 

(N.0 968-B/63; nà Casa de ongem) 

Concede isenção de Impostos, taxas e 
emolumentos para um automjivel doado 
a Edson Arantes do .Nascimento pela 
ti r ma "Auto-Hennek", · de :M:ünchen, 
Alemanha. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. • - 1!: concedida Isenção dos Impos
tos de Importação· e de consumo, da taxa 

de· ·despacho aduaneiro e .de .. emolumentos 
consulares para um a.utçmôvel marca ."Mer
cedes-Bcnz", cioado a·Edson 'Arantes do Nas
cimento . pela frrma . "AutO.:Hennek", . de 
MUnchen, Alemanha. .· · ·.. · 

Parárrato único - o automóvel. a que, se 
' .. . . ' . ' ' ' " ... 
refere êst!l artigo . só poderá. ser objeto .de 
transaÇão · éomercial, decorrido o prazo. mÍ
nimo de dois . (2) anos, ' a cont~ da data 
da 'ubera.Ção, mediante 'pasamentO 'de todos 

, , . •I • , 

os Impostos· e taxas. · · · ' 

Art. z.• -. "ÉStà r.eí entra. em ~gor ~-dâ.ta 
de sua: publicação. •. . . : :.• 

•'' . . .. .. 
O SR. PRESmENTE (Catt41te Pinheiro): 

Passa-se à. votação, P.Dr escrutínio secreto, 
do Item Z: 

Votação, em turno único, do .Projeto 
de . Lei da Càmara n.• 129, de 1965 

- ,. . ·' ... \, ' -

(n.• 2.847-B/65, na Casa de onge_m>, de 
iniciativa do Sr. Freslilente da Répúbll
ca, que promove os:· Militares Veteranos 
da Segunda. Guerra Mundial, Ucenclaclos 

·do serviço · ativo e Incluídos ·na reserva 
. . ' 

não-remunerada, tendo pareceres favo-
' :· .. crávels; sob ri..•• 948, 949 e 950, de 1965, 

das Comlssões .. de Segurança .Nacional; 
de Projetes do Executivo e de :Finanças. 

A discussão ,foi encerrada no. dia 2 do cor-
rente .. ....... ' . 

' '·. 

" SObre a· mesa requerllileritci' de · destá.que, 
para rejelção,:-do art. a.• do projeto, que vai 
ser Udo pelo .Sr. 1.•-Secre.tário • 

. llllldo o sêS'ulnte: . . 

. REQUERIMENTO .. 

N.• $24, DE 1965 

Nos têrmos dos arts. 212, letra t, e 310, 
letra c, do Regimento Interno; requeremos 
destaque, para rejeição, da seguinte parte do 
Projeto de· Lei da Câmara n.• 129, de 1965: 
Art. 6.0

. 

Saia das ·Sessões, :3 de agOsto 'de 1965 
-Eurico Rczende -·Danlei'Jtrleger. · 
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O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): 

A . votação do' requeriiÍiento deverá ser 
feita, .·tam:bém, em escrut!nio secreto, pelo 
processa eletrOnlco. 

Em votação. 
· se todos os· Sra. Senadores já votaram, 

declaro ·encilrradà. a votaçlío. ·(Pausa.) 

Vai·se proceder à contagem; 
Votaram Sim 22 Sra. Senadores; Nio, 7 

sr8. Sen~ilores. Houve 5 . abstenções. . 

() requerlmento foi aprovado. 
.· 

Passa-se à votação do projeto, excluída 
a parte já destacada. 

Em votação. · 
· (Procede-se à votaçio.) . 

Val-se passar à contagem dos votos. 
(Palllà.) 

· votáram Sim 23 Srs. Senadores e 6, Nio. 

Houve 4 abstenções. 

Não foi verificado quorum. 

Val-se proceder à chamada, que será feita 
pelo Sr. 1.•-secretárlo. 

(Procede-se à chamada.) 

Respondem à chamada os Sra. Sena
dores: 

Goldwasser Santos- Eduardo Assmar 

- Josué de Souza - Martins Júnior -

Cattete · Pinheiro . - Lobão da Silveira . . . ' 
- Eugênio Barros "'"- Menezes· Plmentel 
- Wilson Gonçalves - José: Bezeria.-

Manoel Villaça ~· Barros Carvalho -
Pessoa de Queiroz - SUvestre Péricles 

- Herlbaldo VIeira - Júlio Leite 

José Leite - Aloyslo de Carvalho 

. Josaphat. Marinho - ~aulo Barros 

Raul Giubertl -;- Afonso Arlnos . -

Auréllo . Vlanna - Mo.ura Andrade 

Pedro Ludovico - Plllnto MUller - Gas· 

tão Müller - Irlneu Bornhausen - Cel
so Branco - Guldo Mondln - Daniel 
Krleger - Edmundo Levl. ,,. 

O SR. PRESIDENTE (Ca.ttete. Pinheiro): 

Responderam à 'chamada 32 Srs .. · Sena
dores. 

Não há quorum. Em· conseqüência, fica 
adiada . a . votação da matéria e de tOda a 
Ordem do Dia da presente Sessão. 

Nada mais havendo que tratar, vou en
cerrar a sessão, designando, para a próxl· 
ma, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Contlnu~ção da votação, em turno único, 
do Projeto de Lei da CA.mara n.• 129, de 
1965 .. (n.• 2.847-B/65, na Casa de origem), 
de lnlclatlva do Senhor Presidente da Re
pública, que promove os Mlllta.res Vetera
nos da Segunda Guerra Mundial, licenciados 
do serviço atlvo e Incluídos na reserva 'não
remunerada, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 948,949 

e 950, das Comissões: 
- de Segurança Nacional; 

· - de Projetas do Executivo e 
-de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da CA.mara n.• 147, de 1965 (n.• 2.939-B/65, 
na Casa de, origem) , de Iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que aplléa disposi
ções das Leis n. •• 2.370, de 9 de dezembro 
de 1964, e. 3. 765, de 4 de mal o de 1960, aos 
Oflclals-Engenhelros da Reserva de Segunda 
Classe da Aeronáutica convocados para o 
serviço ativo (proJeto · Incluído em Ordem 
do Dia, nos têrmos do· art. 171, n.• II, do 
Regimento Interno), tendo 

PARECERES (ORAIS) FAVORAVEIS das 
·comissões: (' 

- de Projetos .do Executivo e 

- de Finanças. 

3 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer n.• 951, de 1965) do Projeto 

:, 

' 
' 

,. 
i 

!. ,. 
i; 
I 
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de Decreto Legislativo n.• 14, de 1964, origi
nário da Câmara. dos Deputados Cn.• 154-A, 
de 1958, na Casa. de origem), que aprova. o 
AcOrdo para o estabelecimento de uma Mis
são Milltar Norte-Americana. no Brasil, con
clufdo em Washington, li 29 de jlllbo de 1948. 

' Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão· de Redação, 
em seu Parecer n.• 970, de 1965) do Projeto 
de Lei do Senado n.• 48, de .1963, que auto
riza o Poder Executivo a mandar ·editar a8 
obras completas de Lúcio de · Mendonça, e 
dá outras providências. 

5 

Discussão, em turno único, ·da redação 
final. (oferecida. pela Comisssão de Reda.ção, 
em seu Parecer n.• 971, de 1965) do Projeto 
de Resolução n.0 59, de 1965, que suspende, 

em parte, a execução da Lei n.• 3 .123, de 
31 de outubro de 1962, do Estado de Santa 
Catarina. 

6 

Discussão, em turno único, ' do Parecer 
n.• 794, de 1965, da Comissão de Constitul
çAo e Justiça, sObre o Ofício n.0 249, de 12 
de março de 1965, em que o Sr. Procura
dor-Geral da Justiça do Estado da Guana
bara solicita licença pa.ra lnstauraçAo de 
processo criminal contra o Senhor Senador 
Nelson Ma.culan (parecer no sentido de ser 
a matéria submetida. a.o · Plenário' em· vota
ção secreta, com ressalvas das· Srs. Senado
res Josaphat Marinho, Edmundo Levl, Wll
son Gonçalves e Aloysio de Carvalho). 

Estâ encwada. a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 23 horas c 30 
minutos.) 



· 112.a Sessão da 3.a Sessão Legislativa da 5.3 Legislatura, 
enn 6 de agôsto de 1965 

' . . PRESIDf.:NCIA DOS SRS. MOURA ANDRÁDE E NOGUEIRA DA GAMA 

As 14 horàs e 30 minutos, acham-se 
presentes os Sra. s.enadores: 

. · Goldwasser Santos - Eduardo Ass· 
mar - Menezes Pimentel . - Wilson 
Gonçalves - José Bezerra. - Manoel 
Villaça - Barros carvalho ..,. Pessoa 
de Queiroz- José Ermfrio - Heribaldo 
Vieira - Júlio Leite - Aloysio de Car
valho -'- Josaphat Marinho - ·.Paulo 
Barros - Nogueira da Gama - Moura 
Andrade - Pedro Ludovico - Gastão 
Müller - Irineu Bornhausen - Guldo 
Mondin- Daniel Krleger. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

A lista de presença acusa o comparecimen
to de 22 Srs. Senadores. Havendo número 
legal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. 2.•-secretárl.o procede à leitura 

da Ata da Sessão anterior, que é apro
vada sem debates. 

O Sr. !.•-secretário lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
RESPOSTAS A PEDIDOS DE 

INFORMAÇOES 
I - do Sr. Ministro da Aeronáutica : 

Aviso n.• 008/GM 3/315/R, de 3 do 
mês em curso, com referência ao Pro
jeto de Lei do Senado n.• 136/63; 

U - do Sr. Ministro Extraordinário para o 
Planejamento e Coordenação Econõ
mica: 

Aviso n. • 406, de 4 de julho, com refe
rência ao Requerimento n.• 486/65, do 
Sr. Senador Raul Giuberti. 

OFlCIOS 
Do Sr. Ministro-Presidente do Tribunal· de 

Contas da. União, comunicando a. .anotação 
de atos correspondentes a decretos legis
lativos promulgados: 

Of. 853, de 21 de julho - Decreto Legisla· 
tivo n.• 61/65; 

Of. 854, de 21 de julho - Decreto Legis· 
lativo n.• 58/65; 

Of. 855, de 21 de julho - Decreto Legis· 
lativo n.• 6/65; 

Of. 856, de 21 de julho - Decreto Legis
lativo n.• 60/65; 

Of. 897, de 28 de julho - Decreto Legis
lativo n.• 57/65; 

O!. 898, de 28 de julho - Decreto Legis
lativo n.• 63/65. 

PARECERES 
PARECER 

N.0 974, DE 1965 

da Comissão de Redação, apresentando 
a redação final do Projeto de Lei da 
Cã.mara n.• 131, de 1965 (n.• 2.899-B/65, 
na Casa de origem), 

Relator: Sr. Edmundo Levi 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara n.• 131, de 1965 
<n.• 2.899-B/65, na Casa de origem>, que 
dispõe sObre a denominação e qualificação 
das universidades e escolas técnicas federais. 

Sala das Sessões, em 5 de agOsto de 1965. 
- Josaphat Marinho, Presidente - Edmun
do Lcvi, Relator - Lobão da Silveira. 
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ANEXO AO PARECER 

N.0 974, DE 1965 · 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 131, de ·1965 (n.0 2.899-B/65, 
na Casa de origem), que dispõe sôbre a 

. denominação e quaUflcaçio das uulver
aldades e escolas técnicas federais. 

o .congresso Nacional decreta.: 

Art. 1. o - AB universidades e escolas téc
nicas, vinculadas ao Ministério da Educação 
e Cult\u-a, situadas nas capitaiS' dos Estados, 
serão" quailficadas de federaiS e terão a de
nominação do respectivo Estado. 

Parágrafo único - As escolas e faculda
des Integrantes das universidades federaiS 
serão denominadas com· a designação espe
cífica de sua especialidade, seguida do nó~ 
me da universidade. 

Art.· 2.0 - se a sede da universidade ou 
da escola técnica federal fôr em uma cidade 
que não a capital do Estado, será qualificada 
:!e federal e terá a denominação da respec
tiva cidade. 

·. Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na da~ 
ta de sua publicação. 

Art. 4.• .~ Revogam,se as disposições em 
contrário. 

PARECER. 

)ll,• 975, DE 1965 

(N.0 227-A/65, na casa de origem) 

da Comlssio de Relações Exteriores, 
sôbre o Projeto de Decreto · L.erlslatlvo 

· n. • 24, de J965, que aprova o Convênló 
de Cooperação Social, assinado no Rio 
de Janeiro, a 11 de agôsto de 1964, entre 
o BrasU e, a Espanha. 

Relator: Sr. Aarão Stelnbruch 

:O Projeto de Decreto Legislativo n.0 24, de 
.1965,· aprova o Convênio de CooperaÇão so
cial assinado no Rio de Janeiro, a 11 de 
agOsto de 1964, entre o Brasil e a Espanha, 
por ocasião da visita que nos fêz o Senhor 
Ministro do Trabalho daquele Pais. 

Seu objetivo é traçar normas para Inter
câmbio de Informações sôbre .as experiências 
práticas que consideram de ··interêsse ·para a 
proteção do trabalhador e sua ·famllla e para 
promover sua elevação social e melhora de 
seu nível de VIda, bem como prestar recipro
camente a maior cooperação possível relati
vamente à. formação e especialização profiS
sional dos trabalhadores, e particularmente 
no. que se refere à formação de instrutores 
e criação de centros profissionais mistos pa." 
ra trabalhadores de ambos os países. 

Estão Igualmente previstas bOlsas de aper
feiçoamento profissional, assistência técnica 
por Intermédio de missões especificas que 
cooperem com. os respectivos organismos na
clonais. · 

o Govêrno da Espanha. se 'compromet:e a. 
fornecer ao Govêrno do Brasil o equipamen
to e maquinaria que constam da. relação ane
xa a.o AcOrdo para o funcionamento do centro 
de formação profliislonal, prestando assesso~ 
ramento para sua. instalação e funcionamen
to Inicial. 

Diante du exposto, somos pela aprovação 
do projeto de decreto legislativo ora. em 
exame.· 

.. 
Sala das Reuniões, em • de junho de 1965. 

- Benedicto Valladares, Presidente - Aarão 
Stelnbruch, Relator - FUinto Müller - José 
Gulomard - Menezes Plmentel - Mem de 
Sá - Antônio Carlos. 

PARECER 
N .• 976, PE 1965 

da Comissão de Legislação social, sô
bre o Projeto de Decreto Legislativo 
n. o 24, de 1965. 

Relator: Sr. Eurico Rezende 

De acôrdo com o disposto no artigo 66, I, 
da Constituição, o Sr. Presidente da. Repúbll· 
ca, pela. Mensagem n. o 36, de 1965, submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional o texto 
do "Convênio de Cooperação Social entre os 
Estados Unidos do Brasil e a Espanha, assi
nado no Rio de Janeiro, a 11 de agOsto de 
1964". 
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2. Em sua exposição de motivos sObre a ma
téria, o Sr. Ministro das .Relações Exteriores 
esclarece que o Convênio "visa a estabelecer 
um plano de cooperação social reciproca, en
tre o BrasU e a Espanha, em consonância 
com os AcOrdos e Recomendações dos Orga
nismos Internacionais especializados em ques
tões sqclals", procurando, ainda, formular 
"um programa de Intercâmbio técnico e aju
da mútua entre os dois pafses, de modo a 
propiciar maior colaboração possível no to
~ante à formação e especialização dos traba
lhadores, bem como à constituição e desen
Volvimento de Instituições de seguridade e 
bem-estar social". 

3. A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, após apreciar devi
damente a matéria, apresentou o competen
té projeto de decreto legislativo, aprovando 
o mencionado Convênio, ora sob o exame do 
Senado. 

4. O Convênio, que foi assinado por ocasião 
da visita oficial ao BrasU do Ministro do Tra
balho da Espanha, estâ dividido em três par
tes distintas: 

a) Quanto ao Intercâmbio técnico: visa 
à troca de informações sobre as expe
riências . prâtlcas "que considerem de 

· interêsse para a proteção do trabalha
dor e sua familla e para promover sua 
elevação social e melhora de seu nf. 
vel de vida", realizando, periodica
mente, reuniões de altos dll:lgentes da 
ação trabalhista e social de· ambos os 
pafses. 

b) Quanto à ajuda mútua: criando a 
maior cooperação possível para a for
mação e especialização profissional 
dos trabalhadores, prestando assesso
ramento mútuo na constituição de de
senvolvimento de Instituições de segu
ridade social e outras, além de conce
der reciprocamente bôlsas de aperfei
çoamento profissional. 

c) Quanto à criação de um centro de 
formação profissional: em cujo sen
tido serão aplicados todos os esfor
ços. itsse centro, destinado a satisfa· 
zer às necessidades de mão-de-obra 

especializada que o desenvolvimento 
do Pais exige, serâ criado no BrasU. 
Com a finalidade de preparar instru
tores para o mencionado centro de 
formação profissional, o Govêrno da 

· · Espanha concederâ ao Govêrno do 
BrasU, logo no primeiro ano da assi
natura do Convênio, dez bOlsas de es
tudo, além de fornecer o equipamento 
e maqulniuia necessârlos à sua insta
lação e funcionamento. 

5. O assunto foi exaustivamente examinado 
nas Comissões Técnicas da Câmara dos 
Deputados, que se manifestaram favoràvel
mente. 

., 

6. No que compete a esta Comissão exa
minar, nada hâ que obste à aprovação do 
Convênio. 

TOdas as medidas tendentes à melhoria 
das condições técnicas dos nossos trabalha
dores, ao desenvolvimento das Instituições de 
proteção e amparo a essa classe, menos favo
recida .econOmicamente, com vistas ao pro
gresso e ao bem-estar social, evidentemente, 
só podem merecer o nosso apoio e concordân
cia, uma vez que se enquadram dentro dos 
prlncfplos da Justiça Social, que devem nor
tear, sempre, os nossos pronunciamentos e 
Iniciativas. 

7. Diante do exposto, a Comissão de Legis
lação Social opina pela aprovação do pre
sente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 13 de julho de 
1965. - Edmundo Levl, Presidente eventual 
- Eurico Rezende, Relator - Antonio Jucá 

· - Jos6 Leite - Herlbaldo Vieira - Eugênio 
Barros. 

PARECER 
N.• 977, DE 1965 

da. Comissão de Flnança.s, sôbre o Pro
jeto de Decreto Legislativo n.• 24, de 
1965 (n.• 227 -A/65, na Casa de origem). 

Relator: Sr. Eurico Rczende 

O presente projeto de decreto legislativo 
aprova o. Convênio de Cooperaçlio Social, con-
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cluldo entre o Brasil e a Espanha em agOsto 
do ano findo. 

O instrumento visa ao Intercâmbio técnico, 
ajuda mútua e criação de um centro de for
mação profissional entre os dois palses, con
siderando dever dos signatários a proteção 
ao trabalhador, seu aprimoramento técnico 
e o aperfeiçoamento · da · ação social. 

A matéria foi também dlstribulda às Co
missões de Relações Exteriores e de Legis
lação Social. Ambas devem dizer no mérito. 
A êste órgão técnico Incumbe manifestar-se 
sôbre as repercussões financeiras do instrÚ
mento de convênio, aliás Irrelevantes. A Es
panha concederá bOlsas de estudo destinadas 
à formação de Instrutores, bem assim equi
pamento e maquinaria para o funcionamento 
do centro profissional. 

A Comissão de Finanças, por êsses funda
mentos, manifesta~se pela aprovação do pro
jeto. 

Sala das Comissões, em 7 de julho de 
1965. - José Ermirio, Presidente - Eurico 
Rezende, Relator - Walfredo Gurgel - Wll
son Gonçalves - Llno de :Mattos - 'Mello 
Braga - Lobio da SUvelra - Aurélio VJan
na, com restrições - Mem de Sá. 

PARECER 

N.• 978, DE 1965 

da Comlsslo de Redaçlo, apresentando 
a redaçlo final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n,0 145, de 
1965 (n.• Z. 874-B/65, na caS. cie origem), 
de Iniciativa do Sr. Presidente da Re
p6bUca. 

Relator: Sr. Edmundo Levl 

A Comissão apresenta a redação final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cà· 
mara n.• 145, de 1965 <n.• 2.874~B/65, na 
Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presi
dente da República, que Institui o nôvo Có
digo Florestal. 

Sala das Sessões, em 6 de agOsto de 1965. 
- Josaphat Marinho, Presidente eventual. -
Edmundo Levl, Relator. - Lobão da Silveira. 

ANEXO AO PARECER 

N.0 978/65 

Redaçio final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lef da cii.niara D. o 145, de 
1965 (n.' Z.874•B/65, na Casa de orlrein), 
que Institui o nôvo Códiro FlorestaL 

· ·EMENDA N;o 1 

(Corresp_onde. à Emenda. n.• 2, de Plenário) 

Ao parágrafo único do art. 5.0 

Dê-se ao parágrafo único do art. · 5.0 a se
guinte redação: 

"Parágrafo único -Fica proibida qual
quer forma de exploração dos recursos 

. naturais nos parques nacionais, . esta~ 
duais e municipais." 

EMENDA N,0 2 

(Corresponde à Emendá. n.• I-cÀ) 

Ao art. 14 

Ao art. 14, acrescentem-se as seguintes ali· 
neas: 

"d) prescrever normas que visem à pro
teção e à preservação de madeira de 
lei, Incentivando seu plantio em re
giões de fácil acesso e escoamento; 

e) promover plantio, em terras consi
deradas fracas da variedade eWotl, 
ou outras congêneres, e nas terras 
havidas como boas da araucarla bra
z!Uensls (plnh~ do Paraná)." 

EMENDA N.0 3 

(Corresponde à Emenda n.• 3, de Plenário) 

Ao art. ZO 

Acrescente-se ao art. 20 o seguinte pará-
grafo: 

"Parágrafo único - O não-cumprimen
to do disposto neste artigo, além das pe
nalidades previstas neste Código, obriga 
os lnfratores ao pagamento de uma mul
ta equivalente a 10% (dez por cento) do 
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valor comercial da matéria-prima flo
restal nativa cons~da além da pro
dução da qual participe." 

. "I , 

(Corresponde à. .Emenda n,• .. 4, de Plenário) 
I " ' ' ' • • 

Ao.art. 2Z : 

Dê-ae ao art. 22 ,a seguint~. redação: 
"Art. 22 - A União fiscalizará, direta
mente; pelo. órgão' 'executivo 'específico 
do Ministério ,d,a A~cultura,, ()\1. em co11~ 
vênio com os Estados e Municípios, a 
aplicação das normas dêste Código, · .po
dendo, para tanto, criar os · serviços . ln
dispensáveis." 

· .. :- . ·· •'•• '· ... 
.·. ·~·· ~AN,:.05. 

·(Corresponde.· à.' Emend~ ·n.• · 5, de Plenário) 

Ao art. 23 

Localize-se o; art. 23 . após' o art. 38, renu
merando-se os <temais. 

·-·' ' " . .-,' •', •' 

EMENDA N.0 6 

(Corresponde à. Emenda n.• 6, de Plenário) 
' ... . '.: 

Ao art. 23 

Acrescente-se ao. art ... 23 o seguinte pará-
il;afo:. , ... 

· · ''Pàrá&'ri.to único ...: · Ao Coruielho Mone
tário ·Nacional, ·dentro 'de suas· atribui
ções .legais, como órgão disciplinador do 
pfédíto e, · .. das operllÇões credítícias em 
tOdas. as suas m04al!dades e fonnas, cabe 
!estapelecef as normas ,pà.ra os .f!nancia
ment9s flo~estais, . com juros e .. prazos 
compatíveis, relacionados com os planos 
de florestamento e :reflorestamento apro
vados pelo Conselho Florestal Federal." . ' . : . 

·.:.: .· 
EMENDA N.0 7 

( Col'fesponde à. Emenda n. • 7, de Plenário) . ~- ' '- . .. . ' . . .. - •. 

~ alínea d do art. 27 

. Dê-se à. alinea d do art .. 27 a seguinte re-
daçãó: · 

"d) . causar quaisquer danos aos ·Parques 
Nacionais, Estaduais ou Municipais, 
bem· como às Reservas Biológicas." 

EMENDA N,0 ·8 · 

(Corresponde à. Emenda n.• 8, de Plenário) 

Ao art. 27 · 

Acrescente-se ao art. 27 a ·seguinte alínea: 

"IJ) .transgredir quaisquer das det~rmi~ 
nações ou restrições constante~ dest!l 
Lei ou da sua regulamen.tação." 

EMENDA N.0 9 

(Corresponde à. Emenda n.•. 91 de Plenário) 

Ao art. 35 
. Acrescente-se ao art. 35 o seguinte pará-

grato: 

·''Parágrafo único - As ações por crimes 
·ou contravenções; de natureza florestal; 
·terão prtoi"ldade de Instrução e julgamen
to sObre tOdas as demais e, na autuação; 
far-se-ão constar observações de "Ur
gêncié e· ''Crime Florestal" ou "Contra
venção Florestal/' 

EMENDA N.0 10 

(Corresponde à Emenda n.• 11, de Plenário) 

Ao caput do art. 37 

Dê-se. ao caput do art; 37 a seguinte reda
ção: 

"Art. 37 - As florestas plantadas ou na
turais são declaradas Imunes a qualquer 
tributação· e não podem determinar, pa
ra efeito tributário, aumento do valor 
das terras em que se encontram, desde 
que, 11r partir do prazo de 1 · <um> ano, o 
proprietário ápresente, e tenha ·aprovado 
pelo Poder Público, plano técnico de ex
p!Óração da área florestada, caso seja. 
isso econOmicamente possível, a critério 
da autoridade florestal." 

EMENDA N.0 11 

(Corresponde à. Emenda. n.• 10, de Plenário) 

Ao art. 37, § 2.0 

Dê-se ao § 2.• do art. 37 a seguinte reda.
ção: 

"§ 2.• - As importâncias empregadas 
em florestamento · c reflorestamento se-

I 
" 'i ,, 
i 

' ' 
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rão deduzidas Integralmente do ImpOsto 
de renda e das taxas específicas ligadas 
ao reflorestamento." 

EMENDA N.0 12 
(Corresponde à Emenda n.• 12, de Plenário) 
Ao art. 43 . · 

'· 
"Art. 43 - Fica mantido o Conselho 
Florestal, com sede em Brasfila, como 
órgão consultivo e normativo da ·poli
tica florestal brasileira. 

Parágrafo único- A composição e atri
buições do conselho Florestal Federal, 
Integrado no máximo por 12 (doze) 
membros, serão estabelecidas por decre
to do Poder Executivo." 

EMENPA N.• 13 

(Corresponde à Emenda n.• 13, de Plenário) 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte ar· 
tlgo: 

"Art. - Ficam Isentos · . d,o . impilsto de 
renda os rendlmento.S provenientes da 
exploração de florestaS plantadas para 
fins econômlcos." 

EMENDA N.0 14 

(Corresponde à Emenda n.• 15, de Plenário) 

Aerescente-se, onde couber, o seguinte ar
. tigo: 

"Art. - J!: proibido o uso de fogo nas 
florestas e demais formas de vegetação." 

EMENDA N.0 15 

(Corresponde à Emenda n.• 16, de Plenário) 

Acreocente-se, onde couber, o seguinte ar~ 
tigo: 

"Art. - As penalidades Incidirão sôbre 
os autores,. sejam êles: 

a) diretos; 

bl arrendató.rlos, parceiros, posseiros, 
· gerentes, administradores, diretores, 

promitentes compradores ou proprie
tó.rlos das áreas florestadas, desde 
que praticadas por prepostos ou su
bordinados e no lnterêsse dos prepo-

nentes ou dos superiores hierárqui
cos; 

cl autoridades que se omitirem ou fa
cilitarem; por consentimento legal, 
na prática do ato." 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

Josué de Souza - Edmundo Levl -
Arthur Virgfilo - Martins Júnior - Lo
bão da Silveira - Silvestre Péricles -
Hermann TOrres- José Leite -Afonso 
Arlnos - Aurélio Vianna - Gilberto 
Marinho - Faria Tavares - Filinto 
Müller - Celso Branco. 

·O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

O expediente que acaba de ser lido vai à 
públicação. 

O 'único orador inscrito é o nobre Senador 
Edmundo Lev!; a quem dou a palavra. 
(Pausa,) 

S. Exl). não está presente. (Pausa.) 

Nenhum Sr. Senador desejando usar da . ' 
palavra, passa-se à 

ORDEM· DO DIA 
Acham-se presentes 32 Srs. Senadores. Não 

há número para votações. 

Os itens 1, 2 e 6 da Ordem do Dia estão 
em fase de votação . 

Não havendo quorum, ficam adiados para 
a próxima Sessão. 

Em conseqüência, passa-se ao 3.0 item. 

Discussão, em turno único, da redação 
final. (oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer n.• 951, de 1965) . do Projeto 
de Decreto Legislativo n.• 14, de 1964, origi
nário · da Câmara dos Deputados (n.• 
154-A-58, na Casa de origem), que aprova o 
Acôrdo para o estabelecimento de uma Mis
são Militar Norte-Americana no Brasil, con
cluído em Washington a 29 de julho de 1948. 

Em discussão a redação final. 

Se nenhum Sr; Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 
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Não havendo emendas, nem requerimentos 
para que a redação final seja submetida a 
. votos, é a mesma dada como definitivamen
te aprovada, independente de votação, nos 
têrmos do art. 316-A, do Regimento Inter
no. 

O projeto vai à promulgação. 

l!: a seguinte a redação final aprovada: 

PARECER 

N.• 951, DE 1965 

da Comissão de Redação, apresentan-
• do a redaçáo final do Projeto de De

creto Legislativo n.• 14, de 1964 , •• , .• 
(n.• 154-A-58, na Casa de origem). 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos têrmos do artigo 66, Inciso I, da 
Constituição Federal, e eu, ................. , 
Presidente do Senado Federal, promulgo 
.o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N.• I DE 1965 

Aprova o Acôrdo para o estabeleci
mento de uma Missão 1\lllltar Norte
Americana no Brasil, concluído em Was
hington, a 29 de julho de 1948. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - l!: aprovado o AcOrdo para o 
estabelecimento de uma Missão Militar Nor
te-Americana no BrasU, concluido em Was
hington, a 29 de julho de 1948, modificado 
em 13 de abril de 1955 e prorrogado até 29 de 
julho de 1958. 

Art. 2.• - l!:ste Decreto Legislativo entra
rá em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em ·contrário. 

O SR. PRESmENTE (Nogueira da Gama) : 

Item 4 

Discussão, em turno único, da redaçlío 

final (oferecida pela Comisslio de Reda-

dar editar as obras· completas de Lúcio 

de Mendonça, e· dá outras providências . 

Em discussão. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

.Tem a palavra o nobre Senador Aloyslo 
de Carvalho. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 

vou encaminhar à Mesa uma emenda de re

dação. 

Escapou à Comissão de Redação, ou ao 
Plenário anteriormente, substituir, no pará
grafo único do art. 1.•, o têrmo "beletrls
tas" pelo têrmo "homens de letras". 

Estou certo de que ninguém que seja de

signado pelo Instituto Nacional do Livro 

aceitará fa.zer parte dessa Comissão com o 

título de "beletrlsta". Vou redigir uma emen
da, que encaminharei à Mesa, para que, em 

vez de "beletrlstas", se diga "homens de le

tras". Devia ser "homens de letras e juris

tas", mas não acrescento "juristas", porque, 

creio, no caso, seria uma emenda substan
cial. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

A Mesa aguarda a emenda de V. Ex.• 
(Pa.usa..) 

O nobre Senador Aloyslo de CarValho en
viou à Mesa emenda que vai ser lida pelo Sr. 
1. •-secretário. 

l!: lida a seguinte: 

EMENDA N.• 1 

Onde se lê 

- beletrlstas 
leia-se 

ção em ·seu Parecer n.• 970, de 1965) do - homens de letras 

Projeto de Lei do Senado n.• 49, de 1963, Sala das sessões, em 6 de agOsto de 1965. 
que autoriza o Poder Executivo a man- - Aloysio de Carvalho. 

' ' 
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

Em discussão a redação final, com a emen· 
da que acaba de ser lida. 

Nã.o havendo quem peça a palavra, encer
rare! a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

o projeto sal da Ordem do Dia e volta à 
Comissão de Redação. 

Item 5 

· Dlscusslio, em turno único, da redaç!io 

final (oferecida pela Comissão de Reda· 
ção em seu Parecer n.• 971, de 1965) do 
Projeto de Resoluç!io n.• 59, de 1965, que 
suspende, em parte, a execuÇão da Lei 
n.• 3 .123, de 31 de outubro de 1962, do 
Estado de Santa Catarina. • 

Em discussão a redação final. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Não havendo emendas, nem requerimen
tos para que a redaç!io final seja subme
tida a votos, é a mesma dada como deflnltl· 
vamente aprovada, Independente de votação, 
nos têrmos do art. 316-A, do Regimento ln
temo. 

O projeto vai à. promulgação. 

J!: a seguinte a redação final aprovada: 

PARECER. 

N.• 971, DE 1965 

ltedação final do Projeto de Resoluçli.o 
n." 59, de 1965. 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 

A Comissão de Redação, apresenta a re
dação final do Projeto de Resolução n.• 59, 
de 1965, que suspende, em parte, a execução 
da Lei n.• 3 .123, de 31 de outubro de 1962, 
do Estado de Santa Catarina. 

Sala das Sessões, em 5 de agOsto de 1965. 
- Josaphat Marinho, Presidente - Lobão 
da Silveira, Relator - Edmundo Levi. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 971, DE 1965 

Faço saber· que o senado Federal aprovou, 
nos têrmos do art. 64 da constituição Fe-
deral; e eu, ............................... . 
Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇAO 

Suspende, em parte, a execução da Lei 
n. • 3 .123, de 31 de outubro de 1962, do 
Estado de Santa Catarina. 

Art. 1.• - J!: suspensa, por Inconstitucio
nalidade, nos têrmos da decisão definitiva 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
em Sessão de 9 de setembro de 1964, no Man
dado de Segurança n.• 12.437, a execução 
da Lei n.• 3.123, de 31 de outubro de 1962, 
do Estado de Santa Catarina, no que. con
cerne à. cobrança da taxa de educação e saú
de, como adicional do lmpôsto de vendas e 
consignações, no e~erc!clo de 1962, em face 
do que dispõe o § 34 do art. 141 da Consti
tuição Federal. 

· Art. 2.• - Esta Resolução entrará em vigor 
na. data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) : 

Está esgotada. a matéria. constante da. Or· 
dem do Dia. 

Não há orador inscrito. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, vou 
encerrar a. sessão designando para a. de se
gunda-feira a seguinte Ordem do Dia: 

1 

Contlnuaç!io da votação, em turno único, 
do Projeto de Lei da. Câmara, n.• 129, de 
1965 (n.• 2.847-B-65, na Casa. de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da. Repú
blilla., que promove os Militares Veteranos da 
Segunda. Guerra Mundial, licenciados do ser
viço atlvo e incluídos na. reserva. não-remu
nerada, tendo Pareceres favoráveis, sob n.<>s 
948, 949 e 950, das Comissões de Segurança 
Nacional; de Projetas do Executivo e de FI· 
nanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de 

Lei da Câmara número 147, de 1965 (número 
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2.939-B-65, na Casa de origem), de Iniciati
va do Sr. Presidente da República, que apli
ca disposições das Leis n.0s 2.370, de 9 de de
zembro de 1964, e 3.765, de 4 de maio de 1960, 
aos . Oflciais-Engenhell·os da Reserva de 2~ 

Classe da Aeronáutica convocados para o 
serviço ativo (projeto Incluído em Ordem do 
Dia nos têrmos do art. 171, n.0 m, do Regi
mentO Interno), tendo Pareceres (orais) fa
voráveis das Comissões de Projetos do Exe
cutivo e de Finanças. 

.. 3 

Votação, em turno único, do Parecer n." 
.794, de 1965, da Comissão de Constituição e 
Justiça, sObre o Oficio n.0 249, de 12 de março 
de 1965, em que o Sr. Procurador-Geral da 
Justiça do Estado da Guanabara solicita li
cença para Instauração de processo criminal 
contra o Sr. Senador Nelson MacUla.n (pa
recer no sentido de ser a matéria submetida 
ao Plenário em. votação se.creta com ressal
vas dos Srs. Senadores Josaphat Marinho, 
.Edmundo Levi, Wllson Gonçalves e Aloysio 
de Carvalho>. 

4 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão de Redação 
em seu Parecer n.0 974; de· 1965) do Projeto 
de Lei da Câmara n.o 131, de 1965 (n.0 .... 

2.899-B/65 na casa''de origem), que dispõe 
sObre a denominação e qualiticação das Uni
versidades Federais. 

' 5 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer n.0 978, de 1965) das emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 145, 
de 1965 (n.0 2.874-B/65, na Casa de origem), 
que InstitUi o nOvo Código Florestal; 

6 

Discussâo, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado de n.0 75, de 1964, de au
toria do Sr. Senador Bezerra Neto, que esta
belece normas para a remessa e apreciação 
dos atos denegatórios de registro e registro 
'sob reserva do Tribunal de Contas da União, 
no Congresso Nacional, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob n.Os 339 e 340, de 1965, das 
Comissões 

- de Constltuiçio e .Justiça, 
pela aprovação, com substi
tutivo que apresenta; 

- de Finanças, pela aprovação 
do substitutivo da Comissio 
de Constituiçâo e Justiça, 
com subemenda que apre
senta. 

· · Está encerrada a 'sess'âo. · 

(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 50 
minutos.) 
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113.a Sessão da 3.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

em 9 de agôsto de 1965 

PRESIDiNC:U DO SR. NOGUEmA DA GAMA 

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

. Cattete Pinheiro - Lobão da Silveira 
-Joaquim Parente- Menezes Pimentel 
- José Ermlrio - Heribaldo Vieira. -
Júlio Leite - Aloysio de Carvalho -
Josapha.t Marinho - Paulo Barrós -
Vasconcelos Tõrres- Aurélio Vianna.
Nogueira da Gama.- Lino de Mattos -
José Fel!ciano - Celso Branco -Guida 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira. da Gama): 

A lista de presença acusa o comparecimen
to de 17 Srs. senadores. Havendo número le
gal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida a Ata.. 

O Sr. 2.0-Secretárlo procede à. leitura da 
Ata da. Sessão anterior, que é aprovada 
sem debates. 

o Sr. 1.•.secretário lê o seguinte 

EXPEDmNTE 

OFlCIOS 

I - Do Sr. MiDJstro-Presidente do Tri· 
bunal de Contas da União: 

N.0 916, de 8 . de agõsto - Comu· 
nica haver sido anotado o ato 
referente ao Decreto Leglslati· 
vo n.• 67/65; 

II - do Sr. Governador do Estado de 
Santa Catarina: 

N.• 59, de 4 de junho - Acusa. o 
recebimento da. comunicação 
referente à. promulgação da Re· 

solução n.• 27/65 do Senado, 
que suspende a execução da Lei 
n.• 168, de 10 de novembro de 
1948, daquele Estado; 

W - do Sr. Primeiro-Secretário da Câ· 
mara dos Deputados: 

N.• 2.013, de 5 de agõsto - Enca
minha 'um dos autógrafos do 
Projeto. de Lei, sancionado; que 
altera a reda.ção do art. 281 do 
Código Penal. 

RESPOSTAS A PEDIDOS DE 
INFORMAÇõES 

I- do Sr. Ministro da Educação e Cul· 
tura: 

Aviso n.• 1.178, de 28 de julho,com 
referência ao Requerimento n.• 
128, de 1965, do Sr. Senador Vas
concelos Tõrres: 

II - do Sr. Miulstro da Indústria e do 
Comércio. 

Aviso n.• 119, de 3 de agõsto, com 
referência ao Requerimento n.• 
427/65, do Sr. Senador Raul Giu
berti; 

III - do Sr. Ministro das Relações Exte
riores: 

Aviso n.• DIPROC/DP/DORG/31/ 
. 812.1(42) (00), de 27 de julho, 

com referência ao Requerimento 
n.• 360, de 1965, do Sr. Senador 
Vasconcelos Tõrres. 
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RADIOTELEGRAMA 

São Paulo SP NR 155/1769 PLS 50 DT 
16/7/65 RRS 19,15 

Senador Auro Moura Andrade 

Dlgníssimo Presidente do Senado 

Brasfila-DF. 

NR. Acuso recebimento telegrama pelo qual 
'digna Casa Congresso apresenta condolên
cias falecimento doutor Horácio Lafer, bri
lhante figura paullstà. Em nome povo São 
Paulo, agradeço gesto Ilustres representantes 
Senado. Cordialmente · 

Adhemar de Barros 
Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

Está finda a leitura do expediente. 
Sôbre a mesa requerimentos de informa" 

ções que vão ser lidos pelo Sr. 1.•-secretárlo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 

N.0 525, DE 1965 

Requeremos à Mesa, nos têrmos e prazos 
regimentais, sejam solicitadas ao Ministério 
da Indústria e do Comércio as seguintes ln· 
formações: 

1) Considerando que a soda cáustica, 
vendida no Brasil, e vinda do exterior, 
está sendo entregue a US$ 84,00 a to
nelada, e que essa .mesma tonelada de 
soda cáustica é vendida nos Estados 
Unidos a US$ 107,00, como se justifica 
êsse dumplng no Pais? 

2) O que tem feito o Ministério· da In
dústria e Comércio no sentido de com-

. bater, anuhir ou neutralizar a tenaz 
concorrência que vem sofrendo nossa 
Indústria de soda cáustica e barrUha, 
notadamente a Companhia Nacional 
de Alcalls? 

quer outro organismo governamental, 
no sentido de evitar êsses abusos, de 
que nem sequer fazem segrêdo os ex
portadores dessas matérias-primas? 

4) Quais ils providências ou medidas ado
tadas para que haja fornecimento ade
quado de sal para as nossas indústrias 
de sóda cáustica e de barrllha? 

5) Quais as medidas ou providências ado
tadas para evitar o abusivo aumento 
do preço da energia elétrlca, base es
sencial dessas Indústrias, que traba
lham com matéria-prima genuinamen
te nacional, ou seja - o sal? 

Justificação 

o País atravessa uma de suas mais sérias 
crises em todos os setores de sua indústria. 
A essa crise não escapou, como é notório, a 
Indústria de soda cáustica e da barrUha, em
bora tenhamos conheclment~ da existência, 
entre nós, de· fábricas relativamente moder
nas que custaram à. Nação grandes somas. 
A Companhia Nacional de Alcalis, por exem
plo, tem lutado, desde o seu Início, com tôda 
a sorte de dificuldades, sobrevivendo à custa 
de enormes sacrifícios. · 

Todos sabemos dos objetlvos dos conheci
dos trusts 'tnternaclonals, que procuram des
moralizar, se não levar à bancarrota a in
dústria nacional, para depois adquiri-la por 
quantias inflmas, a fim de, mais tarde, lança
rem no mercado os seus produtos pelos pre
ços que bem entenderem. Tem sido sempre 
assim, e se não tomarmos providências Ime
diatas, daqui a pouco quase tôda a nossa in
dústria estará em mãos de alien!genas. Foi 
o que fizeram com a tentativa de produzir 
alumínio na Ouro Prêto do grande brasilei
ro Américo Glanettl, ex-prefeito de Belo Ho
rizonte. Nosso Govêrno vai permanecer de 
braços cruzados diante de tantas e tão visí
veis ameaças? l!: o que o presente requeri
mento visa esclarecer, para a necessária sa
tisfação à opinião pública. 

3) Quais as medidas ou providências to- Sala das Sessões, em 9 de agôsto de 1965. 
madas pelo Ministério, ou por qual- - José· Ernúrlo. 
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REQUERIMENTO 

N.• 526, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a letra regimental, 
requeiro informe o Poder Executivo, através 
do Mlnlstério da Viação e Obras Públicas -
D.N.;E.R. - sôbre a conservação do trecho 
de estrada entre BR-116 (ex-BR 57) e a 
estação de Micro-Ondas em Paralba do Sul, 
Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o 
aludido DNER tem sob sua responsabllldade 
a conservação do referido trecho que, às vê
zes, se mantém Interrompido com risco da 
manutenção daquele serviço vital de comu
nicações entre Brasília-Rio-Belo Hori
zonte. • 

Sala das Sessões, em 9 de agOsto de 1965. 
-.Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 

N.• 527, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a letra regimental, 
requeiro informe o Poder Executivo, através 
do Ministério da Saúde, sObre as ocorrências 
de casos de poliomielite no Munlclpio de 
Campos, Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 9 de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESWENTE (Nopelra da Gama): 

. Os requerimentos lidos serão publicados e, 
em seguida, despachados pela Presidência. 
(Pausa.) 

O Sr. 1.•-secretá.rio procederá à. leitura de 
projeto de lei. 

:1!: lido o seguinte: 

.. PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.• 46, DE 1965 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - l!: declarada de utilidade públi
ca a Irmandade da Santa Casa da Miseri
córdia de Valença, com sede em Valença, Es
tado do Rio de Janeiro. 

Art. 2.•- Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo· 
sições em contrário. · 

Justltlcaçio 

O projeto visa a declarar de utilldade pú
blica a Irmandade da Santa Casa da Mlse· 
ricórdia de Valença, com sede em Valença, 
Estado do Rio de Janeiro. A referida Santa 
Casa vem prestando relevantes serviços em 
prol da coletividade desde 2 de julbo de 
1838 - há mais de cem anos. 

A instituição tem por finalidade: 

I- exercer a caridade, mlnlstrando 
tratamento e prestando assistência 
aos enfermos pobres, recolhidos 
ao seu .hospital; 

· U - prestar auxiUo aos seus associados. 

O Hospital "José Fonseca", mantido pela 
entidade, destina-se ao' internamento gra
tuito, para o atendimento de pessoas despro
vidas de recursos. A classe pobre tem, assim, 
na Santa Casa da Misericórdia· de Valença, 
uma instituição altamente beneficente, que 
lhe vem prestando serviços desinteressados, 
com grande eficiência, há longo tempo. 

Em face do exposto, o Projeto que oferece
mos à. apreciação dos membros do CongreSso 
Nacional, dado o seu caráter eminentemente 
justo, merecerá, por certo, aprovação . 

Sala das Sessões, em 9 de agOsto de 
1965. - Senador Vasconcelos Tôrres. 

(As Comissões de Constituiçlio e Justi
ça, de Saúae e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

O projeto que acaba de ser lido vai à. pu
blicação e à.s Comissões competentes. 

Hâ oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Cattete 
Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO: 

Sr. Presidente, desisto da palavra. 
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. O SR. PRESIDENTE (Nogueira. da· Gama): 

Tem a palavra. o nobre Senador Arthur 
Vlrgí!lo. (Pausa.) 

S. Ex.• está ausente. 

Tem a palavra o nobre Senador Vasconce
los Tôrres. 

. O SR. VASCONCELOS TORRES: 

• Sr. Presidente; permuto minha inscrição 
com o nobre Senador Gu!do Mondin. 

Falarei depois de S. Ex.• 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama) : 

·O nobre Senador Vasconcelos Tôrres per
mutou sua vez com o nobre Senador Guido 
Mondin, a quem dou a. palavra. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

(Não foi revisto pelo orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna para, ràplda
mente, ler artigo que,· para mim, V!lle como 
um manifesto, retratando o Instante da vida 
nacion"l que v\vemos. 

:tl:ste artigo; Sr. :Presidente, de' autoria do 
presidente· do meu partido, o sr. Deputado 
Plln!o Salgado, não necessita de nenhum co
mentário. Tem êle, sim, essa rara fôrça de 
expressão . djl . extraordinária particularidade, 
porque penetra · numa situação intranqüillza
dora para todos nós, precisamente pela in
definição do momento que vivemos e enfren
tamos. 

:Sugestivo é o seu titul~ -(Lê.) · 

"HORAS NEUTRAS" .. ' 

Plínio . Sa.lrado 

<Copyrlght para os "Diários Associados") 
Há na vida das nações as horas positivas 
de construção, de afirmação de um sen
tido de itinerário, assim como existem as 
horas negativas de destruição, de critica 
demolidora e propos!turas de formas de 
vida opostas à ordem vigente. 

E há também a hora das angústias, como 
existem as horas de tempestades que as
sinalam as grandes transformações so
ciais e politicas. Hora da Enciclopédia e 

hora da Revolução, hora de Catilina e 
hora de César, hora de ·Marx e hora de 
Lenine. 

Não erraremos, transcendendo do campo 
exclusivamente terreno das preocupações 
utU!tárias ou mesmo idealistas para a 
esfera das cogitações do Esplrlto, dizen
do que existe a hora de João Batista, a 
preceder a hora de Cristo. 

Mas existem as horas neutras, as horas 
cinzentas das indefiniÇões . melancólicas. 
São as horas das inapetências, as horas 
sem expressões de vontade e sem lampe
jes de inteligência. 

Nessas horas, as Nações vegetam. Falta
lhes a sensibU!dade, falta-lhes a capaci
dade de comoção. Desaparecem as revol
tas vivificadoras, os entusiasmos expan
sivos, as determinações provindas do re
cesso da alma. 

Tudo se apresenta, nessas fases mornas 
da História, numa hor!zonta.lldade mo
nótona à. qual se conformam as Inteli
gências medíocres e diante de. cujas pers
pectivas se exasperam, inutilmente •. as 
mentalidades poderosas. Os fatos que 
então ocorrem e que atraem as atenções 
das turbas, são 'meras ondulações de su
perfície, que afinal coisa alguma signifi
cam. 

São as horas neutras. Horas sem cará
ter, sem título, sem assunto senão para 
as Inteligências primárias e para os en
tendimentos infantis dos indivíduos Vul
gares • 

:tl:sses trechos da História assemelham-se 
aos filmes americanos, desprovidos de 
fundo e de grandeza, jogando com os 
mesmos elementos de todos os filmes an
tecedentes 11ue fazem ali delicias das pla
téias ignaras. Os temas de discussão ou a 
matéria quotidiana das conversas não 
passam· de pequenos episódios que pare
cem grandes na ausência dos grandes as
suntos ou das idéias cheias de fôrça e de 
poder que as contrabatem nas horas vi
vas e agitadas. 
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Quando as nações entram nesses perío
dos de passivo fatalismo, quando os in
d!vlduos se contentam com a mesquinha
ria das intrigas que constituem os carta
zes dos dias amorfos e descoloridos, a 
corrente dos acontecimentos é governada 
por leis· mecânicas. Os homens e os po
vos não se movem por impulsos subjet!
vos, mas deiXam-se conduzir impelidos 
pelo que vai acontecendo. E o que vai 
acontecendo não é determinado pela von
tade e guiado pela inteligência, porque 
tudo se reduz ao rolar das pedras pela 
encosta, segundo as disposições e os re
levos do terreno. 

E êsse. ,é ~ espetáculo dos dias presen
tes, quer na vida internacional, quer em 
;nossa vida nacional. Abrimos os jornais 
e não vemos nenhum gesto humano de 
decisão, de definição, tendente a impor 
um ritmo nOvo, uma direção positiva ou 
mesmo negativa. A política em todos os 
países é o vaivém das competições par
tidárias vulgares. As ideologias que se 
apresentam não passam de semelhantes 
que concorrem umas com as outras. To
dos os programas dos partidos se pare
cem. Fica-se na água choca de um socia
lismo que não tem coragem de chegar às 
últimas conseqüências, ou de um libera
lismo que procura conc!l!ar-se com os 
têrmos de um autoritarismo de mela ré
dea. Fala-se em . democracia, mas essa 
palavra perdeu o sentido.. .Fala-se em 
combater o comunismo (que, afinal, re
presenta a única expressão de uma von
tade determinada, embora hoje nada 
mais signifique do que o Instrumento de 
um imperialismo asiático>, mas ninguém 
sabe em nome de quê combater êsse co
munismo. 

E isso, para sermos ot!m!stas, pondo 
em têrmos de aspirações Ideológicas . os 
movimentos superficiais da vida política 
dos povos. Porque, na realidade, o de que 
se cogita não são nomes de sistemas, no
mes de regimes, nomes a rotular pensa
mentos definidos. O de que se cogita são 
nomes de pessoas. Os próprios partidos 

desaparecem para dar lugar a homens; 
mas êsses homens não se revelam pelas 
idéias ·que expõem, e sim pelas aventu
ras que praticam para edificação dos es
pectadores de um teatro de títeres. 

Temas que não passam de simples por
menores de caráter admin!stratlvo ou de 

. soluções económicas ganham a impor
. tãnc!a.fundamental dos assuntos que a 

miopia das massas e a curteza das inteli-
gências dos supostos líderes têm na con
ta de decisivos como lnterêsse nacional 

. ou humano. Invertem-se os valOres. Tudo 
se confunde na névoa das Inteligências 
amesqUinhadas. Tudo se aplaina. em 
perspectivas exasperantes de planície in
findável. 

:1!: a hora neutra; A trágica hora neutra. 
Por detrás dela, talvez se prepare uma. 
hora viva, uma. hora attva, uma hora de 
afirmação ou de negação, mas cheia. da
quele poder de tra.nstormaçlio dos povos. 
Se ela existe por detrás da hora. neutra, 
só os espirltos lúcidos e profundos podem 
percebê-la e anunciá-la." 

!ste o artigo, Sr. Presidente, que quis ler, 
como se um manifesto fOsse, nesta. tarde, no 
Plenário, para. configurar esta hora. neutra. 
que a Pátria atravessa. (Multo bem! Multo 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Norue!ra da Gama.): 

· Tem a pala.vra o nobre Senador VascÓn
celos TOrres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

(Sem· revlsio do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dois assuntos ·me trazem à 
tribuna, no dia de hoje. 

Primeiro, desejo fazer um registro aparen
temente tardio, mas oportuno, pela signifi
cação que o acontecimento tem em si - o 
transcurso do . quadragésimo aniversário de 
fundação do jornal O Globo. 

Na semana passada, não me to! passive! 
registrar a efeméride, e agora o faço na cer
teza de que interpreto o pensnrnento undnl-
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me desta Casa. do Congresso Nacional. Seria 
desnecessário encarecer os relevantes servi· 
ços prestados ao Brasil pelo jornal aniversa
riante, desde o primeiro momento de sua 
fundação por Irlneu Marinho, valoroso jor
nalista, filho do meu Estado, e que foi uma 
espécie de semeador de jornais, tendo orga
nizado, primeiro, A No i te, saindo, depois, para 
a fundação de um dos vespertinos mais com-

• • pletos, não apenas na América Latina, mas 
em todo o mundo. 

:t Interessante assinalar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que O Globo tem uma situação 
multo especial: mesmo aquêles que porven
tura possam discordar da sua orientação, 
obrlgatàrlamente o lêem. 

:t um paradoxo que se transforma na me
lhor homenagem . a êste órgão da Imprensa 
brasileira que, defendendo a Ideologia atra
vés de seus editoriais, em que n1arca a sua 
orientação publicitária, consegue, no mundo 
ledor, quase que uma verdadeira unanimi
dade. 1!: que o conceituado vespertino nllo 
se deixou dominar por êsse passlonalls· 
mo fácil da imprensa sectária, que· omite, 
ou, então, deturpa, ou distorce a. noticia do 
que é contrário ao seu ·mterêsse, para só dar 
publicidade às notas a. favor. Haja vista o 
que acontece com o noticiário do. Congresso 
Nacional. Recordo-me, desde os tempos de 
deputado federal, quando o velho Gonçalves, 
lá no Palácio Tlradentes, reunia tudo que 
se passava na sessão, pára, no dia seguinte, 
dai conta, sem omissão do menor detalhe, 
do que ocorria nos debates daquela Casa, 
para mim tão saudosa, 'onde multo aprendi 
e pude testemunhar o relevante papel que o 
O Globo prestava ao Poder Legislativo. Uma 
vez me surpreendi quando um deputado fêz 
criticas as mais acerbas a O Globo e, no dia 
seguinte, lá. estava a noticia. Essa foi para 
mim uma extraordinária lição de democra
cia, e esta é a. justiça que se tem de prestar 
a êsse jornal. 

:Seu dlretor, o Dr. Roberto Marinho, é um 
progressista, um homem polftlco que, na. 
trincheira da imprensa, não raras vêzes, foi 
recrutado para o desempenho de um mandato 
le{l'lslativo. Já foi convidado paro. concorrer 

a deputado federal, a senador, para diferen
tes cargos. Jamais quis abandonar a estacada. 

o mesmo acontece com seu irmão, o Dr. 
Rogério Marinho, com o seu Incansável se
cretário, jornalista Alves Pinheiro, com os 
outros, que eu poderia mencionar e que 
constituem a equipe mais homogênea, mais 
fabulosamente completa. que, naquela casa, 
desde as oficinas até à redação e ao corpo di
rigente, se constitui num todo, dando ao 
País um jornal que é o· orgulho de tOda a 
América Latina. 

Como poderia o Senado ficar Indiferente 
a êsse aniversário? De maneira nenhuma, 
Sr. Presidente, e eu folgo que, depois das 
comemorações entusiásticas do primeiro dia 
de data tão festiva, e das outras que se se
guiram, agora, um pouco mais distante, o 
Globo venha a sentir que a data ainda ressoa 
afetuosamente neste Plenário e que posso, 
com certeza, em nome do Senado Federal, 
daqui, enviar as mais sinceras congratula
ções a um jornal a que êste Pais tanto deve, 
por suas campanhas meritórias na linha po
litica, defendendo corajosamente os seus 
postulados e, na linha da assistência social e 
da solidariedade humana, realizando campa
nhas as mais memoráveis. 

Quem poderia esquecer que, durante a úl
tima guerra, O Globo, sem a menor vanta
gem financeira, editava um tablóide para as 
nossas FOrças Expedicionárias na Itália? Era 
O Globo Expedicionário, que sala uma vez 
por semana. Os nossos pracinhas se Inteira
vam de tudo o que ocorria no Brasil; com 
suas mensagens aos seus famU!ares, lá se 
entusiasmavam. Se! disso, porque ouvi de vá
rios dêles manifestações de gratidão por essa 
lembrança notável que, mais do que a oferta, 
era a demonstração mais evidente do patrio
tismo que norteia tOda a dlreção dêste jornal 
brasileiro. 

Acho que esta ó a melhor homenagem que 
o senado poderia prestar a . O Globo, no seu 
40. • aniversário de ftmdação. E eu, satisfeito, 
Sr. Presidente, porque, como fluminense, 
terrn. de Irlneu Marinho, posso, daqui, justa-
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mente elogiar êste que é o verdadeiro patro
no da imprensa brasileira. 

O Sr. Lobão da Silveira: 

V. Ex.• permite um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

Com prazer. 

O Sr. Lobão da Silveira: 

Quero me associar às homenagens que V. 
:Ex.• presta a O Globo e ao grande jornalis
ta Irlneu Marinho. Tenho certeza de que V. 
Ex.a não fala somente em seu nome pessoal, 
mas em nome do próprio Senado brasileiro. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 
• 

Bem sei, eminente Senador Lobão da Sil
veira, que aqui não haveria jamais uma dls
crepãncla sequer na homenagem a essa fõ
lha, com a qual muitos poderão não concor
dar, mas de que todos são os primeiros a re
conhecer os Indiscutíveis méritos de pa
triotismo e de bom serviço à. coletividade. 

O Sr. Guldo Mondln: 

Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

Com multo prazer. 

O Sr. Guido· MondJn: 

Sabe o nobre orador que esta não é a pri
meira manifestação, na Casa, em tõrno do 
quadragésimo aniversário do grande jornal 
que é O Globo. Manifestações do .Plenário 
e manifestações IndiViduais de Senadores, já 
em declarações, já em se dirigindo dlreta
mente ao grande matutino, fizeram sentir 
a sua alegria, o seu júbilo, a sua solidarie
dade plena a êste evento formidável da Vida 
jomallstica. do Pa.ls. Quem vem a.compa.
nhando, a.tra. vés das próprias páginas do 
jornal, as manifestações de tõda parte pro
cedentes, de regozijo pelo tra.nscurso de tan
tos anos de vida. perfeita., estará verificando 
dlretamente qual a estima de que êsse jornal 
goza em seu Pais. Portanto, regozijamo-nos 
na tarde de h<?je, em saber que v. Ex.• se 
manifesta, novamente, em tôrno dêsse ani
versário. E V. Ex.• sabe que o faz com a so .. 
lldarledade completn da Cnsa, porque O 

Globo é, no Brasil, um legitimo espelho de 
sua democracia, por Isso que, da coragem de 
seus dirigentes e redatores, se fêz uma. trin
cheira mais forte na defesa do regime, na 
defesa da verdade, na defesa das nossas li
berdades. Por isso, no Instante em que V. 
Ex.•, mais uma vez, ocupa a tribuna para 
tratar de tão simpática matéria, v. Ex.• o 
faz com um abraço de seus colegas, que pe
dimos transmitir, através de suas pala.vras, 
à dlreção dêsse grande jornal. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

E êsse abraço dos colegas aqui recebo para, 
afetuosamente, transmiti-lo ao matutino 
aniversariante. 

!!: fato que, em várias oportunidades, o Se
nado não deixou .de dar o seu aplauso a O 
Globo. Mas nunca será demais; será sempre 
pouco, pelo multo que. devemos a êsse valoro
so órgão da opinião pública brasUelra. 

Passo, agora, ao segundo assunto que me 
traz à tribuna. (Lendo.) 

sr. Presidente, mais de uma vez nos pro
nunciamos contra a atuação da CHEVAP no 
Vale do Paraíba. Denunciamos, fundamenta
dos em dados e argumentos técnicos ínsofls
mávels, a temeridade de 8B levar avante a 
construção de uma grande barragem em 
abóbada delgada, para reter volume de água 
de cêrca de blllrlío de metros cúbicos, no 
Funil, pouco acima da cidade de Resende, 
em condições precárias, pela Insuficiência de 
estudos e sem projeto aprovado pelo Minis
tério das Minas e Energia, aprovaçAo que é 
determinada. por lei. Alertamos, recentemente, 
sôbre falhas graves de técnica e de adminis
tração, formUlando uma ínterpelaçlio ao 
:Poder Executivo, em extenso questionário, a 
ser respondido pelos fiadores dêsse empre
endimento de gravíssima. responsabWdade. 
Essa Interpelação ainda permanece sem tes
posta. 

· Preocupamo-nos com a defesa de ínterês
ses nacionais, com a segurança de bens ma
teriais de valor ln estimável e da vida de uma 
população de 241.190 habitantes, vivendo 
Imediatamente a jusante dessa gigantesca 
acumulação, a maior do mundo em grandeza 
e índice de perlculosldade, do tipo adotado 
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pelos · projetlstas. Chtllllamos a atenção do 
Poder Público, do seu órgão responsável pela 
segurança nacional, para a delicadeza da 
questão relativa à segurança, dado o alhea
mento revelado pela emprêsa encarregada da 
obra, relativamente às normas de defesa, 
consagradas nos rcgultllllentos universais, dis
ciplinadores da matéria, os quais sUjeitam 
as obras dêsse vulto e gênero à aprovação 
dos estados-maiores das fOrças armadas. 

Assim procedem nações como a sulça, a 
Alemanha, e outras. Poderfamos citar exem
plos bastantes sugestivos. O artigo do enge
nheiro Edward Grumer: "Dam Dlsasters", 
Inserido nos Proceeclinrs ot Instltute ol Civil 
Englneerlng, pOsto em nossas mãos pelo Dr. 
SUveira Gaspar Martins, mostra, em tOda a 
sua dramatlcldade, os riscos que correm as 
populações a jusante das grandes barragens 
e a necessidade de lhes garantir uma segu
rança cem por cento. 

Pedimos, desta tribuna, fOsse organizada 
uma comissão Internacional para apreciar 
o plano em execução, em conjunto com os 
engenheiros brasileiros, sug~rlndo a presença 
nela do Dr. Silveira Gaspar Martins, comls· 
são que poderia, ainda, estudar os problemas 
das nossas barragens elevadas, agora, quan
do entramos no ciciei dos grandes aprovei
tamentos hldroelétrlcos, em estruturas oro
gráficas mov!mentàdas, como são as do nos· 
so País. Apelamos para o bom senso de re
correr-se à experiência de autoridades mun
diais nessa matéria de elevada magnitude. . . . 

Nesse sentido, o Dr. Silveira Gaspar Mar· 
tlns estabeleceu cantata, por correspondên
,cl!l e dlrettllllente, em nosso nome, .com vul· 
tos do porte do professor Alfredo Stucky, di·. 
retor da Escola Politécnica da Universidade 
~e Lausanne e autoridade mundial em barra
gens de grande porte; com o Dr. Charles 
Jaeger, autoridade em Mecânica de Rochas 
e com o professor Henri cambefort, especlo.· 
lista em fundações. il:sses técnicos, postos a 
par das condições especificas do projeto Fu
nil, acharam oportuna a realização da comis
são e se prontificaram a Integrá-la. 

O Dr. Gaspar propõe e estuda para o Fu
nil uma barragem de abóbadas múltiplas 
em concreto pretendido. 

Não exagerávamos, Sr. Presidente, quando 
assim agíamos. li: o que confirmam as ma
nifestações do Exmo. Sr. Ministro das Minas 
e Energia e a Direção da Eletrobrás, em en
trevista ao "Jornal do Brasll" (29-7-65) e em 
nota publicada em "O Globo" em 28·7-65, 
respectivamente, onde é denunciada a fa
lência técnica e administrativa da CHEVAP 
e se propõe a sua lntegraçAo à ELETRO· 
BRAS, fundindo-a com a Companhia Bra
sileira de Energia Elétrica, antiga emprêsa 
da AMFORP, providência essa que não jul
gamos Interessante, por motivos que escla· 
recemos. 

Diz o Ilustre Ministro Mauro Thlbau ao 
Jornal do Brasil: 

"Desde que se Iniciaram as obras do Fu
nil (CHEVAP), no Rio Paralba, que se 
encontram ainda nas fundações e com 
graves problemas técnicos para resolver, 
outras emprêsas Iniciaram, concluiram e 
estão operando obras do porte de Três 
Marias e Fumas, que representam, res
pectivamente, três vêzes a produtividade 
do Funil." 

E ainda: 

"O que Interessa ao Estado é a existên
cia da energia. e, dêsse ponto de VIsta, 
quem dependesse da CHEV AP estaria 
perdido, pois, em doze anos de existên
cia ela. nem um qullowatt prodUZiu, e 
nem há perspectiva de produzir antes de 
1987.'' 

A ELETROBRAS afirma: 

"l!: a CHEVAP a responsável pela cons
trução da Usina do Salto do Funll, lo
calizada no município de Resende, Es· 
tado do Rio de Janeiro e da Termelétrlca 
de Santa Cruz, localizada no Estado da 
Guanabara. 

A primeira dessas obras, segundo dados 
que poderão ser comprovados, está, atual
mente, com um atraso de 20 meses em 
relação ao seu cronograma Inicial, ela
borado cm 1062; n . segunda obra, da 
qual depende o Estado da Guanabarn 
pnra fu.zer face à futura crise de energia 
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elétrica que sobrevirá em !lns de 1967, 
ainda se encontra nas fundações. Cui
dando exclusivamente do aspecto admi
nistrativo, técnico e financeiro de tais 
obras, a dlretorla da Eletrobrás, após 
examinar opiniões e pareceres dos seus 
órgãos técnicos, chegou à conclusão de 
que alguma cousa de profundo deveria 
ser feito na estrutura da CHEVAP, a 
fim de que se pudesse recuperar, pelo 
menos em parte, o tempo perdido, 
porque, dizemos nós, o prejuízo econó
mico vultoso é Irrecuperável." 

continua: 

"Para que se tenha noção do que re
presenta para o Pais o atraso da Obra 
do Funil, basta que se tenha em conta ser 
de Cr$ 50 milhões por dia de atraso o 
custo do capital a ser Investido no em
preendimento, que já está atrasado de 
20 meses, como foi dito acima, ou seja, 
soo dias. 

Já tendo a Eletrobrás Investido nas 
obras da CHEV AP a Importância de 
aproximadamente 30 bilhões de cruzei
ros, nos quais a participação dos Esta
dos ac!onistas é de Cr$ 320 milhões cada 
um, sentiu-se ela na obrigação de, em 
defesa do património da Nação, propor, 
devidamente autorizada pelo Sr. Mlnls
tro das Minas e Energia, a solução que 
a seu ver é a única cabivel." 

Reconhece-se, assim, que tinhamos razão, 
quando criticávamos; mais ainda: convenceu
se o govêmo de que a solução do problema 
do Vale do Paraíba é de caráter global; está 
na aceitação do mesmo como unidade ener
gética autonoma e especifica, solução a ser 
obtida dentro de um plano de economia mis
ta, como o que apresentamos no Projeto 583, 
de 1959, à Cê.lna.ra Federal e que atuallza
mos, em nOvo projeto apresentado a esta 
Casa. :S:sse projeto, cremos, é a base de par
tida da solução total do aproveitamento da 
energia elétrica do Vale do Para!ba. O Vale 
do Paraíba, com tOdas as suas fontes de ener
gia, as principais e as subsidiárias, com a 
sua descarga totalmente regularizada, por 
melo dos seis reservatórios de cabeceira, per-

mltlrá Instalar potência capaz de abastecer 
por muitos anos os Estados do Rio de Ja
neiro, Guanabara e regiões clrcunvlzlnhas. 

Somos, por Isso, contrários à solução pro
posta pela Eletrobrás de reduzir a CHEVAP, 
pràtlcamente, a um de seus órgãos. 

A Eletrobrás, por sua d!reção, carece de 
autoridade para criticar a CHEVAP, pois 
sempre cruzou os braços, quando não com
pactuou com os erros dessa emprêsa, que não 
cansamos de denunciar. 

Somos contra o plano em marcha de mu
dança da clclagem na área do Rio de Janei
ro-Guanabara. 

Vemos nessa medida apenas o· desejÔ he
gemônlco do grupo de emprêsas a que per
tence a CEMIG, operando em regiões vfzl
nhas ao Vale do Paraíba. A mudança de fre
qUência de 50 para 60 ciclos representa so
mente o encarecimento d8. construção das li
nhas de transmissão e o desequilíbrio flnan
ceiro-econOmlco e técnico-Industrial de uma 
vasta e expressiva região do Pais. 

Não é dUicU provar, Sr. Presidente, que 
o Vale do Paraíba completamente equipado, 
com a sua ciclagem tradicional de 50 ciclos, 
é auto-suficiente, basta-se a si mesmo em 
matéria de energia elétrlca; que nl\o precisa 
esmolar quilowatts e que, com essa mudança 
onerosa, de sistema, será vitima de sangrias 
em beneficio de outras regiões geopoUtlcas, 
operando em 60 ciclos. 

Aquilo que se apresenta como unificação 
útil (unificação de freqüêncla) · para o com
plexo Estado do Rio de Janeiro-Estado da 
Guanabara é para nós um mal, quer econO
mlco, quer politico. 

O beneficio reside justamente, nesse ca
so, na falta de unidade. 

Termino, Sr. Presidente, com uma Inter
pelação dirigida ao Executivo: quanto teria 
lucrado a Nação, em beneficlos técnicos e 
em dinheiro, caso fôsse organizada a. co
missão que propusemos? 

Esperamos seja reorganizada a CHEV AP, 
dentro do quadro e das providências que su
gerimos, apoiados por nossa assessoria. Era 
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o que tinhamos a. diZer. (Muito bem! Muito 
bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

Edmundo Levi - D!narte MariZ -
Barros Carvalho - Pessoa de Queiroz 
- Silvestre Pérlcles - José Leite. 

• 
O SR. PRESWENTE (Norueira da Gama) : 

NAo há mais oradores Inscritos. (Pausa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Acham-se presentes 21 Srs. Senadores. 

Não havendo quorum para. votaçfi.o, ficam 
trans1er1das para a SessAo seguinte . as ma
térias constantes dos Itens 1, 2 e 3 da Or
dem do Dia. 

Item 4 

Discussão, em turno único, da redaçAo :fi· 
nal, oferecida pela Cornls.sAo de Redação, 
em seu Parecer n.0 974, de .1965, do :Projeto 
de Lei da Cll.mara n.0 131, de 1965 <número 
2.899-B/65 na Casa de origem>, que dispõe 
sObre a denominação e qualificação das Uni· 
versidades Federais. 

Em dlscussAo a redaçlio final 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. <Pausa.) 

Está. encerrada. 

Nlto havendo emenda, nem re11uer1mento 
para que a redaçlio final seja submetida a 
votos, é a mesma dada como definitivamen
te aprovada, Independente de votaça:o, nos 
têrmos do art. 316-A, do Regimento ln~ 

terno. 

O projeto lrá. à sanção. 

l!: a seguinte a redaçlio final aprovada: 

Redaoio final do Projeto de Lei da 
Câmara n.• 131, de 1965 (n.• 2.899-B/65, 
na Casa de origem), que cUapõe sôbre a 
denominação e quaUiicaoio das universi
dades e escolas técnicas federais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - As universidades e escolas téc
nicas, vinculadas ao Ministério da Educa-

ção e Cultura, situadas nas capltu.ls dos Es
tu.dos, serão qualificadas de federais e terão 
a denominação do respectivo Estado. 

Parágrafo único - As escolas e facUldades 
Integrantes das universidades federais serão 
denominadas com a designação especifica de 
sua especialidade, seguida do nome da uni
versidade. 

Art. 2.• - se a sede da universidade ou 
da escola técnica federal fOr em uma cidade 
que não a capital do Estado, será qualifica
da de federal e terá. a denominação da res
pectiva cidade. 

Art. 3.• - Esta Lei entra em vigor na da
ta de sua publicação. . 

Art. 4.•- Revogam-se aR dlsposlç5es em 
contrário. 

O SR. PRESWENTE (Nogueira d~ Gama): 

Item 5 

Discussão, em turno ünfco, da redaçAo fi· 
nal, oferecida pela ComlssAo ele Redação, em 
seu Parecer n.o 978, de 1965, das emendas do 
senado ao Projeto de Lei da Cll.mara n.0 145, 
de 1965 <n.0 2 .874-M-65 na Casa de origem) 
que Institui o nOvo Código Florestal. 

Em diseussAo a redação final. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESWENTE (NoruelradaGama): 

Tem a palavra o nobre Senador Aloysio de 
Carvalho.· 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Sem revisão do orador.) Sr. :Presidente, 
sõbre a redaçAo tina!. constante do Item 5 
tenho um reparo a fazer, pedindo as luzes 
de v. Ex." sObre o caso. 

Entre as emendas apresentadas ao Projeto 
de Código Florestal esta vá ··a de n.o 15, assim 
redigida: 

,, 
"Acrescente-se, onde couber, o seguinte 
artigo e parágrafo: 

"Art. -ll: proibido o uso do togo nas 
florestas e demais formas de vege
tação. 

I·· 

/: 

i' ., 
" 
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Parágrafo único - Se peculiaridades 
locais ou regionais justificarem o 
emprêgo do fogo em práticas agro
pastoris, a permissão será estabele
cida em ato do Poder Público, cir
cunscrevendo as áreas e estabele
cendo normas de precaução." 

Não tenho nenhuma Idéia- e não dispo
nho aqui do Diário do CongreiiSO do dia 6 
- de que esta emenda tivesse sido aprovada 
apenas em parte. Entretanto, o que se ofe
rece como redaçAo final, para remessa • à 
Câmara, é a Emenda n.0 14, .que corresponde 
à de n. 0 15 de Plenário: 

"Acrescente-se onde couber o seguinte 
artigo: 

"Art. - l!: proibido o uso de fogo 
·nas florestas e demais formas de ve
getação." 

Ora, a emenda que vai ser enviada à CA.ma
ra, como aprovada pelo Senado, está Incom
pleta, porque a de n. 0 15 declara que deve 
ser acrescentado ao projeto um texto que 
corresponde a um artigo e a um parágrafo. 

Não me consta, absolutamente, que tives
se havido qualquer requerimento de desta
que ou que esta emenda tivesse sido aprova
da pelo Plenário, em parte. 

l!: o esclarecimento que peço a V. Ex.•, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nope!ra da Gama): 

O nobre Senador Aloyslo de Carvalho aca
ba de observar ter havido omissão com refe
rência à Emenda n.0 14, não tendo sido pu
blicada, nos avulsos distribuídos, uma parte 
constante da mesma. 

s. Ex.• tem razão. Assim, a Mesa retira a 
matéria da Ordem do Dia, para. que sejam 
feitas as correções, de modo que sua volta 
para discussão e votação se verifique em têr
mos regulares. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

Obrigado a V. Ex.• 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro) : 

Item 6 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei :do senado de n.o 75, de 1964, de au
toria do Sr. Senador Bezerra Neto, que esta
belece normas para a remessa e apreciação 
dos ates denegatórlos de registro sob reser
va do Tribunal de Contas da. União, no 
Congresso Nacional, e dá outras providên· 
clas, tendo Pareceres: sob n. 0 ' 339 e 340, 
de 1965, das Comissões de - Constituição e 
Justiça, pela aprovação, com substitutivo que 
apresenta; - Finanças, pela aprovação do 
substitutivo da Comissão de . Constituição e 
Justiça, com subemenda que apresenta. 

Há sôbre a mesa. emenda, que vai ser lida 
pelo Sr. 1.0-Secretárlo. 

l!: Ilda a seguinte: 

EMENDA N.• 2 

(Subemenda ao Substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça) · 

1) Acrescente-se como primeiro o seguinte 
artigo, renumerando-se os demais: 

"Art. -Nos casos previstos no § 

1.0 do art. 77 da Constituição, consi
derar-se-á desistência do contrato, 
pela entidade oficial contratante, 
com o conseqüente arquivamento dê· 
le, a. não Interposição, no prazo de 
30 <trinta.) dias, de pedido de recon-. 
slderação do despacho do Tribunal 
de Contas que lhe negar registro." 

2) Substitua-se o atual art. 1.0 , que passa-
rá a 2.0, pelo seguinte: 

"Art. -Havendo pedido de recon
sideração, o Tribunal de Contas, se 
não o acolher enviará o processo à 
Câmara. dos Deputados, no prazo de 
30 (trinta) dias, para pronunciamen
to do Congresso Nacional." 

Justificação 

l!: Impressionante o número de contratos 
que, encaminhndos pelo Tribunal de Contas, 
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chegam anualmente ao Congresso Nacional, 
a fim de que se manifeste sObre os atos que 
lhes negaram registro. 

· :S:les sobrecarregam demais o trabalho das 
duas Casas, em detrimento da tarefa legis
lativa. 

• 

bllca, que promove os Militares Veteranos da 

Segunda Guerra Mundial, licenciados do ser

viço at!vo e incluídos na reserva não-remu

nerada, terido Pareceres favoráveis, sob n.•• 

948, 949 e 950, das Comissões de Segurança 

Nacional, de Projetes do Executivo e de FI-

A subemenda que propomos procura reme- nanças. 
dlar a· sttuaçfio, fixando· a justa interpreta-

2 ção do dispositivo constitucional <art. 77, § 

1.0 ) que, em tais casos; faz depender do pro
nunciamento do Congresso Nacional a vi-
gêncla do contrato. 

Jll natural· que, se o órgfio fiscal contratan
te não se interessa em pedir reconsideração 
do despacho denegatório,. a essa omissfio 
seja dado o sentido de desistência. 

Sala das Sessões, em 9 de agOsto de 1965. 
- Cattete Plnbelro. 

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): 

Em dlscussfio o projeto, com.a emenda que 
acaba de ser Uda. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

O projeto sal da Ordem do Dia, para pro
nunciamento das Comissões sObre a emenda. 

Está esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Não há oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar; vou encerrar 

a presente sessão, designando para a próxi

ma a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Continuação da votação, em turno único, 

do Projeto de Lei da Câmara, n.• 129, 

de 1965 <n.• 2.847-B/65, na Casa de origem), 

de Iniciativa do Senhor Presidente da Repú-

Votação, em turno únfco, do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 147, de.1965 (n.• 2.939-B/65, 

na Casa de origem), de 1n1c!atlva do Sr. Pre

sidente da República, que aplica disposições 

daS Leis n. •• 2. 370, de 9 de deZembro de 1964, 

e 3. 765, de 4 de maio de 1960, aos Of!c!a!s

Erigenhe!ros da Reserva de: 2.• Classe da Ae

ronáutica convocados para o serviço atlvo 

(projeto Incluído em Ordem do Dia nos têr

mos do art. 171, n.• m, do Regimento In

terno), tendo Pareceres (orais) favoráveis 

das Comissões de Projetes do Executivo e de 
Finanças. 

3 

Votação, em turno únfco, do Parecer 

n.• 794, de 1965, da Comissão de ConstitUI
ção e Justiça sObre o Ofício n.• 249, de 12 

de março de 1965, em que o Sr. Procurador

Geral da Justiça do Estado da Guanabara 

solicita ·licença para· Instauração de processo 

criminal contra o Sr. Senador Nelson Ma

culan (parecer no sentido de ser a matéria 

submetida ao ·Plenário em votação secreta, 

com ressalvas dos Srs. Senadores Josaphat 

Marinho, Edmundo Lev!, W!Ison Gonçalves 
e Aloyslo de Carvalho). 

Discussão, em turno único, da redação fi

nal, oferecida pela Comissão de Redação, em 

seu Parecer n.• 978, de 1965, das emendas do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.• 145, 

i 
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de 1965 (n.0 2.874-M/65 na Casa de origem) 
que Institui o nôvo Código Florestal. 

5 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado n.0 19, de 1964, de autoria 
do Sr. Senador Edmundo Levl, que deter
mina a elaboração do Plano de Aplicação 

dos recursos de que trata o art. 199 da Cons
tituição, e dá outras providências, (projeto 

aprovado em primeiro turno, com emendá, 
em 10 do mês em curso) tendo 

PARECER, sob n.0 119, de 1965, da Comissão 
de Redação, com a redação do 
vencido. 

6 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n.• 3, de 1960, que dispõe 
sObre autorização para emissão de papel
moeda de curso forçado, tendo 
PARECERES 

(N.o• 304 a 308, de 1965) das Comissões: 

- de Constituição e Justiça 

1. 0 pronunciamento: 

favorável, com a emenda que ofe
rece sob n.0 1-CCJ; 

2.0 pronunciamento: 

solicitando audiência do :Mlnlstê
rio da Fazenda; 

3.0 pronunciamento (diligência não 
atendida): 
pelo arquivamento; 

- de Finanças 
1.0 pronunciamento: 

solicitando reexame da Comissão 
de Constituição e Justiça; 

2.0 pronunciamento: 
pelo arquivamento. 

'1 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n. 0 31, de 1964, de autoria do 
Sr. Senador Cattete Pinheiro, que dispõe 

sObre a equiparação ao crime ·de contraban
do ou descaminho, o deslocamento de café 
para destino diferente do autorizado pelo 
Instituto .Brasüelro do Café, tendo 
PARECERES 

I- Sôbre o proJeto: 
- da Comissão de Constituição e Jus

tiça 
1. o pronunciamento: 

- n. 0 329, de 1965, pela jurldicldade 
e constitucionalidade, sugerin
do audiência dos Mlnistêrios 
da Justiça, da Fazenda e da 
Indústria e do Comércio, por 
Intermédio da Comissão de In
dústria e Comércio; 

2.0 pronunciamento: 

- n.• 332, de 1965, pela aprovação; 
- da Comissão de Indústria e Comércio 

1.0 pronunciamento: 

- n.• 330, de 1965, solicitando audi
ência dos :Mlnlstérios da Jus
tiça, da Fazenda e da Indús
tria e do Comércio; 

2.0 pronunciamento: 
- n.• 331, de 1965, favorável. 

n- Sôbre as emendas de Plenário (n.0 

1 a 9): 

- da Comissão de Constituição e Justiça 

1. 0 pronunciamento: 

- n.0 858, de 1965, pela aprovação das 
de n.•• 1, 2 (com subemenda), 
3 (com subemenda), 4, 6 (com 
modificação) e 9; pela rejeição 
da de n.0 7 e pela prejudiclali
dade das de n.0 ' 5 e 8; 

2.• pronunciamento: 

(SObre a Emenda. Substltutiva da 
Comissão de Indústria e Comércio: 

- n. • 860, de 1965, pela aprovação, 
com as subemendas que apre
senta sob n. •• 1 e 2-CCJ. 

- da Comissão de Indústria e Comércio 
- n. 0 859, de 1965, pela aprovação das 

de n.•• 1, 2 (com subemenda 
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CCJ), 3 (com subemenda da cados pela indústria automobilística nacional, 
CCJ), 4, 6 (em parte) e 9; tendo 
pela rejeição da de n.• 7, pela 
prejudic!alldade das de n.•• 6 
e 8 e apresentando Emenda 
Substitut!va, consubstanciando 
as emendas aceitas. 

8 

Discussão, em 1.0 turno, do Projeto de Lei 
do Senado n.• 9, de 1966, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Tôrres, que toma obri
gatório às representações oficiais do Brasil 
no exterior o uso exclusivo de veículos fabri-

PARECERES, sob n.os 801, 802, 803 e 804, de 
1965, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela re
jeição; 

- Relações Exteriores, pela audiência 
das Comissões: de Economia e de FI
nanças; 

- de Economia, pela rejeição; 

- de Finanças, pela rejeição. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 30 
minutos.) 
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114.a Sessão da 3.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 10 de agôsto de 1965 

PBESID!NCIA DO SB. GILBERTO MABINBO 

As 14 horas e 30 minutos, acham-sjl 
presentes os Srs. Senadores: ' 

Edmundo Lev1 - Martins Júnior -
Cattete Pinheiro- Lobão da snveira.
Menezes Plmentel - Pessoa. de Queiroz 
- José Ermfrio - Hermann TOrres -
Heribaldo VIeira. - Jlllio Leite - Aloyslo 
de Carvalho - Antonio Balblno - Jo· 
saphat Marinho- Paulo Barros - Aa.râo 
Stelnbruch - Vasconcelos TOrres - Au· 
réllo Vla.nna. - Gilberto Marinho - Llno 
de :Mattos - Celso Branco - GU!do 
Mondln - Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (GDberto Marinho): 

A lista. de presença. acusa o comparecimen
to de 22 Srs •. Senadores. Havendo número 
legal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

o Sr. 2.•-secretário procede à leitura. 
da. ·Ata da sessão anterior, que é apro
vada sem debates. 

o sr. 1.•-secretá.r:lo lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 
MENS.\GEM 

N.0 297, DE 1965 

(N.• 578, na. origem> 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

Tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a ·.reconduçlío do Se· 
nhor João da Costa Pinto Dantas Júnior 
para membro do Conselho Ad!nlnlstrativo de 

Defesa EconOmlca (CADE>, nos têrmos do 
disposto no artigo 9.0 da. Lei n.• 4.137, de 10 
de setembro de 1962. 

Brasll!a, em 6 de agOsto de 1965. - R 
CasteUo Branco. 

"CURRICULUM VITAE" DE JOAO DA 

COSTA PINTO DANTAS JONIOR 

N ascldo no dia. 28 de agOsto de 1898, na 
cidade de Salvador, capital do Estado Fe· 
derado da Ba.hla., República dos Estados 
Unidos do Brasll. 

Bacharel em Ciências Jurfdlcas e Socla.ls, 
formado pela Faculdade de Direito da. Ba.hla, 
em 28 de dezembro de 1918, 

Promotor Público da. Comarca de Itabera
ba. - 1919. Promotor Público da. Comarca de 
Jacoblna - 1919 a 1921. Curador de Menores 
- 1926, 3.0-Procurador da Justiça. - 1959. 
Membro do Conselho superior do Ministério 
Público - 1936 a. 1944. 

JUiz Substituto da. Vara dos Feitos da. Fa· 
zenda Estadual e MUnicipal da. Comarca. de 
Salvador - 1922 a 1926, assumindo a. juris
dição plena por várias vêzes. 

Secretário do Govêrno do Estado da. Ba.hla 
- fevereiro de 1942 a. 30 de outubro de 1944. 
Secretário da Fazenda - de 10 de abril de 
1947 a 30 de junho de 1950; e de setembro 
a dezembro de 1961. Presidente do Conselho 
Administrativo do Estado da. Ba.hla, de 31 de 
outubro de 1944 a 1.0 de fevereiro de 1945. 
Secretário de Agricultura, Indústria e Co· 
mérclo, de 9 de setembro de 1959 o. 4 de jU· 
lho de 1962. Membro do Conselho Admlnls-
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tratlvo de Defesa Econôm!ca (CADE) - em 
1964. 

Professor de Geografia Geral e do Brasil 
no Ginásio da Bahla, de 1930 a 1931. Mem
bro, por designação do Govêmo Federal, de 
Baneas Examinadoras em vários estabeleci
mentos de ensino em Salvador: de Geografia 
Geral e do Brasil, 1924 a 1931. Professor de 
Direito Comercial da Escola Comercial Fe· 
rnin!na da Bahla, 1934 a 1945. Professor de 
Ciência da Administração da Faculdade de 
Ciências EconOmlcas da Universidade Cató
lica da Bahla, cátedra de que é ainda. ti
tular. 

. Comissão Elaboradora do Projeto de Lei de 
Organização Judiciária da Bahla - 1939 a 
1940. Comissão Elaboradora do Projeto dos 
Estatutos dos Funcionários Públicos Munici
pais do Estado da Bahla - 1939. Encarrega
do dos inquéritos contra atlvidades dos súdi· 
tos do Eixo, 1942 a 1943. Representante do 
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar 
na reunião do respectivo Conselho em Du
brov!nick (Iugoslávia) - 1956. 

Deputado Estadual na Ba.hla, de 1921 a 
1922, fazendo parte da Comtsslio de Policia e 
Mllícla e de Reforma do Código de .Processo 
do Estado. Deputado à Assembléia Consti· 
tu!nte no Estado da Ba.hla, em 1935 - Se· 
gundo-Secretário. 

Deputado à ASsembléia Legislativa da 
Bahla, de 1935 a 1937 - Primeiro Secretário. 
Deputado à Assembléia Constituinte Fe· 
deral em 1946. Deputado Federal pela UDN, 
representando a Bahla, nas Leglsla~as 

de 1946 a. 1951; 1951 a 1955; 1955 a 1959; 1959 
a 1962. Fêz parte das Comissões Permanen
tes: Agricultura, Indústria e Comércio; .cons
tituição e Justiça; Finanças; Orçamento; 
Economia e Diplomacia, da qual foi Presiden
te de .1955 a 1956; e de várias outras de ca
ráter especial. 

Membro do Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil - (Bahla) Segundo
Secretário e Primeiro-Secretário - 1936· 
i1946. Membro da Congregação da Faculda
lde de Direito da Bahla para o "quorum" 
julgador de vários concursos para ProfessO-

res Catedráticos - 1942 a 1943. Membro do 
Conselho Regional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), Bahla -
1960 a 1964. Membro do Conselho Nacional de 
Educandárlos Gratuitos na Bahla - 1964. 
Dlretor da companhia Fabril dos Fiais, Te
cidos de Juta - Bahla - de 1948 a 1964. 

Academia de Letras da Bah!a, ocupante da 
Cadeira n.• 4, de que é Patrono Sebastião da 
Rocha Pita. Instituto Genealógico da Bahla, 
ocupante da cadeira de que é Patrono Mello 
Moraes e Presidente Perpétuo e Membro Be
nemérito. Instituto da Ordem dos Advoga
dos da Ordem da Bahla. Instituto da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Membro Corres
pondente. Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahla - Orador e Sócio Benemérito. Insti
tuto Histórico de São Paulo - Sócio Cor
respondente. Instituto Histórico de Sergipe 
- Sócio Correspondente. Instituto Genealó
gico Brasileiro - Sócio Benemérito. Asso
ciação Costarrlquense de Ciências Genealógi
cas. Academia Histórica - Araldlca Della 
Clttà di Are!, Roma - Sócio Honorls Causa 
Associação Malorqu!na de Genealogia, So
ciedade de Numismática da Bahla. Sociedade 
Filatélica da Bah!a. Sociedade Cientifica de 
São Paulo. Grêm!o Literário da Bahla <ex
tinto) Membro de Mérito da Vinculación ele 
Cienclas y Letras da Argentina. 

(A Comissão de Economia.) 

COMUNICAÇÃO DE ELEIÇÃO E 
POSSE 

- da Mesa da Câmara MUnicipal de Arl· 
puana, AM; 

- da Mesa da Assembléia Legíslativa de 
Manaus, AM; 

- da Mesa da Câmara MUnicipal de Santa 
Isabel, PA; 

- da Mesa da Àssembléla Legislativa de 
Belém, PA; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Im· 
peratrlz, MA; 

- da Diretorla da União Artística Operá
ria Tlmbirense, Tlmblras, MA; 

- da Diretorla do Centro Artístico Timo· 
nense, Tlmon, MA; 

- do Prefeito Municipal de S. José, PI; 
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- da Dlretoria da Associação dos Operá
rios de Cedro, CE; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Apo
dl, RN; 

- da Mesa da Câmara Municipal dos Be
zerros, PE; 

- da Mesa da Câmara Municipal dos Ve
readores de Brejão, PE; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Ga
ranhuns, PE; 

-do Prefeito Municipal de Limoeiro, PE; 
- da Mesa da Assembléia. Legislativa cÍe 

Jolio Pessoa, PB; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Pal
mares, PE; 

- da. Mesa da. Câmara Municipal de Belo 
Monte, AL; 

- da. Mesa da Câmara Municipal de Ma.
celó, AL; 

- da. Mesa da. Câmara Municipal de S. 
José da. La.ge, AL; 

-da. Mesa da Assembléia Legislativa de 
Ma.celó, AL; 

-do Prefeito Municipal de General May
nard, SE; 

- da. Mesa da Assembléia Legislativa. de 
Aracaju, SE; 

- da Mesa. da Câmara. Municipal de Ba
lanópolls, BA; 

- da. Mesa da. Câmara Municipal de Belo 
Campo, BA; 

-:-- da. Mesa da Câmara Municipal de La
pa., BA; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Feira 
de Santana, BA; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Ibo
tlrama., ~A; 

- da. Mesa. da Câmara Municipal de Teo
lA.ndla, BA; 

-. da. Mesa da. Câmara Municipal de Santo 
Antônio de Jesus, BA; 

- da Dlretoria. do Sindicato dos Empre
gados no Comércio de Salvador, BA; 

- da Mesa da Assembléia Legislativa de 
Vitória, ES; 

- da. Dlretoria. do Grêmlo Lltero-Espor
tlvo Eurico Aguiar Sales, de Alegre, ES; 

- da. Mesa. da Câmara Municipal de AI· 
mas, GO; 

- da Mesa da Câmara. Municipal de Nova 
Veneza, GO; 

- do Prefeito Municipal de Planaltl
na., GO; 

- do Prefeito Municipal de Caracol, MT; 

- da. Dlretoria da União Campo-Gran-
dense de Estudantes, Campo Grande, 
MT; 

- da. Mesa da. CãmÍlia. Municipal de Co· 
rumbá, MT; 

- da. Mesa da. Câmara Municipal de GUI· 
ra.tlnga, MT; 

- da Mesa da. Câmara. Municipal de Mu
tum, MT; 

- da Mesa. da Câmara Municipal de Te
souro, MT; 

- da Mesa da. Câmara Municipal de .ál
varo Carvalho, SP; · 

- da Mesa da Câmara Municipal de Al
vares Florence, SP; 

- da Dlretoria. da. Associação dos Ferro
viários E.F. Slio Paulo-Minas, SP; 

- da Dlretoria da Câmara Municipal de 
Brotas, SP; 

-do Prefeito Municipal de Caielras, SP; 

- do Prefeito Municipal de Corumba-
tai, SP; 

- do Prefeito Municipal, de Itlrapuli, SP; 

- da Mesa da. Câmara Municipal de Paulo 
de Faria, SP; 

- do Prefeito Municipal de Presidente 
Epltáclo, SP; 

- do Prefeito Municipal de Santos, SP; 

- do Prefeito Municipal de Tejupá, SP; 

- do Prefeito Municipal de Argirita, MG; 

- do Prefeito Municipal de Alperca-
tc., MG; 

-do Prefeito Municipal de CurveJo, MG; 

- do Prefeito Municipal de Destêrro de 
Entre Rios, MG; 
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- do Prefeito Municipal de Januá.r!a, MG; 

- da D!retoria da Associação dos Praças 
Reformados da Policia Militar do Esta
do de Minas Gerais; 

• da Mesa da Câmara Municipal de Man
ga, MG; 

-da D!retoria da Cooperativa Agrária 
dos CafeicUltores da Região de Mante
na, MG; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Belo 
Oriente, MG; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de var
gem Bonita, MG; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Vila 
Matias, MG; 

- da Mesa da Assembléia Legislativa do 
Estado da Guanabara; 

- da Mesa da Assembléia . Legislativa do 
Estado do Acre; 

- da Diretoria da Associação dos Oficiais 
de Justiça do Distrito Federal; 

- da Diretoria da Sociedade Sul-America
na de Macrobiótica, Rio, GB; 

- da Diretoria da Academia Brasileira de 
Arte, Rio, GB; 

- do Presidente do Superior Tribunal 
Militar, Rio, GB; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Ara
rilama, RJ; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Bar
ra Mansa, RJ; 

- da D!retoria do Circulo Operário de 
Barra do Pirai, RJ; 

·· - da Mesa da Câmara Mun1cipal de Bom · 
Jardim, RJ; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Du
que de Caxias, RJ; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Ita-
peruna, RJ; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Ma
caé, RJ; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, RJ; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Rio 
das Flores, RJ; 

- da Mesa da Câmara Municipal de S. 
João de Meriti, RJ; 

- da Diretoria do Conselho Regional dos 
Corretores de Imóveis, Brasilla, DF; 

- da Diretoria da Associação Comercial de 
Taguatinga, DF; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de Anta
nina, PR; 

- da Mesa. da. Câmara Municipal de Ka
loré, PR; 

- da Mesa. da Câmara Municipal de Ma
riópolls, PR; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipal de S. 
AntOnio da Platina, PR; 

- do Prefeito Mun1cipal de s. Sebastião 
da Amoreira., PR; 

- da Mesa. da Câmara Mun1cipal de Brus
que, se; 

- da Mesa da Câmara Mun1cipa1 de 
Cunha Porá, se; 

- da Mesa. da Câmara Municipal de Cam
po Belo do SUl, SC; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Ma
ravilha, se; 

-da Mesa. da Câmara Municipal de No
va Trento, se; 

- da Dlretoria do Clube Caça e Tiro Vas
concelos Drumond, Itajaf, se; 

- da Mesa. da Câmara Municipal de POr
to Alegre, RS; 

-da Mesa da Assembléia. Legislativa do 
Rio Grande do Sul. 

MANIFESTAÇõES CONTRARIAS À 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA RE
GIÃO AMAZóNICA 

- Do Corpo Docente e Corpo Discente da 
Escola do Serviço Social de Manaus; 

- do Corpo Docente e Corpo Discente da 
FacUldade de Filosofia de Manaus; 

- do Dlretório Acadêmico da FacUldade de 
Filosofia. de Manaus; 

- do Dlretório Acadêmico da FacUldade de 
Ciênci~s EconOmicas de Manaus; 

- da Câmara Municipal de Marau, RS. 
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MANIFESTAÇõES CONTRARIAS À 

APROVAÇÃO. DO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N9 66/65 
CN.• 3.231/61, na Câmara), que modifica o 

a.rt. 132 do Decreto-Lei n.• 5.452, de 1-5-43 
(Consolidação das Leis do Trabalho - Au
menta para 30 dias as féria.s do trablllhador). 

- Do Clube dos Diretores dos Lojistas de 

Recife, PE; 
-da Associação Comercial de Recife, PE; 

- do Sindicato da Indústria de ExtÍ'aÇão 
de Mármores, Calcários e Pedreiras do 
Estado da Guanabara; 

-do Clube dos Lojistas do Rio de Janei
ro, GB; 

-do Clube dos Lojistas de Campos, RJ; 

-do Clube dos Lojistas de Santos, RJ; 

- do Clube dos Lojistas de S. Paulo, SP; 

-da Associação Comercial de Cruzei-
ro, SP; 

- da Associação Comercial de s. Bernar
do do Campo, SP; 

- da Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais; 

- do Clube dos Diretores dos Lojista.s de 
JUiz de Fora, MG; 

- da Associação Comercial e Industrial de 
Joinville, se; 

- das Associações Comerciais do Rio 
Grande do Sul; 

- do Centro das Indústrias de Passo Fun
do, RS; 

MANIFESTAÇõES FAVOMVEIS À 
PASSAGEM DO SERVIÇO DE AS
SIST.E:NCIA Ml!:DICA PARA O MI
NIST:i!:RIO DA SAúDE, NO SISTE
MA LIVRE ESCOLHA E SEGURO
.SAúDE 

- Do Lions Clube, de Araçatuba, SP; 
- da Associação Paulista de Medicina; 
- do Sr. Naef Curi, de Assis, SP; 
- da Associação Médica de Araçatuba, SP; 
- da Associação Médica de Sorocaba, SP; 

- do Presidente Regional da APM de 
Bragança Paulista, SP; 

-da Associação Médica de Santos, SP; 

- da Seção Regional APM, de S. José do 
Rio Pardo, SP; 

- da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas, SP; 

-da Associação Médica de Jundiaí, SP; 

- da Sociedade de Medicina de Presidente 
Prudente, SP. 

PARECERES 
PABECEB 

N.0 979, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Lei do Senado n.0 41, 

de 1965, que autoriza o Poder Executivo 

a doar um terreno ao Humaitá. •\tlétlco 

Clube de Niteróf, Estado do Rio de Ja

neiro, e dá outra.s providências. 

Relator: Sr. Heribaldo VIeira 

O projeto autoriza o Poder Executivo a 
doar ao Humaltá Atlético Clube um terreno 
situado na capital do Estado do Rio de 
Janeiro, no lote n.• 676, no local denominado 
Maru! Pequeno, medindo 14.260 m2 e con
frontando com o Cemitério de Maruí. 

Ainda o projeto declara que, "aprovada a 
presente Lei, fica o Humaitá Atlético Clube 
isento do pagamento de quaisquer quantias 
atrasadas que, porventura, esteja a dever 
à União Federal ou organização pertencente 
ao seu património, por efeito de arrenda
mento ou aluguel do terreno â que se refere 
o art. 1.0 desta Lei". 

Segundo afirma o autor do projeto, ao jus
tificá-lo, o citado clube é uma sociedade 
civil devidamente registrada, com 26 anos 
de existência, mas que não possui uma sede 
náutica. Nenhuma prova, entretanto, foi 
junta de que tem personalidade jurídica. 

Tem o clube um passado de glórias espor
tivas conquistadas em vários préllos, ocorri
dos em os anos de 1953, 1954, 1955, 1956 e 
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1957, nos quais se sagrou campeã.o de rústi· 
cas, contando, assim, com atletas de classe 
e merecendo, sem favor, os estimulas e a 
proteção do Poder Público. 

o• assunto tratado no projeto versa, posl· 
tlvamente, matéria financeira, pois visa . a 
desfalcar o patrimônio da União de bem que 
possui ·e, mais, concede Isenção de paga
mento de débito de locaçã.o. 

O art. 67, § 1.0 , da Constitulçã.o Federal, 
veda ao Senado a Iniciativa de lei sôbre 
matéria dessa natureza. E o art. 5.0 do Ato 
Institucional, de 9 de abril de 1964, estabe· 
lece que caberá, privativamente, ao Presiden
te da República a lnlciativa dos projetes de 
lei que criem ou aumentem a despesa pú
blica. 1!: bem verdade que o ora em aprêço 
não aumenta a despesa do erário. Mas de 
módo lnd!reto o faz, pois levará o erário a 
deixar de receber renda de locação de imóvel 
do seu patrimônlo e, mais, faz com que a 
União perca em favor do clube beneficiário 
da doação um imóvel que lhe dá. renda. 

Tem-se tolerado, nesta Comissão, que uma 
simples autorização ao Presidente da Repú
blica para realizai:' um determinado ato, como 
o de que trata o art. 1.0 dêsse projeto, cons
titui ·apenas outorga de uma faculdade de 
que o Poder Executivo usará. ou não, pelo 
que poderá o projeto, assim redigido, ter 
trânsito no. Legislativo, sem .maior agravo 
constitucional. Mas ocorre que o art. 2.0 do 
projeto em estudo já. não configura uma 
simples autorizaçã.o. Expressa, claramente, 
concessão de cancelamento de débitos de 
locaçã.o. 

Assim, sem desconhecer os altos méritos 
da proposição, somos constrangidos a recusar 
aprovação ao projeto, pela sua evidente ln· 
constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em 4 de agôsto de 

1965. - Afonso Al'lnos, Presidente - Herl· 
baldo Vieira, Relator - Wilson Gonçalves, 
com restrições - Aloysio de Carvalho -
Edmundo Levi, com restrições - Menezes 
Pimentcl. 

PARECER 

N.0 980, DE 1965 

da Comissão de Constltulção e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado n.• 22, 

· de 1965, que modifica a Lei n. • 1.711, de 
28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Fun~ 
clouárlos Públicos Civis da União). 

Relator: Sr. Aloyslo de Carvalho 

Ao Projeto de Lei do Senado n.0 22, de 
1965, sõbre cuja constitucionalidade opina· 
mos ·favoràvelmente, pelo Parecer n.• 712, de 
27 de abril último, apresentou a Comlsslio de 
Serviço Público emenda substitutlva, sôbre a 
qual nos cumpre, agora, pronunciamento. 

Essa emenda dá melhor. redaçã.o ao artigo 
35 da Lei n.• 1. 711, de 28 de outubro de 1952, 
que o projeto em causa pretende alterar, dls· 
pondo que no ato de nomeação de servidor 
para cargo público para cujo provimento se 
exija diploma universitário, bem como nos 
atas· posteriores atlnentes à sua vida funcio
nal, seja feita, obrlgatôrlamente, referência 
ao respectivo titulo profissional. 

Nada há a opor à emenda, do ponto de 
vista de sua constitucionalidade, . devendo, 
entretanto, a remissão do seu artigo 1.0 

abranger tanto o artigo 35 da Lei n.0 1. 711, 
quanto o seu parágrafo llnlco, assim que 
esta não sofra nenhuma modificação subs
tancial. Para êsse fim, apresentamos a se
guinte 

SUBEMENDA A EMENDA DA C.S.P.C. 

Leia-se: 

Al't. 1.• - o artigo 35 e seu parágrafo 
único da Lei·n.• 1. 711, de 28 de outubro de 
1928, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

"No texto do ato de nomeação de fun· 
cioná.rlo público civil da União para. car
go cujo provimento se exija diploma de 
conclusão de curso superior, bem assim 
em todcs os demais atos admlnlstratlvos 
atinentes à sua vida 'funcional, é obriga
tória referência especial ao respectivo ti
tulo profissional. 
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Parágrafo único - Ao entrar em exerci
cio, o funcionário apresentará ao órgão 
competente os elementos necessários ao 
assentamento individual." 

Art. 2.• - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições· em contrário. 

Sala das Comissões, em 4 de agOsto de 
1965. - Afonso Arlnos, Presidente - Aloyslo 
de Carvalho, Relator - Edmundo Levi -
WUson Gonçalves - Menezes Pimentel -
Heribaldo Vieira. • • 

PARECER 
N.• 981, DE 1965 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
n. • 24, de 1965, que dispõe sôbre o pa
gamento de gratificação anual, a título 
particlpacional, por emprêsas de fins 
lucrativos, e dá outras providências. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

Dispõe o presente projeto sõbre o paga
mento de gratificação anual, a titulo 
particlpacional, por emprêsas de fins lu
crativos, e dá outras providências. 

2. A Constituição Federal, em seu artigo 
157, Item IV, estabelece que a legislação do 
trabalho e a da previdência social terão que 
disciplinar a participação obrigatória e di
reta do trabalhador nos lucros da emprêsa, 
nos têrmos e pela forma que a lei deter
mina. 

3. A proposição, como se vê, teria por ob
jetivo complementar a Carta Magna, atra
vés da regulamentação do mencionado pre
ceito. 

Maior deveria, assim, ser a nossa atenção 
para com a · presente iniciativa, que versa 
assunto de tal importância, até hoje ainda 
não disciplinado em lei, apesar de a Cons
tituição já estar às vésperas de completar 
vinte anos de existência. 

4. Acontece, no entanto, que a proposição 
está superada, pois outra, versando a mes
ma matéria, já . a antecedeu na Comissão 
de Redaçtio nesta C[lsa. 

Em verdade, o Senado já aprovou o Pro
jeto de Lei n.• 96, de 1963, que dispõe sõbre 
a participação do trabalhador nos lucros 
das emprêsa.s, sõbre a democratização do 
capital destas e a participação do traba
lhador rural na exploração das proprie
dades agropecuária.s. 

Há em tramitação na Câmara dos Depu
tados projeto oriundo de Mensagem do Sr. 
Presidente da República (n.• 302/65), que 
se assemelha a esta proposição. 

Atenta a êstes argumentos, a Comissão 
opina pela anexação dêste projeto àquelou
tro, na oportunidade regimental. 

Sala das Comissões, em 2 de junho de 
1965. - Afonso Arinos, Presidente - Me
nezes Pimentel, Relator - Jefferson de 
Aguiar - Ruy Carneiro - Edmundo Levi 
- Heribaldo Vieira - Josaphat Marinho 
;.... Aloysio de Carvalho. 

PARECER 
N.• 982, DE.1965 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
sôbre o Projeto de Lei do Senado n. • 7, 
de 1965, que modifica a forma de paga
mento do 13. • mês de salário, instltuido 
pela Lei n.• 4.090, de 13-'7-62; 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 

A Lei n,0 4.090, de 13-7-62, instituiu a gra
tificação de Natal para os trabalhadores, 
mandando o empregador pagar, no mês de 
dezembro. de cada ano, a todo empregado, 
uma gratificação salarial, independentemen
te da remuneração a que fizer jus, corres
pondente a 1/12 (um doze avos) da remu
neração devida em dezembro, por mês de 
serviço do ano correspondente. 

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 
n.• 1.881, de 14 de dezembro de 1962. 

A lei foi inspirada no desejo de contribuir 
para minorar as dificuldades do trabalha
dor, crescentes com o imoderado aumento 
do custo de vida. Mas não obedeceu a ne
nhuma técnica de uma boa polftica salarial, 
pois não se fixou no outro elemento de sua 
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objetlvidade e da sua vivência, .. que era a 
fonte pagadora do salário lnstltuldo. 

E o resultado foi a dificuldade da sua 
aplicação logo no seu primeiro ano exe
cutório. 

Os orçamentos das emprêsas foram sub· 
vertidos pela abrupta Intervenção estatal no 
seu domfn!o privado. 

Não tlnhamos a êsse tempo um órgão de 
contrOle salarial que permitisse ao Congresso 
libertar-se do empirismo com que elaborou 
a lei em questão. Só em 17 de julho de 1963 
foi publicado o Decreto. n.0 52.275, que lns· 
tituiu o Conselho Nacional de Politica Sa· 
larial. 

Não · conseguindo aquelas condições de 
~eqUidade social no conjunto das categorias, 
a sua aplicação exigiu sacrifícios do próprio 
Govêrno, que teve muitas vêzes de subsidiar 
emprêsas para que cumprissem o Imperativo 
legal, além de ter propiciado movimentos 
altistas no mês dos festejos natalinos. 

Vivendo o problema, nos seus agudos as
pectos, o Govêrno não parou de estudar e 
Investigar soluções, que facilitassem a apli
cação da lei. 

Houve mesmo . vozes conselheiras da revo
gação da lei. 1!: o próprio Senador Faria 
Tavares, autor dêste projeto, quem, ao jus
tificá-lo, corrobor6. noticias, que a Imprensa 
divulga, de que o Senhor Presidente da Re
pública cogitava de enviar ao Congresso 
proposição com o mesmo objetivo. 

A lei manda que se efetue o pagamento 
da gratificação salarial no mês de dezembro .• 
de uma só vez, ou parceladamente, mas, tO· 
das as parcelas, dentro dos 31 dias do mês 
de dezembro, de cada ano. 

No projeto em exame, a gratificação sala
rial, estabelecida na Lei n. 0 4;090, será. paga 
em duas parcelas Iguais, uma no dia em que 
terminar o período regulamentar de férias, 
outra entre os dias 1.0 de setembro e 20 de 
dezembro de cada ano. Prevê também duas 
hipóteses que podem ocorrer, a saber: se o 
empregado em um exercício não gozar férias, 

o pagamento se fará. integralmente, na for
ma da Lei n.0 4.090, isto é, no mês de de
zembro de cada ano: se o empregado, no 
mesmo exercício, gozar mais de um período 
de férias, apenas o primeiro será. considera
do para o efeito da lei, Isto é, o pagamento 
se fará como ficou estabelecido para os ca
sos gerais: uma parte quando tennlnar o 
período do gOzo das primeiras férias e outra 
parte entre os dias 1.0 de setembro e 20 de 
dezembro de cada ano. 

Os dispositivos da Lei n.0 4.090, segundo 
dizem os jornais, foram Integralmente con
templados no anteprojeto do Código de Tra
balho, de que é autor o Professor Evaristo 
de Morais Filho, constituindo o art. 64 e 
parágrafos do mesmo. 

:ll:ste jurista, em entrevista que concedeu 
no Correio da. Manhã, manifestou-se con
tra o .parcelamento do pagamento do 13.0 

mês, assim dizendo: "Fragmentá-lo, slgnl· 
ficará. favorecer a fraude, a negociação do 
seu pagamento juntamente com a Importân
cia das férias, sem o gOzo destas, em prejuízo 
do empregado. Ficando a escala de férias 
na dependência do empregador (pela lei 
cabe a êste organizar a escala ·das férias de 
seus empregados) e tendo êle a seu favor to
do um novo exercício (o ano seguinte de
pois de adquirido o direito), poderá. o empre
gado receber a segunda parcela do 13.0 salá
rio aviltado pela Inflação." 

O projeto do Senador Faria Tavares pro
cura minimizar o perigo apontado pelo Pro
fessor Evaristo de Morais Filho, que pode 
ocasionar o pagamento fraclonado do 13.0 

mês, no que toca à possível depreciação da 
moeda quando tiver de ser paga a segunda 
parcela. Assim é que diz o projeto no pará
grafo único do art. 1.0 : "Havendo alteração 
de salário do empregado no período que de
correr entre o pagamento das duas parcelas, 
ao valor da segunda será. acrescida a dife
rença correspondente · ao aumento verlfi· 
cado." 

O projeto nada tem que o Inquine na es- · 
fera jurídico-constitucional, todavia, acha
moa que deve aguardar a Iniciativa governa-
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mental, que já. . teve Ingresso na. outra. Ca.sa. 
do Congresso a.tra.vés da. Mensagem Presi
dencial n.• 302, de 1965, publica.da no "D!á.r!o 
do Congresso Nac!ona.l", de 26 do mês últi
mo, e que a.companha. êste parecer, para. que 
seja apreciado conjuntamente com a mesma. 

· Sala. das Comissões, em 2 de junho de 
1965. - Afonso Arlnos, Presidente - Herl
ba.ldo VIeira., Relator - Josaphat Marinho 
- Menezes· l'lmentel - Edmundo Levi -
Ruy Carneiro - Jefferson de Acular •
Aloyslo de Carva.lho. 

O SR. PRESmENTE (Gllberto .Marinho): 

Está finda. a leitura do Expediente. (Pau· 
sa.) 

Sôbre a mesa, requerimentos de Informa.· 
ções, que vão ser lidos. · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMEN'rO 

N.• 528, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a. letra. regimental, 

requeiro Informe o Poder Executivo, através 

do Ministério da. Indústria. e do comércio -

Departamento de Seguros Privados e Caplta· 

l!za.ção -, quantos seguros rela.cionados com 

roubos de automóveis foram pagos pelas di· 

ferentes companhias segura.doras, em 1964 e 

primeiro semestre de 1965, e qual foi o mon

ta.nte dêsses pagamentos? 

Sa.la das Sessões, em 10 de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos 'rõrres. 

REQUERIMENTO 

N.0 529, DE 1965 

Sr. Presidente: 

Na forma regimental, requeiro ao Poder 
Executivo, a.través do Ministério da. Justiça 
- Departamento Federal de Segura.nça Pú
blica -, as seguintes lnforma.ções: 

1 - Segundo as queixas registradas pelas 
repartições pol!clo.l.s; Informar o tota.l 

dos a.utomóve!s de pa.sse!o roubados 
em todo o pa.fs, dura.nte o a.no de 1964 
e. primeiro semestre de 1965; 

2 - do total dos carros de passeio rouba.
dos no penado reefrtdo no Item 1, ln· 
formar quantos foram recuperados; 

3 - esclarecer com detalhes se os carros 
que foram recuperados o foram na. 
própria. cidade em que se perpetrou o 
roubo, ou em outras cidades, ou mes
mo em outros Estados da Federa.ção; 

4 - mencionar fatos reveladores da parti
cipação da Polfcla Rodovlá.r!a Federa.l 
na recuperação de carros roubados e 
na captura dos respectivos ladrões, 
durante 1964 e primeiro semestre de 
1965; 

5- Informar sObre as medidas postas em 
prática. pelo Departamento, em todo o 
território nacional, para reprlm!r o 
roubo de a.utomóvels. 

Justlflca.çio 

Nio nos propomos a solucionar nenhum pro
blema, com a formulação dêste requertmen· 
to de Informações, mas desejamos levantar 
o véu sObre o assunto que pode ser cons!de· 
rado entre os mais graves que a.fetam a se~ 
gurança pública no Pa.fs - e grave, sobretu· 
do, pela aparente indiferença das autor!dà.· 
des policiais à apuração de roubos de auto
móveis, sob a.lega.ções vá.r!as, que não podem 
ser a.celtas. 

O roubo de automóveis constitui, sem dú
vida, problema universal. Ocorre em todos os 
países, em todos os continentes. Do ponto de 
vista. meramente esta.tfstico, consideramos 
norma.l que também ocorra no Brasil. O que 
não podemos aceitar é a omissão da. Policia 
frente ao assunto. E essa. omissão, em nosso 
entender, evldencla.-se pelas dezenas de rou
bos de a.utomóvels, verificados diàr!amente, 
de Norte a Sul do Pais, e pelos raros casos 
de que temos conhecimento em que as au
toridades pol!cia!s conseguiram devolver ·ao 
proprletá.r!o o carro roubado. 

Demonstração Impressionante de pouco ln· 
terêsse da Policia, para Identificar e apreen-
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der um carro roubado, roi obtida recentemen
te, através de reportagem programada pela 
revista Quatro Rodas - especializada em as-

• 
suntos automobilísticos - c publicada cm 
seu número de junho do corrente ano. 

A referida reportagem, intitulada Trinta 
. Dias dentro de um Volks roubado, conta a 
história de dois repórteres que no dia 22 de 
março registraram, em repartição pollcial de 
São Paulo, o desaperec!mento de um sedá 
Volkswagen, com o fornecimento de todos os 
dados pedidos sôbre o veiculo. Posteriormen
te a Isso, durante 30 dias, os repórteres con
duziram o carro em todos os sentidos, ex
tensivamente, dentro da cidade de São Paulo 
e nas estradas que para ela convergem -
sem que fôssem incomodados pela Policia. l!: 
verdade que os motoristas chegaram a ser 
advertidos e multados por inspetores de 
trânsito, mas o interêsse demonstrado pela 
Policia não passou dai. 

Diante de um fato como êsse, compreen
de-se, sem qualquer dificuldade, por que a 
maioria dos carros desaparecidos jamais é 
localizada pela Policia. 

O raciocínio que, ao que se diz, preside a 
essa estranha conduta de alheamento ao 
roubo de veiculas, por parte das autoridades 
policiais, é que quase todos estão segurados 
- e, assim, seus proprietários serão indeni
zados pelo prejuízo. 

Trata-se, é claro, de má desculpa. Primei· 
ro, porque a obrigação da Policia diante de 
roubos, grandes ou . pequenos, é mexer-se; 
para Isso, entre outros fins, ela foi criada e 
é mantida. Segundo, porque nem todos os 
carros roubados estão no seguro, Terceiro, 
porque, se as companhias de seguro pagam 
os valôres segurados, êsse dinheiro em 
qualquer hipótese está saindo de algum lu
gar, está sendo subtraído a fins de interêsse 
coletivo para beneficiar individuas, isolada· 
mente. 

E os Individuas beneficiados são, afinal, os 
ladrões de carros, que se locupletam, sem se
rem incomodados. 

Não sabemos até que ponto o DFSP con
trola o assunto em todo o país. Mas, se não 

controla, deveria controlar, pois, de confor
midade com a legislação que rege seu funcio
namento, os roubos de carros estão, quase 
todos, enquadrados naquela categoria de fa
tos pollc!ais situados simultâneamente na 
área de dois ou mais Estados da Federação. 

Procuraremos complementar as informa
ções, ora soUc!tadas, encaminhando, também 
hoje, outro requerimento de informações di· 
rigido ao Ministério da Indústria e do Co
mércio, para que através de seu Departamen
to de Seguros Privados e Capitalização in
forme o que foi pago em 1964, a. titulo de 
seguro, pelos carros roubados e não locali
zados em todo o Pais •. 

De posse dêsses dados, partiremos para ou
tras providências na área do Legislativo, sô
bre o grave problema. 

Sala das Sessões, em 10 de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 
N.0 530, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a letra regimental, 
requeiro informe o Poder Executivo, através 
do Ministério da VIação e Obras Públlcas -
R.F.F. S/ A e E.F. Leopoldina-, por que mo
tivos. os empregados na E.F. Leopoldina, na 
categoria de fundidores, caldelreiros, pinto
res, soldadores e ferreiros, lotados nas ofici
nas de Campos, Macaé, Cachoeira de Ma
cacu, Governador Portela e Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, não têm recebido a taxa 
de insalubridade a que têm direito e que foi 
suspensa sob o pretexto de que seria baixada 
nova portaria a respeito, e por que a referi
da portaria a~da não foi pubUcada? 

Sala das Sessões, em 10 de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 
N.0 531, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a letra regimental, 
requeiro Informe o Poder Executivo, através 
do Ministério da Indústria e do Comércio -

I 
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IAPI -, se o referido Instituto receberá mer- mente aos Ministérios da Indústria e do 
cadorias para pagamento dos débitos dos ln- Comércio,· Viação e Obras Públicas e Saúde. 
dustriais, e, em caso positivo, qual será. o (Pausa.) 

destino dessas mercadórias recebidas? 

Sala das Sessões, em lO de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 

N.• 532, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a letra. regimental, 
requeiro informe o Poder Executivo, através 
do Instituto Bras!le!ro do Café, qual o mon
tante de . sacas de café que está. sendo ar
mazenado em Carapicufba, junto à estação 
rodoviária, Estado de São Paulo, para ser 
queimado e os motivos de tão desastrosa 
medida? 

Sala das Sessões, em 10 de agOsto de 1965. 
-Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 

N.0 533, DE 1985 

Sr. Presidente: 

Requeiro, regimentalmente, se oficie ao 
Senhor Ministro do Trabalho e Previdência 
Social, para que Informe se pretende aumen
tar o número de fiscais de trabalho no Es
tado do Rio, a fim de que se proceda com 
mais eficiência à fiscalização das Leis Tra· 
balhistas nos Munlclplos fluminenses. 

Sala das Sessões, em lO de agOsto de 1965. 
- Aarão Stelnbrucb. 

O SR. PRESIDENTE (Gllberto Marinho): 

Os requerimentos que acabam de ser lidos 
lndependem de apelamento e de deliberação 
do Plenãrio; de acOrdo com o art. 213, letra 
d, ·do Regimento Interno, serão publicados e, 
em seguida, despachados pela Presidência. 
(Pausa.) 

A Presidência deferiu, hoje, os seguintes 
requerimentos de informações, apresentados 
na Sessão de ontem: n.0a 525, 526 e 527, do 
Sr. Senador Vasconcelos TOrres, respectiva-

Há. oradores inscritos. O primeiro é o no

bre Senador Aarão Steinbruch, a quem dou 

a palavra. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

(Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, da mesma sorte que a jus
tiça fiScal ordena a eqJUtatlva divisão dos 
Onus tributários entre os contribuintes, por
que repugna sejam os recursos do Erário 
custeados pelos menos afortunados - e dai 
porque as modernas legislações tendem à 
abolição dos tributos ind!retos ·- também 
aquêles sacr!flcios Impostos pela recuperação 
financeira devem ser repartidos segundo as 
posses dos contribuintes. Mas não é Isto o 
que está ocorrendo no Brasil. Determinadas 
medidas de deflação, que apareciam drásti
cas, desde o inicio do atual Oovêrno e hoje 
começam a impressionar, como se observa 
nos jornais, até os norte-americanos, que lhe 
batiam palmas, revelando, porém, já agora, 
como credores, sua preocupação, não foram 
os sacr!flcios eqüitativamente distribuídos. 

Vamos analisar algumas delas. 

Comecemos pelo empréstimo compulsório 
- cuja nomenclatura encerra uma contra
dição, pois tOda contribuição obrigatória 
para o Estado é tributo - atingindo os ren
dimentos superiores a seiscentos mn cruzei
ros. Quem o paga? O funcionalismo público 
e os assalariados. Os que vivem de negócios, 
os que exercem profissões liberais poderão 
sonegá-lo, como sonegam o ImpOsto de renda. 
Então, se o fazem, êsse Onus fiscal - que 
não é outra coisa - está sendo injustamente 
distribuído. 

Ainda recentemente, o Oovêrno mandou 
financiar o consumo de automóveis e mate
rial eletrodoméstlco. Com exceção dos moto
ristas profissionais, que têm no automóvel 
um instrumento do seu trabalho, só escassa 
minoria pode adquirir êsse bem, que não é 
necessàriamente suntuárlo em outros palses 
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desenvolvidos, mas o é, no Brasil, só acessível 
a privilegiada minoria. Qual a proporção de 
funcionários públicos que podem adquirir um 
automóvel, mesmo financiado pela Caixa 
Económica? Sabemos que é francamente ri
sivel. Os humildes "barnabés" da Unilío 
também não podem adquirir geladeiras e te~ 
levisores, as primeiras pràtlca.mente sem ser
ventia, desde que não têm condições, em sua 
gritante maioria, para armazenar nelas ali
mentos por mais de quarenta e oito horas. 
Multo menos televisor, devendo contentar-se 
com os rádios mais modestos, que já pos
suíam, de outros tempos menos dolorosos. 

• Enquanto Isso, não se conteve, nos llmltes 
prometidos, o aumento do custo de vida. 
J1:le já subiu, até julho, em mais de trinta 
por cento, enquanto, no ano passado, sob o 
atjlal Govêrno, se elevara em mais de se
tenta por cento, a partir de abril Decerto, o 
proletariado, em geral, sofreu demasiado com 
Isso, pois o último salário·mfnlmo, que lhe 
fôra decretado, não atendia ao aumento do 
custo de vida verificado em 1964 e, já agora, 
apresenta-se desvalorizado em um têrço do 
seu poder aquisitivo. 

Mas a pior situação é a do funcionalismo 
público federal, que aguardava, como era na
tural e costumeiro, a melhoria dos seus ven
cimentos, na proporção mesma em que se 
decretara a alteração do· salário-mln!mo.- En
tretanto, o que ocorre é que, além de nii.o ter 
tido uma revisão salarial correspondente à 
da desvalorização da moeda no ano passado, 
sua situação se agravou, já êste ano, com 
êsse aumento do custo de vida declarado por 
um órgão oficial, que é a Fundaçl!.o Getúlio 
Vargas. 

Há uma situação de fome, no selo do fun
cionalismo, principalmente o mais .modesto, 
numa faixa que representa setenta por cen
to do seu total. Quanto aos que ganham 
mais de seiscentos mil cruzeiros, ainda tive
ram que desembolsar o empréstimo compul
sório. Enquanto se financiam fabricantes de 
automóveis e de material eletrodoméstlco, 
reduz-se o funcionalismo e o proletariado à 
penúria, que é a mlnlma condição de sub
consumo. Adln.nta a essas Indústrias o pa-

liatlvo do financiamento parcial de .uma fai
xa de consumidores, se baixa, assustadora
mente •. a capacidade de compra de mais de 
noventa por cento da população? 

O Sr. Heribaldo Vieira: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. AARilO STEINBRUCH: 

Com todo o prazer. 

O Sr. Herlbaldo Vieira: 

V. Ex.• está mencionando o mfnlmo, por
.que, na verdade, o que estamos vendo são 
as fábricas se fecharem e o desemprêgo cres
cendo, assustadoramente, no Brasil. Os jor
nais de hoje dll.o que o desemprêgo, em Re· 
clfe, vem ocorrendo em massa. 1!: o que ve
mos em vários Estados, Inclusive no meu 
pequeno Estado, atingido por uma sêca ter
rível, que nl!.o permitiu as plantações. Nós, 
que produzíamos para o nosso próprio con
sumo, somos, hoje, um Estado que recebe 
da Bahia ovos, legumes e cereais. A penúria 
em Sergipe é grande, como no Brasil Intei
ro. E tudo Isso vem concorrendo para co
locar o povo brasileiro em situaçll.o de ver
dadeira subnutriçlío. 

. O SR. AARAO STEINBRUCH: 

Multo obrigado pelo aparte. esclarecedor e 
mUito oportuno de V. Ex.•. Realmente,. a si
tuação é difícil; urge, evidentemente, que 
o Oovêrno modifique a atual orientação da 
politica econOm!co-flnanceira. 

Decerto ninguém se recusaria a um sacr!
ficlo, a bem do Erário e do nosso equUibrio 
financeiro, se justamente dlstribufdo. Mas 
condenar uma classe, sem a qual o Estado 
não existiria, não poderia cumprir as suas 
funções, eqUivale, de um certo modo, a des
trUir a Nação, 

Conheço casos de funcionários públicos 
que, premidos por angustiosa situação, estão 
empenhando objetos e vendendo outros, por
que não podem, com o dinheiro que perce
bem, fazer face ao aumento do custo de 
vida, nem mesmo adquirir gêneros de pri
meira necessidade. 
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Quando os tributos ascendem, desapieda
damente, é comum dizerem os financistas, 
referindo-se aos contribuintes, que •:não se 
deve matar a galinha dos ovos de ouro". Que 
dizer-se, porém, quando se levam à inanição 
econÕm!ca os · serVIdorés do Estado, os que 
promovem o andamento da máqUina buro
crática, os que tornam uma realidade física 
e humana a ficção jurídica do Estado? 

Aliás, anuncia a classe dos funcionários 
públicos - os previdenc!ários - que, de 
amanhá em diante - segundo li nos jor
nais -, usarão luto na lapela, em sinal de 
protesto, até que a classe seja beneficiada. 
1!: preciso que o Govêrno atenda aos recla
mos dos funcionários, concedendo-lhes pe
queno aumento para fazerem face à elevaçAo 
do custo de vida, ou, pelo menos, para que 
possam comprar os gêneros de primeira ne
cessidade. O preço dêstes, como disse, .no ano 

. . 
passado, de abril a dezembro, sofreu aumen-
to de 70% e, êste ano, já atingiu a. mais 
de 30%. 

Se o custo de vida subiu cem por cento, 
desde o último reajustamento do funciona
lismo, então, clara e evidentemente, foi di
nl!nuldo para metade o seu poder aquisitivo. 
Suportar semelhante corte alguns dias, ou 
meses, é . poss!vel; não mala de um a.no, sem 
a total pauper!zação. O funcionalismo não 
tem mala onde cortar em suas despesas. 
Também não podem dedicar-se êsses servi
dores públicos a outras at!vidades, que as ho
ras restantes da sua jornada já as t!nllam 
empregadas em outras tarefas, para suprir 
as deficiências do seu orçamento doméstico. 
E mesmo horas inda lhe restassem, onde en
contrar mercado de trabalho? E se o encon
trassem, quem os substituiria nas tarefas bu
rocrátii:as? Alegar-se-á que os concursos 
para o serviço público têm, sempre, excesso 
de candidatos. Decerto, isso ocorre onde a. mi
séria é maior, com a parada de desenvolvi
mento que se vem observando. 

Será que o Govêrno não percebe a situação 
desesperadora do seu funcionalismo? Será 
que faz ouvidos de mercador aos seus apelos, 
tão Insistentes quanto lhes permite a l!ber-

dade de apenas reclamar, sem nenhuma 
outra arma. que a da mão estendida à esmo
la do Erário? 

Quem observou o aumento do custo de vida 
no· mês de julho há de ter verificado a drás· 
tlca ascensão dos aluguéis. Ora, no Rio de 
Janeiro, em São Paulo; em Belo Horizonte, 
em Brasllla, nas capitais tOdas, nas cidades 
industrializadas - em todos os meios huma
nos onde há maior concentraçAo de funcio· 
nários federais - ninguém ignora. que o alu
guel absorve percentuais elevadlsslmos das 
despesas domésticas. Em alguns casos, chega 
a absorver sessenta por cento dos salários. 
Não há apartamento de dola quartos, no Rio 
de Janeiro, que se alugue por menos de du
zentos mil cruzeiros. 

E, ainda, agravamento Imoderado se tem 
verificado nos últimos meses no fornecimen
to de energia elétrica ..• 

O Sr. Herlbaldo Vieira: 

E de água. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

.. : e de água, como V. Ex.a muito bem 
observa. Aqui em Brasllla, êsse aumento há 
bem pouco foi de 80%. 

Parece que a compra da AMFORP, pelo 
Estado, que combatemos, deternl!nou, confor
me denunciamos à Nação, em seguida, a ele· 
vaçáo dos preços das tarifas de fornecimento 
de energia elétrica. 

Se um funcionário ganha 400 mil, o alu
guel .absorverá cinqUenta por cento da sua 
paga. Anteriormente, êsse apartamento era 
alugado por 100 m!l cruzeiros. 

Quanto a essa correção monetária que se 
aplicou ao · aluguel, há pouco, parece que o 
Conselho Nacional de Economia se reuniu e 
declarou que, no comêço de agOsto, será de 
20 por cento no aluguel, sem haver contra
partida no aumento dos vencimentos perce
bidos pelos funcionários públicos e no au
mento de salários dos trabalhadores. 

Foi duplicado o preço do aluguel. Se apa
rece, nas estatlsticas, um aumento geral de 
vinte por cento, por exemplo, isso se deve a 
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que as locações mais recentes, também nume
rosas, sofreram menor majoração. Mas, mes
mo que o aumento se verificasse, para todos, 
na proporção revelada pela Fundação Getú
lio Vargas em julho, terá sido de grande re
percussão nos orçamentos domésticos dos que 
não são proprietários. 

Qualquer um dos senhores senadores, que 
conheça funcionários federais de nlvel médio 
de vencimentos, pode indagar-lhes sObre a 
terrlvel situação que vêm atravessando: é 
notório, pelos seus órgãos representativos 
proclamada, que não a suportam mais. · En
tretanto, o Govêmo não lhes ouve os apelos: 
está muito preocupado com o saneamento da 
moeda, com um Orçamento sem "deficit" ou 
de "deficit" fictlcio, com fingir uma. situação 
de equillbrio que não existe, quando uma 
classe inteira, justamente a que diretamente 
serve ao Estado, passa fome, proletarizada, 
pauperiza.da, nos limites da misera.biUdade. 

Seriam necessários dados, depoimentos, in
formes, declarações, manifestos, para nustrar 
uma situação de todos conhecida? Duvido 
que haja, neste Plenário, quem duvide da ne
cessidade urgente de melhorar os vencimen
tos do funcionalismo da União. Duvido nllo 
tenha percebido o Presidente da República 
que a ·situação dos servidores federais é in
sustentável. Então, por que pretender Igno
rá-la? Por que já não velo essa mensagem do 
Executivo, atendendo aos justos e desespe
rados reclamos do funcionalismo? 

A resposta está em que à. politica econô
mico-flnanceira é comandada pelos que não 
passam necessidades, os que 'têm casas pró
prias, os que não possuem ma!s4fühos a'eiiu
car e a alimentar, em suma, os que alcan
çaram o fim de carreira, com vencimentos ou 
rendas bastantes, para que a inflação não 
os desgaste. 

Se assim a União trata os seus servidores, 
que atenderam a todos os apelos de melho
ria dos serviços, tanto que a arreca.daçlío me
lhorou e já não se apontam desonestidades, 
nem mais enriquecimento ülcito dos buro
cratas. nem abandono das suas responsabili
dades funcionais, então o que se prepara, 

com essa grave injustiça., é o desespêro, co
mo se adotada a tese, tão combatida aqui, 
atrlbulda aos esquerdistas revolucionários, do 
"quanto pior melhor". 

Senhores, a fome é má conselheira, e a 
pior necessidade de uma classe é a de ver
se tralda pelos que lhe pertencem ou per
tenceram e, agora, colhem os frutos de ren
dosa aposentadoria: movendo, tranqüüa
mente, os cordéis do desespêro nacional. 

· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Güberto Marinho): 

Tem a palavra o nobre Senador Arthur 
Virgfilo. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador Edmundo 
L e vi. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Amazô
nia. continua. a ser motivação para discussões 
de ordem Intelectual como de ordem politica.. 
Até os Assessores do Govêmo se lembram de 
vez em quando de que a Amazônia existe e 
sugerem certas Idéias, talvez, fundamentadas 
no desejo de bem servir, mas que, em verda
de, refletem Inteiro desconhecimento da rea
lidade amazônica. 

. O "Diário Oficial" do dia 20 de junho dêste 
ano publica o Decreto n.0 56.490, de 18 de 
junho, que contém um artigo - o de n.0 5 
..- aparentemente inofensivo, até de aparên
cia patriótica, mas que, realmente, oculta 
algo que irá constituir como que uma fatali
dade para a Amazônia. Estabelece êsse De
creto, em seu art. 5.0 : 

"Fica instituído, junto ao Ministério do 
Planejamento e Coordenação Econômi· 
ca, um Grupo de Trabalho encarregado 
de proceder ao exame da politica naclo· 
nal da borracha, Grupo êsse composto 
de representante do Ministério do Pla
nejo.mento e Coordenação Económica., do 
Ministério da Indústria. e do Comércio, 
através da. Comlsslío Executiva de Defesa 
da Borracha, do Ministério do Interior 
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e Organismos Regionais, através da 
Superintendência do Plano de Valoriza
ção Económica da Amazônia, do Ban
co central da República do Brasil e do 
Banco de Crédito da Amazônia." 

A ementa do Decreto assim reza: 

"Dispõe sObre a distribuição e a venda 
direta de borracha sintética, cria Grupo 
de Trabalho para exame da pol!tlca na
cional da borracha, e dá outras provi
dências." 

Em verdade, poder-se-la dizer que temos 
apenas que louvar o Govêrno pela ln!clatlva 
de estudar a reformulação da pol!tlca nacio
nal da borracha; mas, Sr. Presidente e Srs. 
senadores, a aparente Inocência dêste decre
to encerra verdadeiro torpedo contra a so
brevivência da Amazônia. O que se pretende, 
neste instante, é destruir o monopólio da 
borracha nacional, a fim de que a Amazônia 
fique sob o domin!o de meia dúzia de açam
barcadores, que controlarão, através das 
suas firmas e dos seus prepostos, tOda a pro
dução nacional. 

Vale a pena, neste instante, examinarmos 
o que representa a produção da borracha 
amazónica, para a vida do Brasil e para a 
sua integridade, tendo em vista a Amazônia. 

Sabemos que o sistema de coleta de borra
cha é primitivo, é bárbaro. ll: inadmissível, 
pràtlcamente, no século em que predomina a 
técnica, continuarmos a extrair borracha pe
lo mesmo processo que os descobridores en
contraram por parte dos silvícolas. Apenas 
há o extratlvismo primitivo: o homem utili
zando os recursos da natureza, sem que em 
nada tenha procurado colaborar com a Pro
vidência divina, para melhorar e enrique
cer mais a própria região. 

Mas não .é por culpa do homem amazóni
co que a borracha continua sendo explorada 
pelo processo bárbaro de corte da madeira e 
defumação do látex. O que existe na Ama
zônia é fruto do esfOrço particular, é o brasl
lell·o humilde, rude, na sua heroicidade, ten
tando sobreviver através de um trabalho pri
mitivo, mantendo n. presença da bandeira 

brasileira em tOda aquela vasta extensão, que 
constitui mais da metade do território na
cional. 

Não discordamos de que tudo precisa. ser 
feito, de que precisamos mudar completa
mente a. orientação do trabalho na. Amazô
nia. Mas não se pode, de um momento para. 
outro, destruir todo um sistema secular, não 
se Implantando outro que o substitua !me
diatamente. O que se deseja., no momento, é 
destruir o monopólio da compra e venda da. 
borracha, da União, a fim de que se implan
te o livre comércio e, sobretudo, se permita a 
llnportação da borracha. Isto porque, para o 
industrial, o produto sairá pela metade do 
preço que êle paga atualmente. 

Entretanto, isso atende apenas ao interêsse 
particular de cada industrial e não aos inte
rêsses superiores do povo brasileiro. Inicial
mente, para importar a borracha, teríamos 
que despender divisas que não possuímos, 
enquanto a borracha brasileira é custea
da com o nosso cruzeiro, produto nosso, do 
nosso labor. 

O Sr. Lobão da Silveira: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Com prazer. 

O Sr. Lobão da Silveira: 

Inteiramente solidário com as palavras que 
v. Ex.B pronuncia, nesta hora, em tOmo do 
problema da borracha, no interêsse da eco
nomia do País, quero que conste do discurso 
brilhante de V. Ex." que em minha terra, na 
região onde ·antigamente estavam as insta
lações da Ford, existem mais de dois milhões 
e melo de seringueiras plantadas cientifica
mente, mas que não são exploradas, porque o 
Govêmo Federal não fornece os recursos 
necessários I 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Grato a v. Ex.• por trazer essa valiosa 
contribuição às modestas palavras que estou 
pronunciando. 

Sr. Presidente, a Importação de borracha 
não só traduz exn.urlmento das nossas fracas 
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diVisas, mas contitUi um atentado contra a 
soberania nacional. A Amazônia, nós sabe
mos, é um deserto humano. Na sua vasta 
extensão, pouco mais de três mllhões de al
mas se contam na faina diária do trabalho, 
a atestar a presença do Brasil ali. 

O Sr. José Ermírlo: 

li. Ex.• permite um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Com mUita honra, nobre Senador. 

O Sr. José Ermfrlo: 

Existem na Amazônia mais de 300 mUhões 
de seringueiras, algumas em regiões de di!l
cU exploração, outras em zonas completa
mente abandonadas pela falta de auxillo e 
condições adaptáveis ao seu cultivo racional. 
Ora, quando uma região como a Amazônia 
dispuser de condições, utUIZando plantas 
adequadas, aproveitando os ensinamentos da 
genética e, ainda, prestando o Govêmo todo 
o apoio Indispensável a uma cultura racio
nal, a região amazOnica poderá produzir bor
racha natural para o consumo Interno brasi
leiro e até para o exterior, concorrendo em 
melhores condições e apresentando custo de 
produção bem abaixo do da borracha sin
tética. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Nobre Senador José Ermlrlo, V. Ex.• é um 
técnico, e sua palavra para mim é um atesta
do de perfeito conhecedor da. matéria. 

Srs. Senadores, como dizia, a extinção do 
'monopólio e a conseqüente abertura dos 
nossos portos à Importação da borracha re
presentam verdadeiro atentado à soberania 
nacional. 

Em verdade, os nordestinos, ombro a ombro 
com os amazonenses, acreanos e paraenses, 
são os garantidores da soberania brasileira 
naquela vasta e cobiçada área. A presença 
do seringueiro constitUi a sentinela do BrasU 
na fronteira oeste, na região amazônica. 

O seringueiro, além de trabalhador com
~pletamente abandonado, é o soldado em 
constante vlg!llo. no. defesa do Imenso terrl-

tório que nos legaram os antepassados. Se 
se pretende quebrar o monopólio da com
pra e venda da borracha, pratica-se um 
crime como se estivéssemos a torpedear, em 
pleno oceano, um navio carregado de passa
geiros e de carga preciosa. Concordo em 
que o sistema de exploração da borracha é 
retrógrado; mas não será quebrando o mo
nopólio que corrigiremos as anomalias, os 
erros que têm caracterizado e caracterizam 
a exploração da Amazônia. Teremos de do
mesticar os seringais, de agricultar a "hevea", 
para levarmos à Amazônia novos contingen
tes de braços que encontrem facUldades de 
trabalho e de sobrevivência. 

O que ocorre, Srs. Senadores, é que a Ama
zônia, como bem acentuou o Ilustre Presiden
te do Banco da Amazônia, constitUi, no Bra
sil, uma espécie de colônia Interna. Servimos, 
apenas, para contribuir com matérias-primas, 
e quando se resolveu Instalar a Indústria no 
Pais, ao Invés de se Investir na Amazônia
como seria natural - em plantação de se
ringais e Cultivo das diversas essências que 
lá têm o seu habitat, fomos plantar seringais 
em regiões distantes, próximas dos centros 
Industriais e dos centros de transformação. E 
a Amazônia continua como uma colônla, e no 
Brasil reproduziu-se o ato que condenamos 
ao inglês que levou a semente da seringueira 
para a longlnqua Malásia. 

O Sr. Martins Júnior: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Pois não. 

O Sr. Martins Júnior: 

O nobre Senador, lnegàvelmente, é um 
amazônlda. e conhece profundamente o as
sunto da borracha. Estou quase convencido 
de que estamos malhando em ferro frio, mas 
devemos ser teimosos. Com a nossa persistên
cia., alguma coisa. sairá. o monopólio da bor
racha será um desastre, sobretudo para a 
fronteira. do Brasil, onde os nossos seringuei
ros são verdadeiros ·soldados, principalmente 
nos limites do Brasil com as Guianas, Vene
zuela. e outros palses llm!trofes - sem êles 
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aquela região ficará completamente abando
nada. O monopólio da borracha natural será 
quebrado, o da borracha sintética talvez con
tinue, porque esta não está na Amazônia, lá 
pertence a outros Estados do Brasil. Volto a 
afirmar que estamos malhando em ferro frio •. 
Devemos e continuaremos a ser teimosos e, 
sobretudo, provar que somos brasilelhos. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 
Nobre Senador, há um brocardo que diz: 

"Agua mole em pedra dura tanto bate até 
que fura". Nós, homens da hldrolândia, da 
região que é terra e água, devemos apro,vel
tar a água que está em todos os recantos, 
para,. em tOdas as oportunidades, batermos 
na pedra dura, a fim de conseguirmos fu
rá-Ia. 

sr. Presidente, Senhores senadores, fala-se 
que o monopólio da borracha custa milhões 
ao povo brasileiro. Concordo que custa mi
lhões, mas em cruzeiros. Se nós quebramos 
abruptamente o monopólio da borracha, va
mos ter, não bilhões de cruzeiros, mas mi
lhões de dólares em divisas que não possui
mos. 

De sorte que será uma Insensatez, neste 
Instante, levarem o Govêmo da República a 
quebrar êsse monopólio. 

Sabemos que o processo de extração nos 
seringais nativos é retrógrado. Na Amazônia, 
não podemos nem falar em latifúndio, quan
do nos referimos a seringais, porque o lati
fúndio existe, não pela vontade do explora
dor do seringal, mas pelo Imperativo, pela 
contingência da própria atividade. 

Nós, que estudamos a Amazônia, sabemos 
que na região do Acre, onde os seringais são 
mais abundantes, onde há maior densidade 
da hevea, em cada hectare encontramos en
tre 10 e 12 árvores, enquanto nas regiões dos 
baixos rios contam-se de 5 a 7 árvores por 
hectare. 

Assim, a exploração do seringal nativo não 
pode ser feita, a não ser em grandes áreas. 
Um homem, um seringueiro, para poder pro
duzi~ em condições não econOmlcas, mas de 
sobrevivência, precisa, no m!nlmo, de 360 ár
vores; e, se um seringal da mais alta quali
dade dispõe de apenas 12 árvores por hecta-

re, cada homem deve ocupar pelo menos 30 
hectares. 

São 30 hectares que o homem tem que 
percorrer, para poder produzir borracha em 
condiçÕes m!nlmas de sobrevivência. 

Assim, o latifúndio na Amazônia, quando 
se fala em explorar seringais, não tem o sen
tido que nós daríamos em São Paulo, no Rio 
Grande do Sul, no Paraná ou em S. Cata
rina. AqUilo que é latifúndio no Rio Grande 
do Sul ou em Minas Gerais é, por certo, mini
fúndio na Amazônia. 

Então, Srs. Senadores, o que o Govêmo 
deve fazer é amparar, é assistir, ao revés de 
atirar ao desespêro tOda aquela mUltidão de. 
brasileiros que, verminótlcos, atacados pela 
malária, febris, amarelos, formam com a 
própria paisagem, com a própria folhagem 
da floresta um trapo verde-amarelo; um pe
daço da bandeira brasileira tremulando na
queles rios, nos lagos e nos lgapós, assegu
rando a presença do Brasil na lendária re
gião, 

Portanto, ao Invés de abandonar o alnazO
nide, deve o Govêmo Brasileiro orientar o 
homem, que vive no emaranhado da floresta, 
no sentido de traçar novos caminhos para as 
suas atlvldades e de poder produzir mais, 
econOmicamente, vencendo, sobretudo, a ti
rania das distâncias que aniqUilam todo o 
esfôrço humano na Amazônia. 

Não basta querer quebrar o monopólio da 
borracha, ou melhor, não basta quebrar o 
monopólio da borracha, para se pretender 
que a Amazônia encontre por si mesma no
vos caminhos. Ao contrário, no momento em 
que novas Investidas se fazem com o objetl
vo de, talvez, tirar da órbita da soberania 
nacional aquela vasta, rica e Imensa região, 
quebrar o monopólio da borracha equivale a 
lançar aquela gente, aquêles homens, aquê
les brasileiros no mais franco desespêro, 
para que, realmente, o estrangeiro vá domi~ 
nar a região. Jl: Isso o que queremos evitar: 
que. alguém, levado pelo desespêro, concorde 
em que a Amazônia, como que escorraçada 
pelo Brasil, se volte de braços abertos e re
ceba a penetração estrangeira como uma 
bênção. 
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Srs. Senadores, a quebra do monopólio 
traduzirá em beneficio para aquêles que vêem 
apenas os seus negóci.os. Alega-se que o bra
s!lelro paga entre vinte e cinco a trinta bi
lhões por ano para manter uma exploração 
que constitui um processo retrógrado. Em 
verdade, o brasileiro paga, mas agora mesmo 
,estamos vendo o Govêmo lançando todos os 
recursos das Caixas Econôm!cas e dos Insti
tutos para financiar a indústria de automó· 
veis, que não vai assegurar a eXistência ou 
a persistência da soberania bras!leira na 
Amazônia, mas apenas garantir um parque 
industrial que aqui se instalou, sem que 
trouxesse, entretanto, os investimentos anun
ciados .. 

Não basta pretender quebrar o monopólio 
da borracha, para livrar o Bras!l de tão pe
sados encargos. 

O Sr. José Ermir!o: 

Permite V. Ex.• um aparte? (Assentimen
to do orador.) O problema da borracha, na 
Amazônia, está. também se alastrando a ou
tros produtos bras!le!ros. Podemos citar o 
açúcar, o cacau, o sisai. Se nl!.o forem to
madas providências, como a orientação do 
plantio, da cultura, uso de fert!l!zantes, ne
nhum dêles poderá. concorrer com produtos 
do Exterior. .1!: um problema que deve ser 
atacado com a maior urgência possível. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Nobre Senador, realmente, os problemas 
quase se entrosam, mas, na Amazônia, êle 
oferece um aspecto mais grave, P.orque, co
mo dlllse, enquanto o Govêmo envida todo o 
seu esfOrço para financiar automóveis, pre
tende abandonar a Amazônia !l. sua própria 
sorte, a fim de que os industriais de artefa
tos de borracha tenham o produto mais ba
rato e possam continuar a vendê-los pelos 
mesmos preços que vendem atualmente, ga
nhando bilhões !l. custa do suor, das lágrimas 
a do sacrifício da sofredora população ama
zôn!ca. 

O Sr. José Ermirlo: 

Apoiado. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

A Amazônia tem um imenso futuro. Não 
vamos repetir aquela velha frase de Hum
boldt. Conhecemos as suas imensas possibW
dades, e tais são essas possibU!dades, que o 
mundo todo tem hoje suas vistas voltadas 
para aquela região. Mas o BrasU, abando
nando a experiência salutar, pretende, atra
vés de um ato .de Govêrno, quebrar o mo
nopólio da compra e venda da borracha, a. 
fim de que nl!.o se despenda essa a.Vultada 
soma de 25 ou 30 bilhões de cruzeiros, que 
é em quanto importa a compra e venda da 
produção da. Amazônia. 

Se fizer isso, o homem dos seringais, que é 
o soldado na.to das regiões ama.zônicas, terá. 
de abandonar aquêle interior, onde já vive, 
porque é sobretudo um herói, e o Brasil terá. 
de constituir contingentes especiais, corpos 
de tropas, para guardar suas fronteiras, des
pender improdutivamente com solda.dos, 
mantimentos e armas, para poder continuar 
dizendo que as suas fronteiras se estendem 
a quase oitenta graus de longitude Oeste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o decreto 
a que me referi inicialmente determina que 
êsse srupo, constituído por elementos do Go
ví!mo, estude a reformulação da politica. da 
borracha., mas não vemos a.f a !ncluslo de um 
representante dos governos daquela área.; 
apenas os elementos do Govêrno federal, que 
estl!.o interessados na quebra do monopólio. 
Nlo há. um representante do Govêrno do 
Amazonas; não há. um representante do Go
vêrno do Pará.; não consta um representante 
do Govêrno do Acre; nem mesmo foram con
silltados os órgãos de classe. Nem a. Associa
ção comercial do Amazonas, nem o Sindicato 
da Indústria Extrativa da Borracha, nem a 
Associação comercial do Pará. e a do Acre fo
ram chamados e, por isso mesmo, o ilustre 
Presidente do Sindicato da Indústria Extra.
tiva da Borracha no Estado do Amazonas di
rigiu um memorial ao Presidente dêsse gru
po de trabalho, reclamando a part!cipaçl!.o 
dos órgãos produtores, a fim de que sejam 
ouvidos os homens da Amazônia, que tra
balham e produzem a bo!Tacha, e êsse gru
po de trabalho não venha 11 apresentar um 
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trabalho unilateral apenas baseado em con
cepções cerebrlnas, mas traga a palavra do 
homem prático, do homem que sofre secular
mente na Amazônia, para garantir a produ
ção brasileira. 

No último conflito, foi para a Amazônia 
que o Mundo Livre se voltou, e nós da Ama
zônia fomos os grandes sacrificados, porque 
enquanto a borracha, no mercado Interna
cional, atingia quatro ou cinco vêzes o preço 
por que a vendíamos, nós nos sujeitamos a 
um preço ínfimo, estipulado em acOrdo fir
mado entre o BrasU e as demais potências. 
Atualmente, alega-se que a borracha natural 
tem preço superior além da cotação Inter
nacional, mas não se lembram os teóricos 
dos Imensos sacrifícios que a Amazônia fêz 
para garantir em grande parte a vitória das 
armas democráticas contra o totalitarismo 
que ameaçava - e ameaça atualmente - o 
mundo. Entretanto, enquanto se alega que a 
borracha. natural é excessivamente cara, os 
industriais da borracha continuam a Impor
tar e a provocar com isto o encalhe de al
guns milhares de toneladas e, assim, a estag
nação do Banco, que não possui recursos para. 
financiar. 

O Sr. Martins Júnior: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Com multo prazer. 

O Sr. Martins Júnior: 

Posso ser mais preciso na informação com 
respeito ao estoque de borracha que o Banco 
de Crédito da Amazônia possui atualmente: 
15. 000 toneladas de borracha no valor de .. 
Cr$ 30.000.000.000. Enquanto isso, há fábri
cas de pneus no Sul com estoques para dez 
meses, sendo o estoque do BCA superior. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Há uma Informação do Ilustre Presidente 
do Banco de Crédito da Amazônia que con
firma exatamente o que V. Ex.• acaba de 
esclarecer. Entretanto, apesar de têrmos êsse 
excesso, tem sido permitida criminosamente a 
Importação de borracha de produção estran-

geira: ainda em 1964, segundo informa o 
próprio Presidente do BCA, Importamos 5.620 
toneladas, e nos anos anteriores, entre 18 e 
30. ooo toneladas. 

o· que se quer, realmente, é a liberdade 
de Importação, porque sai mais barato para 
o Industrial - embora. custe mais caro ao 
Brasil. 

Assim, Srs. Senadores, enquanto se preten
de quebrar o monopólio das operações de 
borracha, aquUo que é mais Importante ain
da não foi feito. O certo é que há. fOrças -
e eu agora. usaria. a expressão do ex-Presi
dente Jíl.nio Quadros - "fOrças ocultas" 
atuando tremendamehte contra os interêsses 
da Amazônia. 

O Sr. Lino de Mattos: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

com prazer. 

O Sr. Lino de Mattos: 

Quero, rendendo homenagem à expressio 
do ex-Presidente Jânio Quadros "fOrças 
ocultas", acrescentar que melhor se poderia 
dizer "fôrças terríveis". 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Há fOrças ocultas agindo contra a Ama
zônia e, quebrando-se o monopólio da bor
racha, deixa-se o Banco completamente de
saparelhado. Assim, não se financia, não se 
Incentiva, e a percentagem de que o Banco 
disporia, para. Incentivar a. produção de se
ringais agricultáveis, não é aplicada, porque 
essa percentagem não lhe entrega a SPVEA, 
como de seu dever, visto ser o organismo por 
excelência encarregado de soerguer, valorizar 
aquela Região. Então qlJer-se quebrar o mo
nopólio da borracha, a fim de que mais de
pressa a Amazônia fique lançada ao Inteiro 
abandono, e o BrasU não possa. nunca. mais 
recuperar aquêle patrimônio Imenso, que nos 
foi legado pelo esfOrço e pelo heroísmo dos 
nossos antepassados. 

O Presidente do Sindicato da Indústria de 
Extração da Borracha no Amazonas fêz al
gumas sugestões, como sugestões também fo-
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ram feitas pelo Ilustre Presidente do BCA ao 
Senhor Presidente da República. Entre elas, 
algumas há que são coincidentes, partidas 
do BCA e da Presidência sindical da Indús
tria da borracha amazônide. Uma é a que diz 
respeito à completa naclona.llzação do BCA, 
porque êste estabelecimento de crédito ainda 

• está vinculado ao Exlmbank, que possUI, se
gundo está aqUI no relatório do Sr. Pre
sidente do BCA, 60 mil ações, fato que gera 
Inúmeros atritos, segundo alegam, entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

Pretende-se quebrar êsse monopólio, mu
dar completamente talvez a feição do Banco. 
Não discutirei êsse aspecto. Não cabe .neste 
momento discutir essa questão técnica. O 
que me Interessa é . advertir o Govêmo da 
República do tremendo êrro e, mais do que 
isso, do tremendo crime que Importará a 
quebra do monopólio da borracha. lt um des
garrar completo da Amazônia da comUnidade 
brasileira. Tal fato não significará, apenas, 
a satisfação dos que pretendem borracha 
mais barata para vender mais caro; mas se
rá, também, um estimulo para que as potên
cias que têm fome de espaço e de matérias
primas agucem mais suas VIstas e maior 
pressão exerçam contra um povo pacifico e 
Indefeso, terminando, afinal, por uma ·Inter
nacionalização ou, como preferem alguns no 
momento atual, uma "pentagon!zação" da 
Amazônia, deixando o Brasll simplesmente 
como um condôm!no daquela área, não como 
s~.nhor soberano da Região Ama.zônica. 

O Sr. Martins Júnior: 

Permita-me V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVJ: 

Pois não. 

O Sr. Martins Júnior: 

Desculpe-me desVIá-lo um pouco do assun
to, mas V. Ex.• fere, exatamente agora, um 
aspecto que· é por demais delicado: o despo
voamento da região, Uma região que foi au
mentada de 4,5 milhões de km2 para 5,2 mi
lhões de km, embora todos saibamos que 
a Amazônia verdadeira tem 4,5 milhões de 
km2; e com pouco mais de 2 milhões de 

habitantes, é possível que cada habitante te
nha direito a dois qullômetros quadrados. Se 
acabarem com o monopólio da borracha, ad
virá o despovoamento da AmazOnia, e, logi
camente, é natural, quem precisa de espaço 
terá o direito de requerer uma parte dêsse 
território, para poder sobreviver. Isso é hu
mano. ll:ste, nobre Senador, o ponto que con
sidero principal, para o qual peço a atenção 
especial das autoridades. 

O Sr. José Ermírio: 

Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVJ: 

Com prazer. 

O Sr. José Ermírio: 

Desejava manifestar-me sôbre êste ponto: 
o cuidado que o Govêrno deve ter, porque, 
mesmo pelo processo catalítico da Monte ca
tlnl, o mais moderno do mundo, para produ
ção da borracha sintética, uma plantação de 
borracha natural, que não envolve o consumo 
obrigatório de produtos de petróleo - que 
daqUI a vinte anos estarão escassos no mundo 
-, poderá concorrer com o preço, aproxima
damente, de dezoito a vinte cents por libra. 
enquanto o produto sintético nunca poderá 
atingir vinte e quatro ou vinte e cinco cents 
por libra. 

O SR. EDMUNDO LEVJ: 

Nobre Senador José Ermfrlo, V. Ex.• disse, 
com mUlta propriedade, que poderemos con
correr fàc!Imente com a borracha natural. 
Afirme! que no Acre, quando convivem 
12 árvores em hectare, nós temos uma pro
priedade de excelente valia, das mais raras 
qualidades. 

O processo atual de plantação pet'lllite que, 
Inicialmente, se plantem até 400 árvores e 
depois, com o crescimento e seleção natural, 
fiquemos com cêrca de 250 árvores. O homem, 
no seringal nativo, precisa de 30 hectares pa
ra trabalhar em condições convenientes; 30 
hectares poderão concentrar, no má.ximo, 
360 árvores. Pelo processo atual teremos, 
num hect.are, cêrca de 400 árvores. Num hec
tare, somente concentraremos o número de 
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árvores espalhadas em 30 hectares. Vejam o 
quanto importará, econômlcamente, para o 
trabalho e para a produção, 

O nobre Senador Martins Júnior desenvol
veu o problema que eu apenas aflorei, o da 
apropriação que fariam as grandes potências 
que têm fome de espaço e de matéria-prima. 
Acredito que, apesar das contingências 
atuals, da desavença ideológica, o mundo 
não entraria num conflito, apenas motivado 
pelo excesso de população em certas áreas. 
Estive na índia, onde verifiquei a despropor
ção entre a base física, o suporte geoil'áflco e 
a população daquele Pais. São cêrca de tre
zentos e setenta milhões de indianos, numa 
área que deve somar às do Estado do Pará 
e do Amazonas. Há. indivíduos que perambu
lam pelas estradas e campos, porque não têm 
onde habitar. Ocorre, então, excesso de popu
lação faminta, sem meios de sustentação. Va
mos até a Europa. Temos a França que é, 
mais ou menos, do tamanho da Bahla e pos
sui população pouco menor que a do Bra
sil. O mesmo acontece com os Estados Arabes. 

Assim, não podemos pensar em que surgi
rá, como ponto principal de conflito, o cha
mado espaço vital. Não será isto causa 
para agressão, digamos, como a hitlerista; 
não constituirá. isto motivação para nova 
guerra, porque as potências dominantes se 
reunirão e irão ocupar a região à.mazõnica, 
completamente abandonada, O brasileiro vive 
na Amazônia completamente abandonado. 

V. Ex.•, nobre Senador MartinS Júnior, ci
tou que há pouco ma.ls de três milhões de 
habitantes, em tôda a Amazônia, mas isso é 
teôrlcamente. Três milhões, mais ou menos, 
segundo a estatistlca. Pelo menos um milhão, 
porém, acha-se concentrado nas suas capi· 
tais. Vamos a Manaus, a Belém, a Pôrto ve
lho, a Boa Vista, ao Rio Branco e só lá en· 
contraremos a metade da população da 
Amazônia. 

Assim, o interior da Amazônia é um de
serto, em verdade, completamente abando
nado. Cada vez mais, o êxodo se processa, 
porque, o Govêrno desassiste o homem que 
vive no interior da Amazônia. Quem a per-

corre talvez não encontre em tõda a vasta 
extensão, excetÚadas as capitais, 10 médicos. 
No Amazonas, por exemplo, não há atua.I
mente um médico. Em tõda a região, creio 
mesmo que, exce.tua.Íldo-se as capitais dos 
Estados, não encontraremos lO médicos. 

o sr. Martins J6nlor: 

Em todos êles. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Em todos os Estados. 

Por conseguinte, há. êsse problema cruc1al. · 
Não se pode legislar para a Amazônia da 
mesma maneira que se legisla para a Gua
nabara, que se legisla para São Paulo, que 
se legisla para o Rio Grande do Sul. Não se 
quer compreender que a igualdade consiste 
justamente em dar tratamento desigual a 
condições desiguais. Nós precisamos de da.r 
tratamento desigual a certas regiões doBra
sil e, de forma especial, à. Amazônia. 

Por Isto mesmo, se obtiver acolhida, aqui 
de meus pares, apresentarei, por êstes dias, 
Emenda à Constituição em que se permita 
considerar os aspectos sociais e os da defesa 
nacional em cada região. 

A Amazônia precisa então de um trata
mento especial; entretanto o que querem da.r 
é êste de solapar, de destruir as suas eco
nomias. 

A borracha constitui ainda, e constituirá. 
por muito tempo, a viga mestra da eco
nomia amazônlca. Um quilo de , borracha, 
tipo acre, atualmente produz, bruto, m11 e 
tantos cruzeiros. 

o Banco vende aos industriais a borracha, 
acre, por um mil e novecentos e tantos cru
zeiros. Assim, é a borracha que garante a 
economia da região e que hematiza o próprio 
Banco, porque o Govêmo mantém êsse mo
nopólio, mas não supre o seu Instrumento 
dos recursos necessários para assegurar êsse 
monopólio. 

Daí o desastre tremendo que é o financia
mento. O Banco fazendo operações bancárias, 
tomando empréstimo a outros Bancos, pa
gando juros, a fim de financiar os serin
galistas. 
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O Sr. Llno de Mattos: 

Pennite-me V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Pois não. 

O Sr. Llno de Mattos: 

• Estou ouvindo de V, Ex.• informação pre
ciosa, com relação ao preço-borracha que o 
produtor alcança, de mil e cento e pouco 
cruzeiros. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Preço bruto. 

O Sr. Llno de Mattos: 

Acontece que o Banco, em seguida, reven
de · quase que pelo dôbro, porque alcança, 
pràticamente, ·dois mil cruzeiros. Natural
mente, na exportação ou no consumo Inter
no da Indústria, em particular da paulista, 
deve a borracha alcançar o triplo. A situa
Ção é Idêntica, por exemplo, à do café, O 
preço do café-Internacional, vendido pelo Go
vêrno brasileiro, pelo IBC, alcança, por saca, 
Cr$ 102.000. No entanto, o Govêrno paga 
aos produtores apenas Cr$ 39.000, ou seja, 
menos da metade. Com relação ao café, a 
situação é ainda de Inferioridade. Apresen
to êsses elementos Informativos, não para 
justificar o que acontece com a borracha, 
mas para mostrar que, realmente, o Govêrno 
está errado no tratamento aos produtos pri
mários, aos produtos da terra, aos produtos 
da lavoura. A sorte da borracha é Idêntica à 
do café, borracha essa que teve o seu pe
ríodo áureo e desapareceu, sucedendo o mes
mo com o café, que, Igualmente, teve . o seu 
período áureo e desapareceu. Basta lembrar 
que houve época em que exportamos 72% 
do consumo mundial de café, e até num ano 
transitório - apenas num ano -, alcança
mos 80% do consumo mundial. A exporta
ção mundial foi tôda ela brasileira. Neste 
Instante, a duras penas, estamos alcançando 
uma exportação de 30%. Está desaparecendo 
o Brasil como grande produtor de café e, 
nas mesmas condições, desapareceu como 
produtor de borracha, graças aos erros da 
orientação governamental. Louvável, sem dú-

vida, o pronunciamento de V. Ex.• e de tôda 
a representação amazónica nesta Casa, pro
curando defender uma das riquezas do Bra
sil, que é a produção da borracha, mas prin
cipalmente a defesa da terra, a defesa da 
Amazônia. 

O SR. EDMlJNDO LEVI: 

Multo grato, nobre Senador Llno de Mat
tos, pois quando venho a esta tribuna defen· 
der a continuidade do monopólio da borracha 
exercido pela União estou, acima de tudo, 
defendendo a própria Integridade nacional, 
na região Amazónica. 

Afirmei que a quebra do monopólio da 
borràcha tem · aspectos de crime cor.tra o 
Brasil e não apenas em particular contra a 
Região Amazónica. Vejam Vossas Excelên
cias, por exemplo, aqui existe uma conta de 
venda que trouxe de Manaus agora; deter
minada quantidade de borracha prodUZiu, 
valor bruto, quatrocentos e um mil, setecen
tos e vinte e oito cruzeiros, e teve de des
pesas (quase tudo para o Estado) .•.•..•• 
Cr$ 107.985.000. 

Vejam Vossas Excelências quanto significa 
para os Estados Amazõnicos a produção da 
borracha. Se quebrarmos o monopólio, então, 
não Iremos apenas ser 3angrados em divi
sas para Importação. Não teremos apenas o 
abandono do nosso hinterland, Não teremos 
apenas o desguarnecimento das nossas fron
teiras do Oeste, pelo abandono que os se
ringueiros serão forçados a fazer. Mas oBra
sil terá, lnegàvelmente, transformados em 
territórios o Acre, o Amazonas e o Pará, por
que, quebrado o monopólio, êsses Estados não 
terão renda para manter seus serviços. As
sim, ao Invés de custearmos a manutenção 
da Amazônia através do consumo normal da 
borracha, teremos que Incluir verbas no 
Orçamento para que a União vá fazer os 
serviços estaduais e municipais e assegurar 
a presença brasileira naquela região; e Isso 
custará 3 ou 4 vêzes o que hoje custa, não 
aos seus cofres, mas aos próprios consumi
dores dos produtos originários da região. 
A União terá de passar 11 custear a admi
nistração amazonense, do Pará, do Acre e de 
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outras regiões que vivem tendo por es
teio-mestre das duas economias a produção 
da borracha. 

Nesta denúncia a esta Casa e ao Pais con
tra mais êsse atentado que se pretende fa
zer contra a Amazônia, eu quero convocm 
tOdas as fOrças vivas desta Naçlío, a cons
ciência dos brasileiros e a unanlmidade des
ta Casa, para que não se permita êsse crime 
e que todos nós, em esfOrço conjugado, le
vantemos as nossas vozes contra essa mons
truosidade que, se levada a efeito, terá dado 
ao mundo um triste atestado não só õ& nos
sa Incompetência administrativa, mas so
bretudo da nossa falta de patriotismo. 

Esta Casa é a Casa do civismo. Aqui se re
presenta a união nacional. Esta é a Casa dos 
Estados, é aquilo que o indiano chama de 
~ja. Sabi. E então todos nós, conjugando 
nossos esforços, talvez possamos opor uma 
barreira a essa . onda de desnaclonallzação 
que, infelizmente, vem-se alastrando pelo 
território brasileiro, sobretudo dominando al
gumas esferas governamentais. 

Srs. Senadores, possivelmente, voltarei a 
êste assunto e peço aos Srs. Representantes 
do Brasil que, na medida das suas fOrças e 
aquêles que desfrutam de lnfluêncla junto 
ao Sr. Presidente da República, interfiram 
para que êsse crime que se articula nos bas
tidores não chegue a ser perpetrado contra 
o Brasil. 

O Sr. Barros Carvalho: 

Permita-me V. Ex.• interromper a perora-
ção magnifica, o discurso brilhante ... 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Multo obrigado. 

O Sr. Barros Carvalho: 

. . . erudito e patriótico que V. Ex.• está 
pronunciando. O apêlo que V. Ex.• está fa
zendo a todos nós e à. Nação não pode cair 
no vazio, porque nós todos brasileiros deve
mos zelar o colosso que possulmos, o tesouro 
Imenso que Deus nos reservou, e não será 
passivei ver êsse tesouro Imenso, essa riqueza 
sem par cair, sem mais nem menos, nas mãos 
daqueles que andam corvejando as melho-

res terras do mundo. Quando Mlnlstro d; 
Agricultura,. ao tempo do Govêmo Juscelln' 
Kubltschek, a primeira visita que fiz foi a• 
Amazonas, para. incentivar um pouco a 
plantações de seringueiras, para. ajudar un 
pouco, e estimular com a minha. presença 
aquela. gente e a. turma. que o Ministério dll 
Agricultura tinha, para. Isto. Estou bem lem· 
brado da. zona. do Rio Urubu e daquela. es 
trada que vai de Mana.us a. Itacoat!ara, -
pude assistir o trabalho fecundo que se lnl 
clava. ali. Acredito que, se continuássemos nc: 
ritmo que , haviamos !mpr!lnido àquele tem
po, talvez já. tivéssemos alguma, coisa a apre
sentar, para que a. Amazônia não se trans
formasse num deserto de homens .. Felicito 
vivamente V. Ex.• e felicito também o me
Partido, como llder que é de relvlndicaçõe~ 

tãó puras, pelas reivindicações que V. Ex." 
está fazendo para a Amazônia. e para o pró
prio Brasil. 

O Sr. José Ermfrlo: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Com prazer. 

o Sr. José Ermfrio: 

O alerta. que V. Ex.• está trazendo a esta 
Casa tem, multa razão de ser. Numeroso 
grupo norte-americano, llderado pelo gran
de matemático Herman Kohn, tem oitenta 
técnicos especializados, em Washington, para 
fazer estudos adequados sObre a Amazônia 
e, portanto, conhecer o assunto melhor quo 
nós. 

O SR. EDMUNDO LEVI: 

Nobre Senador José Ermirlo, V. Ex.• feriu 
um ponto que pretendo - se Deus me der 
possibilidades e meus pares o tolerarem -
tratar dentro em breve, nesta Casa,· justa
mente sObre as possibilidades da Amazônia e 
o que representa, no momento atual, para 
o mundo.' 

Por hoje ficarei apenas neste aspecto, mas 
pretendo, ainda, analisar um outro ponto, 
relembrado pelo !lustre representante do 
Pará, Senador Martins Júnior, de que a Ama-. 
zOnia, só, representa quatro e meio m!lhões 
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de quilómetros quadrados, portanto, pouco 
mais da metade do Brasil. Assim sendo, tra
tar à. Amazônia com tanto desamor é a mes
ma. coisa. que se estimularem as aves de ra
pina que de há multo vêm corvejando em 

• tórno de suas riquezas. · · 

Dêsse modo, embora reconhecendo que a 
exploração da borracha representa um desvio 
na. história. econOmica da Amazônia, e que 
urge tomarmos novos rumos, não posso con· 
ceber que, neste instante, se pretenda que
brar ex abrupto o monopólio exercido pela. 
União, através do B.C.A., dà operação final 
de compra e 'venda de borracha. Devemos, 
Isso sim, estimular novás atlvidades agrico· 
las, como a domesticação de suas essências, 
algumas delas sendo destruidas predatoria
mente - · caracterÍstica aliás .da. exploràção 
da. floresta ama~ônica. Devemos estimular o 
surgimento da indústria, aproveitando ra
cionalmente as matérias~prlmas abundantes 
na região, mas não . liquidar de uma vez o 
monopólio da. borracha, porque, inevitàvel
mente, desde que ~ homem encontre novos 
caminhos para suas atlvldades, desde que o 
brasileiro da Amazônia. possa viver dirigindo 
suas energias para outros setores da produ
ção nacional e de interêsse humano, o pró· 
prio monopólio da borracha Irá desaparecen
do, Irá tornando-se desnecessário. 

.Uma das maneiras de efeiuar essa trans· 
formação é domesticar. os seringais, trans
formá-los de propriedades Imensas, ver
dadefros Estados dentro de um Estado, ein 
propriedades racionalmente tratadas e agri
cultadas, plantando-se a hevea, a massaran
duba., o mogno, a andiroba e outras 'essências 
que têm seu habitat natural na região ama
zOn!ca. Então, sem violências, sem êsse crime 
de lesa-pátria, estaremos quebrando êsse mo
nopólio extratlvlsta e encaminhando a Ama· 
zônia para novos caminhos, novos rumos, no 
sentido de sua libertação e sua completa in· 
tegração na comunidade braSUelra. (Multo 
bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Tem a palavra, nos têrmos do art. 163, 
§ 2.•, do Regimento, o nobre Senador Josa· 
phat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT' MARINHO: 

(Não foi revisto pelo ·orador.) Sr. Presi
dente, faleceu no Rio de Janeiro, aos 82 
anos de Idade, o pintor baiano Presclllano 
snva . 

O homem .e o pintor mereceram· a admira
ção da Bahfa, c'omo mer!)cem hoje as ho· 
menagens do respeito gerai da população dei 
Estado e de sua representação nas duaS Ca
sas do Congresso Nacional. 

o homem se tornou figura representatl· 
va da. sociedade baiana, por sua compostura, 
pela suavidade do seu trato; o ·pintor gran
jeou !ama no Pais e· fora. dêle, ·por suas 
excepcionais qualidades de artista. Tendo es
tudado no :Estado e se . aperfelçqado em ou
tros centros de cultura, inclusive na Europa, 
tornou-se uma das mais autênticas repre
sentações da arte da pintura da sua geràção. 

A Bahia, engrandecida pelo seu trabalho 
artlstlco, ·sempre, entretanto, se revelou ex
cepcionalmente comovida com o gesto de 
Presclllano Silva, que não a esqueceu, mes
mo. depois de haver conqUistado a glória. 
Artista famoso, permaneceu fiel à Bahia, a 
ela vincUlado, ali residindo. e ali ensinando 
em duas escolas, uma das quais da Univer
sidade da· Bahfa. 

· Ainda há dois anos, . tôdas as classes so
ciais e Govêmo lhe prestaram as homena
gens merecidas, ao completar oitenta anos 
de Idade. Presclllano Silva recebeu as de· 
monstrações de carinho de seus conterrâ
neos com à mesma suavidade com que viveu, 
ainda que se pudesse apurar, através de suà 
fisionomia, as profundas emoções que estava 
experimentando. 

Dois anos decorridos, a Bahfa o perde. l!: 
dobrada a pena, porque não pôde levá-lo ao 
recolhimento definitivo. Aqui, porém, a .re
presentação baiana manifesta-se solidária 
com o pesar generalizado pela morte de um 
homem que viveu para servir sua arte, para 
servi-la com entusiasmo, com enorme dedica
ção, guardando, em relação a todos, sobretu
do aos companheiros mais jovens, a atitude 
Inigualável de homem· modesto, na proje
ção de um grande pintor. 
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O Sr. Guido Mondln: 

Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Pois não. 

O Sr. Guldo Mondln: 

V. Ex.• revela-nos uma noticia profunda
mente triste. Desconhecia que Presc!liano 
Silva deixara de existir. Confesso-me emo
cionado, porque desde criança, quando só po
dia ter da arte o que a Ilustração brasileira. 
publicava- e muitas eram as telas' de Pres
cllla.no Silva ali reproduzidas -, passei a ad
mirar o grande artista baiano, que sabia tra
duzir, nas suas pinturas, a brandura de uma. 
personalidade que v. Ex.• ressalta tão bem 
expressa, particularmente nos interiores, 
onde luz e côres se mostram em plena. suavi
dade. Diante de uma tela de Presclllano Sil· 
va, nos sentimos calmos, sentimos em paz. 
Desde criança - repito - passei a admirar ó 
grande pintor. Entristece-me, nobre colega, 
esta noticia. A Bahia. não está só neste mo
mento de tristeza, está o Brasil Inteiro, prin
cipalmente aquêles que acompanham o mo
vimento artlstico e hoje choram esta perda. 
Prescll!ano Silva deixou copiosas obras que 
hão de beneficiar a arte brasileira. por muitos 
e muitos anos. 

·O Sr.· Vasconcelos Tôrres: 

O nobre. orador permite um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: 

Pois não. 

O Sr. Vasconcelos Tôrres: 

·Em nome da Bancada do Partido Traba.· 
lhistn Brasileiro, associo-me à manifestação 
de pasar que V. Ex.• veicula,. Não apenas a 
Bahla, .·diria mesmo não somente o Brasil, 
mas tôda a América., particularmente a. Lati· 
na, sofreu um rude golpe. Realizando um es
tilo próprio de pintura, projetou Presclllano 
o seu nome além fronteiras. Na grande terra, 
que tem dru:lo os melhores homens do Brasil, 
tive opo1·tunidade de admirar os Interiores 
especulados por Presclllano. Chamava aten
çlio a vida que aquelas paredes e altares ins
pirn·mm, Infundindo a seus observadores a 

concepção de grandeza do artista.. Era real
mente o milagre que Presclllano conseguia 
transmitir através da pintura expressa de 
vida, a mais bela expressão da arte. Recebe, 
póis, V. Ex.•, uma das figuras luminares da 
Bali!a, o ·sentimento do Partido Trabalhis
ta Brasileiro. A nossa Pátria perdeu uma. das 
flgm·as mais exponenciais. 

O SR' JOSAPBAT MARINHO: 

Porque era assim, Sr. Presidente, Prescllla
no Silva, como ainda agora acabam de sali
entar os nobres Senadores Guido Mond!n e 
Vasconcelos Tôrres, representou uma grande 
figura de artista na sociedade brasileira con
temporânea. 

O essencial a assinalar-se, porém, na hora 
de sua morte, é que êle guardou em vida, nos 
Instantes maiores de sua glória, a serenidade 
que soube transmitir às telas que pintou. 

Poder-se-la dizer, agora, em segurança de 
sua. presença permanente na história da arte 
nacional, que, morto, êle continuará refletin
do vida através das telas com que engrande
ceu a pintura brasileira. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 
Tem a palavra, nos têrmos do art. 163, 

§ 2.•, do Regimento Interno, o nobre Sena
dor Vasconcelos Tôrres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

(Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a Râd!o Jornal do Brasil comemora., hoje, 
o seu 30.0 aniversário de fundação, 

A emissora fundada pelo Conde Pereira 
Carneiro realizou um trabalho . meritório e, 
nesses anos de existência., a colet!vidade lhe 
deve grandes favores. Estas datas, tanto da 
Imprensa. falada, como ,da Imprensa escrita, 
devem ter a devida ressonância , nesta Casa 
do Congresso Nacional, e serâ sempre muito 
pouco, diante do muito que devemos a essas 
organizações Informativas, pelo. divulgação 
que fazem dos trabalhos do Legislativo. 

A Rádio Jo1·nal do Brasil tem-se caracte
rizado no prestigiar o Congresso Nacional. 
Por esta razão, neste 30. • aniversário de fun
dação, levo as minhas congratulações à Con
dessa Pereira Carneiro, no Dr. Nascimento 
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Brito e a todos os dirigentes da Rádio Jor
nal do Brasil. 

O Sr. Aa.rão Stelnbruch: 

Permite V. Ex.• um aparte? (Assentimento 
'do orador.) Associo-me às demonstrações de 
aprêço pelo transcurso de mais um aniversá
rio da Rádio J ornai do Brasil. 

Como V. Ex.• multo bem acentuou, essa 
rádio, Independentemente da orientação que, 
porventura, possa ser Imprimida pelos seus 
dlretores, não deixa de divulgar a noticia, 
mesmo que esta fira os próprios interêsses 
da emprêsa. ll: um aspecto positivo que mere
ce ser ressaltado, com referência a uma em
prêsa que honra o Brasil. 

O SR. VASCONCELOS TôRRES: 

Sr. Presidente, acrescento ao meu discurso 
a referência ora feita, manifestando o meu 
júbilo, porque não estou aqui, nesta hora, fa
lando em meu nome. 

O Sr. Daniel Krleger: 

(Com assentimento do orador.) Sr. Senador, 
associo-me à justa homenagem que V. Ex.• 
está prestando a uma das melhores emisso
ras do Brasil. 

O Sr. Lobão da Silveira: 

(Com assentimento do orador.) Sr. Sena
dor, participo das home~ens que V. Ex.• 
presta à Rádio Jornal do Brasil, pelos assina
lados serviços que vem prestando à coletlvi· 
dade, e o faço em meu nome e em nome do 
Partido Social Democrático, 

O SR. VASCONCELOS TôRRES: 

Sr. Presidente, êsses pronunciamentos dlío 
maior cunho de autenticidade à homenagem 
que n!l.o é individualista, mas de quantos re
conhecem que as potentes ondas dessa pres
'tlglosa emissora, cobrindo todo. o território 
nacional, colocam -se sempre a serviço das 
boas causas. Salientarei um dos serviços mais 
notáveis dessa estação de rádio, que é o de 
utilidade pública: a qualquer momento, sem 
nenhum lnterêsse comercial, divulga assun
tos de lnterêsse da comunidade: ora é um 
concurso que se realiza em determinada re
partição, ora é um cidadão que procura um 

filho desaparecido, em outras ocasiões é um 
apêlo dramático do locutor, no sentido de que 
se forneça. determinado remédio não encon
trado nas drogarias e nos hospitais, remédio 
êsse que Imediatamente chega. ao local que se 
visa a atender. 

Por Isso tudo, acho que esta. data, grata 
:rião apenas ao J omal do Brasll, mas ao Se
nado também, não poderia passar sem êste 
registro. 

Agora, nestes poucos minutos que V. Ex.• 
me deferiu, de acôrdo com o artigo 163, que
ria dar noticia ao Senado de haver a Comis
são Parlamentar de Inquérito, que Investiga 
o preço de custo das viaturas nacionais, se
frido uma alteração, de. vez que o seu Rela
tor, Senador Vicente Augusto, Interrompeu 
o seu trabalho, em virtude de ter assumido o 
titular da cadeira. Assim, o trabalho não 
pôde prosseguir, mas já na semana vindoura 
estaremos a postos, e eu, que fui designado 
seu nôvo Relator, estou coligindo todo o ma
terial necessário para que, com o compromis
so de honra, esta CPI não fique sem o seu 
objetlvo devidamente collmado. 

Desejamos levar avante nossa tarefa sem 
parti pris e, pelo processo de Investigação di
reta, obter dados necessários para que o Pafs 
conheça, de fato, quanto custa a fabricação 
de um automóvel, trator ou outro veiculo. 

Relativamente a esta matéria, Sr. Presi
dente, queria salientar o seguinte: 

Com bastante alarde, a Volkswa.gen do 
Brasil publicou pela Imprensa que vai efe
tuar inve3tlmentos, da ordem de 180 bilhões 
de cruzeiros, para aumento da sua produção 
de automóveis, no triénio 1965-1968 ("Man
chete" de 14-8-1965). Por outro lado, na re
vista "Visão", de 13-11-1964, página 5, publi
cou que tem um lucro de Cr$ 46.100 por vei-
culo vendido. · :;:;' . 

O conhecimento de todos êsses dados fan
tásticos levou-me a analisá-los e conjugá
los, com o objetlvo de tornar-me um entu
siasta daquela emprêsa. Qual não foi minha 
surprêsal A minha. consciência foi traída. Fi· 
que! decepcionado comigo mesmo. Queria tor
nar-me um fá Incondicional da Volkswa.-
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gen e vejam o que me acontece: descubro 
que aquela emprêsa aparentemente organi
zada, que fabrica automóveis de tão boa 
qualidade e de tão alto preço, carece, no 
Brasil e no Exterior, de economistas, de fi
nancistas, etc., porquanto declarou que so
mente tem de lucro por unidade vendida Cr$ 
46.100, e vai investir Cr$ 180 bilhões, para 
produzir, com êsse investimento, 300 carros 
por dia, aumentando, dêsse modo, a sua pro
dução diária para 600 unidades. 

' . 
Foi ai que iniciou minha curiosidade e 

procedi aos cálculos constantes do quadro a 
seguir, encontrando verdadeiro fenômeno fi· 
nanceiro, ou seja, para produzir 300 carros 
por dia, em 25 dias de trabalho por mês, te
riamos 7.500 carros por mês e 90.000 por ano. 
Ora, segundo a Volkswagen, o seu lucro por 
unidade é de Cr$ 46.100, o que, multiplicado 
pela produção anual relativa ao investimento 
que vai ser aplicado, apresentou-se a cifra. de 
4 bilhões e 149 milhões de cruzeiros de lucro 

sObre o capital a Investir. Ou, em outras pa
lavras, o capital a investir renderá juros de 
2,3% a.o ano, notem bem, 2,3% ao ano e de 
0,19% ao mês. Se, com base em cálculos dessa 
natureza, é apurado o lucro dos veiculas Vol
kswagen, então o assunto é muito sério •..• 
Acredite quem quiser neste fenômeno finan
ceiro. Eu, não li 

sr. Presidente, encaminho a V. Ex.a o qua
dro a que aludi no meu discurso, insistindo 
que a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
com o roteiro a ser elaborado, ainda nesta 
semana, para ser .submetido ao Plenário, 
poderá iniciar, sem demora, sua Investigação, 
já que seu prazo é amplo, e a pressa, que po
deriamos ter, não viria, de· ma.neira nenhu
ma, beneficiar nosso objetivo, que é apurar 
a. verdade referente a êsse assunto do preço 
verdadeiro do custo dos automóveis. 

sr. Presidente, voltarei ao assunto em bre
ve. (Muito bem! Multo bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCONCELOS TORRES 
EM SEU DISCURSO 

"PLANO DE EXPANSAO"- 1965 a 1968 

Aumento da Investimento Lucro por Estimativa da Lucro pela Juros do capital ln-
· ProduÇao a Beallzar em veiculo produçao anual venda anual em vestülo - apurado 

Diária Cr$ Bl!Mes vendido (més = 25 dias) Cr$ B!lh6es com base na venda 
Unidades em Cri Unidades Ao Ano 1 Ao Mês 

300 180 46.100 
· (de 300 

p/600) 
. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

Goldwasser Santos- Eduardo Assmar 
- Joaquim Parente- José Bezerra
Manoel Vlllaça - Barros Carvalho -
Silvestre Péricles - José Leite - Mi
guel Couto - Nogueira da Gama - José 
Feliciano - Mello Braga. - Daniel Kr!e
ger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

A Mesa. associa~se às oportunas e justas 
homenagens com que ta.ntos dos mais auto
rizados l!deres da Casa assinalam a passa
gem do 30,0 aniversário da Rádio Jornal do 

99.000 4.149.000 2,3% 0,19% 

(quatro bilhões 
cento e quarenta 
e nove m11h6es) 

Brasil, que tão destacados serviços vem pres
tando ao Senado da. República. e ao Con
gresso Nacional, na divulgação do seu dedi
cado e perseverante labor em beneficio do 
povo brasileiro. (Pausa.) 

Está encerrada a. hora do Expediente. An

tes, porém, de passarmos à. Ordem do Dia., a 
Presidência tem a seguinte comunicação a 
fazer: 

A Presidência comunica. ao Senado que re
cebeu do Senhor Presidente da República, 
em data de ontem, a Mensagem, que tomou 
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o n.• 12, de 1965 (C.N.), acompanhada de 
Projeto de Lei, para tramitação nos têrmos 
do parágrafo único do art. 4.0 do Ato Insti
tucional. 

!!:sse projeto dispõe .sObre a assistência fi
nanceira do Govêrno Federal a Estados e 
Municípios e dá outras providências. 

Para a designação da Comissão Mista que 
sObre a matéria deverá emitir parecer e de
mais providências previstas no art. 1.0 da 
Reso1ução n.• 1, de 1964, do Congresso Na
cional, a Presidência convoca sessão Con
junta, a realizar-se hoje, às 21 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

SObre a mesa ofícios, que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes 

OF:ICIOS 

!ln 10 de agOsto de 1965 

Senhor Presidente: 

Achando-se licenciados os Senhores Se
nadores Antônio Carlos e Eurico Rezende, re
presentantes, nesta Comissão, da União De
mocrática Nacional, :;:espectivamente, como 
titular e suplente, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar-lhes substitutos,. na 
forma do disposto no art. 77, do Regimento 
Interno. 

Atenciosas saudações. - Josaphat Mari
nho, Presidente eventual da Comissão de 
Redação. · 

Em 10 de agOsto de 1965 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, de acOrdo com o disposto no arti
go 73-A do Regimento Interno, que esta lide
rança indica o Sr. Senador Herlbaldo VIeira 
para substituir, na Comissão Especial de 
Projeto de Elnenda à Constituição n.• 6, de 
1964, o Sr. Senador Eurico Rezende, durante 
a licença a êste concedida. 

Atenciosas saudações. - Daniel Krieger. 

O SR •. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 
Fica designado, para ambas as comissões, 

o nobre Senador Heribaldo VIeira. 

SObre a mesa, requerimento que será lido 

pelo Sr. 1. •-Secretário. 

!!: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N. 0 534, DE 1965 

Senhor Presidente: 

Transcorre no dia 8 de setembro vindouro 
o 50.0 aniversário da morte do Senador José 
Gomes Pinheiro Machado. 

Considerando os relevantes serviços pres
tados à República pelo emér!to r!o-granden
se, que exerceu, inclusive, a Vlce-Presidên
cia · desta Casa, requeremos que, ouvido o 
Plenário, o Senado Federal 

a) c;Iesigne uma Comissão para, na Gua
nabara, participar das homenagens 
que serão tributadas à memória do 
!lustre brasileiro, naquela data; 

b) destine a Hora do Expediente da Ses
são do mesmo dia para que a Casa, 

. por Igual, reverencie solenemente a 
memória do insigne patriota. 

Sala das Sessões, em 10 de agOsto de 1965. 

- Guido Mondin, - Pedro .Ludovico 
Gastão Müller .....: Aloysio de Carvalho 

Barros Carvalho ~ Irineu Bornhausen 

Cattete Pinheiro - Menezes , Pimentel 
Wilson Gonçalves - Heribaldo Vieira 

. ' 
José Ermirio - Josaphat Marinho - Eduar-

~ : 
do Assmar - Lobão da Silveira - Goldwas
ser Santos. 

· O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) : 

Em conseqüência da deliberação do Ple
nário, a Hora do Expediente da Sessão do 
dia · 8 de setembro será dedicada às come
morações do cinqUentenário da morte do 
Senador .José Gomes Pinheiro Machado. 

Passa-se à Ordem do Dia. 

Os três primeiros Itens da Ordem do Dia 
dep~~d~m de votnção .em escrutínio secreto. 

Assim sendo, na forma regimental, serão vo

tados ao final. 

I 
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Passa-se no item .4 · 

Discussão, em turno único,· da redação 
final, oferecida pela Comissão de Re
dação em seu Parecer n.• 978, de 1965, 
das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara número 145, de 1965 . (nú-

. mero 2.874-M/65, na Casa .de origem), 
que Institui o nOvo Código Florestal. 

Em discussão a redaçlio 'final. 

O' Sr. Aloyslo de Carvalho: 

Sr. Presidente, pela ordem. 

~O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Tem a palavra o Sr. Senador Aloyslo de 
Carvalho. : • . 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, quero registrar que foi feita a 
correção. da Emenda n.• 14. 

A matéria estêve na Ordem do Dia da 
Sessão de:ontem e foi retirada, justamente, 
para que ·se fizesse o . acréscimo do parágra

fo único omitido. De modo que, agora, a 

emenda está em têrmos de ser aprovada pelo 
Plenário. 

.. O SR. PRESIDENTE ·(Gilberto Marinho): 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Não havendo emendas, nem requerimentos 
para que a redação final seja submetida a 

votos, é a mesma dada como definitiva
mente aprovada, independente de votação, 

nos têrmos do art. 316-A, do Regimento In
terno. 

.O projeto voltará à Câmara dos· Depu
tados e, para acompanhá-lo, naquela Casa 
do Congresso Nacional, designo o Sr. Senador 

Jos~ Ermlrio, relator da matéria na Comis
são de Agricultura. 

E' a.· seguinte a reda.çlio final aprovada: 
Emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da. Câmara n.• 145,, de 1965 (núme
ro 2.874-B/65, na Casa. de origem), que 
institui o nôvo Código Florestal. 

EMENDA N.• 1 

(Corresponde à Emenda n.• 2, de Plenário) 
Ao. parágrafo único do art. 5.0 

Dê-se ao parágrafo único do art. 5.0 a se-
gulnté redação: · · 

"Parágrafo único - Fica ·proibida qual
quer forma de exploraçlio dos recursos 
naturais nos .. parques nacionais, esta
duais e· municipais." 

EMENDA'N.• 2 

(Corresponde à Emenda n.• 1 ..:.. CA) 
Ao.art.14 

Ao art. 14, a:crescentem-se as seguintes ali
neas: 

"d) prescrever normas que visem· à. pro
teção e à preservação de madeira de 
lei, incentivando seu plantio em re
giões de fácil acesso e escoamento; 

e) promover plantio, em terras conside
radas fracas, da variedade elllotti, 
ou outras congéneres, e nas terras 
havidas como boas da araucarla. bra
zWens!s (pinho do Paraná)." 

EMENDA N.1 3 

(Corresponde à 'Emenda n.• 3, de Plenário) 
Ao art. 20 

Acrescente-se ao art. 20 o seguinte pará-
grafo: 

"Parágrafo único - O não cumprimento 
do disposto neste artigo, além das pe
nalidades previstas neste Código, obriga 
os fnfratores · ao pagamento da mul

ta. equivalente a 10% (dez por cento> do 
valor comercial da matéria-prima flo
restal nativa· consumida, além da pro
dução da qual participe." · 

EMENDA.N.0 4 
(Corresponde à Emenda n.• 4, de Plenário) 

Ao art. 22 
Dê-se ao art. 22 a segui~; te redaçll.o: 

"Art. 22 - A Un!li.o fiscalizará, direta
mente, pelo órgll.o executivo especlflco 
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do Ministério da Agricultura, ou em 

convênio com os Estados e Municípios, a 
· · aplicação das normas dêste Código, po

dendo, para tanto, criar os serviços ln

dispensá veis.'.' 

EMENDA N,0 5 

(Corresponde à Emenda n: 0 5, de Plenário) 

Ao art. 23 

Localize-se o art. 23 após o art. 38,, renu

merando-se os demais. 

EMENDA N.0 '6 

(Corresponde à.Emenda n.0 6, de Plenário) 

Ao art. 23 

Acrescente-se ao art. 23 o seguinte pará~ 

grafo: 

"Parágrafo único - Ao Consep!o Mone
tário Nacional, dentro de suas atribui

. ções legais, como órgão disciplinador do 
·crédito e das operações creditíclas em 
. tOdas suas modalidades e formas, cabe 
estabelecer aS normas para 'os financia
mentos florestais, , . com juros e prazos 
compatíveis,, relacionados com os planos 
de florestamento e reflorestamento apro
vados peÍo .Conseuio Florestal Federal." 

EMENDA.N.0 7 

(Corresponde à -Emenda n,0 7, de Plenário) 
A alinea. d do art. 27 

. Dê-se à alinea d do art. 27 a seguinte re
dação: 

"d) causar quaisquer danos aos Parques 
Nacionais,· Estaduais ou Municipais, 

, · · bem como às Reservas Biológicas." 

EMENDA N.0 8 

(Corresponde à· Emenda n. 0 8, de Plenário) 
Ao art. 27 

Acrescente-se ao art. 27 a seguinte alinea: 

"q) transgredir · quaisquer das determi
nações ou restrições constantes des
ta Lei ou da sua regulamentação." 

EMENDA N.0 9 

(Corresponde à Emenda n. 0 9, de Plenário) 
Ao art. 35 

Acrescente-se ao art. 35 o seguinte pará-
grafo: 

"Parágrafo únJco - As ações por crimes 
ou contravenções, de natureza florestal, 
terão prioridade de instrução e julgamen
to sObre tOdas as demais e, na autuação, 
far-se-ão constar observações de "Ur
gência" e "Crime Florestal'' ou "Contra
venção Florestal." 

EMENDA N.0 10 

(Corresponde à Emenda n.• 11, de Plenário) 
Ao caput do art. 37 

Dê-se ao caput do art. 37 a seguinte reda
ção: 

"Art. 37 - As florestas plantadas ou na
turais são declaradas Imunes a qualquer 
tributação e não podem determinar, pa
ra efeito tributário, aumento do valor 
das terras em que se encontram, desde 
que, a partir do prazo de 1 (um) ano, o 
proprietário· apresente, e tenha aprovado 
pelo Poder Público, plano técnico de ex
ploração da área florestada, caso seja 
Isso econOmicamente possível, a critério 
da autoridade florestal." 

EMENDA N.0 11 

(Corresponde à Emenda n.0 10, de Plenário) 
Ao art. 37, 11 2. o 

Dê~se ao § 2.0, do art. 37, a seguinte reda
ção: 

"li 2. 0 - As lmport(mclas empregadas 
em florestamento e reflorestamento se
rão deduzidas Integralmente do ImpOsto 

· de renda e das taxas espec!tlcas ligadas 
ao reflorestamento.'' 

EMENDA N.0 12 

(Corresponde à Emenda n.0 12, de Plenário)· 
Ao art. 43 

"Art. 43 - Fica mantido o Conselho 
Florestal, com sede em Bras!lla, como 
órgão consultivo e normativo da politica 
florestal brasileira. 

Parágrafo único - A composição e atri
buições do Conselho Florestal Federal, 
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integrado no máxlmo por 12 (doze) 
membros, serão estabelecidas por decre
to do Poder Executivo." 

EMENDA N.• 13 
· (Corresponde à Emenda n.• 13, de Plená.rio) 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte ar-
tigo: 

"Art. -Ficam isentos do impOsto de 
renda os rendimentos provenientes da 
exploração de florestas plantadas para 
fins econOmlcos." 

EMENDA. N.• 14 

(Corresponde à Emenda n.• 15, de Plenário) ... 
Acrescente-se, onde couber, o seguinte ar-

tigo: 
"Art. - J!: proibido o uso de fogo nas 
florestas e demais formas de vegetação . 
Parágrafo único - Se peculiaridades lo
cais ou regionais justificarem o emprêgo 
do fogo em práticas agropastoris ou flo
restais, a permissão será estabelecida em 
ato do Poder Públlco, circunscrevendo 
as áreas e estabelecendo normas de 
precaução." 

EMENDA N."15 
(Corresponde à Emenda n."16, de Plenário) 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte ar-
tigo: 

"Art. - As pena.lidades incidirão sObre 
os autores, sejam êles: 

a) dlretos; 
b) arrendatários parceiros, posseiros, 

· gerentes, administradores, dlretores, 
promltentes compradores ou proprie
tários das áreas :tlorestadas, desde 
que praticadas por prepostos ou su
bordinados e no interêsse dos prepo
nentes ou dos superiores hierárqui
cos; 

c) autoridades que se omitirem ou faci
litarem, por consentimento legal, na 
prática do ato." 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Passa-se ao Item 5 
Discussão, em segundo turno, do Pro

jeto de Lei do Senado n.0 19, de 1964, 
de autoria do Sr. Senador Edmundo Levi, 

que determina a elaboração do Plano de 
Aplicação dos recursos de que trata o 
art. 199 da Constituição, e dá outras 
providências (projeto aprovado em pri
meiro turno, com emenda, em 10 do mês 

. em curso), tendo Parecer sob n,0 119, de 
1965, da Comissão de Redaçlio, com a 
redação do vencido. 

Em discussão a matéria, em segundo turno. 
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 

darei a discussão como encerrada. {Pausa.) 

Está encerrada. 
Encerrada a discussão sem emenda, e não 

)lavendo requerimento no sentido de que se
ja submetida a votos, é a matéria dada 
como aprovada, lridependentemente de vo
tação, de acOrdo com o art. 272-A, do Re
gimento Interno. 

· J!: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N." 19, DE 1964 

Determina a elaboração do Plano de 
Apllcaçio dos recursos de que trata o 
art. 199 da Constltuiçio, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Os recursos de que trata o artl· 
go 199 da Constituição da Repúbllca serão 
aplicados pela Superintendência do Plano 
de Valorização EconOmica da Amazônia 
CSPVEA) mediante um plano de objetivos 
gerais, regionais, setoriais e locais, a curto 
ou a longo prazo, conforme a natureza, as 
peculiaridades, a conveniência e a destina
ção dos serviços que pretende executar ou 
que lhe forem propostos e que apresentem 
probabilidade de formar, fortalecer ou as
segurar bases para o desenvolvimento ime
diato ou subseqUente da região. 

Art. 2." - A Superintendência do Plano de 
Valorização EconOmica da Amazônia empre
gará os recursos a que se refere o artigo an
terior somente dentro da área amazOnica 
delimitada no art. 2.", da Lei n." 1.806, de 6 de 
janeiro de 1953, e o fará em harmonia com os 
governos locais, dlretamente ou mediante 
convênio, acôrdo ou contrato com entidades 
públicas ou particulares. 
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Art. 3.0 
- Anualmente, o Orçamento da 

União. consignará à SPVEA, através do MI
nistério da Fazenda, o valor da dotação re
sultante da percentagem prevista no art. 199 
da Constituição, destacando parcela global 
para custeio das despesas gerais de adminis
tração e, para despesas de investimento, to-

' tais percentuais em proporção à área ama
zõnica. de cada unidade geopolitica, conforme 
a delimitação traaçda no art. 2,0 , da Lei nú
mero 1.806, de 6 de janeiro de 1953. 

As importâncias atribuídas a cada unidade 
geopolltica regional serão empregadas em 
objetivos que visem a pesqUisas e solução de 
problemas de alimentação, saúde, habitação, 
abastecimento de água, esgotos, educação, 
energia, .luz, transportes, comunicações, por
tos, navegabilidade de vias, povoamento, pe
cuâ.ria., silvicultura, atlv!dades agrlcolas, or
ganização sócio-económica e outros cuja fi
nalidade seja promover o aproveitamento, o 
aprimoramento, a exploração, a organização 
e a· defesa das riquezas naturais da região, 
bem como a implantação de empreendimen
tos e serv!çds básicos para o desenvolvimen
to da Amazônia e conseqüente elevação do 
nlvel e das condições gerais de vida das suas 
pcpulações. · 

A.rt. 4.• - A Superintendência do .. Plano 
de Valorização Económica da A!nazõnia ela:
bortirá e, até ·qUinze (15) dias antes. do ini

cio de cada exercício financeiro da União, 

submeterá ao Poder Executivo, para aprova
ção mediante decreto, o· Plano de Aplicação 

ele que trata esta Lei, com as especificações 
relativas a cada unidade geopol!tica, em con
formidade com o disposto nos artigos ante
riores. 

&rt. s.•- Uma vez publicadÓ o decreto 
aprobatório, o Tribunal de Contas fará o re
gistro dos créditos orçamentários destinàdos 
à Superintendência do Plano de Valorizaç!io 
Econõmica da Amazônia. 

Art. G.• - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publ!caç!io, revogadas as dispo
sições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Item 6 

Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.• 3, de 1960, que 

dispõe sObre autorização para emissão de 

papel-moeda de curso forçado, tendo Pa
receres <ns. 304 a · 308, de 1965) · das Co

missões: de ConstitUição e Justiça - 1.0 

pronunciamento: favorável, com a emen
da. que oferece sob n.0 1-CCJ; 2.0 pro

nunciamento;. solicitando audiência. do 

Ministério da Fazenda; 3:0 pronuncia
mento (d!l!gência não atendida): pelo 

. arqUivamento; de Finanças - 1.0 pro-

nunciamento: solicitando reexame da. 

Comissão de Constituição e Justiça; 
2.0 pronunciamento: pelo· arquivamento. 

Em seu primeiro parecer, a Comissão de 

Constituição e Justiça ofereceu emenda ao 

projeto. 

Em segundo pronunciamento (Parecer n.• 
307-65), declarou-o ultrapassado, em virtude 
da. aprovação de outros, de iniciativa. do Po
der Executivo, e aconselhou o seu · arqUiva
mento. 

A Comissão de Finanças também se mani
festou pelo arqUivamento. 

· De acOrdo com o Regimento (art. 136, 
§ 1.0 ), considera-se pela rejeição o parecer, 

pelo seu arquivamento. 

Em discussão o projeto. 

. Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

. · Está encerrada. 

Elll votação o projeto. 

·Os Srs. Senadores que concordam com os 
pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças, que opinam pelo ar

quivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
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O projeto está rejeitado e será arquivado. 

ll: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.• 3, de 1960 

Dispõe sôbre autorização para emissão 
·de papel-moeda de curso forçado. 

O Congresso Nacional decreta.: . 

Art. 1.• - Nenhuma. emissão de papel
moeda de curso forçado poderá ser feita sem 
prévia autorização do Congresso Nacional. . . 

Art. 2. 0 - A proposta de cada 'emissão 
conterá os dados necessários à sua justifica
ção. 

Art. 3.•- Esta Lei entrará em vigor na 
data. de sua publicação; revogadas as disposi
ções em contrário. 

O SR. PRESmENTE (Gilberto Marinho): 
Item 7 

Votação, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 31, de 1964, 
de autoria do Sr. senador Cattete PI
nheiro, que dispõe sôbre a equiparação, 
ao crime de contrabando ou desca.mtnho, 
o deslocamento de café para. destino di
ferente do autorizado pelo · Instituto 
Brasileiro do Café, tendo Pareceres: I 
- Sôbre o projeto: da. Comissão de 
Constituição e Justiça; - 1.0 pronuncia
mento: n.• 329, de 1965, pela jur!diclda
de e constitucionalidade, sugerindo audi
ência dos Ministérios da. Justiça, da Fa
zenda e da Indústria e Comércio; por In
termédio da Comissão de Indústria e Co
mércio; 2.0 pronunciamento: n.0 332, 
de 1965, pela aprovação - da Comissão 
de Indústria e Comércio - 1.0 pronun
ciamento: n.• 330, de 1965, solicitando 
audiência dos Ministérios da Justiça, da 
Fazenda. e da. Indústria. e Comércio; -
2. o pronunciamento: n. o 331, de 1965, 
favorável. II - Sôbre. · as emendas de 
Plenário (n.•• 1 a 9): da Comissão de 

:. Constituição e Justiça - 1.0 pronuncia
mento: n.o 858, de 1965, pela. aprovação 
das de ns. 1, 2 (com subemenda), 3 
(com subemenda), 4, 6 (com modifica-

ção) e 9; pela rejeição das de ns. 5 e 8; 
- 2.0 pronunciamento (sôbre a Emenda. 
Substltutlva da. Comissão de Indústria. e 
.Comércio).: n.0 860, de 1965, pela. aprova
ção, com as ·subemendas, que apresenta. 
sob ns. 1 e 2-CCJ - da Comissão de In
dústria. e Comércio: n.0 859, de 1965, pela 
aprovação das de ns. 1, 2 <com subemen
da. da CCJ), 3 <com subemenda da. CCJ), 
4, 6 · (em parte) e 9; pela rejeição da de 
n.0 7; pela prejudiclalidade das de na. 5 e 
8 e apresentando Emenda. Substitut!va, 
consubstanciando as emendas aceitas. 

A ni.a.téria está em fase de votação. Tem 
preferência. regimental o Substitutivo da Co
missão de Indústria e Comércio, cóm as res
pe.ctlvas subemendas. 

Em votação o Substitutivo da. Comissão de 
Indústria. e Comércio, sem prejuízo da. sube
menda. 

Os Srs. Senadores que aprovam o substitu
tivo queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

~ o seguinte o substituto aprovado: 

EMENDA SUBSTITUTIVA 
(Ao Projeto de Lei do Senado n,• 31/64) 
Art. 1.0 - A exportação de café de produ

ção nacional só poderá ser feita pelos portos 
e pontos do território nacional fixados pelo 
Instituto Brasileiro do Caf~, na forma da 
Lei n.• 1.779, de 22 de dezembro de 1952. 

Art. 2.0 - ll: assimilado ao crime de con
trabando ou descam!nho, para os efeitos da 
sanção prevista no art. 334 do Código Penal; 
o deslocamento do café, no território nacio
nal, seja qual fôr o melo de transporte, sem 
que esteja Instruido com a documentação 
exigida pelo Instituto Brasileiro do Café, na. 
forma. da Lei n.0 1.779, de 22 de dezembro de 
1952. 

Parágrafo único - Incidem na. sanção a 
que se refere êste artigo os transportadores 
de café e todos quantos estiverem ligados 
à transação. 

Art. 3. • - No caso da lnfração a que se 
refere o arti{lo anterior, aplica-se a pena es
tabelecida no art. 334 e seu parágrafo 2.•, ·do 
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Código Penal, além de multa equivalente ao 
café apreendido, fixada na base do preço 
oficial em vigor na data da apreensão. 

Parágrafo único - Sem prejulzo das san
ções previstas neste artigo, os !nfratores nlio 
terão direito à restituição do café apreendi

' do, cuja propriedade reverterá em favor do 
Instituto Braslleiro do Café. 

Art. 4.0 - Fica, também, ass!m!lado ao 
crime de contrabando ou descam!nho o des
vio, para destino diferente do autorizado 
pelo Instituto Brasileiro do Café, do café re
metido de um para outro ponto do território 
nacional. 

Art. 5. 0 - As infrações e apreensões serlio 
processadas mediante auto lavrado pelos 
fiscais do Instituto Brasileiro do Café e, na 
·sua falta ou omissão, por qua.!squer agentes 
do poder público empenhados na repressão 
ao contrabando. 

11 1.0 - Nos autos serão consignados o 
dia, hora e local da d!Ugêncla, os nomes dos 
remetentes e dos cons!gnatá.r!os da mercado
ria ou de seus proprietá.r!os, transportadores, 
pessoas fislcas ou jurldicas, com a descrição 
do café e dos velculos transportadores, de 
forma a Identificá-los. 

11 z.o - Lavrado o auto, e nlio se decla
rando ciente o !nfrator ou seu representante 
legal, caberá à .autoridade autuante certifi
car essa recusa. Neste caso, far-se-á. a inti
mação por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, publicado no "Diá.r!o Oficial" da Un!lio, 
e, s!multê.neamente, no "Diá.r!o Oficial" do 
Estado, Território, ou Munlclpio, onde tenha. 
ocorrido a !nfração. 

11 3.0 - Terá o autuado o prazo de 20 
(vinte) dias para se defender, contado de sua. 
ciência ou da publicação oficial do edital de 
intimação. 

11 4. o - Observado o disposto nos pará
grafos anteriores, o processo será encami
nhado ao JUiz competente, para efeito de 
instauração da ação penal respectiva. 

11 5.0 - As decisões condenatórias que 
passarem em julgado serão registradas no 
Instituto Brasileiro do Café, em livro pró
prio, para efeito de Incorporação ao patri-

mOn!o da autarquia dos cafés apreendidos ou 
de multa depositada e, ainda, para cobrança 
desta, quando não tiver sido depositada pre
viamente. 

11 G. 0 - Apurada a responsabilidade na 
forma prevista neste artigo, o presidente do 
Instituto Braslleiro do Café enviará cópia. do 
processo a.dm!n!stratlvo ao JUiz competente 
para Instauração do processo cr!m!nal ca
blvel. 

Art. 6.0 - Aos cafés encontrados em 
abandono ou em qualquer depósito, desa
companhados da documentação a que se re
fere o artigo 2.0 , aplicam-se os dispositivos 
da presente Lei. 

Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho): 

Em votação as subemendas. 

Os Srs. Senadores que as aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Estão aprovadas. 

s·lio as seguintes· as subemendas apro
vadas: 

SUBEMEND& N.• 1-CC.J 

&o art. 3.0 • 

Suprimam-se as palavras 

"e seu parágrafo 2.0 •• , ". 

SUBEMEND.\ N.0 2-CC.J 

&o art. s.• 
Suprima-se o 1 4. o. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho): 

A matéria irá à Comlsslio de Redaçlio, a 
fim de redigir o vencido, para o segundo 
turno regimental. 

Item 8 

Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 9, de 1965, de 
autoria do Sr. Senador Vasconcelos TOr
res, que toma obrigatório às represen
tações oficiais do Brasil, no exterior, o 
uso exclusivo de veicules fabricados pela 
indústria automoblllstlca nacional, ten
do Pareceres; sob números 801, 802, 803 

' 
I' 
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e 804, de 1965, das Comissões de Cons
tituição e Justiça, pela rejeição; Relações 
Exteriores, pela audiência das Comis
sões: de Economia e de Finanças; de 
Economia, pela rejeição; de Finanças, 
pela rejeição. 

Em discnssão o projeto. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PBESIDENTE (GUberto Marinho): 
Tem a palavra o nobre Senador, 
O SR. VASCONCELOS TORRES: (Sem 

revisão do orador.) Sr. Presidente, quem me 
tem ouvido falar com uma constância que 
poderia dizer Impressionante e uma coerên
cia !rrepreens!vel sôbre o problema da ln· 
dústrla automobillstlca, poderia pensar que 
ajo com parti prls, com má vontade, com 
esp!r!to demolldor. Poderia mesmo alguém 
mais apressado julgar da existência de uma 
!mpllcânc!a, de uma teimosia, o que seria 
uma estultice, seria uma atitude sem nexo a 
de um bras!leiro, parlamentar, levantar-se 
contra uma Indústria que, !negàvelmente, 
presta, de certo modo, bons serviços ao Pais. 

O que tem norteado a minha atitude é o 
desejo de saber até que ponto essa Indústria 
oculta ao Pais, de maneira geral, aquelas es
tatísticas que desejamos conhecer a respeito 
do preço da fabricação dos seus veículos. 
Ninguém conseguiu devassar isso. 

Existe agora uma Comissão de Inquérito 
Instalada, com apoio unAn!me do Senado, 
mas quem sabe poderemos concluir que foi 
!mposs!vel descobrirmos êsse preço; pelo 
menos terá sido uma conclusão a respeito 
dêsse mistério lndevassável. 

Somente para demonstrar que não tenho 
parti pris é que apresente! o projeto em dis
cussão, determinando que nas representações 
do Brasil no exterior, nos escritórios comer
ciais, os ve!culos usados pelos nossos diplo
matas e representantes sejam de fabricação 
nacional, a exemplo do que acontece em to
dos os países que têm indústria semelhante 
à nossa. 

Agora, vejo que a Comissão de Constitui
ção e Justiça deu parecer contrário ao pro-

jeto. Sr. Presidente, custa crer. Ainda se eu 
estivesse obrigando um diplomata a comprar 
carro .nacional, a! sim. Mas a lei é normativa 
apenas, Inclusive levando boa propaganda 
do Pa!s. Temos, ·permanentemente, navios do 
Lóide e outras emprêsas que trafegam para 
o exterior que poderiam levar os carros e as 
peças para serem·· repostas, se porventura 
faltassem. Sr. Presidente, vejo então que não 
sou eu quem tem essa possível !mpllcãnc!a 
com a Indústria automobilist!ca ..• 

Lavo a minha testada.. Procuro demonstrar 
- é êsse o objet!vo que me traz à tribuna. -
o desejo de prestigiar, no Um!te do passivei, 
o nosso Pais e fazer propaganda de sua In
dústria automobil!st!ca. Internamente, apon
to os seus defeitos, mas lá fora quero que 
saibam que o Brasil fabrica carros, alguns 
dêles de primeira qualidade, embora, aqui, 
de preços extors!vos. 

As Comissões não entenderam o meu ob
jet!vo e não quero, de maneira alguma, des
merecer o voto dado no Plenário. Quero sa
l!entar o meu propósito de que projeto desta 
natureza ser derrotado é uma. pena, porque 
seria uma oportunidade a mais para demons
trar a nossa colaboração positiva com essa 
Indústria, não quanto aos favores escusas 
que a Indústria recebeu e dos quais não 
presto, nem prestará contas, Entretanto, 
a aprovação do projeto nos credenciaria a 
dela obter as Informações que, até agora, 
não nos chegaram às mãos. 

Era. o que queria dizer, Sr. Presidente, 
aguardando que êste projeto, que será sepul
tado, não sem manifestação de pesar, possa 
ser, em outra oportunidade, reexaminado 
pelo Plenário. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho): 

Continua em discussão o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação o projeto, que tem parecer das 
Comissões de Constl tuição e Justiça, de Eco
nomia e de Finanças, pela rejeição. 
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Os Srs. · Senadores que· o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. Voltará à Ordem do Dia 
para discussão em segundo turno. 

ll: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 9, DE 1965 

Toma obrigatório às representações 
oficiais do BrasU, no exterior, o uso ex
clusivo de veículos fabricados pela ln· 
dústrla automobllfstlca nacionaL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
;_ Tôdas as representações oficiais 

do Brasil, no exterior, sejam diplomáticas, 
comerciais, civis ou militares, ficam obriga
das ao uso exclusivo de veículos fabricados 
pela indústria automobilfstica nacional. 

Art. 2.•- Ao item V, do art. 7.0, da Lei 
n.o 2; 145, de 29-12·53, modificado pelo art. 56, 
da Lei n.0 3.244, de· 14 de agôsto de 1957, 
acrescente-se o segtdnte parágrafo: 

Parágrafo único - Não se consideram co
mo bem· de propriedade, para os efeitos dês~ 
te artigo, os veículos-automóveis de proprie
dade dos funcionários da carreira diplo
mática e dos servidores públicos civis e mi
litares, adquiridos no exteriol' ·e que não se
jam de fabricação brasileira. 

Art. 3.•- Esta Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

O SR, VASCONCELOS TORRES: 

. (Pela ordem,) Sr. Presidente, agradeço ao 
Plenário a aprovação. Fui pessinlfsta; só não 
retiro as palavras que há pouco proferi, por
que, ·creio, elas impressionaram os Senadores 
presentes. 

Assim, agradeço a todos que comparece
ram à Sessão de hoje a aprova.;ão dê~te pa
triótico projeto e espero que a repitam, no 
segundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Passa-se. à apreciação das ma térlas que de
pendem de .escrutínio secreto. 

Item 1 

Continuação da votação, em turno úni
co, do Projeto de Lei da Câmara, n.• 129, 

. de 1965 (n.• 2.847-B-65, na Casa de ori

. gem). de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que promove os Militares Ve
teranos da Segunda Guerra Mundial, li
cenciados do serviço ·ativo e Incluídos na 
reserva não-remunerada, tendo Pareceres 
favoráveis, sob ns. 948, 949 e 950, dàs ·co
missões de Segurança Nacional; de Pro
jetes do Executivo e de Finanças. 

Na Sessão Extraordinária de 5 do corrente 
foi. aprovado requerimento de. destaque, de 
autoria do nobre Senador Daniel Krieger, 
para rejeição do art. 6.0 do projeto. 

Eni seguida, passando-se à votação do pro~ 
jeto, verificou-se a falta de número. 

Vamos, pois, proceder à votação, em escru
tínio secreto, pelo processo eletrônlco, com 
exclusão do art. 6.0 

Em votação. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

. Val-se . proceder à apuração. <Pausa.) 

Votaram "sim" 25 Srs. Senadores e "não", 

5 · Srs. Senadores. 

Houve duas abstenções. 

Não se verificou o quorum. 

Vai-se proceder. à chamada. 

{Procede-se à cha!nada.) 

Responderam à chamada os seguintes 
Senhores Senadores: 

Goldwasser ·santos - Eduardo Assmar 
- Josué de Souza -Martins Júnior -
Cattete Pinheiro - Lobão da Silveira -
Joaquim Parente - Menezes Pimentel 
-·José Bezerra - Manoel Vlllaça -
Barros Carvalho - Pessoa de Queiroz -
José Erm!rlo - Silvestre Péricles - Her
mann Tôrres - Heribaldo VIeira - Jú
lio Leite - José Leite - Aloysio de Car
valho - Josaphat Marinho- Paulo Bar
ros - Aarão Ste!nbruch - Vasconcelos 
Tôrres :.... Aurélio Vianna - Gilberto 

í 
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Marinho ..:... Nogueira da Gama- Lino 
de Mattos - José Feliciano - Mello 
Braga - Celso Branco - Guldo Mondln 
- Daniel Krieger ...:... Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE. (Güberto MarJnho): 

A lista de presença acusa o comparecimen
to de 33 Sra. Senadores. Não há, portanto, 
número para as votações. 

Dêsse modo, ficam adiadas, para amimhã, 
as· matérias constantes dos itens 1.•, 2.• e 3.0 , 

da Ordem do· Dià, que dependem de votação 
em escrutínio secreto. • • · 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Não hâ mais oradores inscritos. (Pausa.) 

·Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, lembro aos Srs. Senadores que 
hoje, às 21 horas, haverá Sessão Conjimta do 
Congres~ Nacional para desigzláção de Co
missão Mista para· apreciação de projeto ·de 
lei enviado pelo Executivo, e, às 21 horas e 30 
minutos; haverá outra Sessão Conjunta, para 
apreciação. de. vetos p!'Csidenclais. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, . vou en
cerrar. a Sessão, designando para a próxima 
a seguinte 

. ORDEM DO DIA 
1 

Continuação da votação, em turno único, 
do Projeto de Lei da Câmara, n.• 129, de 
1965 <n.• 2.847-B/65, na Casa. de origem), 
de iniciativa. do Senhor Presidente da Re
pública, que promove os Militares Veteranos 
da Segun'da Guerra Mundial, licenciados do . . . ' . . 
serviço ativo e !ncluldos na reserva não re-
munerada, tendo Pareceres favoráveis, sob 
n. 0 ' 948, 949 e 950, das Comissões de Segu
rança Nacional, de Projetas do Executivo e 
de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 147, de 1965 (n.• ·2.939-B/65, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que aplica disposl· 
ções das Leis n.•• 2.370, de 9 de dezembro de 
1964, e 3. 765, de 4 de maio de 1960, aos Ofi· 
cials·Engenheiros da Reserva, de 2.• Classe, 
da· Aeronáutica, convocados para o serviço 
atlvo (projeto lnclu!do em Ordem do Dia, 

nos têrmos do art. 171, n.0 m; do Regimento 
Interno), tendo Pareceres (orais) favoráveis 
das Comissões de Projetas do Executivo e de 
Finanças; 

3 

Votação, em turno único, do Parecer n.• 
794, de 12 de março de 1965, da ComisSão de 
Constltwção e Justiça, sôbre o Oficio n.• 249, 
de 12 de março de 1965, em que o Sr. 
Procurador-Geral da Justiça do Estado da. 
Guanabara, solicita. licença para· instauração 
de ·processo criminal contra o Sr.· senador 
Nelson Maculan (parecer no sentido de ser 
a. matéria submetltla ao Plenário em votação 
secreta, com ressalvas dos Srs. Senadores Jo
saphat Marinho, Edmundo Levi, Wllson 
Gonçalves e Aloyslo de Carvalho). 

4 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n. • 79, ·de 1963, de autoria 
do Senador Jefferson de Aguiar, que revoga 
o art. 78 e seus parágrafos, da Lei n.• 4.242, 
de 17. de julho de 1963 Çque fixa novos va
lôres para os vencimentos dos servidores do 
Poder Executivo, Civis. e .:!o4111tares, cria o 
Fundo Nacional de Investimentos, e dá ou
tras providências), tendo Pareceres, sob n. 0 ' 

288, 289 e 290, de 1965, das Comissões: de 
Constituição e. Justiça: 1.0 pronunciamento 
- pela audiência do Ministério da. Fazenda; 
2.0 pronunciamento - pela rejeição; de 
Economia, pela rejeição. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n.• 151, de 1964 (n.• 2.735, de 
1961, mi Casa de origem>, que autoriza o 
recebimento, em doação, pelo Govêrno Fe
deral, do patrlmônlo da. Sociedade Paulista 
de Medicina, tendo Pareceres contráxios, sob 
n. •• 928 a 930, de 1965, das Comissões: de 
Saúde, de Educação e Cultura e de FI· 
nanças. 

6 

Discussão, em .turno único, do Projeto de 
Lei da Câinara n.• 127, de 1965 (n.• 1.918-A/64, 
na Casa de origem> que dispõe sôlire a en
trega das cotas dos Impostos de renda e de 
consumo aos Municípios, nos têrmos da 
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Emenda. Constitucional n.• 5, de 1961, e dá 
outras providências, tendo Parecer, sob n.• 
938, de 1965, da. Comissão de Finanças, fa
vorável, com a. emenda que apresenta, sob 
n.• 1-CF. 

Discussão, em .turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara. n.• 254, de 1954 (n.• 2.504-C/60, 
na. Casa. de origem), que concede a inclusão 
da. Escola de Serviço Social, anexa. à Ponti
flcia Universidade Católica do Rio de Ja
neiro, entre os estabelecimentos subvencio
nados pelo Govêrno Federal, tendo Pareceres 
favoráveis (n.•• 897 a. 899, de 1965), das Co
missões: de Constitutç§.o e Justiça, de Educa
ção e Cultura e de Finanças. 

8 

Discusslio, em turno único, do Projeto de 
Lei da CA.mara n.• 316,. de 1964 (n.• 1.153, 
de 1963, na Casa de origem), que concede 
isenção de impostos de importação e de taxas 
aduaneiras para importação de um órgão ele
trônico e demais eqUipamentos doados à 
Mitra. Diocesana. de Santa Cruz do Sul, Es
tado do Rio Grande do Sul, tendo Pareceres 
de Plenário favoráveis ao projeto e à emenda 
(n.•• 247, 931 e 932, de 1965), das Comissões 
de Constituição e Justiça. e de Finanças. 

9 

Discussão, em turrio único, do Projeto de 
Lei da. CA.mara n.• 317, de 1964 <n.• 3.810-B/62, 

na casa de origem>, que dispõe sôbre grati

fica.ção especial de representação n~ Secre
taria de Estado das Relações Exteriores, ten
do Pareceres (n.•• 933 a. 937, de 1965), das Co

missões de Serviço Público Civil - 1.0 pro

nunciamento, pela. rejeição; 2.0 pronuncia

mento, fa.vorá.vel, com as Emendas que ofere
ce, sob n.•• 1 e 2-CSPC; de Finanças- 1.0 

pronunciamento, solicitando audiência do 
Ministério da.s Relações Exteriores; 2.0 pro
nunciamento (depois de cumprida a. diligên

cia), propondo a volta. do Projeto à Comis
são de Serviço Público Civil; 3.0 pronuncia-

mento, favorável ao Projeto e às emendas da 

Comissão de Serviço Público Civil. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Cãmara n.• 8, de 1965, n.• 1.690-C/60, 
na Casa de origem, que. dá nova redaçlio ao 
art. 1.0 da Lei n.• 3. 725, ·de 28 de dezembro 
de 1959, que altera os limites de idade pre
vistos na Lei n.• 2.370, de 9 de dezembro de 
l954 - Lei de !natividade dos Militares, 
tendo Parecer favorável, sob n.• 640, de 1965, 
da Comissão de Segurança Nacional. 

11 

Discussão, em turno único, das emendas da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 

Senado n.• 30, de 1955, de autoria do Sr. Se

nador Moura Andrade, que autoriZa os esta

belecimentos bancários a substituirem, em 

suas contabilldades, o livro "Diário" de es

crituração mercantil pelo livro "Balancetes 
Diários e Balanços", cujas caracterlsticas de

fine; atribUi eficácia proba.tória aos lança

mentos efetuados segundo o sistema de "par~ 

tidas" ou "vouchers", e dá. outras providên

cias, tendo Pareceres, sob n.•• 923 e 924, de 

1965, das Comissões: de Economia, favorá

vel; de Finanças, favorável, sugerindo à Co

missão de Redação, ao elaborar o texto final, 
substituir no art. 8.0 a denominação "Supe

rintendência da Moeda e da Crédito" por 
"Banco Central da República do BrasU". 

12 

Projeto de Resolução n.• 85, de 1964, que 

suspende a execução do artigo 169, . da. 

ConstitUição do Estado de Minas Gerais, jul
gado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal <Projeto apresentado pela. Comissão 
de ConstitUição e Justiça como conclusão 
de seu Parecer n.• 1.418, de 1964.) (Pausa,) 

O Sr. Senador Vasconcelos TOrres enviou 
à Mesa discurso, a .fim de ser publicado, na 
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forma do disposto no art 201, § 2.•, do Re· 
gimento Interno. 

s. Ex.• será atendido. 

ll: O SEGUINTE O DISCURSO DO SR. 
VASCONCELOS TORRES: 

Querendo ser mais realista do que o rei, 
a Ad!llinistração 'do IAPFESP, ainda no Rio 
de Janeiro, acaba de demitir 43 funcionários 
interinos, servindo em Brasilla há mais de 
três anos. 

Nesta hora dlffcll, quando todos apertamos 
os cintos, num sentido de compreensão pelas 
medidas antllnflacionárlas que vêm sendo 
tomadas pelo Oovêmo e êste, por sua vez, 
subvenciona a indústria e o comércio com di· 
minulção de Impostos e financiamento para 
produção e aquisição de utUidades, com a 
intenção ·de evitar o desemprêgo, vem um 
de seus órgãos e aumenta o problema do 
desemprêgo numa cidade já tão sacrificada. 

O comércio incipiente e a indústria quase 
nenhuma de Brasflia não têm condições de 
acolher aquêles chefes de famUia. 

E êsses pobres funcionários interinos, todos 
com os vencimentos iniciais, vão começar a 
passar fome com suas mulheres e filhos. São 
escriturários, motoristas, serventes, atenden
tes, que há três anos vinham servindo com 
humildade e eficiência. Que para Brasilla 
vieram e aqui organizaram suas vidas, não 

tendo mais para onde retornar. Não têm, se
quer, o dinheiro para as passagens, porque 
já não têm o Indispensável para comer! 

·Por que tantamaldade? Não foi isto que o 
Presidente da República desejou que seus au
xUiares fiZessem e, tão somente em Brasilla, 
às vésperas da criação do Ministério da Pre
vidência. 

:S:sse Instituto nenhuma economia vai fa
zer com a demissão dêsses pequenos servi
dores. Foram elas feitas de maneira Im
pensada e de forma irregular e a Justiça, 
que ainda merece a confiança de noáso povo, 
irâ anulá-Ias, obrigando o IAPFESP a read
miti-los, pagando os atrasados e as despesas 
judiciais. 

Se é a titulo de economia, por que demitem 
43 e nomeiam 70? 

Isto não é economia, mas desperdfclo. Eco
nomia teria. sido resolver o problema das 
obras parallsadas em Brasilla, que ocasionam 
milhões de cruzeiros de prejufzo e caracteri
zam a incapacidade administrativa de ad!lli
nistradores que jamais puseram os pés em 
Bras Ola. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Está. encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 5 
minutos.) 



115.8 Sessão da 3.8 Sessão Legislativa da 5.8 Legislatura, 

em 11 de agôsto de 1965 

PRESmBNCIA DOS SKS. MOURA ANDRADE E GILBERTO MARINHO 

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

José Guiomard - Edmundo Levl -
Martins Jdnlor - Cattete Pinheiro -
Lobão da snvelra - Eugênio Barros -
- Menezes Plmentel - Ma.noel VUlaça 
- Pessoa de Queiroz - José Ermlrlo 
- H e r m a n n TOrres - Heriba.ldo 
VIeira - Júlio Leite - José Leite -
Aloysio de Carvalho - Paulo Barros -
Raul Glubertl - Miguel Couto - A.arão 
Steinbruch - Vasconcelos TOrres - Au
rélio Vlanna - . Nogueira da Gama -
Lino de Mattos - Moura Andrade . -
José Feliciano - Pedro Ludovico- Nel
son Maculan - Mello Braga - Celso 
Branco - Guido Mondin - Daniel 
Krleger - Mem de Sã. 

O SR. PRESmENTE (Moura Andrade) : 

A lista de presença acusa o compareci
mento de 32 Srs. Senadores. Havendo núme
ro legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

o sr. 2.•-secretâr!o procede ii leitura 
da Ata. da Sessão anterior, que é apro
vada sem debates. 

O Sr. 1.0 -Secretârlo lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA. REPúBLICA., DE 
5 DO 1\mS EM CURSO: 
I - De agradecimento de comunica<)Ões 

sôbre deliberações do Congresso Na
clonai: 

N.• 298/65 <n.• de origem 557) com 
referência ao veto presldenclnl 
110 Projeto de Lei n.• 1!65 (CN) 

que Incorpora os Cursos da Cam· 
panha de Formação de Geólogos 
a Universidades Federais; 

N.• 299/65 <n.• de origem 558) com 
referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 225/65 (n.0 

2.300-B/84, na Casa de origem> 
que dispõe sObre a liquidação, por 
acOrdo, das desapropriações efe
tua.da.s no Nordeste e dâ outras 
providências; 

N.0 300/65 (n.• de origem 559) com 
referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 173/84 (n.0 

333-B/63, na Casa de origem) que 
Isenta o Instituto de Previdência 
do Estado de Pernambuco de lm· 
postos e taxas federais de qual
quer natureza que incidam ouve
nham a incidir na compra de 
ações da. firma "Empreendimen
tos Santa Cruz S.A.", situada à 
Rua. do Sol n.• 143, em Recife; 

N.• 301/65 <n.• de origem 560) com 
referência ao Projeto de Lei da 
Cê.mara n.• 111/65 (n,0 , , , • , , , , , 

22.752-B/65, na casa de origem> 
que autoriza o Poder Executivo a 
alterar, por decreto, a parte fixa 
da remuneração dos corretores de 
Navios; 

N.• 302/65 (n.• de origem 561), com 
referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara. n.• 192/64 (n.0 

2.661-B/61, na Casa de origem), 
que federaliza o Instituto Borges 
da Costa, ex-Instituto do Radlum 
do Estado de Minas Gerais; 

N.• 303/65 <n.• de origem 562), com 
referência ao veto ao Projeto de 
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Lei da ca.mara n.O 126/63 (n.• 

2.570/61, na Casa. de origem), que 

federallza o Instituto de Música 
da Bahia e dá outras providên
cias; 

N.• 304/65 (n.• de origem 563), com 
referência ao veto ao Projeto de 

Lei da ca.mara n.• 236/64 <n.• 
942-B/63, na Casa de origem) que 

cria Juntas de ConcWaçio e Jul
gamento na 4• Reglio da Justiça 
do Trabalho e dá outras provi

dências; 

N .• 305/65 (n.• de origem 564), com 

referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 248/64 (n.• 

2.351-B/64, na Casa de origem) 
que dispõe sObre o impOsto que 

recai sObre as rendas e proventos 

de qualquer natureza; 

N.• 306/65 <n.• de origem 565), com 
referência ao veto ao Projeto de 
Lei da ca.mara n.• 206/64 (n.• 

2.200-B/64, na. Casa de origem) 
que estima a Receita e fiXa a 
Despesa. da União para o exerci

elo flna.ncelro de 1965; 

. N.O 307/65 <n.O de origem 566), com 

referência ao veto ao Projeto de 
Lei que se transformou na Lei 

n.• 4.531, de 8 de dezembro de 
1964, que fixa os vencimentos de 

·Membros do :Mlnlstérlo Públlco 
Federal e do Serviço Juridlco da 
União e dá outras providências; 

N.• 308/65 <n.• de origem 567), com 
· referência ao veto ao Projeto de 

Lei da ca.ma.ra n.• 6/64 Cn.• 
2.569-C/61, na Casa de origem) 
que federallza o Conservatório 

Dramático e Musical de São 

Paulo e dâ outras providências; 

N.• 309/65 <n.O de origem 568), com 

referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 242/64 <n.• 
2.349-B/64, na Casa de origem) 

que dlsp6e sObre a elabora.çlio e 

execuçio de Planos Quadrlenals 
de Obras para· lmplanta.çio do 

Plano Nacional de Viaçio; 

N.O 310/65 (n:• de origem 569), com 

referência ao . veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 144/63 (n.• 
3.272-B/61, na Casa de origem) que 

concede Isenção dos Impostos dé 

Importação e de consumo, mantl· 
da a taxa de despacho aduaneiro, 
para · equipamento de produçlio, 

sobressalentes e ferramentas des

tinados às indústrias de fllmes 
Virgens e à produção de matérias

primas lndlspensâvels à sua fa· 
brlcaçio; 

N.• 311/65 <n.• de origem 570), com 
referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 251/64 (n.• 
817-B/59, na Casa de origem) que 

permite consigna.çio em fOlha de 
pagamento de mensalldades e 
descontos em favor da Caixa Be

neficente dos Empregados da AI· 

fAndega do Rio de Janeiro;. 

N.• 312/65 <n.• de origem 571), com 
referência ao veto ao Projeto de 

Lei da Càmara n.• 11/64 (n.• 
2. 439-A/64, na Casa de origem) 

que autoriza a cessão à Prefeitu
ra Municipal de Campo Grande, 
de área pertencente à Uni!í.o, para 

aproveitamento agrlcola; 
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N,0 313/65 (n.0 de origem (572), com 
referência ao veto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.• 78/64 (n.• 
4.245-D/62, na Casa de origem) 
que dispõe sôbre o exerclcio da 
profissão de carregador e trans
portador de bagagens em portos 
do Pais e dá outras providências. 

II - De agradecimento de remessa de au~ 
tógrafos de Decretos Legislativos pro
mulgados: 

N.• 314/65 (n.0 de origem 573), com 
referência ao Decreto Legtslativo 
n.0 65/65; · 

N.0 315/65 (n.• de origem 574) com 
referência ao Decreto Legislativo 
n.0 66/65; 

N.0 316/IÍ5 (n.0 de origem 575) com 
referência ao Decreto Legislativo 
n.0 67/65; 

N.• 317/65 (n.0 de origem 576) com 
referência ao Decreto Legtslativo 
n.0 68/59. 

RESPOSTAS A PEDIDOS DE 
IN;FORMAÇOES 

I- Do Sr. Ministro Extraordinário para 
Assuntos do Gabinete Civll : 

Oficio n.• 337 /SRP /65, de 4 do cor
rente, com referência ao Requerimen
to n.0 433/65, l;lo. Sr. Senador Aarlio 
Stelnbruch; 

U - do Sr. Ministro da Educaçio e Cul· 
tura: 

Aviso n.0 1.251, de 6 do corrente, com 
referência ao Requerimento n.• 128/65, 
do Sr. Senador Vasconcelos TOrres; 

lU- do Sr. Ministro da Viagio e Obras 
Públicas: 

Avisos de 5-8-1965 

N.0 B-232, com referência ao Reque
rimento n.• 237/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

N,0 B-234, com referência ao Reque
rimento n.0 233/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

N.0 B-235, com referência ao Reque
rimento n.0 92/65, do Sr. Senador 
José Ermlrlo de Moraes; 

N.0 B-236, com referência ao Reque
rimento n.0 237/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

N.0 B-243, com referência ao Reque
rimento n.0 231/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

N. 0 B-244, com referência ao Reque
rimento n.0 235/65, do Sr. Senador 

· Vasconcelos TOrres; 

N. 0 B-252, com referência ao Projeto 
de Lei do Senado n.• 72/64, do Sr. 
Senador José Ermlrlo. de :Moraes; 

N.0 B-253, com referência ao Projeto 
de Lei do senado n.• 26/65, do 
Sr. Senàdor AntOnio Carlos; 

N.• B~256, com referência ao Reque
rimento n.• 346/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

N.• B-258, com referência ao Reque
rimento n.• 288/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

· · N.0 B-260, com referência ao Reque
mento n.• 234/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

N.0 B-264, com referência ao Reque
rimento n.• 253/65, do Sr. Senador 
Vasconcelos TOrres; 

Avisos de 6-8-65 

N.• B-265, com referência, ao Reque
rimento n.• 310/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

N.0 B-267, com referência ao Reque
rimento n.• 251/65, do Sr. Sena
dor Vasconcelos TOrres; 

N.• B-268, com referência ao Reque
rimento n.• 221/65, do Sr. Sena• 
dor Nelson :MacUlan; 

N.0 B-269, com referência ao Reque
rimento n.• 261/65, do Sr. Sena
dor· Vasconcelos TOrres; 

N.0 B-230, de 5 do corrente, com refe
rência ao Requerimento n.• •..• 
367/65, do Sr. Senador Adalberto 
Sena; 
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N.O B-272, de 6 do corrente, com re
ferência ao Requerimento n.O •• 
313/65, do Sr. Senador Vasconce
los TOrres. 

O FI CIOS 

JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

PIAU1 

DIPLOMA 

"Visto: 11-8-1965 

Auro Moura Andrade 

Presidente do Senado 
Federal" 

. . 

O Desembargador M.ANOEL PEL1CIO 
PINTO, Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauf, etc : 

Faço saber que, da Ata Final da Apuraçl!.o 
das eleições federais reaHzadas, nesta Cir
cunscrição, no dia 7 de outubro do corrente 
ano, consta terem sido apurados 366 436 vo
tos para Suplente de Senador da República, 
e .porque foi eleito Suplente do Senador José 
Cândido Ferraz, sob a legenda Oposições Co
ligadas, o candidato Manoel da SUva Dias 
com 119 842 votos, é conferido e expedido, 
nos têrmos do artigo 118 do Código Eleitoral, 
o presente Diploma ao referido candidato, 
para que possa Investir-se no mencionado 
cargo e exercê-lo durante o perfodo de ... 
31-01-1963 a 31-01-1971. 

Tereslna, 31 de dezembro de 1962. - Ma
noel Felíclo Pinto, Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral. 

DO SR. MINISTRO EXTRAORDINARIO 

PARA ASSUNTOS DO GABINETE CIVIL 

DA PRESIDI!:NCIA DA REPúBLICA, 

COMO SEGUE: 

Of. 338/SRP/65 

em 4 de agOsto de 1965 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, 

Comunico a Vossa Excelência que o Se
nhor Presidente da República resolveu con-

siderar lnsubsistentes as Mensagens n.O 400, 
de 9 de junho último, e n.O 469, de 6 de julho 
do corrente ano, que submeteram, respecti
vamente, os nomes dos Senhores Moacyr 
Araújo Pereira e Aluísio Llns de Vasconce
los Chaves, para Membros dos Conselhos Ad
ministrativos da Caixa EconOmlca Federal 
do Rio de Janeiro e do Pará, em face da 
Lei n.O 4.278, de 14 de julho de 1965, que em 
seu artigo 81, parágrafo único, revogou o dis
positivo legal determinante da audiência do 
Senado Federal em tais casos. 

Valho-me do ens~jo para renovar a Vossa 

Excelência os protestos de minha estima e 

consideração. - Lulz VIana Fllbo, Ministro 

Extraordinário Para Assuntos do Gabinete 
CivU. 

DO SR. 1.0-SECRETARIO DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS, ENC~O A 
REVISAO DO SENADO AUTOGRAFO 
DO SEGUINTE PROJETO: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 26, DE 1965 

(N.0 208-B/65, na Casa de origem) 

Determina o registro, pelo. Tribunal de 

Contas da União, do Convênio celebrado, 

em 30 de março de 1964, entre a Supe

rintendência do Plano de Valorização 

Econômlca da Região da Fronteira Su

doeste do País e a Sociedade Educadora 

e Beneficente do Sul, do Rio Grande do 

Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - ll: determinado ao Tribunal de 
Contas da União registrar o Convênio n.o 
01/64-69, celebrado, em 30 de março de 1964, 
entre a Superintendência do Plano de Valo
rização EconOmlca da Região da Fronteira 
Sudoeste do Pais e a Sociedade Educadora 
e Beneficente do Sul, mantenedora da Es
cola São Carlos, de Santa VItória do Pal
mar, Estado do Rio Grande do Sul. 
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Art. 2.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(A Comissão de Finanças.) 

DO SR. 1.0-SECRETARIO DA CAMARA 
DOS . DEPUTADOS, NOS SEGUINTES 
'I'tRMOS: 

Brasfiia, 10 de agôsto de 1965. 

N,0 02102 

Ret!fica autógrafos do 
Projeto de Lei 
n.• 2.841-B, de 1965. 

· Senhor Secretário: 

Timho a honra de solicitar a Vossa Exce
lência a seguinte ret!ficação nos autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei n.• 2.841-B, de 
1965, que dispõe sôbre financiamento de pa
pel de Imprensa, cria o Grupo Executivo da 
Indústria do Livro - GEIL - e dá outras 
providências: 

Onde se lê: 

"Art. 13 - to o o o o o o o o o o O o O O O o I I I o o O O O o o I 

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 t o O I o I o o o I I o I 

vm - O Presidente do Sindicato Na
cional dos Edit6res;" 

Leia-se: 

Arto 13 - t O o o o o o o o O O o I o o o o O I I I o I I I o O O I I 

O O o O O o O o o o o o O o o o o •o o o I o I o o O O O o o O I I I o I I I I I 

Vni - O Presidente do Sindicato Na
cional dos Edit6res de Livros." 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da intnha alta 
estima e mais distinta consideraçlio. 
Deputado Nilo Coelho - 1.0-Secretário. 

BrasDia, 10 de agOsto de 1965. 

N.• 02103 

Ret!fica autógrafos do 
Projeto de Lei 
n.• 2.899-B, de 1965. 

Senhor Secretário: 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Exce
lência a seguinte retificaçlio nos autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei n.• 2.899-B, de 

1965, que dispõe sObre a denominação e qua
lificação das Escolas Técnicas Federais e 
Universidades. 

Onde se lê: 

"Art. 1." - As Universidades e as Es
colas Técnicas, vinculadas ao Ministério 

. da Educação e Cultura, sediadas nas ca

. pitais dos Estados, serão qualificadas de 
federais e terão a denominaçlio do res-
pectivo Estado." 

Leia-se: 

"Art. 1.0 - As Universidades e as Es
colas Técnicas da· União, vinculadas ao 
Ministério da Educaçlio e Cultura, se
diadas nas capitais dos Estados, serlio 
qualificadas de federais e terão a deno
minação do respectivo Estado." 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha es
tima e mais distinta conslderaçlio. - Depu
tado Nilo Coelho, 1.•-secretário. 

BrasDia, 10 de agOsto de 1965. 

N.• 02104 · 

Retlfica autógrafos do 
Projeto de Lei 
n.• 2.901-B, de 1965. 

Senhor Secretário: 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Exce
lência a seguinte· retiflcação nos autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei n.• 2.901-B, de 
1965, que dispõe sôbre a forma de flxaçlio do 
impOsto slridlcal devido pelos estabelecimen
tos . rurais e dá outras providências: 

Onde se lê: 

"Art. 1.0 - Para efeito de cobrança do 
ImpOsto sindical dos empregados rurais 
não organizados sob a forma de socie
dade com capital registrado, entender
se-á como capital o do Imóvel explorado, 
aplicando-se sôbre êste as percentagens 

· dá tabela progressiva de que trata o art. 
580 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, 

· de 1.0 de maio de 1943, e modificado :pelo 
art. 1.• da Lei n.• 4.140, de 21 de setem-
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bro de 1962, ressalvado o disposto no art. 
16 da Lei n.• 4.589, de 11 de dezembro 
de 1964." 

Leia-se: 

"Art. 1. • - Para efeito de cobrança do 
lmpôsto sindical dos empregadores .rurais 
não organizados sob a forma de socie
dade com capital registrado, entender
se-á como capital o valor ·'adotado para 
lançamento do ImpOsto territorial das 
terras do Imóvel explorado, apllcando-se 
sObre êste as percentagens da tabela 
progressiva de que trata o art. 580 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n.• 5.452, de 1.0 de 
maio de 1943, e modificado pelo art. 1.• 
da Lei n.• 4.140, de 21 de setembro de 
1962, ressalvado o disposto no art. 16 da 
Lei n.• 4.589, de 11 de dezembro de 1984." 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha alta 
estima e mais distinta consideração. - Depu
tado Nilo Coelho, 1.•-secretário. 

Brasfiia, em 11 de agOsto de 1965 

N,0 02131 

Assunto: Retlflca autógrafos do Pro
jeto de Lei n.• 2.908-A, de 1965. 

Senhor Secretário: 

Tenho a honra de solicitar a Vossa Exce
lência a seguinte retlflcação nos autógrafos 
referentes ao Projeto de Lei n.• 2 .908-A, 
de 1965, conforme errata da Redação Final, 
publicada no Diário do Congresso NacionaL 

Onde se lê: 

"Art. 1.• - Ficam alterados, na forma 
que se segue, as dotações constantes do 
Anexo 4.0.00 - Poder Executivo, Sub
anexo 2.21.00 - Ministério da Saúde, 
do Orçamento-Geral da União, aprova
do pela Lei n.• 4.539, de 10 de dezembro 
de 1964;" 

Leia-se: 

"Art. 1.• - Ficam alterados, na forma 
que se segue, as dotações constantes do 

Anexo 4.0.00 - Poder Executivo, Sub
anexo 4.21.00 - Ministério da Saúde, 
do Orçamento-Geral da União, aprova
do pela Lei n.• 4.539, de 10 de dezembro 
de 1964;" 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os 
protestos da minha alta estima e mais 
distinta consideração. - Deputado Nilo Coe
lho, 1.•-secretárlo. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Está finda a leitura do expediente. 

SObre a mesa ·requerimentos de Informa-
ções que vão ser lidos pelo sr. 1.0-Secre
tárlo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 

N. 0 535, DJ!; 1965 

Senhor Presidente: 

Nos têrmos do Regimento Interno, re
queiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro de 
Viação e Obras Públicas e ao Sr. Dlretor· 
Geral dos Correios e Telégrafos as seguintes 
Informações: 

a) Se existe algum plano visando a 
criação de agências dos Correios e 
Telégrafos e extensão de rêdes tele
gráficas para o norte do Estado do 
Espirita Santo, Incluindo as cidades 
de Montanha, Mucurlci, Pinheiro e 
Sobrado; 

b) Em caso positivo, Informar quais fo· 
ram as providências tomadas, tendo 
em vista a execução do referido 
plano. 

Sala das Sessões, em 11 de agôsto de 1965. 
- Raul Glubertl. 

REQUERIMENTO 
N.• 536, DE 1965 

Requeremos à Mesa, nos têrmos e prazos 
regimentais, sejam solicitadas do Exmo. Sr. 
Ministro Extraordinário para os Assuntos 
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do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica as seguintes informações: 

1) Quais os planos para o retOmo para 
a Guanabara dos serviços e servi
dores do Departamento Adm1nlstra
tivo do Serviço Público (DASP)? 

2) Foi decidido, ou autorizado, por 
quem de direito, êsse retOmo? 

3) Quais as divisões, setores ou- seções 
do DASP que ainda funcionam na 
Guanabara? Onde funciona sua Di· 

· reteria-Geral? 

4) Quais as seções, setores ou divisões 
que estão funcionando em Brasrua? 

5) Quais os setores, seções ou divisões 
que, depois de funcionarem em Bra
silia, retomaram para a Guanabara? 
Por quê? 

6) Qual o número de servidores do 
DASP em exercício, respectivamente, 
na Guanabara e em Brasrua? 

.Justllicaçio 

TOda a:Nação espera e confia na .consoli
dação de Brasrua. Essa consolidação, como 
é óbvio, depende quase que exclusivamente 
da disposição das autoridades governamen
tal~. . Enquanto multas delas sinceramente 
.trabalham e lutam nes~e. sentido, outras há 
que insistem e persistem numa verdadeira 
sabotagem, prejudicando a concretlzaçlio 
dêsse legitimo anseio, quando esta Capital 
tem tudo para crescer e assumir, realmente, 
seu relevante papel na integração liaclonal. 

Entre as repartições, segundo farto e ja
mais desmentido noticiário da imprensa, que 
teimam em desconhecer a nova Capital, está 
o DASP, órgão subordinado ao Gabinete 
Civil da Presidência da Repú~llca. 

Segundo é notório, não contente em per
manecer indefinidamente na Guanabara, 
ainda agora a Direção· do DASP, não se 
sabe se autorizada por quem de direito, deu 
inicio a uma verdadeira operação-retOrno, 
retirando daqui serviços e servidores que já 
estavam funcionando a contento. Não po-

demos nos conformar com essa orientação, 
de modo que o presente requerimento, a par 
de solicitar esclarecimentos, significa nossa 
inconformidade frente a tão absurda e 1m· 
patriótica medida. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
;:;.. .José Ermirlo de Moraes. 

REQUERIMENTO 

. N.0 537, DE 1965 

Sr. Presidente: 

· De ·conformidade com a letra regimental, 
requeiro. informe o Poder Executivo, através 
do Mln!stérlo da Agricultura, se existem 
planos para maior intensificação do uso de 
fertilizantes como incentivo à produtividade 
agrícola, bem como a possibllidade de sua 
colocação no mercado consumidor a preços 
baixeis para· melhor rendimento das produ
ções agrlcolas. 

Sala das Sessões, em de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 

N.0 538, DE 1965 

Sr. Presidente: 

De conformidade com a letra regimental, 
requeiro informe o Poder Executivo, através 
do Ministério da Indústria e do Comércio 
- Instituto Nacional do Sal - se existem 
planos para aumentar a produção do sal no 
Nordeste do Pais, bem como o reaparelha
mento dos sistemas de transporte e melhoria 
dos portos sal!neiros naquela região, a fim 
de que possa o produto ser colocado no 
mercado consumidor a preços competitivos. 

Sala das Sessões, em de agOsto de 1965. 
- Vaseoncelos Tôrres 

REQUERIMENTO 

.. N.0 539, DE 1965 

Sr. Presidente: 

Requeiro regimentalmente se oficie ao 
Presidente do Instituto do Açúcar e do AI
coo!, para que informe quais as razões por 
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que ainda não foi providenciado o refOrço 
de energia elétrica solicitado pela Usina San
ta Luiza, em Saquarema, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
- Aarão Stelnbruch. 

REQUERIMENTO 

N.• 540, DE 1965 

Sr. Presidente: 

Requeiro reghnentalmente se oficie ao Ex
celentfsslltlo Senhor Ministro das Minas e 
Energia, no sentido de que informe quais 
os índices percentuais de aUinento das taxas 
de consUino de energia elétrica nos dife
rentes Estados da Federação, desde a com
pra da AMFORP, bem como quais as razões 
que determinaram tais elevações. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
- Aarão Stelnbruch. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

. Os requerlltlentos lidos não dependem de 
deliberação do Plenário. Serão publicados e, 
em seguida, despachados pela Presidência. 
(Pausa.) 

o Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura 
de outro requerimento. 

li: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 

N.• 541, DE 1965 

Ex!no. Sr. Presidente do Senado Federal: 

O Senador signatário requer, ouvido o Ple
nário, ~eja. designado Uin membro da Casa., 
para representar o Senado Federal nas co
memorações do transcurso do Dia do Ale· 
gre, no Estado do Espírito Santo, o qual 
transcorre em 15 de agOsto corrente. 

Justificação 

O dia 15 de agOsto é a data magna da 
cidade e Municiplo de Alegre, comemoran
do-se o dia de Nossa Senhora da Penha, 

constituindo-se em fato histórico do Estado 
do Espírito Santo. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965, 
- Paulo Barros. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

O requerlltlento lido será apreciado ao fi· 
nal da Ordem do Dia.. (Pausa.) 

O nobre Senador Barros Carvalho, Lfder 
do PTB, enviou à Mesa comunicação que 
vai ser lida. 

t lida a seiulnte 

COMUNICAÇAO 

Brasll!a., 9 de agOsto de 1965 
Senhor Presidente: 
Levo' ao conheclltlento de Vossa Excelên

cia., para. os devidos fins, a designação de 
Senhor Senador Edmundo Levi para. Vice· 
Lfder da Bancada, sem alteração do quadro 
a.tual. 

Reitero a Vossa Excelência os meus pro
testos de elevada estlltla e distinta. consi
deração. - Barros Carvalho, Lfder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

De autoria do Sr. Vasconcelos TOrres há 
projeto de lei sObre a mesa que vai ser lido 
pelo Sr. 1.0-Secretário. 

li: lido o seguinte : 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 47, DE 1965 

Dispõe sôbre a aplicação dos correti
vos de desvalorização da moeda e ele
vação do custo de vida, de ac.ôrdo com 
os índices fornecidos pelos órgãos ofi
ciais competentes, aos vencimentos, sa
lários e soldos de servidores públicos ci
vis ou militares da União. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Aos venclltlentos, salários e 
soldos dos servidores públicos civis e milita
res da União, da administração centraliza
da ou autárquica, aplicam-se os corretivos 
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de desvalorização da moeda e elevação do 
custo de vida, de acOrdo com os fndlces for
necidos pelos órgfi.os oficiais competentes. 

Art. 2.• - O Poder Executivo terá, a par
tir de cada publicação relativa à fixação 
de novos fndlces de correçiLo, o prazo de 30 
(trfnta) dias para tomar efetlva a execuçiLo 
do disposto nesta Lei. 

Art. 3.•- Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publlcaçiLo, revogadas as dispo
sições em contrário, 

.Justlflcaoio 

O projeto tem por objetlvo situar dentro 
de um mesmo plano de tratamento - no 
que tange à politica de correçll.o retrlbutlva 
já estabelecida para os Parlamentares (De
creto Leiislatlvo n.• 18, de 1964) - os ser
vidores públicos da Unifi.o, civis e militares, 
determinando que os seus vencimentos, sa
lários ou soldos, também sejam objeto de 
reajustamentos, consoante os fndlces forne
cidos · pelos órgiLos oficiais competentes, re
lativos à desvalorlzaçfi.o da moeda e eleva
çll.o do custo de vida. 

Trata-se, como se vê, do reconhecimento 
de uma paridade moral, que se implíe em 
conseqüência da identidade causal que in· 
forma o problema. 

De fato, no caso, não há como discrimi
nar em favor desta ou daquela categoria, 
verificando-se que o aumento do custo de 
vida atinge a todos, sem dlstlnçll.o. 

Decorrido mais de um ano da edlçll.o da 
última lei de aumento de vencimentos do 
funcionalismo público (Lei n. 0 4.345, de 1964), 
apresenta-se verdadeiramente insustentável 
a situação dos servidores da Unill.o, civis e 
militares, à vista do enorme hiato que se 
abriu entre os valOres de seus níveis retrl
butlvos e os fndlces de aumento progressivo 
do custo de vida. 

De outro lado, nll.o seria justo manter-se 
política de correção monetária apenas em 
relaçll.o às rendas do Estado, deixando es
tagnadas as dos seus delegados, uma vez 
que sObre elas recaem os Onus dessa medida. 

Além do mais, adotada tal politica em 
determinados setores da economia privada 
- alugueres, por exemplo - o Impacto do 
reajustamento incidirá sObre os parcos pro
ventos do funcionalismo, agravando o seu 
estado de penúria e Insolvência . 

Assim, atentando-se para o fato de que 
já é uma realidade a prática de correções 
retributlvas, julgamos de todo oportuna a 
providência consubstanciada no presente 
projeto. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
- Vasconcelos Tô:rres. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

o Sr. 1.0-Secretárlo procederá à leitura 
de projeto de emenda à Constituição. 

ll: !Ido o seguinte: 

PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 

N.• 3, DE 1!>65 

O art. 90 da Constltuiçll.o Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 90 - O Presidente da República 
é aUXIliado pelos Ministros de Estado, 
cuja escolha só se efetlvará se aprova
da, por maioria absoluta, pelo Senado 
Federal." 

.Justlflcaçlo 

O Poder Executivo interfere indlreta e dl
retamente nas atlvldades do Poder Legisla
tivo. No primeiro caso, porque se utiliza do 
veto, recusando ou modificando proposições 
votadas pelo Congresso Nacional; no segun
do, porque tem iniciativa de leis e, atual
mente; até Impõe prazos. Na composição dos 
altos tribunais, Executivo e Legislativo são 
convergentes, sintetizando o Judiciário, por 
Isso mesmo, a vontade popular na sua mais 
concordante manifestação. 

2. Mas, enquanto o Executivo participa atl
vamente das funções do Legislativo, o Le
gislativo não toma parte, de nenhum modo, 
nas atlvldades do ·Executivo. Não chega a 
representar co-particlpação o fato de o Se-
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nado aprovar as nomeações de certos fun
cionários, embora de altos escalões. Os Mi
nistros de Estado, que supervillionam, diri· 
gem, realizam efetivamente a politica admi
nistrativa, que impõem à coisa pública o 
traço da sua orientação, das suas Idéias, das 
suas concepções, são nomeados, sem qualquer 
formalidade, pelo Presidente da República, 
ao seu pleno arbítrio, como se o Chefe do 
Executivo fOsse um monarca temporário, 
absoluto, total e Incontrolável n~ exercício 
do poder. Dai por que êsses Ministros, que 
nem ao menos se consideram obrigados para 
com o programa dos partidos a cujos quadros 
pertençam, agem em caráter estritamente 
pessoal, tentando o programa que concebem, 
ou nenhum, com reais prejuízos para a Nação 
e inevitável decepção do povo. 

3. A emenda constitucional consubstancia
da neste projeto não se contrapõe ao presi
dencialismo autêntico; objetiva, sim, consi
derando a harmonia dos Podêres, estabelecer 
amplo entrelaçamento entre o Legislativo e 
o Executivo, dando ensejo a que, assim como 
êste Interfere atlvamente nas funções da
quele, aquêle participe, dentro do razoável, 
das responsab1!1dades dêste. E de tal entro
samento resUltará acentuado grau de en
tendimento entre os ramos atlvos do Poder 
Público, melhor sintetizando a vontade po
pUlar, de que promanam. 

:S: como que a roboração da Idéia tlmida
mente contida no art. 63, I, do Estatuto 
Magno. 

Brasilla, 11 de agOsto de 1965. - Edmundo 
Levi - Barros Carvalho - Júlio Leite -
Vasconcelos Tôrres - Goldwasser Santos -
José Ermírio- Heribaldo Vieira- José Fe
liciano - MeUo Braga - Eduardo Assmar -
Lino de Mattos - Lobão da Silveira - Mar
tins Júnior - Celso Branco ....:. José Bezerra 
- Nogueira da. Gama - Cattete Pinheiro -
Manoel Vlllaça - Pessoa de Queiroz. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

O projeto lido, subscrito por mais de um 
quarto dos membros do Senado, satisfaz os 

requisitos estabelecidos na Constituição (art. 
217, §§ 1.0, 5.0 e 6.0), para ser recebido e 
submetido à consideração do Congresso Na
clonai, com tramitação prevista nos artigos 
358 e 379, do Regimento Interno. 

Será publicado e encaminhado oportuna
mente à Comissão Especial que fOr designada 
para sObre êle se manifestar. (Pausa,) 

O Senhor Senador Vasconcelos TOrres en
viou à Mesa discUrso a fim de ser publi
cado, na forma do disposto no art. 201, § 2.0, 
do Regimento Interno. 

S. Ex~ será atendido. 

t o seguinte o discurso enviado pelo 
Senhor Senador Vasconcelos TOrres: 

O SR. VASCONCELOS TORRES: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi car
ta de um Ia vrador do Município de Itaguaf, 
relatando a situação difícil atravessada por 
aquêles que, particUlarmente, se entregam à 
produção da banana-prata. o mlssivista, sr. 
Gregório Martins, residente no distrito de 
Coroa Grande, descreve o quadro com o rea
lismo de quem sente, na carne, o problema. 
Daqui desta tribuna formulo veemente apêlo 
ao Exmo. Sr. Presidente da República e ao 
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura para que 
providenciem, com urgência, a respeito. . 

A carta está concebida nos seguintes têr-
mos: 

"Senador, em nome dos lavradores do 
Município de Itagual e de Mangaratiba, 
dedicados à lavoura de banana-prata, 
por Intermédio desta vimos pedir a V. 
Ex.•, como Senador e conhecedor das 
nossas necessidades, para pedir ao Ilus
tre Sr. Presidente da República para 
examinar a exportação de banana, por 
que deu uma grande baixa no mercado, 
pois, até o mês de março, estávamos en
tregando no mercado da Guanabara um 
m!lhelro de banana-prata ao preço de 
Cr$ 8.000 (oito mil cruzeiros) e agora 
só nos querem pagar a Cr$ 5. 000 (cin
co mil cruzeiros), nós reclamamos o 
preço e êles alegam dizendo que a ba
nana é demais no merendo, porque o 



.. 

-290-

Br~sll p~ou a exportação p~a a ItáU~ 
e Argentina. Assim sendo, nós teremos 
de abandon~ a lavoura de banana, por 
que, como V. Ex.• conhece essa região, 
a banana-prata só produz nas monta
nhas, onde encarece multo o transporte, 
porque é carregada no lombo de ani
mais, viajando 2 {duas) horas, para al
cançar a estrada RJ-14 e dali ser con
duzida em caminhão para o Estado da 
Guanabara. !!: por Isso, Sr. Senador, que 

· nós apelamos para V. Ex.• para pedir ao 
Ilustre Presidente da República, que 
tanto se vem interessando pelo bem
estar do povo brasileiro, para proteger 
os pequenos lavradores desta região que 
se encontram desamparados de tudo. 
Senador, um abraço de todos os lavra
dores do Município de Itaguaí. - <assi
nado) Gregório Martins." 

Fico agu~dando as medidas que serão to
madas, a fim de não assistirmos a ruína dos 
bananlcultores fluminenses. 

Ainda de outro assunto desejo dar conhe
cimento à Casa, nesta oportunidade, 

Os servidores da Destilaria de Alcool Mar
tins Lage, no Município de Campos, Estado 
do Rio, têm o seu enquadramento retardado 
lnjustlflcàvelmente. O próprio Instituto do 
Açúcar e do Alcool não sabe como resolver 
êsse problema, dependente do DASP e da 
Comissão de Enquadramento. A Lei número 
4.069, de 11 de junho de 1962, resolveu o 
assunto de maneira clara e insofismável, mas 
os expedientes burocráticos têm Impedido o 
seu cumprimento. Em Martins Lage, a maio
ria dos servidores ainda está no nível 5, 
recebendo mensalmente cr$ 66.000. outros 
recebem por mês Cr$ 83.000. Há um pre
juízo mensal no ordenado de Cr$ 44.000, 
sem falar na perda de outras, vantagens a 
que têm direito. 

o Sr. José Ferreira de Azeredo tem se 
deslocado seguidamente para tratar dessa 
situação difícil de seus colegas. Agora, vei
culo, pelo Senado, essa justa relvlndlcac;ão 
e espero que a minha palavra chegue não 
ao DASP, mas ao próprio Presidente Cas-

tello Branco, para que o assunto possa ~er 
resolvido quanto antes. 

O SR. PBESIDEN1'E (Moura Andrade) : 

A Presidência deferiu, hoje, os segul}ltes 
requerimentos de Informações, apresentados, 
na Sessão de ontem, pelo Sr. Senador Vas
concelos TOrres: n. •• 528, 531 e 532, dirigidos 
ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio; 
n.• 529, dirigido ao Sr. Ministro da Justiça 
e Negócios Interiores, e n.• 530, dirigido 
ao Sr. Ministro da VIação e Obras Públicas. 

No expediente lido figuram ofícios em que 
o Sr. Primeiro-secretário da Câmara dos 
Deputados comunica a existência de erros 
em autógrafos de projetas de lei originários 
daquela Casa e pede a sua retlflcação. 

No Projeto de Lei da Câmara n.0 131, de 
1965, que dispõe sObre a denominação e qua
lificação das Universidades Federais, houve 
omissão das palavras "da União", em se~ 

gulda a "Escolas Técnicas". 

Se prevalecesse a omissão, poder-se-la en
tender que, com a sanção da lei, as Uni· 
versldades e Escolas Técnicas particulares 
estavam federalizadas. 

No Projeto de Lei da C4m~a n.o 134, de 
1965, que dispõe sObre a forma de fixação 
do ImpOsto sindical devido pelos estabele
cimentos rurais, e dá outras providências, 
em seguida à expressão "entender-se-à como 
capital" houve salto dactUogrâflco, no pre
paro dos autógrafos, das palavras "o valor 
adotado pelo lançamento do ImpOsto terri
torial das terras". 

No Projeto de Lei da Cãm~a n.• 143, de 
1965, que altera dispositivos do Orçamento 
vigente, o algarismo Inicial do Código cor
respondente do Ministério da Saúde saiu 
trocado, em mais de uma fase. Em vez de 
"4" - como em tôdas as partes do Anexo 
correspondente ao Poder Executivo, saiu "2". 
A Indicação correta é 4. 21. 00 e não 2. 21. 00. • 

i!:sses projetas já. foram votados pelo Se
nado e encaminhados à sanção. 
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se não houver manifestação em contrário, 
a Presidência enviará novos autógrafos ao 
Sr. Presidente da República, com as reti· 
ficações destinadas a restabelecer os textos 
certos. (Pausa.) 

O Sr. 1.0-Secretárlo procederá à leitura 
de requerimento de licença do Sr. Senador 
AntOnio Balbino. 

REQUERIMENTO 

N.• 542, DE 1965 .· 

SObre a mesa, requerimento de licença que 
será lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

!!: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N. 0 543, DE 1965 

Nos têrmos do art. 39 do Regimento In
terno, requeiro licença para me afastar dos 
trabalhos do Senado pelo prazo de 95 dias 
a partir do dia dezesseis (16) do mês cor
rente. 

BrasWa, D.F., 10 de agOsto de 1965 Sala das Sess9es, em 12 de agOsto de 1965. 

Excelentlsslmo Senhor Senador 

Presidente do Senado Federal: 

O intra-assinado, Senador pelo Estado da 
Bahia, tendo necessidade de se ausentar dos 
trabalhos do Senado, a partir de 15 de agOs
to corrente, pelo prazo de cem (100) dias, 
vem, nos têrmos do art. 39 do Regimento 
Interno, solicitar licença a Vossa Excelência 
para assim proceder, bem como as provi
dências necessárias à convocação de seu su
plente, senador Eduardo Catalão, de acOr· 
do com os arts. 38 e 45, m, a, do menciona
do Regimento. 

o requerente aproveita a oportunidade 
para, ainda em cumprimento de seu dever, 
comunicar a Vossa Excelência que, durante 
o perfodo de sua licença, deverá ausentar-se 
do País e atender a convites que lhe foram 
feitos para participar, nos Estados Unidos, 
no Japão e na França, de ativldades cultu
rais·- nos setores econOmlcos e jurfdlcos de 
sua especialização - e de programas de vi
sitas de observação a diversos sistemas de 
automação em instalações industriais. 

Com o mais alto aprêço, de Vossa Exce
lência - (a) Antônio Balblno. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

A licença concedida terá inicio na data 
mencionada no requerimento, ou seja, 15 do 
corrente. Será convocado o suplente do Sr. 
Senador AntOnio Balblno, Sr. Eduardo Ca
talão. 

- Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

A licença concedida terá início a 16 do 
corrente mês. Será convocado o suplente do 
Sr. senador Cattete Pinheiro, Sr. Pedro Car
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

SObre a mesa, requerimento de licença que 
será lido pelo Sr. 1.•-secretárlo. 

!!: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.• 544, DE 1965 

Requeiro, na forma regimental, licença de 
120 dias a fim de tratar de interêsses parti
culares, a partir desta data. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
- Senador Dlnarte Mariz, Primeiro-Secre
tário, 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

A licença concedida terá inicio nesta data, 
nos têrmos do requerimento aprovado. 
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Será convocado o Suplente do Sr. Senador 
Dinarte Mariz, que é o Sr. Senador Cortez 
Pereira. (Pausa.) 

Estando presente o Sr. Cortez Pereira, Su-
' · plente do Senador Dlnarte Mariz, S. Ex. • PBB· 

sará a participar dos trabalhos, dispensado 
do compromisso regimental, visto já o haver 
prestado ao ensejo de sua primeira convo
cação. 

Há oradores inscritos. Tem a palavra o 
nobre Senador Aarão Stelnbruch. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

(Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, nas comemorações do 4.0 

Centenário da cidade do Rio de Janeiro, mui 
justamente foram lembradas as personali
dades que se distinguiram no campo da Ciên
cia, da Arte e das Letras. Assim, não pode 
ser esquecido o sábio João Baptista de La
cerda, precursor de Manguinhos, que aqui 
fundou o 1.• Laboratório de Fisiologia Expe
rimental do Brasil e da América do Sul, e 
onde realizou pesquisas que atraíram 11 aten
ção e o interêsse dos meios científicos es· 
trangeiros. 

Lacerda foi médico, fisiologista, antropo
logista, químico, pesquisador, bacteriologista, 
patologista, sanitarista. e botânico. Homem 
dado às letras, muito publicou. Foi, na mo
cidade, jornalista em Campos, e sobretudo, 
foi um grande brasUelro. 

Lacerda nasceu em Campos, então provln
cla do Rio de Janeiro, a 12 de Julho de 
1846, filho primogénito do Dr; João Baptista 
de Lacerda, de quem herdou o nome e a pro
fissão e de D. Maria da Assunção Cony, na
tural de Lisboa. Seus irmãos Cândido, .Al
varo e sobretudo Carlos de Lacerda, foram 
com Nilo Peçanha os mais Intrépidos e ar
dorosos abolicionistas, culminando a Cam
panha, forçando a libertação dos escravos 
no Município de Campos, em março de 1888, 
antes do Decreto Imperial. João Baptista 
aos 12 anos, velo para o Rio estudar no Co· 
légio Pedro II; terminando o Curso, bacha· 

rei em Letras, matriculou-se na Escola de 
Medicina, onde foi aluno e admirador de 
TOrres Homem, tendo sido seu Interno, du
rante 2 anos, lugar obtido por concurso. Dou
torando-se Lacerda em 1870, volta a Campos 
onde clinica ao lado do pai. Ali redige (1874), 
com Teixeira de Mello e F.G. Castelo Bran
co, a Revista Literária e ·científica Lux. Pu
blica os Estudos Clínicos e Terapêuticos onde 
reuniu as suas observações de médico da 
Província. Mas breve, o ambiente em que se 
movia pareceu-lhe demasiado estreito. Volta 
ao Rio. A clínica não lhe bastava. Seu Ideal 
era diminuir, o mais possível, os males que 
afligiam a humanidade, daí a sua principal 
preocupação ser a pesquisa em tOrno das 
doenças tropicais, e das plantas tóxicas e 
medicinais da Flora Brasileira. Não o ten
tava a perspectiva de fazer fortuna no tiro
cínio da profissão e cada vez mais o atraía 
a investigação científica e o desejo de um 
renome justamente conquistado nas lides 
da Ciência pura. 

Em 1876, o Ministro Tomás José Coelho 
de Almeida, seu conterrâneo e amigo, pro
cedendo à reforma do Museu Nacional, con
vidou-o a ocupar, ali, o lugar de subdiretor 
da 1 ~ Seção de Antropologia, Fisiologia e 
Anatomia. No Museu, começou a fase de 
seus estudos experimentais e ficou a serviço 
desta Instituição como Dlretor até a sua 
morte em 6 de agOsto de 1915. Trabalha, diz 
êle, sem visar outra recompensa, que não 
seja a posse da Verdade. 

Os trabalhos de Lacerda servem de marco 
na evolução da ciência no Brasil, pois como 
observou o professor Luís Emygdio de Mello 
"Podemos reconhecer duas fases na evolução 
das Ciências Biológicas do País: um periodo 
pré-científico ou pré-Lacerdiano, e um perio
do cientifico ou Lacerdiano, que se continua 
até hoje. Afigura-se-me ter sido João Bap
tista de Lacerda um dêsses autodidatas, de 
cultura comparável à obra ciclópica em que 
cada pedra colocada sObre as IIJlterlores, à 
custn de Ingentes esforços, vale como diplo
ma de tenacidade e labor". (1) 

(1) Apreciação do obra do João Boptlstn do 
Lacerda ... 

;.\ 
I: 
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Por duas de suas descobertas, já J. B. de 
Lacerda poderia ser considerado o "Pasteur 
brasileiro". 

Com a descoberta do tratamento da mor
dedura das cobras pelo Permanganato de 
Potássio, o nome de João Baptista de La
cerda consagrou-se definitivamente e Inú
meras foram as distinções e honrarias de 
muitas instituições cientificas. O Imperador 
Pedro II fêz questão de assistir a uma expe
riência que comprovou plenamentp o êxito 
do antídoto, e em sinal de aprêçó pelo gran
de b e n e f ! c i o humanitário, que resultaria 
dessa descoberta, distinguiu-o com a Co
menda da Ordem da Rosa e o Parlamento 
concedeu-lhe uma recompensa nacional. A 
Academia de Medicina do Rio abriu-lhe, por 
aclamação, as portas de seu recinto, onde êle 
tomou assento, como membro titular, dis
pensando as formilldades exigidas pelos es
tatutos. Ao mesmo tempo as associações 
cientificas da França, Portugal, Alemanha, 
Argentina, Chile, enviaram-lhe o diploma de 
membro correspondente. 

Em 1888, Lacerda é solicitado pelo Conse
lheiro Rodrigo Silva, então Ministro da 
Agricultura, para ir a Minas Gerais, estu
dar, ln loco, a Peste da Manqueira, cujas de
vastações crescentes jâ constituíam uma ca
lamidade naquela Província, ameaçada de 
ver arruinada a principal fonte de sua pros
peridade: - a pecuária. Lacerda observa os 
sintomas da terrível epidemia, estuda e des
cobre o virus preventivo contra a mortlfera 
"Peste da Manqueira". O Jl!inistro Rodrigo 
Silva encarrega-o de dirigir o serviço de 
vacinação antlcarbunculosa: os resultados 
foram surpreendentes. As estatísticas de
monstraram que a mortandade de gado por 
peste 'baixara de 38% a 1%. Tão extraordi· 
nârlo beneficio, assim comprovado, encheÚde 
alegria ""é ânimo os desesperados criadores 
mineiros. Felicitações e agradecimentos lhe 
chegaram de tôda a parte. "E eu me sentia 
feliz", confessa Lacerda, "de ter sido o pro
motor de tamanho beneficio". Não fêz mais 
Pasteur, salvando a viticultura da França, 
do que o nosso sábio, preservando da rulna 
a pecuârla mineira. 

A obra dêsse cientista patrlclo (73 traba
lhos anotados na Synopse), fruto de um la
bor ininterrupto durante cêrca de meio sé
culo, é tão vária e extensa que trazê-la ao 
conhecimento do público é tarefa diflcil, pe
queno o espaço, exlguo o tempo. 

Durante anos a fio, êle estudou o curare, 
o beribéri e a febre amarela, esta terrlvel 
doença que entravava o progresso do Pais, 
publicou 5 estudos, 2 dos quais em llngua 
francesa. Fêz parte da grande comissão en
carregada de traçar o plano de Saneamento 
da Cidade do Rio de Janeiro, no Govêmo 
de Prudente de ·Morais. 

Completamente absorvido nos seus estu
dos árduos e empolgantes trabalhos, não 
tinha tempo para chamar a atenção sôbre si. 

Testemunha dêsse desprendimento, Mello 
Morais Filho, certa vez, indo procurá-lo, não 
o encontrando, deixou-lhe sôbre a mesa o 
cartão de visita, com esta quadrinha: 

"Como hã sóis que não têm brilho 
no céu, para certos povos, 
assim são os homens raros 
que vivem em palses novos". 

Por ocasião do centenário de seu nasci
mento, em 12 de julho de 1946, Lacerda re
cebeu uma verdadeira consagração por parte 
dos cientistas patrícios, que analisaram, sob 
os seus múltiplos aspectos a sua vida e a sua 
obra, com ampla repercussão na Imprensa, 
que exaltou os méritos dêsse grande filho do 
Brasil. 

Certamente, a Pátria que êle tanto amou 
e serviu, agora, por ocasião do cinqüentenâ
rlo de sua morte, se lembrará de perpetuar, 
numa instituição cientifica ou numa escola 
o nome de João Baptista Lacerda. 

Aliás, faço, neste sentido, um apêlo aos 
Governadores da Guanabara e do Estado do 
Rio para que deêm o nome dêsse grande bra
sileiro à próxima escola pública a ser inau
gurada nesses dois Estados da Federação. 

Desejo também, Sr. Presidente, trazer ao 
conhecimento desta Casa o resultado do ln· 
quérlto realizado na CHEVAP -por deter-
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mlnação do Sr. Ministro das Minas e Ener
gia, sob a recomendação da Comissão Geral 
de Investigações - através do qual ficou 
comprovada a Inocência dos dlretores e fun
cionários daquela emprêsa, à época do Go
vêrno anterior. Inclusive, foi exculpado, ex
pressamente, o eminente prócer do Partido 
Trabalhista Brasileiro, Sr. Augusto de Car
valho. 

E' o seguinte o resultado do inquérito: 

"Em carta n.• dae-331/65, de 14 de junho, 
o Sr. Diretor Administrativo da ELE
TROBRAS remeteu cópia do expediente 
recebido do Ministério das Minas e Ener
gia com relação ao Inquérito Técnico 
Administrativo realizado na CHEVAP, o 
qual, por ordem do Sr. Ministro, foi ar
quivado na ELETROBRAS. 

o resultado do Inquérito foi apresentado 
ao Sr. Ministro com uma Exposição de 
Motivos do seu Chefe do Gabinete, cujos 
pontos essenciilis, em resumo, são os se
guintes: 

1.0 Quanto aos Atos relativos aos Con
tratos referentes à barragem auxiliar de 
terra de Nhangapl, canal e túnel de des
vio do Ribeirão Itatlala: 

"A Diretorla da CHEVAP não cometeu 
nenhuma Irregularidade, não exorbitou 
Indo além de sua competência, nem fêz 
concessões abuslv&s aceitando a modifi
cação dos contratos. Enfrentou uma si
tuação de fato, dando a solução que lhe 
pareceu melhor, acautelando-se quanto 
à fixação de novos preços, nos cálculos 
apresentados pelos setores competentes. 
Não procede, portanto, a acusação. (fls. 
16.)" 

2.0 Quanto ao exame dos "reajustamen
tos sucessivos e Indevidos que teriam sido 

· pagos à firma TENCO": 
"é também Improcedente essa parte da 
denúncia. (fls. 20.)" 

3.0 Quanto ao empréstimo à TENCO: 
".. . A Diretorla da CHEV AP, a nosso 
ver, conduziu-se com acêrto e zelou, até 
em demasia, pelos interêsses da Compa
nhia (fls. 21.)" 

4.0 Quanto ao exame do julgamento da. 
concorrência da Barragem de Concreto: 
"Conclui esta COMISSAO, à vista. dos 
elementos que lhe foram dados exami
nar, que Improcede a acusação feita ao 
Eng. Léo Ferraz Alves de adulteração 
da proposta da firma BADRA e Con
sorciados, com o que se permitiria adju
dicar à TENCO as obras da Barragem 
de Concreto e outras, conforme anterior
mente especificado. (fls. 23.)" 

5.0 Quanto ao procedimento da Comissão 
de julgamento da Concorrência da Bar
ragem de Concreto: 

"que a denúncia de adulteração da pro
posta é Inteiramente Improcedente, pelo 
que não ·se pode Imputar de falta de 
lisura o procedimento de quaisquer dos 
membros da Comissão de Concorrência. 
(fls. 28.)" 

6.0 Quanto ao exame dos contratos cele
brados com as firmas "TECNOSOLO", 
SERMECSO" e "SARTE": 

"que a acusação feita, sob a forma de 
malévola. Insinuação, sõbre as relações do 
ex-Diretor Técnico com essas firmas em
prelteiras, carece de qualquer funda
mento e comprovação. (fls. 31.)" 

7.0 Quanto ao pessoal acusado, antigos 
Diretores e funcionários da CHEVAP, 
conclui a Comissão, após exaustivo exa
me da. matéria, "não ter encontrado 
qualquer prova que corroborasse as 
acusações feitas, pronunciando-se a 
mesma pela Improcedência da denúncia." 
s.• Qua.nto às firmas emprelteiras CBPO, 
TENCO, TECNOSOLO, SERMESCO e 
SARTE: 

"Relativamente às firmas empreiteiras 
. . . que ti v eram examinadas suas rela
ções com os ex-Diretores e funcioná
rios da CHEVAP, deve esta COMISSAO 
declarar, a bem da verdade, que não en
controu no corpo dêste inquérito nenhum 
elemento que pudesse Incriminá-las, o 
que se tornou lógico em face da total 
Improcedência da denúncia. (fls. 43 e 
44,)" 
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O Sr. Chefe do Gabinete do Ministro das 
Minas e Energia conclui sua exposição 
com as seguintes palavras: 

"Dessa forma, não se fazendo necessá
ria qual<!,uer medida de ordem judicial 
ou administrativa . contra os denuncia
dos, propomos a V. Ex.• o arquivamento 
do Inquérito em aprêço, dando-se ciên
cia à ELETROBR.AS da decisão toma
da". 

' . 
Nessa exposição, o Sr. Ministro das Mi-
nas e Energia exarou o seguinte despa • 
cho: "APROVO. Devolva-se à ELETRO
BR.AS, onde deve ser arquivado. (a) 
MAURO THIBAU. 07-05-65". (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Tem a palavra o nobre Senador Cattete 
Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO: 

Sr. Presidente, desisto da palMTa. 

O SR, PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Tem a palavra o nobre Senador Edmundo 
Levi. 

O SR. EDMllNDO LEVI: 

Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Tem a palavra o nobre Senador Aurélio 
Vianna. (Pausa.) 

S. Ex.• está ausente. 

Tem a palavra o nobre Senador Vascon
celos TOrres. 

O SR. VASCONCELOS TôRRES: 

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, enviei à Mesa, no dia de 
hoje, projeto de lei que dispõe sôbre a apli
cação dos corretivos de desvalorização da 
moeda e elevação do custo de vida, de acôr
do com os !ndices fornecidos pelos ór
gãos oficiais competentes, aos vencimentos, 
salários e soldos de servidores públicos civis 
ou militares da União. 

O projeto tem por objetlvo situar dentro 
de um mesmo Plano de tratamento - no 
que tange à politica de correção retributiva 
já estabelecida para os Parlamentares (De
creto Legislativo n.0 18, de 1964) - os ser
vidores públicos da União (civis e militares), 
determinando que os seus vencimentos, sa
lários ou :soldos, também sejam objeto de 
reajustamentos, consoante os índices tome
cldos pelos órgãos oficiais competentes, rela
tivos à desvalorização da moeda e elevação 
do custo de vida. 

Trata-se, como se vê, do reconhecimento 
de uma paridade moral, que se Impõe em 
conseqüência da Identidade causal que in
forma o problema, 

De fato, no caso, não há como discrimi
nar em favor dessa ou daquela categoria, ve
rificando-se que o aumento do custo de vida 
atinge a todos, sem distinção. 

Decorrido mais de um ano da edição da 
última lei de aumento de vencimentos do 
funcionalismo público (Lei n. 0 4. 345, de 
1964), apresenta-se verdadeiramente inSUS· 
tentável a situação dos servidores da União, 
civis e milltares, à vista do enorme l:llato 
que se abriu entre os valOres de seus nfvels 
retributivos e os índices de aumento pro
gressivo do custo de vida. 

De outro lado, não seria justo manter-se 
politica de correção monetária apenas em 
relação às rendas do Estado, deixando es
tagnadas as dos seus delegados, uma vez 
que sObre elas recaem os Onus dessa me
dida. 

Além do mais, adotada . tal polftlca em 
determinados setores da economia privada 
- aluguéis, por exemplo - o Impacto do 
reajustamento incidirá sObre os parcos pro
ventos do funcionalismo, agravando o seu 
estado de penúria e insolvência. 

Assim, atentando-se para o fato de que já 
é uma realidade a prática de correções re
trlbutivas, julgamos de todo oportuna a 
providência consubstnncladn no presente 
projeto. 
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Sr. Presidente, tive o cuidado de dar um 
caráter normativo à proposição, para que, 
amanhã, não se venha a declarar que estou 
procurando aumentar despesas, ferindo, as
sim, dispositivos do Ato Institucional em 
vigor. 

li: um critério a que não nos podemos 
furtar de adotar, porque, Sr. Presidente, 
visa justamente àquilo que coloquei nos dis
positivos do meu projeto: a paridade moral. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Tem a palavra o nobre Senador Eduardo 
Assmar. 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 

(Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ninguém mais que eu se 
sente à vontade para ocupar esta tribuna -
no momento em que as atenções estão vol
tadas para a Amazônia, cogitando-se da 
quebra do monopólio da borracha - para 
fazer um dramático apêlo ao eminente Pre
sidente Humberto de Alencar castello Bran
co, no sentido de desaconselhar a concre
tização dêsse objetivo, tão nocivo àquela 
vasta região. 

li: que, nos idos de 1942, quando o Banco 
da Borracha, hoje Banco de Crédito da 
Amazônia, foi criado pelo Decreto-Lei n.0 

4.541, com a finalidade de controlar o 
"Nervo da Guerra" - a borracha - a êle 
me opus, porque a borracha teria sido ven
dida pelo preço que se quisesse, que se dese
jasse, que se pedisse e a Amazônia viveria 
novamente os seus áureos tempos, 

Interêsses de compromissos internacionais, 
oriundos dos acôrdos de Washington, fize
ram o govêmo brasileiro criar o referido 
Banco e estipular, em Cr$ 13,10, o quilo. da 
borracha, quando a Argentina e outros pai
ses da América do Sul, não produtores, ven
diam a 300, 400 e mais, o quilo do pequeno 
estoque comprado ao Brasil e, possivelmente, 
à Bollv!a e Peru. 

O Sr. José Guiomard: 
Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 
Pois não. 

O Sr. José Guiomard: 

Nobre Senador, V. Ex~ faz bem em come
çar dizendo que está à vontade para comba
ter essa idéia de quebra do monopólio da 
borracha. Conheço V. Ex~ de longa data 
como empresário inteligente, culto e pro
gressista. De maneira que, se V. Ex•, nesta 
hora, manifesta-se a favor do monopólio 
estatal, deve estar coberto de razões e es
sas razões devem ser as do interêsse do 
povo do Acre, que V. Ex• "tão bem repre
senta no Senado. 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 

Agradeço o aparte de V. Ex• e o incor
poro, com muita satisfação, ao meu discurso. 

(Retomando a leitura.) 

Hoje representando nesta Casa o modesto 
e pequeno Acre, tenho o indeclinável dever, 
a irrecusável obrigação de defender a inte
gridade do monopólio da comercialização da 
hcvea. bra.slliensis. Defendo o caçula. da. Fe
deração, um Estado que é pobre, que vive e 
se desenvolve mercê dos estipêndios que re
cebe da União, nesta fase primária de sua 
transformação de simples Território em uni
dade federativa brasileira. 

O Sr. Edmundo i.evi: 

Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 

Pois não. 

O Sr. Edmundo Levl: 

V. Ex• não está defendendo apenas o Acre, 
está defendendo, com alto patriotismo, sobre
tudo a Amazônia e, assim, a Integridade na
cional, porque a quebra do monopólio da 
borracha, como ontem expliquei neste Ple
nário, importará no total desaparelhamento 
econômico da região, implicará em ex
pô-la a maiores investidas daqueles que pre
tendem dela. assenhorear-se, arrebatando-a. 
da soberania. brasileira. 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 

Agradeço o aparte de V. Ex•, que também 
Incorporo ao meu discurso, e V. Ex~ verá, no 
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transcorrer do mesmo, que me refiro, prin
cipalmente, à Amazônia de modo geral. Obri
gado a V. Ex.• 

(Lendo.) 

Esta defesa é extensiva a todos os Estados 
e Territórios da Amazônia, sempre esque
cida e hoje esperançada de melhores dias, 
pelos últimos pronunciamentos do ínclito 
Presidente da República. 

O Brasil, outrora, que se ·viu apertado en
tre fronteiras mais ou menos estreitas do 
Sul, sacudido pelo espanhol que vinha do 
oceano Pacifico, sentiu necessidade de am-, 
pilar no Norte as !Ides de seu Território, es
palhando-se multo a.lém das linhas das 
Tordesilhas, até o Peru e Bolivia. Foram as 
necessidades de produtos das matas ricas 
que levaram tão longe os brasileiros e, antes 
que os espanhóis viessem através dos Andes, 
na região do Peru, já os brasileiros haveriam 
de encontrá-los lá. multo distante. 

A fôrça dos brasileiros, mais numerosos, e o 
fato de terem de subir o rio Amazonas sem 
declives, sem montanhas, tudo Isso fêz com 
que esta terra dadivosa e boa - o Acre -
se tornasse brasileira e aqui continuasse sob 
a . proteção da nossa _bandeira e das nossas 
gloriosas Fõrças Armadas. 

O Estado do Acre é um Estado de con
quistadores. No fim do _século passado, es
tando aquelas terras sob o domln!o da Bol1· 
via, já lá se encontravam os brasileiros, 
egressos das zonas áridas do Nordeste. Tão 
numerosos se tornavam, que as leis bolivia
nas não mais podiam detê-los. Plácido de 
Castro revoltou-se, cercado do prestígio dos 
seringueiros e decretou o Estado indepen
dente do Acre, formando a primeira junta 
governativa no seringal Bemflca, hoje de 
nossa propriedade. 

Mais tarde, a 17 de novembro de 1903, Rio 
Bro.nco, êsse Deus tutelar das nossas fron
teiras, velo em socorro dos acreanos brasi
leiros que já se batiam com o Sindicato for
mo.do pelos americanos po.ra a definitiva 
conquista do Acre. Fêz-se o Território. Cons-

trulu-se a ferrovia que atravessa a região 
encachoeirada do rio Madeira, abriu-se o 
comércio amigo da BoUvia com o Brasil, e 
durante muitos anos o Acre devolveu de so
bra, em produção de borracha, as libras que 
havíamos pago aos bolivianos. 

Que restará. de tudo isso, Senhor Presi
dente e Senhores Senadores, . se quebrarem 
o monopólio da borracha? Que irão fazer 
êsses milhares de brasileiros que se dedicam 
à. exploração da borracha, no recesso das 
nossas florestas? 

O Sr. José. Gulomard: 

Permite-me, nobre Senador? (Assenti· 
mento do orador.) . V. Ex.• vai dar-me a II· 
berdade de !ntroduziÍ' no seu discurso a mi· 
nha observação: o que restará de tudo Isso 
é que quem está devendo é a União brasi
leira àqueles que nos deram o Acre, porque 
o que se gastou para incorporá-lo até hoje 
não corresponde àquele tributo, que vale 
mais do que qualquer outro - o do sangue 
e da coragem para que fõsse feita essa ln" 
corporação. De maneira que nós é que ainda 
temos saldos a receber. 

O SR. EDUARDO ASSMAR: 

Multo obrigado ao nobre Senador José 
Guiomard. Desejaria estender-me sôbre o 
assunto, mas a exigUidade de tempo, hoje, 
fêz-me restringir um pouco o meu discurso~ 

(Retomando a leitura:·) 

De quanto teria que. ser elevado o contia
gente das nossas Fõrças Armadas e quanto 
custaria tudo Isso? Que meios terão êles de 
vida, sabendo-se que tôda a economia· do 
Acre gira em tõrno na borracha? 

O sistema dei monopólio estatal é o Ins
trumento mais adequado ao equillbrio sócio
económico da vasta região amazónica; ero 
especial o Acre. Os benefícios que dêle re
sultam se espalham por tõda a coletivldade, 
em que mais de 300. 000 brasileiros desen
volvem suas atividades no setor da produ
ção da borracha silvestre, num trabalho pe
noso, mas honrado, anOnimo, mas de grande 
significado nacional. 
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Não somos pela estatização, mas a Ama
zônia, como tive oportunidade · de dizer em 
discurso anterior, constitui um mundo à 
parte, desafiando soluções que não se ajus
tam às suas peculiaridades. 

De todos os palses produtores de borracha 
no mundo, ·o Brasil é o único que tem seu 
mercado tranqü!lo, funcionando com larga 
margem de eficiência. A própria estocagem 
em poder do Banco, cêrca de 20.000 tone
ladas, não deve assustar senão àqueles que 
desconhecem a importância estratégica da 
borracha. Os eventos no sudoeste asiático, 
a nacionalização das grandes plantações da 
Indonésia e a intranqü!l!dade social e poli
tica na Federação Malaia, devem constituir 
avisos aos nossos homens públicos. 

ll: necessário que se pense detidamente 
antes de se tomar tão temerária medida. 
Enquanto a Amazônia não fôr ligada ao 
resto do Pals pelas rodovias, enquanto ou
tras fontes de receita não forem geradas, 
enquanto nos faltarem condições de infra
estrutura para a implantação de programas 
de desenvolvimento, será um crime cogitar
se da simples modificação do status da go
ma-elástica, . será doloroso quebrar-se um 
sistema que tão bem serve a Amazônia e 
o Brasil. 

Nós, os representantes da Amazônia, fa
zemos um apêlo, uma súplica ao preclaro 
Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco, dignlssimo Presidente da Repúbli
ca, que tão bem conhece a região e em 
quem ela tanto confia, para que não per
mita a quebra do monopólio da borracha. 
Idêntico apêlo fazemos ao Senhor Presiden
te e aos nobres Senhores ·Senadores. 

Para terniinar e por ter que viajar breve 
para o Acre, quero deixar, a cada um dos 
nobres colegas, meu abraço fraternal e de 
agradecimento por tOdas as demonstrações 
de carinho que de todos sempre recebi, pe
dindo reiteradamente que continuem a aju
dar o Acre, para maior grandeza i:!o . Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Muito bem! Pa.!mn.s.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Sôbre a mesa requerimento de urgência 
que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

ll: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N,0 545, DE 1965 

Nos têrmos do art. 326, n.0 5, b, do Regi
mento Interno, requeremos urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n.• 151, de 
1965 <n.O 2. 948-C/65, na Casa de origem), 
que modifica o art. 11 e seus parágrafos, 
da Lei n.O 1. 493, de 13 de dezembro de 
1951, que dispõe sObre o pagamento de au
xilio e subvenções, alterados pela Lei n. o 

2. 266, de 12 de julho de 1954, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 11 de agOsto de 1965. -
Daniel Krleger - Barros Carvalho - Mem 
de Sá - Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

O requerimento que acaba de ser lido será 
votado ao final da Ordem do Dia. 

Comparecem mais os Sra. Senadores: 

Goldwasser Santos- Eduardo Assmar 
- Josué de Souza - Joaquim Parente 
- Manoel Dias - Slgefredo Pacheco -
Wilson Gonçalves - José Bezerra -

. Cortez Pereira - Barros Carvalho -
Silvestre Péricles - J osaphat Marinho 
- Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 

Está terminada a hora destinada ao Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
As matérias constantes dos itens 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 9 e 10 são de votação por escrutinio 
secreto e serão apreciadas, agrupadamente, 
ao fim da Ordem do Dia. 

Item 5 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara .. n.• 151, de 1964 (n.• 2. 735, 
de 1961, na Casa de origem), que autoriza 
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o recebimento, em doação, pelo Oovêmo 
Federal, do patrimônlo da Sociedade Pau
lista de Medicina, tendo 
PARECERES CONTRARIOS, sob n.•• 928 

a 930, de 1965, das Comissões: 

-de Saúde 

- de Educação e Cultura e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação o projeto. 
• 

Os Srs. Senadores que o aprovam, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado. 

O SR. GUIDO MONDIN: 

(Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho): 

Val-se proceder à verlflcaç§.o da votação 
requerida pelo nobre Senador OU!do Mon
dln. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que 
aprovam o projeto. (Pausa.) 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
aprovaram o projeto e levantar-se os que 
o rejeitam. (Pausa.) 

Votaram contra o projeto 14 Srs. Senado
res e nenhum a favor. 

Não há número. Val-se proceder à cha
mada. 

Respondem à chamada os Srs. Sena
dores: 

José Oulomard - Eduardo Assmar -
Josué de · Souza - Edmundo Levl 
Martins Júnior - Eugênio Barros -
Joaquim Parente - Menezes Plmentel -
José Bezerra - Cortez Pereira - Ma
noel Vlllaça - Barros Carvalho - Jo
sé Ermlrio - Silvestre Péricles - He
ribaldo Vieira - José Leite - Aloy
sio de Carvalho - Josaphat Marinho -

Pa.ulo Barros - Raul Olubertl .:.. Miguel 
Couto -.- Aarão Stelnbruch -. Vascon
celos Tôrres - Aurélio Vlanna. - OU
berto Marinho - Nogueira. da Oama -
Llno de Mattos - Moura Andrade -
José Feliciano - Pedro Ludovico - Nel
son Maculan . - Mello Braga - Celso 
Branco - Ouldo Mondin - Daniel Krle
ger - Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho): 

Responderam à chamada 36 Srs. Sena
dores. 

Há quorum. 

Val-se repetir a votação do Projeto de Lei 
da Câmara n.• 151/64,. que autoriza o rece
bimento, em doação,. pelo Oovêmo Federal, 
do patrlmônlo da. Socleda.de Paulista de Me
dicina, tendo pareceres contrários da.s Co
missões de Saúde, Educação e Cultura e Fl
nança.s. 

Os Senhores Senadores que .aprovam o 
projeto queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitado. Será arqUivado e feita a devida 
comunlca.ção à Câmara dos Deputados. 

1!: o seguinte o projeto ·rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 151, DE .1964 

(N.• 2.735-B, de 1961, na Casa de origem) 

Autoriza o recebimento, em doação, 
pelo · Govêmo Federal, do patrimõnio da 
Sociedade Paulista. de Medicina.. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Fica o Poder Executivo autori
zado a receber, em doação,· todo o patrimó
nio da Sociedade Paulista para o Desenvol
vimento da Medicina, no qual se InclUI o 
Hospital São Paulo pela mesma mantido e 
situado na Capital do Estado de São Paulo. 

Art. 2.• - O nosocômlo referido no artigo 
anterior será destinado a servir como Hos
pital de Clinlcas para o ensino a cargo dá 
Escola de Medicina, federallza.da pela Lei n.• 
2.712, de 31 de janeiro de 1955. 
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Art. s.• ...:.. Fica o Poder Executivo auto
rizado a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 36.000.000,00 
<trinta e seis milhões de cruzeiros), para 
complementar o recurso orçamentário indis
pensável ao custeio das despesas de manu
tenção do .citado Hospital. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em :contrário. · 

• 
O SR PRESIDENTE (Moura. Andra.de) : 

Item 6 

Discussão, em turno único, do Projeto 
·de Lei da Câmara n.• 127, de 1965 <n.• 
1.918-B/64 na. Casa de origem) que dis
põe s~bre a entrega das cotas dos Impos
tos de renda e de consumo acis Municf

. pios, ~os têrmos · da· .Emenda Constitu-
cional n.• 5, de 1961, e dá outras provi
dências, tendo Parecer, sob n.• 938, de 
1965, da Comissio de Fina.nças, favorá
vel, com a emenda que apresenta sob 
n.0 1-CF. 

Há emenda de Plenário, de autoria ·do Sr. 
Senador Heribaldo Vieira, que vai ser lida 
pelo sr. 1.0-Secretárlo. 

i!: lida a seguinte: 

EMENDA N.• 2 

Ao § 3.0 do artigo s.•, oferece-se a seguinte 
redação: 

"li 3.• - A ·cota que não !~r entregue, 
por lnadimplemento de requisito essen
cial, ·sera distribuída equitativamente en
tre todos os Municípios, deeorrldos cinco 
anos da data do depósito. 

· Justltlca.çlio 

. A cota depositada a que alude o parágrafo 
é uma. parcela de 15% (qUinZe por cento) da 
receita decorrente do !mpôsto de renda e que 
a Constituição Federal destinou aos Municí
pios. Fazê-la voltar ào patr!mônio da União 
é uma. espoliação que ofende a Lei Maior. 

Em, 11 de agôsto de 1965. - Heribaldo 
Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em discussão· o projeto com a emenda. 

Se neÍlhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.> 

Está encerrada. 

A matéria sai da Ordem do Dia e vai às 
Comissões, para darem parecer sôbre a emen
da, e à Comissão de Constituição e Justiça 
para dar parecer sõbre o projeto e a emenda. 

Antes de passar à matéria do Item 11 da 
pauta, a Presidência fará uma exposição a 
respeito do projeto constante do 'Item 12, 
que deverá ser retirado da Ordem do Dia, 
pára remessa à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sôbre esta matéria cabe à Presidência fa
zer algumas considerações. 

Trata-se de Projeto de Resolução, já apro~ 

vado pelo Plenário, inclusive em redação fi
nal e dependendo apenas de promulgação, e 

que suspende a execução do art 169, da Cons
tituição do Estado de Minas Gerais, dispo

sitivo cujo teor é o seguinte : 

"Art. 169 - Nenhum !mpôsto, estadual 

ou municipal, poderá ser elevado .• dlreta 

ou indlretamente, além de vinte por 
cento do seu valor, ao tempo do aumen

to." 

A suspensão que se determina é total. En
tretanto, a documentação enviada ao Senado 
se refere a. argUição apenas parcial, da in· 
constitucionalidade dêsse dispositivo. A Pre
feitura Municipal de Juiz de Fora Intentou 
executivo fiscal contra o Banco de Minas 
Gerais, para cobrança do !mpôsto de Indús
tria e profissões correspondentes ao exerci
cio de 1951. O Banco defendeu-se argUindo 
a Inconstitucionalidade do !mpôsto, visto se 
contlltar com o art. 169 da Constituição do 
Estado. O Tribunal de Justiça n!i.o reconhe
ceu a argüiçl'io. Em grau de recurso extraor
dinário o caso subiu ao Supremo Tribunal 
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Federal. Com base na documentação rece
bida do Tribunal, foi apresentado o Projeto 
de Resolução n.0 85/64, mandando suspender 
a execução do referido art. 169 da Constitui
ção mineira. 

Cumpre assinalar, preliminarmente, que 
essa documentação era de um julgamento da 
Primeira Turma do Tribunal, e não do Tri
bunal Pleno. Assim, parece que não era de 
se praticar desde logo, ao caso, o ato pre
Visto no art. 64 da Constituição Federal. 

Há, porém, mais. 

O citado art. 169 da Constituição de Minas 
já teve a. execução suspensa. pelo ·Sjlnado, 
através da. Resolução n.0 21/64, verbis: 

· Resolução n.0 21, de 1964. 

Suspende a execução do art. 169 da 
Constituição do Estado de· Minas Gerais, 
no concernente aos Municlplos. 

Art. 1. 0 - 1!: suspensa, por inconstitucio
nalidade, nos têrmos da decisão defini
tiva proferida pelo Supremo Tribunal Fe
deral, em Sessão de 20 de outubro de 1961, 
no Recurso Extraordinário n.o 35.326, do 
Estado de Minas Gerais, a execução do 
art. 169 da Constituição do mesmo Esta
do, na concernente aos Municlplos. 

Ar~. 2.•- Esta Resolução entrará em 
Vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 2 de julho de 1964 
- Auro Moura Andrade, Presidente do Se
nado Federal, 

Tratava-se do pleito judicial entre a Pre
feitura de Tupaclguara e o Banco Mineiro da 
Produção S/ A, quanto à cobrança do mesmo 
impOsto de indústrias e profissões. Em recur
so extraordinário (35 326) o Supremo Tri
bunal Federal - Tribunal Pleno - reconhe
ceu a inconstitucionalidade do art. 169 da 
Constituição· de Minas. A Comissão de Cons
tituição e Justiça do Senado propôs a sus
pensão do dispositivo incriminado, no con
cernente aos Munlclpios, mantendo-o, por
tanto, em vigor no tocante aos impostos es
taduais. 

Há, por conseguinte, duas iniciativas no 
sentido da suspensão da Vigência do art. 169 
da Constituição de Minas: 

- mna, já com a sua tramitação termi
nada (Projeto de Resolução n.0 12/64), 
oriunda de um julgamento do Tribu
nal Pleno, suspendendo apenas em 
parte <de acOrdo com a decisão. da
quela Côrte) a execução do art: 169 
da ConstitUição mineira (Resolução 
n.0 21/64, promulgada em 2 de julho 
de 1964); 

- outra <Projeto de Resolução n. 0 ••• 

85/64), dependendo apenas de pro
mUlgação, baseada em julgado da 
Primeira Turma do Supremo Tribu-

. na! Federal, pretendendo a suspensão 
do mesmo dispositivo na sua totali
dade, isto é, tanto para os impostos 
municipais como para os estaduais. 

Parece que a. segunda Iniciativa não pode 
subsistir, uma vez que se baseou em decisão 
ainda não definitiva do Supremo Tribunal 
'F'ederal, ultrapassando, nos seus Intuitos, o 
âmbito da inconstitucionalidade arg!Uda. 

Embora o segundo Projeto (Projeto de Re
solução n.o 85/64) já tenha sido aprovado 
pelo Senado, ainda não teve a sua tramita
ção encerrada. Levâ-lo ao fim, com a pro
mulgação do ato suspensório, seria suprimir 
a Vigência do texto incriminado também na 
parte em que não teve arg!Uda nem decla
rada a sua inconstitucionalidade, exorbi
tando o Senaao, no desempenho do papel 
que lhe traçou o art. 64 da Constituição Fe
deral. 

A medida que, no entender da Presidência, 
se impõe é declarar prejudicado o segundo 
projeto. 

Dada a relevância da matéria, entretanto, 
a Presidência julga indispensável que sObre 
ela se pronuncie a Comissão de Constitui
ção e Justiça, cujo douto parecer vai solici
tar, para isso retirando o projeto da Ordem 
do Dia. (Pausa.) 

A Presidência esclarece ao Plenário - e 
especialmente ao nobre Senador Mem de Só 
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- que deixa de colocar Imediatamente em 
votação o projeto constante do item 11 da 
pauta, em virtude da Informação do Sr. Se
cretário de que vai ainda ser feita a distri
buição dos avulsos correspondentes a pare· 
ceres exarados sôbre êste projeto. 

O Sr. Mem de Sá: 

Sr. Presidente, desculpe-me V. Ex.•, mas 
estou ansioso de ver aprovado um dos me· 
lhores projetas apresentados ao Senado Fe
deral, de autoria de um então multo jovem 
Slmador paulista, Moura Andrade, em 1955. 

Estou extremamente vigilante quanto à 
matéria porque, ao dar-lhe parecer, na Co· 
missão de Finanças, verifiquei a excelência 
do projeto. Peço que V. Ex.• se Interesse por 
êie porque o Senador, autor do projeto, me
rece tõda a consideração do Plenário. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : .. 
Não há dúvida. A Presidência está viva-

mente Interessada, principalmente, em que 
o projeto tenha um curso estritamente regi
mental, razão pela qual não deseja subtrair 
aos Srs. Senadores o conhecimento da ma
téria através da recusa de distribuição de 
avulsos e, principalmente, do texto do pa
recer, tão brilhante, exarado pelo nobre Se
nador Mem de Sá. 

Assim, vai-se votar, em primeiro lugar, 
enquanto aguardamos essas providências, a 
matéria constante do Item 1.• da pauta, pri
meira da série a ser apreciada em escrutfnio 
secreto. 

Continuação da votação, em turno úni· 
co, do Projeto de Lei da Câmara, n.• 129, 
de 1965 (n.O 2.847-B/65, na· Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que promove os Militares 
Veteranos da Segunda Guerra Mundial, 
licenciados do serviço atlvo e incluídos nà 
reserva não-remunerada, tendo Parece· 
res favoráveis sob números 498, 949 e 
950, das Comissões de Segurança Naclo· 
na!; de Projetas do Executivo e de Fi
nanças. 

Na sessão extraordinária do dia 5 do' cor· 
rente, foi aprovado Requerimento do no-

bre Senador Daniel Krieger, de destaque, 
para rejeição do art. 6.• do Projeto. 

Uma vez aprovado êsse requerimento e 
destacado, portanto rejeitado o art. 6.•, pas
sou-se à votação do projeto, verificando-se 
falta de número. 

Assim, vai-se proceder à votação do pro
jeto, dêle já excluído o art. 6.0 

Em votação, em escrutfnio secreto, pelo 
processo eletrôn!co. (Pa.usa.) 

O Sr. Aaráo Steinbruch: 

Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

(Pela ordem.) - Sr. Presidente, Indaga
ria de V. Ex~ se, já tendo sido aprovado o 
destaque para rejeição do art. 6.0, o projt:to 
terá de voltar necessàrlamente à Câma.ra 
dos Deputados, e se o prazo do Ato In&ti
tuclonal não estaria esgotado. Trata-se de 
projeto oriundo de mensagem do Poder 
Executivo e parece-me que estamos coru o 
prazo a extinguir. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andracle) : 

A volta do projeto à Câmara dos Depu
tados é necessária, diante da aprovação do 
destaque, Quanto ao prazo, entende l:lsta 
Presidência que ainda se acha dentro dêle, 
porquanto a Informação que recebeu foi' a de 
que o perlodo correspondente ao recesso não 
seria computado para a matéria que já tinha 
sido objeto de deliberação pela Câmara dos 
Deputados e que se achava no Senado. 

O Sr. Aa.ráo Steinbruch: 

Multo obrigado a V. Ex~. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): 

Em votação o projeto. (Pausa.) 

Val-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 37 Srs. Senadores. Votaram 
não 3 Srs. Senadores. 

Houve uma abstenção. 
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o projeto foi aprovado e irá à Comissão 
de Redação. 

I!: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.• 1Z9, DE 1965 

(N.• 2.847-B/65, na Casa de origem) 

Promove os Milltares Veteranos da Se
gunda Guerra Mundial, licenciados do 
serviço atlvo e lncluidos na reserva não
remunerada. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - O militar que, no Teatro de 
Operações da Itália, integrou a Fôrça Expe
dicionária Brasileira ou o 1.• Grupo de Caça, 
foi condecorado com a Medalha de Campa
nha da FEB ou Medalha de Campanha da 
Itál!a, e, licenciado do serviço at!vo, encon
tra-se na reserva não-remunerada, será. pro
movido ao pOsto ou graduação !mecl!atos, 
acima do que possui nesta data. 

Art. z.•- Igual direito é concedido ao mi
lltar da Marinha de Guerra da reserva não
remunerada, condecorado com a Medalha de 
Serviço de Guerra e que, embarcado, parti
cipou de operações ativas de guerra, nave
gando em missão de escolta, comboio ou pa
trulha. 

· Art. 3.0 
- Não será promovido o militar 

que: 

a) estiver sujeito a processo no fOro ci· 
v!! ou militar, ou cumprindo pena; 

b) desempenhar na vida civ!l ativ!dades 
incompatíveis com a sua quolldade 
de oficial e graduado da Reserva das 
FOrças Armadas; 

c) professar doutrinas nocivas à cl!sci
pl!na e à ordem pública, ou adotar 
princípios contrários às Instituições 
sociais . e politicas reinantes no Pais; 

d) incorrer em faltn. que desabone a sua 
qualidade de oficial ou graduado da 
Reserva das FOrças Armadas. 

Art. 4.• - A promoção !ar-se-á mediante 
requerimento do M!n!stro Militar a cujo MI· 

nlstér!o estêve o m!litar vinculado durante a 
Segunda Grande Guerra, acompanhado dos 
seguintes documentos : 

a) diploma da medalha referida nos arts. 
1.0 e 2.0 ; 

· b) patente, no caso de oficiais, ou Certi
ficado de Reservista, no de praças; 

c) ·atestado de que satisfaz às condições 
do art. 3.0, !omecldo pela respectiva 
comissão de promoções. 

Art. s.•- E' assegurada a promoção post 
mortem, requerida pelos familiares ou depen
dentes do militar falecido. 

Art. 6,0 - Para os e!eitos desta Lei, em 
caso algum haverá. promoção além do pôsto 
de capitão ou equivalente, para os oficiais, 
e de subtenente ou equivalente, para. as pra
ças. 

Art. 7.0 - As promoções, com balie nesta 
Lei, não importam em qualquer vantagem 
pecuniária. 

Art. s.•- O disposto na presente Lei, 
bem como na Lei n.• 2.579, de 28 de agOsto 
de 1955, aplica-se aos reservistas da Mari
nha de Guerra, ex-integrantes da Divisão 
Naval em operações de guerra, que partici
param da Primeira Guerra. Mundial, uma vez 
sejam portadores de condecoração militar 
por tal motivo. 

Art. 9.0 - O ex-combatente da FEB, do 
1.• Grupo de Caça da. FAB ou da Marinha 
de Guerra, que se encontra na reserva não
remunerada, portador da Medalha de Cam
panha, Medalha de Campanha da Itália ou 
que tenha participado de operações de guer
ra em comboio e patrulhamento, portador de 
diploma de curso superior, devidamente re
gistrado em repartição competente do MI
nistério da Educação e Cultura, será. in
cluído, com o pOsto de 2.0 -Tenente da Re
serva não-remunerada, na arma ou serviço 
de origem ou em quadro compatível com seu 
curso e nível universitário, sem Onus para a 
Fazenda Nacional. 

Parágrafo único - Quando o currículo es
colar do curso acima referido fôr de duração 
Igual ou superior a quatro ( 4) anos, o ex-
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combatente em aprêço, ao ser incluído como 
2.0-Tenente da Reserva, será, no mesmo ato, 
promovido ao pOsto de 1.0-Tenente da Re
serva não-remunerada, do respectivo qua
dro, arma ou serviço. 

Art. 10 - O ex-combatente da. FEB, re
formado por Incapacidade, proveniente de 
ferimentos verificados ou moléstia adquiri
da ou agravada em zona de combate, que 
perceba proventos correspondentes · à. gra
duação ou pOsto Imediatamente superior ao . . 
seu, nos têrmos da parte final do art. 2.0 do 
Decreto-Lei n.0 8;795, de 23 de janeiro de 
1946, será confirmado nessa graduação ou 
pOsto. 

Art. 11- Os Ministérios MUltares expe
dirão normas referentes ao processamento 
do constante na presente Lei. 

Art. 12- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 2 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.O 147, de 1965 (n.O 
2.939-B/65, na Casa de origem), de ini
ciativa do Sr. Presidente da República, 
que aplica disposições das Leis n.o• 2.370, 
de 9 de dezembro de 1964, e 3.765, de 4 
de maio de 1960, Oficiais-Engenheiros da 
Reserva de 2~ Classe da Aeronáutica 
convocados para o serviço ativo (projeto 
Incluído em Ordem do Dia nos têrmos 
do art. 171, n.• m, do Regimento Inter
no), tendo Pareceres (prals) . favoráveis 
das Comissões de Projetes do Executivo 
e de Finanças. 

A votação será feita em escrutlnio secreto. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Vai proceder-se à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim, 32 Srs. Senadores; votaram 
niio, 5 Srs. Senadores; houve 2 abstenções. 

O projeto foi aprovado. 

Irá à sanção. 

:E: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.• 147, DE 1965 

(N.O 2.939-B/65, na Casa de origem) 

Aplica disposições das Leis n.•• 2.370, 

de 9 de dezembro de 195i, e 3.765, de i 
de maio de 1960, aos Oficiais-Engenhei

ros da Reserva de Segunda Classe da 
Aeronáutica, convocados para o serviço 
atlvo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - 1!: assegurado aos Oficiais-En
genheiros da Reserva de Segunda Classe da 
Aeronáutica, convocados para o serviço ati
vo, que estejam há 10 (dez) ou mais anos 
em atividade ininterrupta, o direito de con
tribuirem para a Pensão Militar e o de serem 
transferidos para a !natividade nos têrmos 
das Leis n.O• 2.370, de 9 de dezembro de 
1954, e 3.765, de 4 de maio de 1960. 

Art. 2.• - Esta Lei entra em vigor na 
da.ta de sua publicação. 

Art. 3.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 3 

Votação, em turno único, do Parecer 
n.0 794, de 1965, da Comissão de Consti
tuição e Justiça sObre o Oficio n.O 249, 
de 12 de março de 1965, em que o Sr. 
Procurador-Geral da Justiça do Estado 
da Guanabara, solicita licença para ins
tauração de processo criminal contra o 
Sr. Senador Nelson MacUlan (parecer no 
sentido de ser a matéria submetida ao 
Plenário, em votação secreta, com ressal
va dos Srs. Senadores Josaphat Marinho, 
Edmundo Levi; Wilson Gonçalves e Aloy
slo de Carvalho). 

De acOrdo com· o deliberado anteriormen
te, a matéria será votada em sessão secreta. 
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Assim, solicito dos Srs. funcionários as ln
dispensáveis providências para que o fato se 
verifique. 

(A sessão torna-se secreta às 16 horas 
e 10 minutos e volta a ser pública às 17 
horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Está reaberta a Sessão pública. Acha-se 
presente na Casa o Sr. Manoel da Silva Dias, 
suplente convocado para substituir, durante 
a sua licença, o nobre Senador José Cândi
do. S. Ex• irá, neste instante, prestar o com
promisso regimental para assumir o exercí
cio ·do mandato. A Presidência de~gna os 
nobres Senadores Barros Carvalho, Josaphat 
Marinho e JoaqUim Parente, para, em Co
missão, introduzirem no Plenário o Sr. Ma
noel da Silva Dias. 

( Acompanhcufo da Comissão, dá en~ 

trada no recinto, presta o compro1nisso 
regimental e assume seu lugar no Ple
nário o Sr. Senador Manoel da Silva 
Dias.) (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

SObre a mesa, ofício que vai ser lido. 

1!: lido o seguinte: 

OF:ICIO 

Ém 11 de agOsto de 1965. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a vossa Ex
celência, à vista do disposto nos arts. 9.0 e 
72, parágrafo único, do Regimento Interno, 
que, assumindo nesta data a representação 
do Estado do Piau!, adotarel o nome parla
mentar abaixo consignado e Integrarei a ban
cada do Partido Social Democrático. 

Atenciosas saudações, Manoel da Silva 
Dias. 

Nome Pa~lamentar: MANOEL DIAS. 

O SR .. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

SObre a mesa, a Redação Final das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.• 129 de 1965, de que foi Relator o Sr. Se
nador Edmundo Levi. 

A Emenda-Destaque do Plenário ao Art. 
6.0 é a seguinte: 

"Suprima-se o Art. 6.0 do Projeto". 
Em votação. 

Os Srs. Senado.res que aprovam a Redação 
Final queiram conservar-se sentados. (Pau
sa.) 

Foi aprovada. 

O Projeto voltará à Câmara dos Depu
tados. Para acompanhar a matéria naquela 
Casa, designo o Sr. Senador José Guio
mard. (Pausa.) 

1!: a seguinte a redaçã.o final aprovada: 

:PARECER 
N.• 983, DE 1965 

da. Comissão de Redação, apresentan
do a. redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara. n.• 129, de 
1965 (n." 2.847-B/65, na Casa. de origem). 

Relator: sr. Edmundo Levl 

A Comissão apresenta a redação final da 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara. n.• 129, de 1965 (n.0 2.847-B, de 
1965, na Casa de origem), que promove os 
militares veteranos da Segunda Guerra Mun
dial, licenciados do serviço at!vo e incluídos 
na reserva não-remunerada. 

. Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 
1965. - Josaphat Marinho, Presidente -
Edmundo Levi, Relator - Heribaldo Vieira. 

ANEXO AO PARECER 
N.• 983, de 1965 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da. Câmara. n.• 129, de 
1965 (n.• 2. 847-B/65, na. Casa de origem), 
que promove os militares veteranos da 
Segunda Guerra Mundial, licenciados do. 
serviço atlvo e Incluídos na reserva não
remunerada., 

Ao art. 6.0 

EMENDA N.• 1 
(destaque de Plenário) 

Suprima-se o art. 6.0 do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

Item 11 

Discussão, em turno único, das emen
das da Câmara. dos Deputados ao Pro
jeto de Lei do Senado n,0 30, de 1955, de 
autoria do Sr. Senador Moura Andrade, 
que autoriza.. os estabelecimentos bancá
rios a substituirem, em suas contabillda
des, o livro "Diário" de escrituração mer· 
cantil pelo livro "Balancetes Diários e 
Balanços", cujas características define: 
atribui eficácia. probatório. aos lança
mentos efetuados segundo o sistema de 
partidas ou vouchers, e dá outras provi
dências, tendo Pareceres sob n. 0 • 923 e 
924, de 1965, das Comissões: 

- de Economia, favorável; 
- de Finanças, favorável, sugerindo à 

Comissão de Redação, ao elaborar o 
texto final, substituir no art. s.o a 
denominação Superintendência. da 
Moeda e do Crédito por Banco Cen
tral da República do Brasil. 

As emendas da Câmara foram consubstan
ciadas em substitutivo integral. 

O Sr. Mem de Sá.: 

sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O SR. PRESWENTE (Moura Andrade) : 

Tem a palavra, pela ordem, o sr. Senador 
Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SA: 

(Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, queria. chamar a atenção de v. 
Ex~ e da Casa. para o seguinte: no espelho 
distrlbuldo aos Srs. Senadores figura que as 
emendas da Câmara tiveram parecer favo
rável das Comissões, com a recomendação 
da Comissão de Finanças para a Comissão 
de Reda.ção modificar a denominação su. 
perintendêncla da Moeda e do Crédito por 
Banco Central da República do Brasil. 

Mas foi omitida a parte mais Importante 
do parecer da Comissão de F'inanças, de que 

tive a honra de ser relator. A Comissão de 
Finanças propõe que o substitutivo seja acei
to, com a supressão de uma parte do artigo 
5.0 Na Câmara, não houve aprovação de 
substitutivo. Naquela Casa foram apresenta
das diversas emendas ao projeto vindo do Se
nado, emendas que foram aprovadas. A Câ
mara, porém, ao Invés de remeter ao Senado 
apenas o texto das emendas por ela aprova
do, o fêz na. forma de um substitutivo, en
caixando as emendas no texto do projeto. 

Nos têrmos regimentais, porém, há a con
siderar as emendas, uma a uma.. 

O meu Parecer foi no sentido de ser apro
vado o § 2.0 do Art. 5.0 , com a supressão de 
uma parte. Esta supressão se toma necessá
ria, porque o § 2.0 do Art. 5.0 propõe que 
os estabelecimentos bancários que infringi
rem determinados dispositivos ficarão su
jeitos à multa que será aplicada pela Dire
torla de Rendas Internas, mediante pro
cesso instaurado pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito, por Intermédio da. Ins
petoria·Geral de Bancos. 

Ora, com a aprovação da reforma bancá
ria, nada mais disto tem cabimento. De acOr
do com a lei aprovada no fim do ano pas
sado, as multas são aplicadas pelo Banco 
Central. Não há mais Superintendência da 
Moeda e do Crédito, nem há cabimento para 
que a multa seja aplicada pela Diretorla das 
Rendas Internas. 

De modo que me parece Indispensável 
sejam aceitas as emendas, porém com a su
pressão da. parte indicada em meu Parecer, 
referente ao § 2.0 do art. 5.0 (Multo bem!) 

O SR. PRESWENTE (Moura Andrade) : 

Os Srs. Senadores irão votar, em primeiro 
lugar, as emendas da Câmara. dos Deputados, 
sem prejuizo da Emenda n.O 2, da Comissão 
de Economia. 

Os Srs. Senadores que aprovam as emen
das da Câmara ·dos Deputados, redigidas em 
forma. de substitutivo, salvo a Emenda n.o 
2, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Estão aprovadas. 
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t o seguinte, o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 30, de 1955 

Autoriza os estabelecimentos bancá
rios a substituírem, em suas contabili
dades, o livro "Diário" de escrituração 
mercantU, pelo livro "Balancetes Diários 
e Balanços", cujas características de
fine; atribui eficácia probatórla aos lan
çamentos efetnados segundo o sistema 
de "partidas" ou vouchers, e dá outras .. 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o - Os bancos e casas bancárias 
que adotem o sistema de "partidas" ou 
voucbers e instituam em suas contabilidades 
o livro "Balancetes Diários e Balanços", re
vestindo-os das formalidades exigidas e es
criturando-os de acôrdo com as normas 
desta Lei, ficam dispensados da obrigatorie
dade de ter o livro "Diário", para todos os 
efeitos previstos nas leis comerciais e !is
cais. 

Art. 2. o - O livro "Balancetes Diários e 
Balanços" será escriturado de modo a re
gistrar: 

I - a posição diária de cada uma das 
contas . ou titulas contábeis, pelo 
respectivo saldo credor ou deve• 
dor, em forma de balancetes diá

rios; 

U - os balanços gerais do estabeleci
mento e a demonstração de sua 
conta de lucros e perdas. 

Art. 3.0 
- Os assentamentos contábeis, re

presentados por "partidas" ou voucbers, de
verão ser redigidos a mão, utilizando-se 
tinta permanente ou lápis-tinta, ou então 
dat!logra!ados, e especificarão, com clareza 
e sem rasuras, o histórico da operação, os 
débitos e créditos, além dos demais elemen
tos necessários à sua individualização. :S:sses 
vouchers ou "partidas", que também pode
rão ser parcialmente impressos, serão orga-

nlzados na conformidade das exigências e 
das condições de segurança que vierem a 
ser estabelecidas pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito. 

Art. 4.• - Os registras feitos no livro 
"Balancetes Diários e Balanços", desde que 
devidamente documentados, e quando con
cordes com os apanhados ·e assentamentos 
constantes dos livros auxil!ares, têm a mes
ma eficácia probante daqueles lançados no 
livro "Diário". 

Art. 5. • - O livro "Balancetes Diários e 
Balanços", que poderá ser escriturado a 
mão, utilizando-se tinta permanente ou lá
pis-tinta, ou datllogra.fado, sem rasuras ou 
emendas, será constituído de flllhas enca
dernadas, numeradas tipogràficamente, e 
deverá ser registrado na repartição compe
tente, com os respectivos têrmos de aber
tura e encerramento. Quando datllogra
fado ou escriturado a lápis-tinta, o livro 
será do tipo copiador, operando-se a escri
turação pelo processo de decalque. Nesse 
livro serão inscritos, em ordem cronológica, 
os "Balancetes Diários e Bãlanços", bem 
como a discriminação da conta de "Lucros 
e Perdas". 

§ 1.0 - Do modêlo de balancetes e ba
lanços adotado pelos estabelecimentos ban
cários, deverão constar: 

I - os nomes, por extenso, das diver
sas contas usadas pelos estabele
cimentos, ordenadas, tanto quan
to possível, de acôrdo com o art. 
135, das letras a e b, do. Decreto
Lei n.• 2.627, de 26 de setembro 
de 1940; 

U - colunas de débito e crédito para 
registro do movimento diário; 

III - colunas para inscrição dos saldos 
devedores e credores. 

§ 2. o - Dentro de 60 dias do encerra
mento do balanço anual, ou dos balanços 
semestrais, o livro "Balancetes Diários e Ba
lanços" será apresentado para o respectivo 
"visto" ao Juiz competente sob cuja jurisdi
ção estiver a sede do estabelecimento. A 
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falta do "visto", bem como o atraso da es
crituração do livro "Balancetes . Diários e 
Balanços", por mais de 15 dias, sujeitará o 
estabelecimento bancário à multa de ..•.• 
Cr$ 50.000, (cinqUenta mil cruzeiros), que 
será aplicada pela Diretoria das Rendas In
ternas, mediante processo instaurado pela 
Superintendência da Moeda e do Crédito, 
por intermédio da Inspetoria-Geral de Ban
cos. Em caso de reincidência será o estabe
lecimento bancário assistido por um Inspe
tor até a regularização do referido livro. 

Art. 6.• - Todos os papéis e documentos 
referidos nesta Lei serão autenticados pelos 
contadores ou guarda-livros, os quais fica
rão responsáveis, civil e criminalmente, pelos 
vícios na escrituração dos mesmos. 

Parágrafo único- A responsabilidade dos 
contadores e guarda-livros não exclui a dos 
diretores e gerentes por procedimento do
loso · ou culposo. 

Art. 7.• - ll: facultado aos estabelecimen
tos bancários, para atualização de sua es
crituração, desde que satisfeitas as exigên
cias desta Lei, aplicar o processo ora insti
tuído ao seu movimento anterior, a partir 
do último dia em que estiver escriturado o 
seu "Diário", que será, nessa hipótese, en
cerrado mediante têrmo firmado pela Ad
ministração e pelo Contador do estabeleci
mento. 

Art. s.• - Esta Lei entrará em vigor no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar 
de sua publicação, devendo a Superintendên
cia da Moeda e do Crédito expedir as nor
mas regulamentares que entender necessá
rias à rigorosa e eficiente execução de seus 
dispositivos, revogadas as disposições em 
contrário; 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Os Srs. Senadores irão votar, agora, a 
Emenda n.• 2, salvo as seguintes expressões : 

". . . de Cr$ 50.000, que será aplicada 
pela Diretoria das Rendas Internas, me
diante processo inustaurado pela Supe
rintendência da Moeda e do Crédito, por 

intermédio da Inspetoria-Geral de Ban
cos. Em caso de reincidência será o es
tabelecimento bancário assistido por um 
Inspetor até a regularização do referido 
livro." 

Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda 
n.• 2, salvo essas expressões, queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Está aprovada. 

Os Srs. Senadores que aprovam essas ex

pressões queiram . permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitada. 

Os Srs. Senadores irão votar agora o pa
recer da douta Comissão de Finanças, na 

parte em que estabelece que a Comissão de 
Redação, ao elaborar o texto final e cons
tituir os autógrafos para a promulgação da 
lei, substitua no Art. 8.0 a denominação Su
perintendência da Moeda e do Crédito pelo 

nome do nôvo órgão de crédito, criado pela 

reforma bancária: Banco Central da Repú
bUca. do BrasiL" 

Os Srs. Senadores que aprovam o parecer 
da Comissão de Finanças, nesta parte, quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

. Está aprovado. O projeto irá à Comissão 
de Redação. 

Item 4 

Discussão, em primeiro turno, do Pro
jeto de Lei do Senado n.• 79, de 1963, de 
autoria do Senador Jefferson de Aguiar, 
que revoga o art. 78 e seus parágrafos da 
Lei n.• 4.242, de 17 de julho de 1963 (que 
fixa novos valores para os vencimentos 
dos servidores do Poder Executivo, Civis 
e Militares, cria o Fundo Nacional de 
Investimentos e dá outras providências), 
tendo Pareceres, sob n.•• 288, 289 e 290, 
de 1965, das Comissões 

- de Constituição c Justiça - 1.0 pro
nunciamento: pela audiência do Mi-
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nistério da Fazenda; 2,0 pronuncia
mento: pela rejeição. 

- de Economia, pela rejeição. 

Em discussão. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada (Pausa.) 

Está encerrada. 

A matéria será. votada em escrutln!o se
creto. 

O parecer da Comissão de Constituição e .. 
Justiça é contrário, porém admite a consti-
tucionalidade da matéria; o parecer da Co
missão de Finanças é contrário. • 

Vai-se proceder à. votação, pelo processo 
eletrõnico. 

Os Senhores Senadores já podem votar. 
(Pausa.) 

Vai-se proceder à. apuração. (Pausa.) 

Votaram sim, 4 Srs. Senadores; votaram 
não, 29 Srs. Senadores e houve duas absten
ções. 

O projeto foi rejeitado . e será arquivado. 

Jl: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N. • 79, de 1963 

Revoga o Art. 78 e seus parágrafos da 
Lei n. • 4.242, de 17 de julho de 1963. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o - Ficam revogados o artigo 78 e 
seus parágrafos, da Lei n.• 4.242, de 17 de 
julho de 1963. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Item 7 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 254, de 1964 (n.0 

2.504-C/60 na Casa de origem) que con
cede a inclusão da Escola de Serviço So
cial, anexa à Pont!flcia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro, entre os esta
belecimentos subvencion11dos pelo Govêr-

. no Federal, tendo Pareceres favoráveis 
(n.•• 897 e 899, de 1965) das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 

- de Educação e Cultura e 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Vai-se passar à. votação, em escrutfnio se-
creto, pelo processo eletrõnico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim,' 29 Srs. Senadores; votaram 
não, 3 Srs. Senadores. Houve 2 abstenções. 

Jl: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N. o 254, de 1964 

(N.• 2.504, na Casa de origem) 

Concede a inclusão da Escola de Ser~ 

viço Social, anexa à Pontifícia Univer

sidade Católica do Rio de .J anelro, entre 
os estabelecimentos subvencionados pelo 

Govêrno FederaL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Jl: concedida a inclusão, nos têr
mos do art. 17 da Lei n.• 1.254, de 4 de de
zembro de 1950, combinado com o art. 15 da 
Lei n.• 1.889, de 13 de junho de 1953, da Es
cola de Serviço Social, anexa à. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, en
tre os estabelecimentos de ensino superior 
subvencionados pelo Govêrno Federal, a que 
se refere o art. 10 da Lei n.• 1.254 citada, cor
respondendo-lhe a subvenção anual de 
Cr$ 1. 000.000,00 (um milhão de cruzeiros). 

Art. 2.• - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3. o - Revogam -se as disposições em 
contrário. 



- 310-

o SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) : trõnico modêlo Symphonic-700, marca "Hor
ner" e seus· equipamentos. 

Item 8 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n. o 316, de 1964 (n. 0 

1.153, de 1963, na Casa de origem), que 
concede Isenção de impostos de impor
tação e de taxas aduaneiras para im
portação de um órgão eletrOnico e de
mais equipamentos doados à Mitra Dio
cesana de Santa Cruz do Sul, Estado do 

· Rio Grande do Sul, tendo Pareceres de 
Plenário favoráveis ao Projeto e à Emen
da (n.•' 247, 931 e 932, de 1965), das co
missões 
- de Constituição e Justiça e 

- de Finanças. 

o projeto está em fase de votação. Há um 
engano no enunciado dos avulsos da Ordem 
do Dia. 

Os Srs. Senadores já podem votar o pro- . 
jeto, sem prejufzo da emenda. (Pausa,) 

Votaram sim, 31 Srs. Senadores; não, 2 Srs, 
Senadores e houve 2 abstenções. 

o projeto foi aprovado. 

ll: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.• 316, de 1964 

<.N.• 1.153-B/63, na Câmara.> 

Concede Isenção de Impostos de Impor

tação e de taxas aduaneiras para a Im

portação de um órgão eletrônico e de
mais equipamentos doados à Mitra Dio

cesana de Santa Cruz do Sul, Estado do 
Bio Grande do SuL 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- Fica concedida isenção de direi

tos de Importação, taxas aduaneiras, inclu
sive a de previdência social, e emolumentos 
consulares à Mitra Diocesana de Santa 
cruz, Estado do Rio Grande do Sul, para o 
desembaraço alfandegário de um órgão ele-

Art. 2." - O órgão a que se refere o art. 
1.0 destina-se à Catedral Diocesana de San
ta Cruz do Sul e foi adquirido por doação 
da Jesuttenmlssion Fuer Japan, com sede na 
Cidade de Colônia, na Alemanha. 

Art. 3.0 
- Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SB. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Em vota.ção a emenda, de autoria do Sr. 
Senador Edmundo Levi, que manda excluir 
do artigo 1. 0 as expressões inclusive a de 
Previdência Social. 

Os Senhores Senadores já podem votar. 
(Pausa.) 

Val-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 29 Senhores Senadores e Dão, 
6. Houve uma abstenção. 

A emenda foi aprovada. 

O projeto vai à Comissão de Redaçlío. 

Item 9 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 317, de 1964 <n.• 
3.810-B/62 na Casa de origem), que dis
põe sObre gratificação especial de Re
presentação na Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores, tendo Pareceres 
n. 0 ' 933 a 937 de 1965, das Comissões: 

- de Serviço Público Civll - 1.0 pro-
nunciamento: pela rejeição; 2.0 pro
nunciamento: favorável, com as emen
das que oferece, sob n.•• 1 e 2-cSPC; 

- de Finanças - 1.• pronunciamento: 
solicitando audiência do Ministério 
das Relações Exteriores; 2.0 pronuncia
mento: (depois de cumprida a dili
gência), propondo a volta do Proje
to à Comissão de Serviço Público C i-
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vil; 3;0 pronunciamento: favorável ao 
Projeto e às emendas da. Comissão de 
Serviço Público Civil. 

Em discussão o projeto com as emendas. 

Se nenhum Senador pedir a palavra, darei 
a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em . votação o projeto, sem prejuízo das 
emendas. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

Val-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 23 Srs. Senadôrés; votaram 
Dio, 12 Srs. Senadores. Houve uma absten
ção. O projeto foi aprovado. 

ll: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.• 317, de 1964 

(N.0 3.810-B/62, na CAmara) 

Dispõe sôbre gratificação especial de 

representação na Secretaria de Estado 

das Relações Exteriores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - As !unções de dlreção, assesso
ramento, secretariado e outras previstas no 
regimento do Ministério das Relações Exte· 
riores são criadas por decreto do Executivo, 
e a elas atribu!da, observados os recursos 
orçamentários próprios, uma gratificação es
pecial de representação que variará, de acõr
do com seus encargos e responsabilidades, 
entre 40% e 30% sõbre a remuneração do di· 
plomata ou vencimento do funcionário. 

Art. 2.• - A escala-padrão percentual cor
respondente à gratificação a que se refere 
o artigo, será fixada por decreto do Executivo. 

Art. s.• - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4. • - Revogam -se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Val-se passar à votação das emendas, de 
autoria da Comissão de Serviço Público 
Civil. 

As emendas são as seguintes: 

"Emenda n.n 1, ao Art. 1.0 " 

Onde se lê: 
"entre 40% e 30%", 

leia-se: 
"entre 20% e 15%". 

A Emenda n.0 2 manda suprimir do Art. 
1.0 as seguintes palavras: 

"especial de representação" ... 

Aprovadas ·esass emendil.s, onde a gratlfi· 
cação especial de representação variava, de 
acOrdo com os seus encargos e responsabili
dades, entre 40% e 30%, sObre a remunera
ção do diploma, pela Emenda n.• 1, passará 
a variar entre 20% e 15%. ' 

Pela Emenda n.• 2, são suprimidas as pa
lavras especial de representação, no Art. 1.0 , 

com o que a gratificação não será apenas es
pecial de representação, mas será uma gra. 
tificação menor, não mais uma gratificação 
maior, sõbre uma representação de natureza 
especial. 

As emendas receberam . pareceres favorá
veis das Comissões. (Pausa.) 

Em votação as emendas, em escrut!nlo se
creto, pelo processo eletrOnico. 

(Procede-se à votaçtlo.) 

Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 33 Srs. Senadores; não, 2 Srs. 
Senadores. Houve três abstenções. 

As emendas foram aprovadas. 

O projeto irá à Comissão de Redaçlío. 
(Pausa.) 

Item 10 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da CAmara n.• 8, de 1965, n.• 
1.690-C/60, no. Caso. de origem, que dá 
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nova redação ao art. 1.0 dP. Lei n.• 3.725, 
de 28 de dezembro de 1959, que alterp. os 

· limites de Idade previstos na Lei n.• 
2.870, de 9 de dezembro de 1954 - Lei de 
!natividade dos Militares, tendo Parecer 
favorável sob n.• 840, de 1965, da Comis
são de Serurança NacionaL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Se nenhum Sr. SenP.dor pedir a. palavra, 
darei a discussão como encerrada.. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votP.çlto o projeto, em escrutlnlo se
creto, pelo processo eletrOnico. 

(Procede-se à votação.) 

Val-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 22 srs. Senadores; :não, 9 srs. 
Senadores. Houve cinco abstenções. 

:0 projeto foi aprovP.dO e Irá à Comissão de 
Redação. 

1!: o seguinte o projeto aprovado: 

. PROJETO DE LEI DA. CAMABA 

N.• 8, de 1965 

<N.• 1.690-C/60, na. casa de origem) 

Dá nova redaçio ao art. 1.0 da Lei 
n. • S. 725, de 28 de dezembro de 1959, q~e 
altera os lfmltes de idade previstos na 
Lei n. • 2.370, de 9 de dezeDlbro de 1954 
- !natividade dos Mllitares. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1,0 - o art. _1.• da Lei n.• 3.725, de 
28 de dezembro de 1959, passa. a ter a se
gUinte redação: 

"Art. 1.• - O limite de Idade parP. per
manência. dos oficiais dos corpos de saú
de - quadros de médicos, farmacêuti
cos, cirurgiões-dentistas e veterinários -
e de intendentes das FOrças ArmadP.s 
no serviço ativo, previsto no art. 16 dP. 
Lei n.• 2.870, de 9 de dezembro de 1954, 
será P.crescldo, P. partir de 1.0 de ja
neiro de 1959, de 4 (quatro), 3 (três), 
2 (dois) e 1 <um> anos, re~pectivamcnte, 
para os postos de primeiro-tenente, ca
pitão ou equivalente, major ou equ!va-

lente e tenente-coronel médico ou equl· 
valente. 

Parágrafo único - Os benefícios desta 
Lei atinge todos quantos, em 1.• de Ja· 
nelro de 1959, estavam alcançados pelo 
limite de idade compulsória, para. per
manência na ativa, previsto pela legls· 
lação anterior e que, por isso, jé. se en· 
contram na reserva." 

Art. 2.• - Esta Lei entra. em evigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.•- Revogam-se as disposições em 
contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Na hora do Expediente foi lido Requeri
mento n.• 541 do nobre Senador Paulo Bar
ros, pelo qual solicita que o Senado designe 
um de seus membros para representá-lo nas 
comemorações do transcurso do Dia. do Mu
nicípio de Alegre, 15 de agOsto, data magna 
daquela cidade, em que se comemora Nossa 
Senhora. da Penha e que constitui um fato 
histórico no Estado do Espírito Santo. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Re
, querimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 

A Presidência designa o nobre Senador 
Paulo Barros para representar o Senado 
Federal nas festividades da fundação da
quele Muiucfpi!J. 

No Expediente, tol lido Requerimento, que 
recebeu o n.• 545, pelo qual os Srs. Senado
res Daniel Krleger, Barros Carvalho, Llno 
de Mattos e Mem de Sá solicitam, nos têr
mos do Art. 326, n.• 5-b, do Regimento In· 
terno, urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n.• 151, de 1965, que modifica o Art. 
11 e seus parágrafos, da Lei n.• 1.493, de 13 
de dezembro de 1951. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, quei
ram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Foi aprovado. 
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Em conseqUência, passa-se Imediatamente 
à discussão da matéria, que é a segulnte: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.0 151, de 1965 

CN.0 2.948-C/65, na Casa de origem) 

Modifica o art. 11 e seus parágrafos, 

da Lei n. 0 1.493, de 13 de dezembro de 

· 1951, que dispõe sôbre o pagamento de 

auxilio e subvenções, alterados pela Lei 

n. 0 2. 266, de 12 de Julho de 1954, e dá 

outras providências. 
" . 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O a.rt. 11 e seus parágrafos, da 
Lei n.• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, al
terados pelo art. 3.~ da Lei n.• 2.266, de 12 
de julho de 1954, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 11 - Os créditos orçamentários 
referentes a subvenções ordinárias e ex
traordinárias, de que trata esta Lei, se
rão automàtlcamente registrados pelo 
Tribunal de Contas da União, e distri
buídos ao Tesouro Nacional, que os de
positará, no Banco do Brasil, até 31 de 
março de cada ano, à disposição do Mi
nistério competente. 

§ 1.• - O pagamento das subvenções 
ordinárias será feito pelo Banco do 
Brasil, por solicitação do Ministério, ln
dependente de requerimento e à conta 
dos créditos postos . à sua disposição, 
através de sua agência situada na locali
dade que fOr sede da Instituição bene-· 
flciada ou da agência que dela fOr mais 
próxima. 

§ 2. • - O pagamento da subvenção 
extraordinária, precedido de processa
mento de acOrdo com o disposto no 
art. 13 desta Lei, será feito pela forma 
prevista no parágrafo anterior." 

Art. 2.• - As despesas bancárias correrão 
por conta da Instituição beneficiada e corres
ponderão a até 0,5 (cinco décimos) por cen-

to da quantia a ser paga, não podendo ex
ceder de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros). 

Art. 3.• - As entidades não registradas no 
Conselho Nacional de Serviço Social, e não 
compreendidas neste artigo, poderão receber 
as subvenções ordinárias e extraordinárias 
que constem do orçamento, em. seu favor, 
desde· que requeiram o registro até 30 (trin
ta) de novembro do corrente ano, · apresen
tando todos os documentos exigidos. 

Parágrafo único -As associações rurais, 
que se registram perante o Serviço de Eco
nomia Rural, aplica-se; no que couber, o dis
posto neste artigo. 

Art. 4.0 
- Ficam revogados o a.rt. 7. • da 

Lei n.• 2.266, dé 12 de julho de 1954, e demais 
disposições em contrário. · 

Art. 5.• - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

A matéria depende de Parecer da douta 
Comissão de Finanças. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: 

(Pela ordem.) - Sr. Presidente, não tenho 
em mãos o projeto 'para· saber o ·que vou 
votar dentro da urgência que acabou de ser 
concedida pelo Plenário. 

Solicitaria que fOsse providenciada a dis
tribuição, pelas bancadas, de exemplar do 
projeto que vai ser votado em urgência. 

O SR. PRESIDEN.TE (Mour~ Andrade): 

Vou suspender a Sessão por. alguns. minu
tos, a fim de que sejam tomadas as provi
dências para distribuição dos avulsos aos 
Srs. Senadores, a fim de · que possam dis
cutir e votar a matéria para a qual foi con
cedida urgência. . 

Está suspensa a Sessão por alguns minutos. 

(Suspensa às 18 horas, a Sessão é rea-
berta às 18 horas e 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) : 

Está. reaberta a Sessão. 

Antes de passar à matéria em regime de 
urgência, a Presidência, nos têrmos do Re
gimento. Interno, deverá Informar o resultado 
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da. Sessão secreta, a. fim de que conste da. 
' Ata. da. Sessão do dia. de hoje. O resUltado 

deve ser anunciado publicamente. 

Na. Sess~ secreta. foi apreciado o pedido 
de Ucença. para. processar o Sr. Senador Nel
son MacUla.n. 

O Senado, presentes 42 Srs. Senadores, 
recusou a. Ucença por 21 votos contrários, 18 
favoráveis, sendo que houve 3 votos em 
branco. (Pausa.) 

SObre a mesa, requerimento que será lido 
em seguida. ao projeto de lei já anunciado, 
submetido à. deliberação da ·Casa. 

Tem a.· palavra o nobre Senador Wilson 
Gonçalves, Relator da matéria na. Comiss~ 
de Finanças. 

O SR. WILSON GONÇALVES: 

(Para emitir parecer - Sem. revisão do 
orador.) .sr~ Presidente, Srs. Senadores, acabo 
de chegar de viagem e colho a. informaç~ de 
que havia sido designado para Relator do Pro
jeto de Lei CAmara. n.0 151/65, que modifica. 
o a.rt. 11 e seus parágrafos da. Lei n.• 1.493, 
de 13 de dezembro de 1951, que dispõe sObre 
o· pagamento de a.uxillos e subvenções, alte
rados pela Lei n. o 2.266, de 12 de jUlho de 
1964, e dá outras providências. 

Pelo enunciado na proposição, sente-se que 
se trata. de matéria da mais alta relevê.ncia., 
que exige necessà.riamente um estudo mais 
dé'morado, a fim de que se possa emitir uma. 
opinião segura.' e acertada. 

Nestas condições, e 'não obstante haver sido 
solicitada e. deferida . pelo Plená.rio urgên
cia para a· matéria, solicitaria de v. Ex• me 
fOsse concedido um prazo, n~ inferior a 
12 horas, para que pudesse eXll.miná.-la e 
oferecer . o respectivo parecer, que 6 do meu 
dever. (Muito bem!> 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) : 

A Presidência defere o que acaba. de ser 
requerido pelo nobre Senador Wilson Gon
çalves. Assim, a matéria para a qual foi 
concedida urgência constará da Ordem do 
Dia da Sessão ordiná.rio. de o.manhã. 

O senhor Senador Irineu Bornhausen en
caminhou à. Mesa requerimento, aprovado 
na. Sessão de 5 de agOsto de 1965, solicitando 
a constituição de uma Comissão de Sena
dores a fim de representar o Senado Federal 
no m Simpósio Nacional de Turismo, a rea
lizar-se a. partir de amanhã, 12 de agOsto, 
:po Rio de Janeiro. A Presidência fará a 
referida. designação .assim que forem enca
minhados à Mesa, pelos· senhores Lideres, os 
nomes dos representantes das respectivas 
bancadas e, em seguida, dará. ciência. ao Ple
nário. (Pausa.) 

Lembro aos Srs. Senadores que, hoje, à.s 

21,30 horas •. realizar-se-á Sessão do Congres

so Nacional para continuação de apreciação 

de vetos do Senhor. Presidente da República. 

Vou encerrar a Sessão, designando para. a. 

próxima. Sessão · ordinária., o.manhã, a. se

guinte 

ORDEM DO DIA 

1. 

· ·Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei da. Câmara n.• 151, de 1965 (n.• ...... 

2.948-C/65 na. Casa. de origem) que modifica 

o art. 11 e seus parágrafos da Lei n.• 1.493, 

de 13 de dezembro de 1951, alterados pela 

Lei n.• 2.266, de 12 de jUlho de 1954, e dá 

outras providências (Subvenções) - em re

rime de urrêncla, nos têrmos do a.rt. 320 n. • 

5-b, do Regimento Interno, dependendo de 

pronunciamento da. Comissão de Finanças. 

Discussão, e.m turno único do Projeto de 
Lei da Cê.mara. n.• 1, de 1965 (n.• 4.583-C/62 
na Casa de origem) que inclui, no Pollgono 
das Sêcas, o Municlpio de Vitória da Con
quista, no Estado da Bahia, e dá. outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.• 955, de 
1965, da Comissão 

- do Polígono das Sêcas 
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Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.0 9, de 1965, orig!ná.rlo 

da Câmara dos Deputados· (n.0 190-A, de 

1964, na. Casa de origem), que ·mantém ore- . 

glstro :feito sob reserva pelo Tribunal de 

Contas da. União, do pagamento de Cr$ • ." 

86.795,40 a. Luzia de Castro, da. Al:fãndega. de 

Fortaleza (Ce), correspondente à percenta

gem de lO% .estipUlada no a.rt. 4.0 do Decre

to-Lei n.0 8.663, de 1946, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, .sob n.ori 944 e . . 
945, de 1965, das Comissões 

- de Constitu!çio e· Justiça e 

- de Finanças. 

' 
Discussão,_ em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.0 14, de 1965, originário 

da Câmara dos Deputados (n.0 191-A, na. 

Casa de origem) que mantém decisão do 

Tribunal de Contas da. União denegatória. 

de registro a têrmo aditivo de acOrdo para. 

execução de, obras, celebrado entre o Govêr

no do Estado do Amazonas e a. Superlnten-

dência do Plano de Valorização EconOmica 
da Amazônia. (SPVEA), tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 946 e 
947, de 1965, das Comissões 

- de Constituição e Justiça. e 

- de Finanças.· 

5 

Discussio, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.0 22, de 1965, originá
rio da Câmara. dos Deputados (n.0 213-B/65 
na Casa. de origem) que aprova. o texto do 
AcOrdo Internacional do Cacau, assinado no 
Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1984, 
tendo 

PARECERES · (n.os 846 a. 850, de 1965) das 
Comissões 

- de Be~çõ~s Exteriores, !a.vol:ável; 

-.de· Acrlcultura, :favorável, com res-
trição; 

· - de Indústria e Comércio, :favorável, 
com restrição; 

- de Economia, !a.vorável e 

- de Finanças, .favorável. 

Nada. mais havendo que tratar, está encer
rada a Sessão. 

(Encll1'1'a-se a Sessão às 18 horas e 30 
minutos.) 



116.a Sessão da 3.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
e01 12 de agôsto de 1965 

PRESIDENCIA DO SR. GUIDO MONDIN 

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

Goldwasser Santos - Oscar Passos.
Martins Júnior - Lobão da Silveira -
Manoel Dias - Menezes Pimentel - Jo
sé Bezerra - Cortez Pereira. - Manoel 
Vlliaça. - Barros Carvalho - Pessoa de 
QUeiroz- José Ermh'lo- Silvestre Pé
ricles ~ Hermann Tôrres - Heribaldo 
Vieira - Júlio Leite - Josaphat Ma
rinho: -· Aarão Stelnbruch - Aurélio 
Vianna. - Llno de Mattos - José Fe
liciano -, Pedro Ludovico - :Mello Bra
ga - Celso Branco - Guido Mondln -
Da.niel Kdeger --, :Meni de Sá. 

O SR. )'RESIDENTE (Guido Mondln): 

A lista de presença acusa o compareci
mento de 27 Srs. Senadores. Havendo núme
ro legal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2.0-Secretário procede à. leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é apro
vada sem debates, 

o Sr. !.•-secretário lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFlCIOS 

Oficio n.• 2. 106, de 10 do corrente, do Sr. 
Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados. Comunica haver aquela Casa rejei
tado a emenda do Senado ao Projeto de 
Lei n.• 172/58 (n.• 2.684-E, de 1957, na Casa 
de origem), que concede isenção de direi
tos de importação, mais taxas aduaneiras e 
ImpOsto de consumo para materiais Impor
tados pela S. A. Rádio Tupi, com sede no 
Distrito Federal. 

·Oficio n.• 2.107; de 10 do mês em curso, 
do Sr. Primeiro-secretário da CAmara dos 
Deputados, remetendo à revisão do Senado 
o seguinte projeto de lei: 

PROJETO DE LEI DA. CAMA.RA. 

N .• 152, DE 1965 

(N,0 2 .873-A/65, na Casa. de origem) 

Fixa novos valôres dos sfmbolos do 
quadro do pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 6.• Região, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. • - Os valôres dos slmbolos dos 
cargos e das funções gratificadas no quadro 
do 'pessoal da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 6.• Região, criado 
pela Lei n.• 409, de 25 de setembro de 1948, 
e alterado pelas Leis n.•s 1.979, de 8 de 
setembro de 1953, 3.214, de 19 de julho de 
1957, 3. 492, de 18 de dezembro de 1958, e 
4.088, de 12 de julho de 1962, passam a ser 
os constantes da tabela seguinte: 

Cr$ 

PJ O 0 O O O O O O 0 0 O O O I 0 O O O O O O O 417,000 

PJ-O o ••••••••••••••• o • o ••• 410.000 

PJ-1 O O O O 0 O O O 0 O O O 0 I I O O 0 o O O O 405.000 

PJ-2 I O 0 0 O 0 O O I 0 O 0 O I O O O O O O O O 387.000 

PJ-3 O O O o O O o o I o o o O o o I o O O o o O 367.000 

PJ-4 ...................... 333,000 

PJ-5 O 0 O O 0 O O 0 O O O O O O O O o I O 0 O O 317.000 

PJ-6 I 0 I O O O O O 0 000 0 O O O O I 0 O O 0 300.000 

PJ-7 ••••••• o •••••••••••••• 275.000 

PJ-8 O o I o o O O O O too O O o o O o o O o o 250.000 
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PJ-9 ••••• o • o • o o • •••••• o ••• 

PJ-10 •••• ' o • o • o •• o ••••••• o • 

PJ-11 •• o o • o •••• o • ••• o o •• o •• 

PJ-12 ••••••• o •• o • ••• o o •• o o. 

PJ-13 •• o •• o •••• o •• o • o •••••• 

Funções Gratificadas: 

1-P 

225.000 

205.000 

185.000 

167.000 

151.000 

Cr$ 

300.000 

2-P .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 285.000 

3-P ........................ · 270.000 
4-P ...................... ·.r 255.000 

Art. 2.• -O salárlo-famfila passará a ser 
pago na base de Cr$ 5. 000 (cinco mil cru
zeiros> por dependente. 

Art. 3,0 - A presente Lei aplica-se aos 
funcionários !nativos, Independente de pré
via apostila. 

Art. 4.• - As vantagens financeiras resul
tantes desta Lei são devidas a partir de 1.• 
de junho de 1964. 

Art. 5. • - Aplica-se aos funcionários do 
quadro do pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6. • Região o disposto no art. 15 
e seus parágrafos da Lei n.• 4.345, de 26 de 
junho de 1964. 

Art. 6.0 .,.... Para atender às despesas de
correntes desta Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Poder Judiciário -
Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do 
Trabalho da 6. a Região, para o exercício 
financeiro de 1964 - o crédito especial de 
Cr$ 158.186.000 <cento e clnqüenta e oito 
milhões, cento e oitenta e seis mU cruzeiros), 
e, para refOrço das dotações . consignadas 
para tal, no exercício vigente de 1965, o 
crédito suplementar de Cr$ 271.230.000 (du
zentos. e setenta e um milhões, dU.Ilentos e 
trinta mn cruzeiros), os quais serão auto
màticamente registrados no Tribunal de 
Contas da União e distribuídos ao Tesouro 
Nacional. 

Art. 7.•- Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. s.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

{As Comissões de Serviço PúbliC'o Civil 
e de Finanças.) 

RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇõES: 

Do Sr. Ministro Extraordinário para As· 
suntos do Gabinete Civil: 

- Ofício n.• 324-SRP/65, de 6 do corrente, 
com referência ao Requerimento n.• 
378/65, do Sr. Senador Raul Giuberti. 

COMUNICAÇAO DE ELEIÇAO E POSSE: 

- do Ministro-Presidente do Tribunal de 
Contas da União; 

- do Pr!meiro-Subprocurador-Geral da 
Rep\\bllca; 

- do Líder do PSP na Câmara dos Depu
tados; 

- da Mesa da Câmara Municipal de 
Andrad!na, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de 
Irapuã, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de 
Osasco, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de 
Piquete, SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
São Paulo, SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
Sandovallna, SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
Sarutaiá., SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
Santos, SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
Registro, SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
Pompéia, SP; 

-da Mesa da Câmara Municipal de 
Votuporanga, SP; 

- do Prefeito Municipal de Santo AntO-
nio, PR; 
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- do Prefeito Municipal de Belo Hori
zonte, MG; 

- da Dlretorla da Associação dos Subofi
ciais e Sargentos da Marinha, Rio, GB; 

- da Diretoria da Associação dos Diplo~ 
mados da Escola Superior de Guerra, 
Rio, GB; 

, - do Présidente do Conselho Nacional de 
Economia, Rio, GB; 

-... do Plesidente do Tribunal de Alçada do 
Estado da Guanabara. 

DIVERSOS ASSUNTOS 

Solicitações no sentido do acréscimo de um 
parágrafo ao art. 20 da Constituição Federal, 
com .relação às rendas municipais: 

- da Diretorla da União dos Prefeitos da 
Alta Paulista, em Marilia, SP; 

- do Prefeito Municipal de Bom Jesus dos 
Perdões, SP; 

- da C4mara Municipal de Caçapava, SP; 

-. do Prefeito Municipal de Campinas, 
SP; 

-do Prefeito Municipal de Cruzeiro, SP; 

- da C4mara Municipal de Leme, SP; 

- do Prefeito Municipal de Matão, SP; 

- da C4mara Municipal de Martlnópolis, 
BP; 

- da C4mara Municipal de Osasco, SP; 

- do Prefeito Municipal de Piraju(, SP; 

- da C4mara Municipal de Pirapozinho, 
SP; 

- da C4mara Municipal de Taubaté, SP; 

- da C4mara Municipal de Barra do Pi-
rai, RJ; 

- da CAmara Municipal de Bauru, SP. 

Solicitações no sentido da ampliação para 
30 dias das férias dos trabalhadores brasi
leiros: 

- do Deputado gaúcho Darcy Von Hoon
holtz e outros, em POrto Alegre, RS; 

- da Confederação Nacional dos Traba
lhadores no Comércio, Rio, GB; 

- da Federação dos Metalúrgicos do Es
tado de São Pauto. 

Manifestações favoráveis à. correção mo
netária semestral das aposentadorias e pen
sões: 

- do Sr. Júlio Rutlshause Junior, de São 
Paulo, SP; 

- da Federação dos Trabalhadores Têx
teis do Estado de São Paulo, SP; 

-da Sra. Cecilia Reis, de São Paulo; 

- da Federação dos Trabalhadores na In-
dústria de Construção e do MobUiário 
do Estado do Paraná; 

- da Associação Comercial do Paraná, 
Curitiba, PR. 

Manifestações contrárias à medida de gra
tuldade para o mandato de vereador: 

- da C4mara Municipal de Duque de 
Caxias, RJ; 

-do Sr. Lulz Braz de Luna, de Duque de 
Caxias, RJ, 

Solicitações no sentido de ser transferida 
para o Ministério da Saúde a Assistência 
Médica Previdenciárla: 

- da Sociedade de Medicina de Presiden
te Prudente, SP; 

-.da C4mara Municipal de Marilla, SP; 

- da Associação Paulista de Medicina, em 
Votuporanga, SP. 

Solicitações no sentido da aprovação da 
mensagem do Sr. Presidente da República 
referente ao 13.0 salário: 

- da Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Indústria do Rio de Ja~ 
ne!ro, GB; 

- da C4mara Municipal de Bragança 
Paulista, SP. 

COMUNICAÇOES 

- da·· C4mara Municipal de Belém, PA, 
reafirmando a intocabilldade da Petro
brás; 

- da. Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará e da C4mara Municipal de Bar
retas, SP, fazendo apelos no sentido de 
ser mantido o mesmo critério de assis-
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têncla e proteçáo aos trabalhadores, na 
apreciação da mensagem presidencial 
que dispõe sObre a modificação dos Ins
titutos de Previdência Social; 

- da Assembléia Legislativa de Pernam
buco, enviando os volumes dos Anais 
daquela Assembléia; 

- do Sindicato dos Lojistas de Recife, 
PE, manifestando-se contrário ao pro
jeto que concede trinta dias de férias 
aos trabalhadores; 

- da Câmara Municipal de Bom Conse
lho, PE, solicitando providências contra . . 
o aumento da taxa de energia elétrlca; 

- da Dlretorla da Vila Vicentina Júlio 
Freire, enviando relatório das atlvlda
des daquela sociedade e, ao mesmo tem
po, fazendo apêlo no sentido da cons
trução, em seu terreno, de um grupo 
escolar e de uma escola de arte; 

- da Câmara Municipal de Paralba do Sul, 
congratulando-se com o Senador Vas
concelos TOrres pela apresentação do 
projeto que regula o uso de livros didá
ticos nos estabelecimentos de ensino do 
Pais; 

- da Câmara Municipal de Vila Velha, 
ES, fazendo apêlo no sentido da insta
laçll.o de um estaleiro naval no POrto 
de Vitória; 

-da Associação Comercial e Industrial 
de Uberaba, MG, hipotecando apoio ao 
projeto de lei sôbre unificação no im
pOsto de vendas e consignações em todo 
o território nacional; 

- da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe, manifestando-se contrária à 
aprovação da emenda ao art.' 34 do 
Plano Diretor da SUDENE; 

- da Câmara Municipal de Itabuna, BA, 
fazendo apêlo no sentido de suas rei
vindicações; 

-:- da Prefeitura Municipal de Carapó, MT, 
fazendo apêlo no sentido da construção 
da ponte no POrto XV de Novembro, 
sObre o Rio Paraná; 

- da Confederação Nacional da Indústria, 
manifestando-se contrllrla à lei que de-

fine crime de sonegação fiscal por melo 
de utilização de sinais exteriores de ri
queza; 

- da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, fazendo apê!o no sentido da 
transferência do ensino primário rural, 

. da órbita do Município, para a respon
sabilidade da União; 

- do Prefeito de Governador Valadares, 
MG, faz~ndo apêlo no sentido de os Pre
feitos não perderem direito à opção local 
do recebimento das cotas federais do 
ImpOsto de renda; 

- das Câmaras Municipais de Juiz de 
Fora, ·Ma, e Rezende, RJ, congratu• 
!ando-se com o Presidente da Repúbli
ca pelo envio de tropas brasileiras à. 
República Dominicana; 

- da Câmara Municipal de Uberlândla, 
MG, fazendo apêlo no sentido da equi
paração dos vencimentos dos juizes com 
os dos Ministros do STF; 

- da Câmara Municipal de Bauru, SP, 
fazendo apêlo no sentido de que os 
Municípios de São Paulo não fiquem 
prejudicados com a distribuição das 
mercadorias Industrializadas vindas dos 
Estados do Sul; 

- da Dlretorla do Sanatório Jesus, reme
tendo relatório de suas atlvldades e 
balanço geral a partir de sua fundação 
em novembro de 1942; 

- da Prefeitura Municipal de Gualmbé, 
SP, manifestando-se favorável ao projeto 
que concede anistia às Prefeituras Mu
nicipais; 

- do Prefeito Municipal de Itapetlnlnga, 
SP, manifestando-se contrário aos pla
nos de loteamento de propriedades si
tuadas fora do perúnetro urbano; 

- da Câmara Municipal de Itapul, SP, 
fazendo apêlo no sentido da pavimen
tação do acesso à rodovia Jlt1i-Bauru 
e construção. do prédio da cadela e de
legacia daquela localidade; 

- da. Câmara Municipal de Junquelrópo
lis, SP, hipotecando solidariedade à ati-
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tude tomada pela Junta Administrativa 
do me, referente ao esquema cafeeiro 
relativo à safra de 1965/1966; 

- da. Câmara. Municipal de Santos, SP, 
expressando agradecimentos pela cessão 
de terreno destinado à construção do 
nôvo prédio do Seminário Menor da 
Cúria Diocesana daquela cidade; 

-da. Câmara Municipal de Sorocaba, SP, 
congratulando-se com o sr. Moura An
drade pela fellz Iniciativa da dilatação 
do prazo para exame das proposições 
que se encontram no Congresso, para 
melhores condições de estudo das mes-
mas; 

- da CAinara Municipal de São VIcente, 
SP, congratulando-se com o sr. Pre-. 
feito de Brasllla pela passagem do 5.0 

aniversário da Capital Federal; 

-do Prefeito de Estância de São José 
dos Campos, SP, comunicando o arqui
vamento do processo de impeachment 
a que respondia. perante à Câmara Mu
nicipal; 

- da Câmara Municipal de São José do 
Rio Prêto, SP, congratulando-se com o 
Senado Federal pelas atitudes que vem 
adotando, juntamente com o Sr. Pre
sidente da República, contra os preva
ricadores da administração pública; 

- da Câmara Municipal de Santa Bár
bara do Oeste, SP, fazendo a.pêlo no 
sentido do limite de 55 anos de idade 
para efeito de aposentadoria e de 9,2% 
para. a taxa. de previdência; 

-- da Câmara Municipal de Santos, SP, 
congratulando-se com o Congresso, pe
las recentes medidas adotadas para fa
vorecer a comercialização do café; 

- da. Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul, RS, fazendo apêlo no sentido da 
lncl11são no futuro plano rodoviário do 
DNER., da ligação 'da Via Anhanguera 
com a BR-2; 

- da Câmara Municipal de Votuporanga, 
SP, manifestando-se favorável à cria-

ção do Banco Nacional do DesenvolVi
mento dos Municípios; 

-da Câmara Municipal de São VIcente, 
SP, fazendo apêlo no sentido da apro
vação da denominação de "Cidade Mo
numento da História. Pátria" à cidade 
de São Vicente; 

- da Diretoria do Pacto da Amizade para 
o Progresso, em Natividade de Caran
gola, RJ, solicitando sejam abolidos os 
uniformes dos alunos que estudam nas 
escolas do Interior; 

- da Câmara Municipal de Petrópolls, RJ, 
congratulando-se com o Presidente da 

.República pela passagem do primeiro 
aniversário da Revolução Democrática 
de 31 de março de 1964; . 

·- do Comandante da Escola Superior de 
Guerra, convidando o Presidente Moura 
Andrade para assistir à conferência 
proferida pelo Sr. Presidente da Repú
blica sObre "Aula Inaugural dos Cursos 
da Escola Superior de Guerra"; 

- da Dlretorla da Associação Comercial 
do Paraná, manifestando-se contrária à 
estatização dos seguros de acidentes do 
trabalho na nova lei de previdência 
social; 

- da Câmara Municipal de Erechlm, RS, 
fazendo apêlo no sentido de que seja 
dado o rito das ações executivas às 
ações de pensão alimentícia requeridas 
por mulher abandonada pelo marido. 

Prestação de contas da cota do Impôsto 
de Renda recebida das Prefeituras Muni
cipais: 

- do Prefeito Municipal de Filadélfia, GO; 

- do Prefeito Municipal de Vera Cruz, SP; 
- do Prefeito Municipal de Bom Despa-

cho, MG; 

- do Prefeito Municipal de Chácara, MO; 

-do Prefeito Municipal de Italpé, MG; 

- do Prefeito Municipal de Vieiras, MG. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondln) : 

Está finda a leitura do Expediente. 
(Pausa.) 

·, 
·' 
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A Presidência deferiu, hoje, os seguintes 

requerimentos de Informações apresentados 

na Sessão de ontem: do Senador Raul Glu
bertl, ao Sr. Ministro da Viação; do Senador 

José Ermfrlo, ao Sr. Ministro Extraordinário 
para os assuntos do Gabinete Civil da Pre

sidência da. República; do Senador Vascon
celos TOrres, aos Srs. Ministros da Agri

cultura e Indústria e do Comércio; e do 
Senador Aarão Stelnbruch, aos Srs. Mlnls~ 

tros da Indústria e do comércio e das Minas 

e Energia. (Pausa.) · • 

O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura 

de requerimento encaminhado à Mesa. pelo 

Sr. Senador José Ermfrio. 

:&: lido o seguinte : 

REQUERIMENTO 

N.0 5<16, de 1965 

·Requeremos à Mesa, nos têrmos e prazos 
regimentais, sejam solicitadas do Ministério 
da Fazenda as seguintes Informações: 

1) Quanto foi arrecadado, até 31 de 
julho do. corrente ano, pelo Banco 
Nacional de Habitação, Estado por 
Estado da Federação? 

2) Onde estão depositadas essas Impor
tâncias? 

3) Qual a aplicação dessa. arrecadação, 
Estado por Estado da Federação? 

4) Quanto despende o Banco Nacional 
de Habitação com pessoal, material 
permanente e de consumo, bem como 
honorários e gratificações? 

5) Qual a. programação de construções 
em Brasfila dêsse Banco? 

6) Quais as verbas destinadas a essas 
construções em Brasflla, e onde estão 
depositadas? 

7) Quais as construções já efetlvamente 
realizadas em Brasl!la? Em quanto 
orçaram? 

Justulca.ção 

Pelo que se sabe, a arrecadação do Banco 
Nacional de Habitação, em todos os Estados 
da Federação, é de grande vulto, sendo certo 
que suas realizações não têm correspondido 
a êsse montante. De todos os quadrantes do 
Pais surgem reclamações contra a. Inércia 
de seus dirigentes. Estes, por seu lado, têm 
alegado à imprensa que as verbas, emborjl, 
existam, não estão à. sua disposição. O pre
sente requerimento visa a esclarecer o as
sunto, definitivamente, bem como verificar 
o papel do Banco Nacional de Habitação na 
tão ambicionada e necessária consolidação 
de Brasll.la. 

Sala das Sessões, em 12 de agOsto de 1965. 
-- José ErD1bio. 

O SR. PRESIDENTE (Gufdo Mondln): 
'· 

O requerimento que acaba de ser lido 
não depende de apelamento nem de deli
beração do Plenário. 

De acOrdo com o art. 213, letra d, do Re
gimento Interno, será publicado e, em se
guida, despachado pela Presidência. (Pausa.) 

A Presidência designou, para representa

rem o Senado no m Simpósio de Turismo, 

no Rio de Janeiro, a realizar-se de 12 a 
14 do corrente, os Srs. Senadores Guido 

Mondln, Gilberto Marinho, Mello Braga e 
Irlneu Bornhausen. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. Tem a palavra o 
primeiro dêles, o Sr. Senador Aarão Steln

bruch. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, noticia a Imprensa que, 
em recente audiência concedida pelo Sr. Pre
sidente da República a llderes sindicais, ês
tes manifestaram profunda preocupação com 
referência ao problema do desemprêgo no 
País. 

Dizem os jornais que, na oportunidade, o 
Sr. Presidente da República determinou ao 
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Sr. Ministro do Trabalho e Previdência So· 
ela! que elaborasse anteprojeto de lei, a fim 
de que se proibisse, durante um ano, demls· 
sões de empregados em atlvldades privadas. 
Já em 1963, poucos dias após a nossa posse 
nesta Casa do congresso Nacional, apresen· 
tamos à. consideração do Senado da Repú· 
bllcà. uma proposição que, no nosso entendi· 
mento, atende, realmente, à. situação ora lm· 
perante no País. 

O projeto, que tomou o n.• 7, de 1963, até 
hoje não mereceu apreciação do Congresso, 
de vez que decidiu êste Plená.rio que o mes
mo fOsse sobrestado até que o Govêrno re
metesse ao Congresso Nacional o. tão propa
lado Código do Trabalho. Tfnhamos razão 
quando sustentávamos, desta tribuna, que o 
Senado deveria apreciar a matéria sem levar 
em. consideração a publicidade em tOrno da 
remessa do Código do Trabalho, porquanto, 
apresentado o projeto em 1963, até a presen
te data não houve remessa do anteprojeto 
de Código do Trabalho, conforme veiculado 
quase dl~lainentc pelo Govêrno. 

Na. proposição, Sr. Presidente, que agora 
poderemos votar, de vez que o próprio govêr
no da República tem manifesto lnterêsse na 
solução do. problema, o Senado apreciará a 
matéria que consubstanciávamos no Projeto 
de Lei n.• 7: A ementa do mesmo é a se~ 
gulnte: 

"Estabelece o direito do empregado des
pedido, sem 'justa causa, voltar ao tra
balho no caso do empregador precisar 
contratar nOvo empregado." 

A proposição não pretende, como anuncia 
o Govêrno, que não se demita empregado em 
emprêsa privada. A medida seria, certamen
te, Inexequível, de vez que há razões de fOr· 
ça maior e motivos, mesmo de economia·, di
tados pela própria organização, baseados na 
necessidade de reduzir o quadro do seu pes· 
soal, dada a grave situação econOmlca e fi· 
nanceira que o País atravessa. Não se pre
tende proibir a demissão de empregados du
rante um ano; não seria esta uma solução 
equilibrada, porque as emprêsas poderiam 
mesmo antecipar-se, no ensejo do debate do 

projeto, e demitir todos os seus empregados, 
para atender à.s suas próprias necessidades. 

O Sr. Heribaldo Vieira: 

Salvo exceções, pois as emprêsas não de
mitiriam em massa, desorganizando tOda uma 
t~tlvidade. 

O SR. MRAO STEINBRUCH: 

No nosso projeto só não podemos, face o 
estatu1do na Consolidação das Leis do Tra
balho,· Impedir que o empregador demita o 
seu empregado, com justa causa, sem pagar 
lndenlzação. Mas, não havendo motivo, po
derá demiti-lo, Indenizando-o, 'de acOrdo com 
a lei, isto é, na base de um mês de salário 
para cada. ano de serviço, ultrapassado o 
primeiro ano de contrato de trabalho. Não 
poderá ainda ser· demitido, a não ser por 
falta grave apurada em Inquérito, ao comple· 
tar o decênio de serviço garantidor da esta
bilidade. 

Não podemos evitar que o empregador, 
usando de um direito, demita o empregado, 
atendendo à.s suas conveniências. Na nossa 
proposição determinamos o seguinte: demita~ 
Ge o empregado, mas pague-se a êle as inde. 
nlzações devidas por lei. Entretanto, quando 
o empregador precisar de um nOvo emprega
do, terá que dar preferência à.quele que de
mitir, sem que tenha havido uma justa cau
sa para rescisão do contrato de trabalho. 

O Sr. Heribaldo Vieira: 

Jt justo, é razoável. 

O SB . .UBAO STEINBBUCH: 

. Realmente, V. Ex.a me honra dizendo que 
é razoável, justa, perfeita e jurfdlca a pro· 
posição. 

Diz o art. 1.•: 

"J!: assegurado a todo empregado que não 
haja dado motivo para a cessação da re· 
lação de t~ab,alho ... " 

- porque aquêle que demitir com justa 
causa para rescisão do contrato de trabalho 
o projeto não menciona -

". . . Independentemente das Indeniza· 
ções a que fizer jus, o direito de voltar 
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à função que exercia, no caso de o em
pregador pretender contratar nôvo em
pregado." 

11 1.• - Ocorrendo a hipótese, o empre
gador dará, . por escrito, ciência aos que 
antes exerceram aquela função, para, no 
prazo de 48 horas, a partir do recebi· 
mento do aviso, dizerem se aceitam o re
tôrno ao trabalho, equivalendo o silên
cio à recusa da proposta. 

Pronunciando-se os empregados pela 
afirmativa, o empreg~or escolherá, den
tre êles, o que lhe convier, obedecida a 
preferência pelos que tenham trabalhado 
por mais de 4 anos, ficando assegurada 
a contagem do tempo anteriormente 
prestado ao empregador e ás melhorias 
salariais proventura obtidas pela sua ca
tegoria profissional, no período de tem
po 'em que deixou de trabalhar." 

Além disso, acrescenta a proposição: 
"Fica . o empregado obrigado a devolver 
ao empregador as indenlzações que haja 
recebido, em prestações sucessivas, atê 
que Uqulde a importância que recebeu a 
titulo de üidenlzação." 

Por coincidência, preside a Casa, neste mo
mento, o nobre Senador Guido Mondin que 
teve ocasião, como classista que sempre foi, 
:no Rio Grande do Sul, de apresentar num 
Congresso - não me ·lembro em que ano -
proposição quase idêntica, dando-se ao em
pregado demitido sem justa causa preferên
cia para o retOrno ao trabalho. 

Não é inovação o que fazemos. A própria 
Lel.n.• 62, de 1935, determina, em um de seus 
artigos, que o empregado que fOr demitido, 
ocorrendo fOrça maior, de cessação de ati-

. vldades, .tem preferência para. voltar ao em
prêgo e preferência. atê para trabalhar em 
outras a.tivldades do próprio Estado. 

Dêste modo, o propósito da. proposição pre
enche as condições normais de legitimidade 
legislativa e atende, hoje, à situação de de
semprêgo que existe no Brasil, porque -
também é preciso que se diga - diversos 
empregadores, em muitos Estados, valem-se, 

à.s vêzes, dessa situação para demitir empre
gados, fazendo acOrdos ruinosos com êles, 
que os aceitam porque não têm outra. alter· 
nativa, e admitirem novos empregados, con· 
tratados com menor salário. Hoje mesmo a 
Imprensa noticia o fato de a indústria. de 
laticlnlos de São Paulo demitir 50%, ou mais, 
dos seus empregados, pagando indenlzação 
na. base de 50%, para admitir novos empre
gados na base do salário-minlmo. Atualmen· 
te, a procura de trabalho é maior do que a 
oferta; dai poder a emprêsa socorrer-se de 
braços menos dispendiosos. 

Sab~mos · também - é uma realldade, ve
rifica-se em quase todos os Estados da Fe
deração - de empregadores que, para evi
tar o pagamento da indenlzação relativa. à.s 
férias, porque o trabalhador só tem direito 
a êsse be:neflcio depois de decorrido um ano 
de serviço ininterrupto, demitem o emprega
do quando êle completa onze meses de ser
viço. Existem, aliás, inúmeras firmas que já 
contratam empregados para trabalhar du
rante onze meses, porque nesse prazo só s6 

exige, para a. dispensa, o aviso prévio. AI· 
guns contratos, de experiência., poderão ser 
rescindidos, dentro dêsse prazo, . mesmo sem 
aviso prévio. O que determina a consecução 
do direito a. indenlza.çlío, pelo empregado, é 
o tempo de serviço. Se se obsta ao emprega
do a aquisição de tempo de serviço, nada 
vale a Consolidação das Leis do Trabalho, 
porque êie deixará de receber indenlza.ção e 
se frustará também o instituto da establli· 
dade que o decênio garante. 

Temos conhecimento de circulares expedi
das por grandes firmas que evitam que o em
pregado complete dez anos, quando êle está 
prestes a adquirir estabilidade , .. 

o· Sr. Beribaldo Vieira: 

Os estabelecimentos bancários usam esta 
praxe como modalidade, a fim de seus em
pregados não completarem um ano e, assim, 
não terem necessidade de indenizá-los. 

O SR. AI\RAO STEINBRUCH: 

Isso ocorre, como V. Ex.• acentua, nos es
tabelecimentos bancários, 
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O Sr. Heribaldo Vieira: 

O Projeto de V. Ex.• é salutar porque vai 
evitar que se frustre a estabilidade de em
pregados com êsses processos que não são 
dignos nem são de natureza a alcançar os 
objetivos cruciais. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

V. Ex.• atentou bem para o esplr!to do 
Projeto. Realmente, se o empregador, de 
acOrdo com a Legislação atual, pode demitir 
o empregado pagando a lndenlzação devida, 
daqui por diante, quando quiser contratar 
novos empregados, estará obrigado a dar pre
ferência àquele que foi demitido. :S:Ste, vol
tando, conta o tempo anteriormente prestado 
à emprêsa, tanto que devolve, em parcelas, a 
lndenlzação recebida quando da rescisão do 
contrato de trabalho. 

O Sr. Her!baldo Vieira: 

Nem devia devolver essa lndenlzação. Afi
nal de contas, passou um período de tempo 
desempregado porque se quis frustrar sua es
tabilidade. 

O SR. AARAO STEINBRUCH: 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero, neste momento, fazer um apêlo à Pre
sidência ·da Casa, para que seja colocada 
na Ordem do Dia a proposição aludida, so
brestada até que fOsse remetido pelo Govêr
no o Código de Trabalho. Quando aqui se 
discutia o assunto, · diversos Srs. Senadores, 
encaminhando a votação e estudando o pro
blema, disseram que, se o Código do Traba
lho aqui não estivesse, dentro de determina
do período, já esgotado multas vêzes, êles se
riam os primeiros a reconhecer que a pro
posição deveria ter andamento. Foi, aliás, 
objeto até de declaração de voto do eminen
te Senador Eurico Rezende, cujo parecer foi 
dado na Comissão de LegiSlação Social, para 
sobrestamento do feito. Dizia S. Ex.• que, 
desde que o Código de Trabalho não viesse 
dentro de determinado per.!odo, estaria pron
to a reexaminar o assunto, na própria Co
missão, entrando no mérito da proposição. 

ll: de tOda conveniência, agora, porque o 
próprio Govêrno, sentindo o problema, manda 

o Ministério do Trabalho examinar o assun
to, para se proibir a demissão de empregados, 
o que não resolve, em absoluto, a questão. 

Reconheço que, na grande maioria dos ca
sos, os empregadores são obrigados, às vê
zes, a· suprimir certos cargos e assim demi
tem os empregados. Aprovada a proposição, 
terá êsse empregado preferência para retor
nar ao emprêgo. 

Quero, também, Sr. Presidente, congratu
lar-me com a TV-Rio, pelo transcurso do seu 
10.0 aniversário. 

Nada mais justo do que o Senado da Re
pública unir-se às justas homenagens que 
vêm sendo prestadas na Guanabara, por 
ocasião de seu 10.0 aniversário, à TV-Rio, 
uma das maiores emissoras de televisão em 
nosso Pais, que, pela orientação segura e sa
dia Imprimida aos seus programas, soube 
Impor-se ao povo brasileiro como uma de 
suas preferidas. 

Ao mesmo tempo, é de se elogiar a huma
na e comovente campanha que a TV-Rio 
vem fazendo em favor da ABBR, no sentido 
de proporcionar a recuperação de Inúmeros 
Incapacitados ffslcos, e que o povo da Guana
bara vem, dentro da sua Incomparável com
preensão de solidariedade humana, apoian
do com comovedora espontaneidade. 

São dez anos de trabalho da TV-Rio. Não 
podíamos deixar de nos congratular pela 
data, dizendo do nosso aprêço por essa emis
sora e fazendo votos pela felicidade pessoal 
dos seus dirigentes e de tOda a sua equipe, 
(Multo bem! Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondfn): 

A solicitação !elta pelo Sr. Senador Aarão 
Stelnbruch diz respeito a matéria, como bem 
diz S. Ex.•, que foi sobrestada, por decisão 
do Plenário, pelas razões já mencionadas pelo 
orador. Entretanto, a Presidência examinará 
a questão, em atendimento a S. Ex.A (Pausa.) 

Continua a hora do Expediente. 

O orador seguinte é o Sr. Senador Josa
phat Marinho, que cedeu a vez ao nobre 
Senador José Ermlrlo, a quem dou a palavra. 
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O SR. JOSI1: ERMlRIO: 

(Não foi revisto pelo orador.) Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, há. dois dias, pas
sou por Brasfila. o Presidente da. comissão 
de Relações Exteriores dos Estados Unidos, 
Senador William Fulbright. S. Ex.• disse, 
em São Paulo, que, dentro de pouco tempo, o 
Brasil estaria emprestando dinheiro aos Es
tados Unidos. Disse ainda que os Investimen
tos não podem vir porque só serão feitos de
pois das eleições. Promesslll! vagas. Quem 
não conhece a. situação atual do Pafs e dos 
Estados Unidos poderia acreditar, mas eu 
não acredito. Fomos obrigados e demos o 
máximo que podiamos dar comprando as 
concessionárias por preços absurdos; deixa
mos aerofotografar todo o pafs; votamos a 
Lei de Remessa. de Lucros e aprovamos, con
tra a vontade do PTB, o AcOrdo de Was
hington. Demos tantos favores aos Estados 
Unidos, que nenhuma. desculpa cabe, no atual 
momento. 

E para dizer que também existem homens 
nos Estados Unidos que reconhecem a nossa 
situação, vou ler uma carta que recebi hoje 
da firma Arthur Anderson & Co. 

A carta é longa e faz referência a uma en
trevista que dei ao Correio da. Manhã. 

Diz o seguinte: "Quero trazer o meu 
"amém" às suas receitas para a prosperida
de." E mais adiante acentua: "Deixe-me en
corajá-lo a. seguir êsse caminho, cujo esfOr
ço é o melhor que se pode fazer para um 
pafs." 

o Pafs atravessa uma situação econômlco
flnanceira das mais difíceis. Se olharmos 
para o que publicou a Fôlha de São Paulo 
no dia 30 de junho, vemos que o Brasil deve 
atualmente 3 bilhões e 156 milhões de dó
lares, o que significa, somente de juros, mais 
de 200 milhões de dólares por ano. Ainda 
de acôrdo com o Latin Amerlcan Report, o 
Brasil deve de atrasados aos Estados Unidos 
c:êrca de 860 milhões de dólares." 

Portanto, com que vamos pagar Isso? Co
mo êles vêm fazer Investimentos no Brasil se 
as nossas condições econômlcas são ruins? 

Posso afirmar, Srs. Senadores, que as em
prêsas brasileiras, aquelas bem administra
das, não estão em condições de dar dividen
dos de suas ações porque, se derem, Irão au
tomàtlcamente para o mercado paralelo. 

Examinando todos êsses detalhes, chega
mos à conclusão de que um dos únicos pro
dutos que poderíamos citar como renda. útll 
ao País seria o café, em primeiro lugar. In
felizmente, entretanto, no ano passado dei
xamos de exportar cêrca de seis milhões de 
sacas e a renda, êste ano, talvez não atinja 
a dois milhões. Portanto, uma diminuição de 
renda. 

Quais, então, os outros produtos que pos
sulmos? O minério de ferro está. a oito dó
lares a tonelada; o minério de manganês -
cujo preço lá. fora deve atingir a setenta 
dólares a tonelada - estamos vendendo-o a 
vinte e quatro dólares e setenta centavos. 

Quanto ao cristal de rocha, a mica, o berilo, 
o sisai e todos os outros produtos, est4o co
tados a preços baixfsslmos, que não darão 
renda para o Brasil pagar dividendo algum 
aos seus Investidores no Exterior. 

A situação, também nos Estados Unidos, 
conforme já tenho dito, é de deficit, devido 
aos seus grandes investimentos, como tam
bém em razão da guerra no sul da Asla. 

Tanto é dlffcll a situação que, de acôrdo 
com o 'l'he Journal of Commerce, de Nova 
Iorque, na aná.llse da situação da Austrália, 
encontramos o resumo do programa de 
'.'squeeze", quer dizer o programa de compres
silo na Austrália. Está em meu protocolo. 

Ao mesmo tempo, o Canadá tem que ajudar 
os Estados Unidos para que êles possam ven
cer essas dificuldades Imensas que a con
juntura econômlca Impõe, devido às dl!lcul
dades criadas pela atual situação politica In
ternacional. 

Ora, tudo Isso somado, tudo Isso examina
do com carinho e cuidado, traz na realidade 
o seguinte quadro: não são as Implicações 
do Sr. William Fulbrlght, mas sim a situa
ção econômlca que o Pais atravessa que re
sulta, primeiro, no não se fazer nenhum ln-
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vestlmento no Exterior e, segundo, em o Bra
sil não contar com renda para que possa dar, 
pelo menos, um rendimento bom às aplica
ções de capital no Pais. 

Vou citar apenas um exemplo do que se 
tem feito no Brasil. 

Foi iniciado, há pouco tempo, um empre
imdlmento chamado Fundlnor. o orçamen
to dessa emprêsa reza o seguinte: Serviços 
Sociais da Indústria - SESI - Cr$ ...•.... 
232.500.000; USAID, Cl'$ 60.000.000; Idem, 
P'S$ 30.000. 

Sabem V. Ex.•s como foi distribuído êsse 
dinheiro que velo do estrangeiro? 

Vou ler textualmente o que dizem as "pre
visões": "Dos 3 mil dólares, para H. B. May
nard, Co. Inc., de Plttsburgh, que teve seus 
serviços contratados, foram US$ 27 .265." 

Pronto I Lá. se foram embora quase todos 
os dólares. 

Logo depois, com uma firma do Brasil a 
Walter Thompson, conforme vou ler também 
textualmente, a Fundlnor contratou os se
guintes serviços, atualmente em fase de exe
cução: (lê) 

"I) pesquisa de opinião pública . em São 
Paulo, que a J. Walter Thompson coor
dena através do INESE - Instituto de 
Estudos Sociàls e Económicos - ao custo 
de Cr$ 6.000.000 (seis milhões de cruzei· 
ros) e sôbre o qual a Fundinor pagará. à 
Thompson a Importância de .......... . 
Cr$ 1. 059.000 (um mllhllo e cinqUenta 
e nove mil cruzeiros), correspondentes a 
17,65% como taxa de serviço; II) prepa
ração de um "mailing list" de 10. 000 no
mes de indústrias, com os respectivos di
retores, localizadas em São Paulo, Gua
nabara, Rio Grande. do Sul, Paraná e 
Minas Gerais. O custo dêsse trabalho 
foi fixado em Cr$ 4.350.000 (quatro mi
lhões trezentos e cinqUenta mil cruzei
. ros), sôbre o qual a Fundlnor obriga-se 
a pagar, também, a Importância de ... 
Cr$ 767.775 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos e setenta e cinco cru-

zelros), correspondente a honorários de 
17,65% à.. Thompson. A preparação do 
"malling list" foi, por sua vez, atribuída 
pela Thompson à Editora Banas S.A. · 

2. O Comitê Organizador está conside
rando uma proposta da J. Walter 
Thompson ·para um plano de _relações pú
blicas e propaganda sôbre oportunida
des de investimentos no Nordeste, com o 
patrocínio direto da Fundinor. O custo 
do trabalho de assessoria 'foi estimado em 
Cr$ 2 mJlhóes por mês. 

Dezoito meses - já são cêrca de 40 mi· 
lhÕes; dos 60, já nada resta. Já foram 
todos de volta. 

Assim, Srs. Senadores, êsse é um exemplo 
que pudemos observar; naturalmente haverá 
outros em idênticas condições. 

Já disse, nesta casa, que não sou contra o 
capital estrangeiro: sou favorável aos em
preendimentos que possam ser controlados, 
como, alili.s, pregava o preclaro e eminente 
Presidente Wilson, dos Estados Unidos, que 
diZia: "Aqui não damos concessões; convida
mos para vir investir, porém sob nossa orien• 
tação." 

:S:sse exemplo e outros, Srs. Senadores, de· 
monstram bem que o País precisa examinar 
com todo ·o carinho e cuidado o assunto. 
Se não o fizer, dentro de pouco tempo estaré. 
com suas dividas aumentadas de tal forma, 
que não terá recursos para pagar os juros 
nem os dividendos do investidor estrangeiro. 

Agradeço a atenção que dispensaram às 
minhas palavras, pois, estando com viagem 
marcada para amanhã, não quis deixar de 
trazer ao conhecimento dos Srs. Senadores 
estas Informações, que julgo preciosas. (Mul
to bem!) 

. O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): 

Tem a palavra o nobre Senador Martins 
Júnior. 

O SR. MARTINS J(JNIOR: 

(Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, aqui novamente me en· 

j 
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centro, em virtude da licença requerida pelo· 
Senador Zacharias de Assumpção. 

NAO é de hoje que ·se ouve falar na regu
larização' financeira do Brasil. Os governos 
entram e saem, sem conseguirem evitar que 
·cada vez mais se desequilibre essa situação. 

Nii.o conheço pessoalmente o Dr. Roberto 
Campos, mas isso nii.o é de estranhar para 
um amazOnida como eu. Vivendo quase num 
·outro Brasil, · cuja especla!Jdade é produzir 
matérias-primas, pois ainda somos colOnla, 
não é de estranhar que, fora do principal 
ambiente, poucas pessoas venham a conhe
cer as figuras Ilustres. dos nossos dirigentes. 

Mas, o Sr. Ministro do Planejamento or
ganizou, com a sua equipe, um bellssimo tra

. balho de recuperação de nossas finanças, 
trabalho iniciado há pouco mais de 1 ano 
·e que, aparentemente, estâ colocando o Pais 
numa situação privilegiada. Digo aparente
mente, pois quem vive observando e pro
curando estudar essa situação, chega logo 
às seguintes conclusões: 

1. Desemprêgo fora do normal. 

2; Comércio em ritmo de observação. 

3. Indústria regredindo. 

4. Melhoramentos necessários ao noSllo 
progresso, pràtlcamente parados. 

S. Funcionalismo, de um modo geral, 
sem o minlmo necessário para a sua 
subsistência, ·e, finalmente, 

6. População pedindo alimentação me
nos cara, sem que isso. se tenha ainda 
verificado. 

· A primeira conclusão indicada é; fora de 
dilvida, uma realidade, e as conseqüências, 
em grande parte, são encontradas nas con-

. clusões a seguir, isto é, o comércio em obser
vação e a regressão da Indústria. As me
didas tomadas, enérgicas e a curto prazo, 
atingiram o comércio de um modo geral. Os 

, bons e os ·maus comerciantes foram atingi
dos, bem como os que tinham sua vida regu

. larizada e os que eram aventureiros. Sem dó 
nem piedade, sem a devida classificação, 

multo embora o Banco oficial tcnh'l. elemen
tos para saber quem presta ou não. Com 
essas providências de salve-se quem puder, 
as conseqüências estão à. vista e, no próximo 
ano de 1966, o Departamento do ImpOsto de 
Renda confirmará, com certeza, o que lhes 
estou dlzendo. Analisadas as duas primeiras 
conclusões, devemos ressaltar que se encon
tra o comércio, presentemente, em franca 
expectativa, aguardando os acontecimentos 
que poderão levá-lo . à. breca. 

A veraeldade da terceira conclusão, ou seja, 
a indústria regredindo, pode ser constatada 
visitando-se os principais centros Industriais. 
Apesar de têrmos um bom parque indus
trial, dirigido por profundos conhecedores, 
também temos uma falsa indústria, indús· 
trla de momento, Indústria de especulação, 
que não deve continuar a existir e que, ao 
invés de elevar nosso conceito, nos desmo· 
rallza. Mas, também, o nosso principal esta
belecimento bancário conhece êste assunto 
de cor e salteado, podendo, perfeitamente, 
separar o joio do trigo. 

Em se tratando da quarta conclusão 
melhoramentos necessârios ao nosso progres
so, pràtlcamente parados - também, todos 
nós, cada um de seu Estado, sabe perfei
tamente que pouco ou nada se tem feito ou 
realizado. Nós, da Amazônia, melhor· dJzendo, 
do Pará, temos como exemplo a. extinção da 
Estrada de Ferro de Bragança. 243 quilO
metros, afora alguns ramais, atirados ao 
perpétuo esquecimento. A razão apresenta
da, lôgicamente aceita, foi da falta de mo
vimento e de já existir rodovia em franca 
exploração e com tOda a _preferência dos 
-Interessados. Assim, dando ao Govêrno re-

. guiar prejuízo, resolveram fechá-la. No en
tanto, entre os Estados do Rio de Janeiro, 
Guanabara, SAo Paulo e Minss Gerais, Es
tados cortados· por rodoviss melhores que 
as nossas, as estradas de ferro continuam a 
existir, e com que deflcltsl 

A SPVEA <Superintendência do Plano de 
Valorização Económica da Amazônia), que, 
pelo art. 199 da. nossa Constituição, tem 
direito a 3% da renda tributária da. União, 
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para nós aparece como lllll verdadeiro de
sastre. De Inicio, somente uma parte era 
beneficiada, benefícios êstes reallzados con
tra tOda a ética da moralidade adm!nistra
·tiva. Agora, pouco ou nada se tem ·feito. 
Essa verba nunca !ol dada pela sua totali
dade. Além de mal calculada, ainda fica 
sujeita ·aos planos de contençtl.o de despesas, 
e de outros cortes. A SPVEA. tem dado a 
compreender que grandes benefícios nos aio 
prestados, quando na. realidade não passam 
de aparentes. 

. O sr; Jos6 Guiomard: 

Permite v. Ex.• um apg.rte? 

O SR. MABTINS Jl)NJOR: 

Com mUito prazer. 
' 
o sr. Joaé Guiomard: 

O mais. grave da expostçlo que v. Ex.• 
está fazendo é que, no caso da. SPVEA, não 
se trata, propriamente, de verbas. A inter
pretação que V. Ex:.• poderia considerar mala 
correta é a de que se trata de verdadeiro 
depósito, porque, feita. a tributação, o Oo
vêrno federal nlio podia mais lançar mio 
dessas verbas, a. não ser com o destino pre
visto na Constitu1çAo, NAo sAo verbas orça
mentárias mas depósitos do povo, para bene

. ficio da Amazônia, que alio. etcamoteadoa •. 

O SB. MAB1'1NS Jl)NJOB: 

Agradeço D aparte dD nobre Senador. 

Mas nós somos pobres, naturalmente que 
não podemos l'ecusar essa esmola. 

O Banco de Crédito da. Alllaz6n1a, orsant
zaçio em que mUito cODtiamos, pouco ou na
da tem .feito, senlio comprar borracha, pela 
autorJzaçlo que tem dq Oovêrno federal, co
mo .monopolista. que é. Assim, da. última vez 
que .tive conhecimento, êsse Banco possuis. 
em estoque, aproximadamente, 16.000 tonela
das de borracha, no valor, também aproxi
mado, de 30 bilhões de cruzeiros. Resultado: 
nenhuma outra. operação poderá ser feita. 
com o comércio, indústria., agricultura e pe
euária, para financiamento de fibras, plmen-

ta, madeiras etc. Nada. pode fazer o Banco, 
pois seus recursos estio pràtica.mente em
pregados em compra e estocagem, asslnl co
mo no flnancia.mento da borracha. 

o SNAAPP (Serviço de Navegação da 
AmazOilla e ·Administração do Pôrto do 
Pará) ... 

O Sr. José Gulomard: 

Permite, nobre Senador, nova interrupçio? 

O SR. MAR1'INS Jl)NJOR: 

Com multo prazer; 

O Sr, Joaé Guiomard: 

Interrompo o discurso de v. Ex.• para 
dizer que o Banco tem a obrigação - como 
agência do Govêrno - de comprar borra
cha. .. se nAo a compra, então nio está. cum

. prindo a lei do monopólio. Indagaria, den
tro do ponto de vista. de V. Ex.•, se se deve 
continuar, ou nAo, com o monopólio. Todos 
desejamos, como V. Ex.• também, o mono
pólio estatal da borracha.. Nesaas condições, 
o Banco nio pode deixar de comprar bor
racha. 

O SR. MARTINS J'ONIOR: 

Recebo o aparte de v; Ex.• com multo 
prazer e darei a resposta neste momento, 
porque 6 do meu conheCimento o assunto· 
borracha. da AmazOilla. 

v. EL" nio Ignora que o monopólio per
tence ao Govêmo, e nAo ao Banco. O Go
vêrno delega podêres. 

O Sr. José Gulomard: 

o Banco é agência do Govêrno destinada 
a executar o monopólio. Ezlste uma. agência 
federal só para executar o monopólio: o 
Banco de Crédito da AmazOnia s. A. O Ban
co e o Govêrno, neste caso, vêm a ser a 
mesma. coisa. 

o SR. MARTINS J'ONIOR: 

Não, nlio é, porque se o fOsse o Oovêrno 
estaria na obrigação de, Imediatamente, dar 
o dinheiro correspondente à borracha, para 
que a Agência pudesse fazer outros negócios, 



-329-

outras transações e não empregar todo o 
dinheiro do Banco, evitando que os outros 
tenham o direito de viver. Se há. monopólio 
que considero deva continuar, é êste. 

Tenho a impressão de que ao Govêrno 
compete dar os recursos necessários. 

O Sr. José Gulomard: 

Neste ponto estamos de pleno acôrdo, mas 
de onde o Govêrno vai tlfar dinheiro? 

O SR; MARTINS .roNIOR: 

.EmitindO; 

: O Sr. José Gulomard: 

Mas isto causará inflação. 

O SR. MARTINS J'ONIOR: 

ll: Inflação aparente; para fins definidos, 
não é inflação, chegarei a êste ponto, e 
v. Ex.• depois me aparteará. 

Ao Banco compete olhar pela Amazônia e 
não somente pela borracha. o dinheiro que 
êle tem, emprega na borracha. O resto, o 
comércio, a indústria, a pecuária, a agricul
tura ficam sem os recursos necessários. O 
Govêrno devia tomar conta ·da borracha e 
entregar ao Banco os recursos necessários, 
o correspondente a trinta bllb6es de cruzei
ros que estão completamente parados. 

V. Ex.• está de acOrdo comigo, porque 
somos monopo!iStas; creio que temos neces
sidade de continuar com êste monopólio, 
lembrando que a Amazônia tem outras atl
vidades, nlio somente a borracha. 

O Sr. José Gulomard: 

ll: pacifico que todos nós da Amazônia 
desejamos a continuação do monopólio. Es
tranho é ·que multa gente que defende a 
livre emprêsa, ideologicamente, venha a de· 
fender o mesmo monopólio. Deve haver uma 
explicação para Isto; afinal de contas, 
V. Ex.•s são empresários da borracha na 
Amazônia; são sacrificados, lutam, ninguém 
desconhece, pois, êste aspecto do sistema que, 
embora contestado, é o que prevalece, é o 

que deve .ser man~lao - o da extração atlva 
da borracha. 

Mas nllo compreendo é que a livre em
prêsa, na nossa região, seja a mesma que 
propugna pelo monopólio do Estado. 

O SR. MARTINS J'ONIOR: 

V. Ex.• está perfeitamente de acOrdo 
comigo. 

O Sr •. Lobão da Silveira: 

Retorno ao Plenário para solicitar a V. Ex.• 
êste aparte. A respeito do Plano de Valori
zação Económica da Amazônia, fomos enga
nados desde o comêço: a Constituição de 
1946 diz que a União aplicaria, no pra
zo de 20 anos, 3%, . no mlnlmo, da re
ceita tributária, na valorização económica da 
região amazônica. Acontece que, oportuna
mente, velo a lei ordinária e regulamentou 
o artigo da. Constituição, que se tomou um 
dispositivo inconstitucional e Ilegal, pois, em 
vez do minlmo, os 3% passaram a ser o 
máXimo. Não nos dão mais de 3%, quando 
a Constituição diz que seria o minimo. Não 
poderiam empregar menos de 3%. No entan
to, : todo o cálculo . é feito na base de 3%, 
contra o dispositivo cons.tltuclonal. 

O SR. MARTINS .roNIOB: 

Agradeço o aparte de V. Ex.• Continuan
do, devo informar, para que fique bem fi
xado, que nllo sou contra o monopólio. Pelo 
contrário. Julgo que tudo devemos fazer, 
para . que êsse monopólio . não desapareça, 
mas entendo, também, que a finalidade do 
Banco não é somente financiar borracha. 
OBanco existe como procurador e represen
tante do Govêrno Federal, no sentido de 
comprar a borracha. Mas o monopólio é do 
Govêmo federal. 

O Sr. Lobão da Silveira: 

Mais um aparte, nobre Senador: devo 
chamar a atenção do Govêrno e do País para 
a perspectiva de lndepend~ncla de Singapu
ra, que era colónia lnglêsa, recentemente. 
ll: um brado de alerta. 
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O SR. MARTINS JúNIOR: 

De maneira que o meu ponto de vista é de 
que também o Govêrno'dê ao Banco recursos 
suficientes para atender a outras finalidades, 
de acOrdo com o custo da borracha. 

O SNAAPP ·cservlço de Navegaç§.o da 
Amazônia e Administração . do Pôrto do 
Pará), fundidos pelas duas saudosas orga
nizações, a Amazon Rlver Steam Navegatlon 
Company e a Port. of Pará, na. parte pro
priamente da navegação fluvial, é quase 
nula, mas, mesmo assim, vai procurando sa
tisfazer no que pode, se bem já tenha pedido 
material flutuante para recompor a sua flo
tllha, sem ter ainda conseguido. Na parte do 
cais, êste vive de teimoso. Relativamente· 
pequeno .para ci· movimento, pràtlcamente. 
sem dragagem, de grande callido, pois en
traram embarcações de até 30 ·pés,· passou 
atualmente para, no máximo, de 24, · Isto· 
mesmo nas águas de montante. Aparelha
mento portuário quase imprestável, guin
dastes queimando constantemente. ·Mas o· 
que está salvando a . pátria, como se costu
ma dizer, são os 3 navios que a Marinha 
Mercante cedeu ·para o SNAAPP fazer a 
navegação de cabotagem, note-se·, cabota
gem, que nada tem a ver com a navegação· 
fluvial e o pôrto de Belém. Coisas incom
preenslvels. 

Pois bem, Sr. ~residente e Srs. Senadores, 
a ·única coisa que podemos ressaltar, para 
fugir .à regra, 'mencionada em nossa quarta 
conclus§.o, é .. a Belém-Brasfila, chamada, 
também, BR-14. Em abril de 1964, logo no 
mlcio da vitória da revolução de 31 de ~ar
Ço, a situação dessa estrada era, tal que, 
destacado que fui para conseguir,. perante 
nossas autoridades, suavizar tal . sltuaç§.o, 
obtive, de Inicio, a ponte aérea entre Impe
ratriz e Belém, para levar combustível e 
trazer os gêneros pereclvels que estavam de
positados em caminhões, impossibilitados de 
viajar devido' à precariedade do tráfego. 

Eram, se não me engano, 428 veicules, em 
grande parte vindos de São Paulo, alguns da
Guanabara, outros de Minas Gerais, e pe-

quena parte de Mato Grosso e Goiás. Com 
Isso, .resolvemos momentâneamente o •.proble
ma, se bem que grande parte da carga 
tenha ficado depositada em Imperatriz (Es
tado do Maranhão) por não . ser posslvel 
transportá-la até seu destino - Belém. En
tretempo, tivemos a felicidade de saber que 
o Marechal Cordeiro .de Farias, já nomeado 
Ministro, devia chegar a Belém. Promove
mos, ent~o, encontro .na Associação C~mer· 
clal do Pará. Os motivos expostos foram de 
tal realidade, que S. Ex.• se comprometeu 
a ser o nosso advogado, aceitando a dele
gação que lhe oferecemos de ser nosso in· 
transigente defensor. E como tem sabido 
cumprir os podêres que lhe conferimos! Mais 
uma vez, o nosso agradecimento, .que acre
dito poder fazer em nome de todos os pa· 
raenses. 

·o Sr. José Gulomard: 

' Permu:e V. Ex.•. unl aparte? 

. O SR. MARTINS JúNIOR: 

Fois não. 
.. ' 

O Sr. José Gulomard: 

O Ministro tem sido eficiente nessa dele· 
g~ção que . deram a êle, pois V. Ex.• deve' 
estar lembrado que daq)ll já foram para a 
Belém-Brasilla cêrca de vinte bllhões de. 
cruzeli'os ... 

. O SR. MARTINS JúNIOR: 

Exatamente. 

O Sr • .José Gulomard: 

... enquanto outras estradas bx:asllelras, 
também Importantes, nada tiveram, como a 
Brasilla--Acre. Não quero, absolutamente, 
que: V. Ex.• faça cotejo. Desejo que a Belém
Brasilla, estrada importantissima. que é, te· 
nha mais dinheiro ainda. · Mas quero ressal
tar que V. · Ex.•s foram muito felizes. 

O SR. MARTINS J(I'NIOR: 

(Lendo.) Essa· estrada está sendo admirada 
por gregos e 'troianos~ Todos que por ali 
trafegam a elogiam, mas, para nós, ainda 
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continuamos a considerá-Ia como estrada 
para a. integração nacional. Não admito, não 
concordo que queiram substituir a via. nor
mal - a. maritlma. - para o transporte do 
que precisamos, por uma rodovia que, como 
integração nacional, representa qualquer coi
sa de formidável, mas como comerciai; trans
portando mercadorias com 3 mil e, às vêzes, 
mais quilOmetros de extensão, · confirma o 
que de início me referi, isto é, os. melhora
mentos necessários para o nosso progresso 
estão pràticamente paradós. Precisamos, não 
há dúvida, de uma BR-14, precisamos de 
uma BR-22 mas, também, precisamos da 
navegação por cabotagem, uma. vez que não 
se justifica pagarmos de 3 a 10 vêzes mais 
pelo transporte rodoviário, para termos o 
que precisamos. Se continuar essa. dispari
dade, pagaremos por uma mercadoria ou 
artigo que em outros centros é vendido por 
X, 3 vêzes e até mais. ll: uma disparidade 
desconcertante, sobretudo no nosso País. Mas, 
se não estou enganado, hoje em dia, entra 
em Belém do Pará, pela rodovia, mais carga 
que por via marítima, o que não tem razão 
de ·ser. 

Com referência à quinta conclusão, deixo 

de me alongar, uma vez que, ainda esta 
semana, o nobre Senador Aarão Steinbruch 
já se manifestou nesta. Casa, tendo escla

recido, com muito acêrto, a situação do fun

cionalismo, prestlntemente. 

Em .se tratando da. sexta conclusão, para 
m!m uma das principais - alimentação mais 
em conta -, está exigindo prontas e enér
gicas medidas, sob pena de verificarmos a 
miséria organizada campear por êste Brasil 

. inteiro. Na minha terra., há os que comem 
uma. vez ao dia, mas que alimentação I 
E estou convencido que temos mais facili
dade de conseguir alimentos, do que grande 
parte dos demais Estados da nossa Federação. 

· Sr. Presidente e Srs. Senadores, feita esta. 
breve e resumida exposição, naturalmente a 
resposta será que Roma. não se fêz em um 
dia e nem em 7, e assim, Impossível se torna 
consertar um País, em pouco mais de 1 ano, 

sobretudo quando se levou 34 ·anos para es
cangalhá-lo. Há, realmente, razão neste pon
to. Mas se apreciarmos convenientemente e 
com frieza, verificaremos que há pontos a 
serem atacados, aliás, que já deviam ter sido 
mexidos, mas que continuam na mesma si
tuação, sem uma. providência, que, tomada, 
acredito ~!ria. ajudar a normalizar a. 'tão de
sejada liberdade financeira do Brasil. E para. 
tal, não precisaríamos da ajuda de outra 
moeda ou de outros recursos. 

Vamos precisar. O Govêrno está tomando 
certas providências para acabar com a ln- · 
fiação que, do jeito que estava, !ria acabar 
com o Brasil Para. melhor definir a palavra 
i.n!lação, recorri ao dicionário, que nos diz: 
ato, ou efeito de Inflar; grande e exagerada 
emissão de papel-moeda, provocando a sua 
desvalorização. Assim, entendendo que as 
emissões foram exageradas, naturalmente nos 
governos anteriores, compreendo que se tor
nou · necessária a deflação. Compreendo, 
também, que ·O atual Govêrno continue emi
tindo para poder equilibrar a situação fi
nanceira que ainda não pOde ser regulari
zada. Está tudo· certo aparentemente. Sei 
muito bem que emitir para despesas supér~ 
fluas é· um verdadeiro crime, isso é o mesmo 
que um comerciante ou industrial levantar 
dlrihe!ro, e em vez de empregá-lo convenien
temente, com fins produtivos, jogá-lo ou 
gastá-lo à. tOa. Porém, pergunto eu, as emis
sões havidas, as emissões desregradas a que 
assistimos, fizeram sobrar o dinheiro em 
circUlação ao ponto de não sabermos mais 
onde empregá-lo? Não, absolutamente não. 
Pergunto mais. Qual a mercadoria que se 
vende mais cara no Brasil? A resposta é 
esta. O dinheiro. Como é' que se justifica 
que, estando o Brasil inflaclonado de papel
moeda, êste continue caro, car!sslmo mesmo? 
Há: ou não há contra-senso? Digo caro, uma 
vez que os empréstimos bancârios continuam, 
entre juros e taxas, na base de 3, 4 e 5% 
ao mês, com raras exceções, estas mesmo, 
nunca menos de 2% ao mês, pois até o Ban
co do Brasil nos cobra para m11ls do que Isso. 

Assim, não podemos concordar que exista 
papel-moeda em circulação, além das nos-
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sas necessidades. O melo circulante, a po
pulação existente, as extensões territoriais, o 
grau de desenvolvimento a que chegamos, 
exigem mais dinheiro em circulação, exigem 
maiores fac111dades, sobretudo com as taxas 
de juros e outras. Em uma reunião de que 
participei em abrU dêste ano, na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, foi feita uma 
demonstração de que a matéria-prima ne
cessária para certa Industrialização, com o 
custo inicial de 20 milhões de cruzeiros, ao 
passar às mãos do consumidor, depois de 
pronta, precisava ser vendida por 100 mi·' 
lhões de cruzeiros, em prestações, uma · vez 
que, só de lnterêsses bancários, mais ou me-· 
nos absorvido, 60% do valor dessa venda, 
Pràticamente, dos 100 mühões de cruzeiros 
apurados, foram descontados 60 mühões para 
juros, lnterêsses, taxas etc., etc. 

O Govêrno tem às mãos as medidas a 
tomar. Facilite mais recursos aos que dese
jam trabalhar com honestidade, aos que de
sejam trabalhar olhando pelo bem do Brasil 
e, para tal, restitua aos Bancos o que o. 
Banco Central exige, como medida preven-. 
tiva, ou seja, depósito à sua ordem e emita 
o que se tornar necessário para os atendi
mentos legais, quer do comércio, Indústria, 
agricultura e pecuária, uma vez que, . emitir, 
para fins justos, com o lastro de documen-. 
tos, bens móveis e imóveis, essa emissão es
tará tão bem c~berta como se fôsse ouro, 
mas que a taxa de juros passe a ser a legal, 
de 12% a/a. Como conseqüência disso, veri
ficaremos, dentro de pouco tempo, a espe
culação terminar, êsse jôgo de compra e 
venda, por demais exagerado e fictício, vol
tar ao seu perlodo normal, e ainda mais, a 
mercadoria baratear, tornando-se acessível 
ao povo. Vendas maiores, mais trabalho, e 
tudo Isso visando à melhoria de vida de to
dos e acabando com os prlvüég!os de poucos .. 

Estou Unicamente apresentando considera
ções com o propósito de serem estudadas, e; 
se julgadas convenientes, postas em expe
riência pelo Sr. Roberto Campos. Não tenho 
a veleidade de desejar que as use. Elas são 
apresentadas com o único propósito de aju-

dar a consertar o Brasll, de dar dias me
lhores à sua população e, finalmente, o de 
podermos viver sem o marasmo que ainda 
existe presentemente. 

Ainda pretendo voltar à tribuna para tra
tar de outros pontos que, sem ser um espe
cialista ou profissional, sem ter estudado 
muito, me parecem sejam também impor
tantes para chegarmos a uma perfeita si
tuação, tão desejada e que nos venha, a 
proporcionar dias melhores para êsses 80 
mllhões de habitantes que as estatfstlcas 
Informam já possuirmos. Muito obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondln): 

Srs. Senadores, a Presidência tem a grata 
satisfação de comunicar à Casa que estamos 
sendo honrados com a presença, neste Ple
nário, de membros da Comissão de Assuntos 
Culturais da Assembléia Nacional Francesa 
que, visitando Brasllfa, também estão visi
tando esta Casa do Congresso. (Palmas.) 

Tem ·a palavra o Sr. Senador José· 
Guiomard. 

O SR • .JOSE GIDOMARD: 

(Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pouco antes de Iniciar o recesso 
parlamentar, falei, aqui, sôbre a rodovia Bra-' 
sflla.-Acre, que se acha parada no trecho 
Põrto Velho - Rondônia. Referi-me à ne
cessidade de que se apresentasse para aquela 
estrada · um padrinho manda-chuva, ou. 
manda-brasa! Assim como Volta Redonda 
teve . o Presidente ·Getúlio Vargas, . Paúlo 
Afonso, o Presidente Eurico Dutra, e . Bra
sflla, o Presldimte Kubltschek, também · a 
BrasÍlia-Acre estava esperando pelo seu 
Santo-Forte. Pois, Sr. Presidente e 'nobres 
colegas, não sei se foi mera coincidência, ou 
se os altos escalões da República ouviram· 
mesmo o nosso clamor ..:... certo é que li nos 
jornais, de meados do mês, que se vai man
dar para o Acre um batalhão rodoviário.: 
Multo bem I O clamor não era meu, mas de 
todo o Acre, da nossa bancada federal, sem 
distinção de partidos. E quem foi que se 
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lembrou da Brasllla.-Acre? O próprio Mi
nistro da Guerra, General Costa e Silva. 

Em verdade, Sr. Presidente, cabia ao Che
fe do Exército essa providência que já estava 
tardando. A Brasllla-Acre passou da juris
dição do D.N.E.R. para a engenharia mili
tar. Isto foi assunto de um solene decreto. 
A nós, acreanos, pouco nos interessava que a 
estrada fOsse constru!da pelos paisanos ou 
pelos mUltares. . . Para nós, a questão é que 
se faça a estrada. Porque.os civis do D.N.E.R. 
não quiseram prosseguir a Brasfila.-Acre, 
não sabemos! Parece que a verba era fraca. 
Por causa disso perdeu-se tempo. Muito 
tempo; Mas, os engenheiros militares já es
tão pagos pelos cofres públicos, por outras 
verbas. Possivelmente, ser-lhes-á mais fácil 
usar a dotação orçamentária deficiente ... 
Nós, do Acre, repito, o que desejamos é a 
ligação do nosso Estado com o resto do Bra
sil. A questão, para nós, é de vida, ou de 
morte! Não é questão de militares, ou ci
viS. • . Recebemos, pois, com júbilo, os novos 
construtores da rodovia. 

Por experiência própria, sou dos que acham 
adequado que as obras pioneiras dos nossos 
sertões sejam entregues aos militares. Foi 
assim também que se procedeu na América, 
com os grandes eixos ferroviários e rodo
viários, para não falar do canal do Panamá I 
A estrada de ferro do deserto do Sudão, 
dirigida por Lord Kitchner é obra da enge
nharia mllitar lnglêsa. Mesmo no nosso Pais 
existe essa tradição, de entregar-se obras de 
sacrifícios, nas fronteiras, ··aos nossos solda
dos coloniais. 1t o caso de Rondon, com as 
suas linhas telegráficas e o Serviço de Pro
teção aos índios. J!: a demarcação de limites, 
a tarefa mais dura de todas, entregue desde 

· os tempos de Portugal e Espanha, aos enge
nheiros fardados, sejam: os Ferreira da Sil
va, Gullhobel, Rodrigues Pereira, ou Braz de 
Agmar. 

Então façamos o mesmo com a rodovia 
do Acre. Acredito que muitos militares irão 
encontrar, ali, excelente maneira de servir 
ao Exército e à Repúbllca, sem ser preciso 
entrevistas, ~em manchetes dos jornais! 

Parabéns ao Presidente castello Branco. 
(Multo bem! Palmas.) 

comparecem mais os Srs. Senadores: 

José Guiomard - Josué de Souza

Edmundo Lev1 - Joaquim Parente -
Slgefredo Pacheco - Wilson Gonçalves 

- José Leite- Aloyslo de Carvalho -

Raul Giuberti - Gilberto Marinho -
Faria Tavares - Benedicto Valladares 

- Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln): 

A Presidência avisa à. Casa que o nobre 

Senador Oscar Passos reassumiu, hoje, o 
exercício de seu mandato. (Pausa.) 

Presentes 38 Srs. Senadores. 

Passa-se à. 

ORDEM DO DIA 

A matéria constante do Item 1 da Ordem 
do Dia depende de parecer da Comissão de 

Finanças, e o seu Relator, senador Wilson 

Gonçalves, não está presente. Por conse
guinte, passa-se ao Item 2. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Cãmara n.0 1, de 1965 (n.o 
4.583-C, de 1962, na Casa de origem), 
que inclui, no Polígono das Sêcas, o Mu
nicípio de Vitória da Conquista, no Es
tado da Bahia, e dá outras providências, 
tendo Parecer favorável, sob n. • 955, de 
1965, da Comissão do Pollgono das Sêcas. 

Em discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei ·a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os srs. Senadores que aprovam o Projeto 
queiram permanecer sentados. (Pilusa.) 

Está aprovado. 
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Jl: o seguinte o projeto 11prov11do: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.0 1, DE 1965 

(N.• 4.583-C, de 1962, na Casa de origem) 

Inclui, no Polígono das Sêcas, o Mu· 
nicípio de Vitória da Conquista, · no Es· 
tado da Babla, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o - Fica. Incluído nos . limites da 
área do Polígono · das Sêcas, previstos na Lei 
n.0 175, de 7 de janeiro de 1936, no Decreto
Lei n.o 9.857, de 13 de setembro de 194~, e 
na Lei n.0 1.348, de 10 de fevereiro de 1ÍI51, 
o Município de VItória da Conquista., no 
Estado da Bahla. 

Art. 2.0 
- O Município, criado com ·o des

dobra.mento da área do Município, incluído 
total ou parcialmente no Polígono das Sêcas, 
será considerado como pertencente a êste 
para todos os e!eltós 'legais e administra
tivos. 

Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondln): 

Item 3 

Discussão, em turno único, do ProJeto 
de Decreto Legislativo n.• 9, de 1965, 
originário da Càmara dos Deputados 
<n. o 190-A, de '1964, na casa de origem>, 
que mantém o registro feito sob reserva 
pelo Tribunal de Contas da União do 
paga.mento de Cr$ 86;795,40 a Luzia de 
Castro, da Alfândega de Fortaleza (CE>, 
correspondente à percentagem · de · 10% 
estipulada no art. 4.0 do Decreto~Lei 

n.• 8.663, de 1946, tendo Pareceres favo
ráveis, sob n.os 944 e 945, de 1965, das 
Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

Em discussão. 

se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está ence1·rada. 

:Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa..) 

Está aprovado. 

1!: o seguinte o ProJeto aprovado, que 
vai à Comissão de Redação: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

.N.0 9, DE 1965 

(N.• 190-A, de 1964, na Casa de origem> . 

Mantém a.to do Tribunal de Contas da 
União que manda registrar o pa.gamento 
de Cr$ 86. 795,40 a Luzia de Castro, da 
Alfândega de Fortaleza (CE), correspon
dente à percentagem de 10% estipulada 
no art. 4.0 do Decreto-Lei n.• 8.663, de 

'1948. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Fica mantido o ato do Tribunal 
de Contas • da ·União que manda registrar o 
pagamento de Cr$ 86.795,40 a Luzia de Cas· 
tro, da Alfândega de Fortaleza (CE), cor
respondente à percentagem de 10% estipu
lada no art. 4.0 do Decreto-Lei n.• 8.663, de 
1946. 

Art. z.• - :S:ste Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3. • - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondin): 

Item 4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto . Legislativo n.• 14, de 1965, 
originário da Càmara dos Deputados 
(n.•. 191-A,. na . Ca.sa de origem), que 
mantêm decisão do Tribunal de Contas 
da União denegatória. de registro a têr
mo aditivo de acOrdo para execução de 
obras, celebrado entre o Govêrno do Es· 
tado do Amazonas e a Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA), tendo Pareceres fa

. vorávéls, sob n.os 946 e 947, de 1965, das 
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Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

Em discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. ·Senadores que aprovam o Projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

t o seguinte o Projeto aprovado, que 
· vai à. Comissão de Redação : 

.PROJETO DE DECRETO LEGJSJ,.ATIVO 

N.0 14, DE 1965 

(N.0 19l-A, de 1964, na cam~a dos 
Deputados) 

Mantém decisão denegatórla. do Tribu
nal de· Contas da União de registro a 
têrmo aditivo de acôrdo celebrado enre 
o Govêmo do Estàdo do Amazonas e a 
Superintendência do Plano de Valoriza
ção Económica. da Ama.zônia.· (SPVEA). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - J!: mantida a deciSão denegató
rla do Tribunal de Contas da União de 
registro a têrmo aditivo de acOrdo celebrado, 
em 13 .de maio de 1964, entre o Govêmo do 
Estado· do A!llazonas e a Superintendência 
do Plano de Valorização Econômlca da Ama
zônia (SPVEA). 

' . 
Art. 2.0 

- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo 'Mondln): 

Estando presente o Sr. Senador Wilson 
·Gonçalves, Relator, na Comissão de Finan
ças, do· Projeto de Lei da Câmara ·n.• 151, 
Item 1, da pauta, passa-se à apreciação da 
matéria, 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.• 151, de. 1965 <n.• 
2. 948-C, de 1965, na Casa de origem), 
que modifica o art. 11, e seus parágrafos, 

·da Lei n.• 1.493, de 13 de dezembro de 
1951, alterados pela Lei n.• 2.266; de 12 

de julho de 1954, e dá outras provldên· 
.elas . (Subvenções, em regime de urgên
cia, .1:)-0S têrmos do art. 320, n.• 5, b, do 

· · Regfrn.ento ·Interno, dependendo de pró~ 
nunclamento da Comissão de Finanças. 

Tem a palavra o nobre Senador Wilson 
Gonçalves, para emitir parecer pela Comis
são de Finanças. 

O SR. WILSON GONÇALVES: 

(Para emitir parecer - Sem revisão do 
orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Projeto' de Lei da Câmara n.• 151, de ·1965, 
nasceu de Iniciativa da Comissão de Orça
mento da Câmara dos Srs. Deputados e, na 
tramitação naquela Casa do Congresso, so
freu algumas modificações, que constam da 
proposição apresentada à. deliberação do Se-

.naqo: .• · 

O Projeto tem por escopo principal alterar 
a legislação vigente, no que diz respeito ao 
.pagamento das subve~ções ordinárias e ex
traordinárias encerradas nos orçamentos da 
União e destinadas às entidades privadas em 
caráter assistencial ou educacional. 

Examine! detidamente a matéria, a fim de 
ofefecer, 'nesta · oportunidade, o parecer em 
nome da douta Comissão de Finanças e dessa 
apreciação pude concluir que o Projeto visa 
a simplificar e acelerar os pagamentos des
sas subvenções, de modo que elas, já disci
plinadas na sua concessão, possam tomar-se 
realidade, facllltando e simplificando a sua 
tramitação burocrática, permitindo, Inclusi
ve, que as subvenções ordinárias sejam pagas 
às entidades beneficiárias, através das agên
cias do Banco do Brasil, e Independentemen
te de requerimento, de~de que no ato do re
cebimento sejam oferecidos documentos exi
gidos por lei; simplificando, também, o paga
mento das subvenções extraordinárias, em
bera para estas seja obrigatória a formalida
de de requerimento por parte dos Interessa
dos. 

No exame da matéria, principalmente no 
texto do art. 3.0 , pareceu-nos, à primeira 
vista, que as entidades de caráter puramen
te educacional não estariam previstas no re-
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ferido dispositivo, uma vez que se reportava 
apenas às entidades registradas ou nAo re
gistradas no Conselho Nacional de Serviço 

social. 

Em alguns dos nossos eminentes colegas, 
surgiu a dúvida de que essa referência ape

nas ao conselho Nacional de Serviço social 
poderia dificultar o pagamento das subven

ções destinadas às entidades educacionais, 
uma vez que essas teriam registro no Mi

nlsiérlo da Educação e Cultura. No entanto, 

tive oportunidade de ler a lei que atua!mente 

vigora, no que dlz respeito ao pagamento de 

aux1IIos e subvenções, Lei n.• 1.493, de 13 de 

dezembro de 1951, alterada, em parte, pela 

Lel n.• 2.266, de 12 de julho de 1954, e veri

fiquei que, pelos seus arts. 5.•, 6.• e s.•, está 

evidentemente claro que tanto as entidades 
assistenclals como as entidades eduacionals 
estão sujeitas a registro no mesmo Departa

mento Nacional de Serviço Social. Conse

qüentemente, nio llavla motivo para a dilvi

da lnlcilllmente suscitada, uma vêz que a le
glslaçio atual atenderia plenamente aos ob
Jetivos do Projeto que ora aprecio. 

Nestas condições, Sr. Presidente, e exa

minando especl!lcamente o aspecto financei
ro que a proposlçio encerra, verifico que ela 

é da mais alta conveniência., em razio do 

que, em nome da Comissão de Finanças des
ta Casa, ofereço parecer pela. sua aprovaçio. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondln): 

o parecer da Comissão de Finanças é fa
vorável ao Projeto de Lei da Cêmara núme
ro 151/65. 

Em discussão o Projeto. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
dare! a discussão como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto 
queiram permanecer sentados. (Paua.) 

Está aprovado. 

1!: o seguinte o projeto aprovado, que 
vai à sançio: 

PROJETO DE LEI DA CAMA.RA 

N.0 151, DE 1965 

(N.• 2.946-C/65, na Casa de origem) 

Modlllca o art. 11, e seu parásrafos, 
da Lei n.• 1.493, de 13 de dezembro de 

1951, que dllpóe sôbre o paramento de 

auxflfo e subvenções, alterados pela Lei 

n.• 2.266, de 12 de julho de 1954, e dá 

outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Ari. 1.• - O art. 11, e seus parágrafos, da 
Lei n.• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, al
terados pelo. art. 3.0 da Lei n.• 2.266, de 12 

de julho de 195,, passam a vigorar com a se

guinte redação: 

"Ari •. ll -Os. créditos orçamentários re~ 
ferentes a subvenções ordinárias e ex

traordinárias, de que trata esta. Lei, se
rão automà.tlcamente registrados pelo 
Tribunal de Contas da· Unlio e distri

buídos ao Tesouro Nacional, que os de

JlOsltará, no Banco do BrasU, até 31. de 
março de cada ano, à disposição do MI

nistério competente. 

11 1.• - O pagamento das subvenções 
ordinárias será feito pelo Banco do Bra

sU, por solicitação do Ministério, Inde
pendente de requerimento e à conta dos 
créditos postos à sua disposição, através 

de· sua agência. situada na localidade que 
fOr sede da Instituição beneficiada ou 

da agência que dela !Or mais próxima. 
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§ 2.• - O pagamento da subveliçã.o 
extraordinária, precedido de processa
mento de acOrdo com o disposto no arti
go 13 desta Lei, será feito pela forma 
prevista no parágrafo anterior." 

Art. 2.• - As despesas bancárias correrâo 
por conta da. Instituição beneficiada e cor
responderão a até 0,5% (cinco décimos por 
cento) da quantia a ser paga, nâo podendo 
exceder de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) . 

Art. 3.• - As entidades nfio registradas no 
Coriselho Nacional de Serviço Social, e não 
compreendidas neste artigo, poderão receber 
as subvenções ordinárias e extraordinárias 
que constem do orçame,nto, em seu favor, 
desde que requeiram o registro até 30 (trinta) 
de novembro do corrente ano, apresentando 
todos os documentos exigidos. 

Parágrafo único - As associações rurais, 
que se registram perante o Serviço de Eco
nomia Rural, aplica-se, no que couber, o dis
posto neste artigo. 

Art. 4.• - Ficam revogados o art. 7.0 da 
Lei n. • 2.266, de 12 de julho de 1954, e de
mais disposições em contrário. 

Art. 5.• - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln) : 

Item 5 

Discussâo, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.• 22, de 1965, 

originário da Câmara dos Deputados 
(n.• 213-B, de 1965, na Casa de origem), 

que aprova o texto do AcOrdo Interna
clonai do Cacau, assinado no Rio de 

Janeiro, em 14 de setembro de 1964, ten
do Pareceres (n.•s 846 a 850, de 1965), das 

Comissões: de Relações Exteriores, fa
vorável; de Agrlculutra, favorável, com 

restrição; de Indústria e Comércio, favo
rável, com restrição; de Economia, fa

vorável; e de Finanças, favorlivel. 

Em discussão. 

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, 
darei . a dlscussã.o como encerrada. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votaçâo. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer .sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

:S: o seguinte o projeto aprovado, que 
Irá à Comissão de Redação: 

PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO· 

N.• 22, DE 1965 

(N.• 213-A/65, .na Câmara) 

Aprova o texto do Acôrdo Internacio
nal do Cacau, assinado no Rio de Ja
neiro, em 14 de setembro de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Fica aprovado o texto do AcOr
do Internacional do Cacau, assinado pelo 
.Govêmo brasileiro, no Rio de Janeiro, em 
14 de setembro de 1964. 

Art. 2. • - :S:ste Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Há sObre a mesa requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

:S: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 547, DE 1965 

Nos têrmos do art. 42 do Regimento In
terno, requeiro 30 dias de licença para tra
tamento de saúde, de acOrdo com o atestado 
médico junto, a partir de 16 do corrente. 

Sala das Sessões, 12 de agOsto de 1965. -
Barros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondin): 

Não há oradores Inscritos. Lembro aos 
Srs. Senadores que, hoje, às 21h30m teremos 
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Sessão conjunta do Congresso, para apre
ciação de veto presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou en
cerrar a Sessão, designando para a próxima 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n. 0 24, de 1965, originá
rio da Câmara dos Deputados Cn.0 227-A/65, 
na Casa de origem), que aprova o Convênio 
de Cooperação Social, assinado no Rio de 
Janeiro a 11 de agôsto de 1964, entre o Bra
sil e a Espanha, tendo Pareceres favoráveis, 
sob n.0s 975, 976 e 977, das Comissões: de 

Relações Exteriores; de Legislação· Social, e 
de Finanças. 

2 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n. o 56, de 1964, de autoria 
do Sr. Senador Bezerra Neto, que determina 
o número m!Ilimo de reuniões do Conselho 
.Deliberativo e do Conselho consultivo da 
SUDEPE, e dá outras providências, tendo 
Pareceres contrários (n.0s 962 e 963, de 1965), 

das Comissões de Constituição e Justiça. P 

de Agricultura. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 20 
minutOs.) 



117.a Sessão da a.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

enn 13 de agôsto de 1965 
PRESID~NCIA DO SR. GIJ.BERTO MARINHO 

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

Goldwasser Santos- Oscar Passos
Lobão da Sllveira '...!. Joaquim Parente 
- Manoel Dias - Menezes Pimentel -
Wllson Gonçalves - Manoel Villaça -
Heribaldo VIeira - Júlio Leite - Aloysio 
de Carvalho - Josaphat Marinho - Au
rélio Vlanna - Gllberto Marinho - Be
nedlcto Valladares - José Feliciano -
Pedro Ludovico. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Marinho) : 

A lista de presença acusa o compareci
mento de 17 Srs. senadores. Havendo nú
mero ·tegal, declaro aberta a Sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2.0-Secretário procede à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que é apro
vada sem debates. 

o Sr. 1.•-secretário lê o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPCTBLICA 

Restltulçio de autógrafos de projetos sa.n
clonados 

N.0 319/65 (n.• de origem 589;65) - autó
grafos do Projeto de Lei n.• 130/65 (n.0 

2.890-B/65, na Casa de origem), que conce
de pensão especial de Cr$ 33.000 (trinta e três 
mll cruzeiros) mensais à viúva e fllhas de 
Manoel Gomes da Silva; 

N.0 318/65 (n.• de origem 588;65) - autó
grafos do Projeto de Lei n.• 160/64 <n.0 

2.696-B/61, na Casa de origem), que concede 
pensão especial a ex-aluno da Escola Téc
nico-Profissional "Almirante Ferraz" do Cen
tro de Armamento da Marinha, do Ministé
rio da Marinha. 

Submetendo ao Senado a Indicação de 
nome para carro cujo preenchimento de
pende de aprovação dessa Casa do Con
gresso 

MENSAGEM 

N. • 3ZO, DE 1965 
(N.• 590/65, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Na forma do artigo 22, § 2.•, da Lei n.• 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tenho' a 
honra de submeter a Vossas Excelências· a 
indicação do Sr. Moacyr Araújo Pereira, 
para o Conselho Superior das Caixas Eco
nómicas Federais, na vaga aberta com a 
exoneração do Sr. Ignáclo Loiola Costa. 

Erasilla, em 11 de agôsto de 1965. - R. 
Castello Branco. 

"CURRI.COLUM VITAE" DE 

MOACYR ARAúJO PEREIRA 

Nascido em São Luis do Maranhão, em 13 
de fevereiro de 1909. 

2. Ingressou no Ministério da. Fazenda, 
como escriturário, por concurso de provas, 
em 31 de junho de 1930. Presentemente exer
ce o cargo de Oficial de Administração. Em 
1933 formou-se em Direito, pela Universida
de do Brasil. Tem o diploma de Contador. . 

3. Durante a sua carreira exerceu as fun
çõesde Chefe de Seções da Recebedoria Fe
deral, Sllbdiretor das Rendas Internas, Che
fe de Serviços da Recebedoria Federal, Ins
petor-Chefe dos Serviços de Coletoria, Auxi
liar de Gabinete da Dlreção-Geral da Fa
zenda Nacional, Procurador-Representante 
dn Fazenda Nacional nas Câmaras do 1.0 e 
2.° Conselhos de Contribuintes, Diretor da 
Recebedoria Federal no Estado da Guana-
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bara, Dlretor-Tesourelro, Diretor de Trans
portes e Dlretor de Vendas da Companhia 
Siderúrgica Nacional, Assessor do Ministro 
da FaZenda atual e membro do Conselho 
Fiscal da Petrobrás. 

Ex-Professor de Direito Tributário nos 
Cursos do Minlstério da Fazenda. Livros pu
bUcados: "Questões Fiscais" e "ImpOsto de 
Consumo", .em 4 volumes. 

Verifica-se dos seus assentamentos pes
soais que: 

a) nada consta nos mesmos que o desa
bone; 

b) foi diversas vêzes elogiado pelo desem
penho das funções e comissões que 
lhe foram .. cometidas; 

c). é casado. .. 

Gabinete do Minlstro da Fazenda, 30/7/65. 
- (a.) Domingos Marques GreUo, Chefe do 
Gabinete. 

(A Comissão de Finanças.) 

OFlCIOS 
, .Oficio n.• 923,. de 10 do mês em curso, do 
Sr. Minlstro-Presldente do Tribunal de Con
tas da União - comunica haver aquela 
Côrte ordenado a anotação do ato corres
pondente ao Decreto Legislativo n.• · 65/65. 

DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA. DOS 
DEPUTADOS, COMO 'SEGUE: 

GP/0/335/~5 

Brasllla, 11 de agOsto de 1965. 

·I;Jenhor Presidente : 

Tenho a honra de acusar o ·recebimento 
dei ·oficio de V. Ex• S0/102, datado de 6 de 
. agOsto de 1965, no qual assinala o fato de 
. que o Senhor Presidente da Repúbiica, ten
do em vista que o Congresso Nacional não 

.. apreciou no prazo de sessenta dias o Projeto 
de ·Lei que Institui o nOvo Código Eleitoral, 
o sancionou no texto inicial, deixando de 
. adotar· o que resultara d~ trabalho das .duas 
.!Jasas. 

; Nêle afirma, ainda, que, com êsse pronun
ciamento, Sua Excelência definiu a inter-

pretação que dá ao prazo estabelecido no art. 
4.0 do Ato Institucional, de considerar de 
sessenta dias o tempo total em que há de 
dar· a deUberação do Congresso sôbre os pro
jetas que encaminhar para a tramitação aU 
estabelecida. · · 

Assim, no propósito de Ir ao encontro do 
evidente desejo de. V. Ex~ de um melhor en
trosamento· Iio trabalho legislativo das duas 
Casas do Congresso, levo ao seu conheci
mento que no ·trigésimo dia da entrada do 
projeto na Câmara será comunicado ao s.e
nado se o projeto foi ou não definitivamen
te apreciado pela Câmara, para que, no caso 
negativo, . possa ser tomada a providência 
anunc!ÍI.da no seu oficio, de .Wclar o Senado 
o estudo da proposição. 

Sendo o que cumpria comunicar a V. Ex•, 
aproveito a oportunidade para renovar a v. 
Ex•• os meus protestos de elevada conside
ração e distinto aprêço. - Bllac Pinto, Pre
sidente da Câmara dos Deputados~ 

Ofícios de :U do .mês em curso do Sr. Pri~ 
melro-Secretârio da ·câmara dos Deputados, 
de remessa, para o arquivo do Senado, de 
autógrafos de projetas sancionados. 

Ofício n.0 2.129 - autógrafos do Projeto 
de Lei n.• 2.748-D/65, ·que define o crime de 
sonegação fiscal e dá outras providências; 

Ofício n.• 2.130 - autógrafos do Projeto 
de Lei n.• 2.750-D/65, que dispõe sObre o 
exercício da profissão de estatlstico e dá ou
tras' . providências. 

PARECERES 
PARECER 

N.•. 984, DE 1965 

da Comissão de Redação, apresentan
. do a· redação final do Projeto de Deereto 

· · Legislativo n.• 145, de 1964 (n.• 83-A/63, 
na"éasa de origem)~ 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 

A Comissão apresenta a redação final do 
·Projeto de Decreto Legislativo n.• 145, de 
W64 (n.• 83-A/63, na Casa de origem), que 
mantém o ato do Tribunal de Contas de
negatório de registro a têrmo aditivo, de 18 
de novembro de 1955, no contrato, de 28 



-341-

de dezembro de 1954, celebrado entre o Go
vêrno da República dos , Estados Unidos do 
Brasil e Jorge Aurélio Pôssa. 

. Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
- Josapbat Marinho, Presidente. - Heri
baldll Vieira, Relator. - Lobão da Silveira. 

ANEXO AO PARECER 
N.• 984, de 1965 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.•, da 
Constituição Federal, e eu, ............... , 
l'r!!~d~nte. do Senado Fediu.'al, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 

I DE 1965 

Mantém o ato .do rrlbunal de Con
tas denegatório de registro a têrmo adi· 
tlvo, de 18 de novimíbro de 1955, ao con
trato, de 28 de dezembro de 1954, cele
brado entre o · Govêmo da República 
dos Estados Unidos do Brasil e Jorge 
Aurélio Põssa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - !!: mantido o ato, de 17 de fe· 
vereiro de 1956, do Tribunal de Contas, de
negatório de registro ao têrmo aditivo, de 18 
de novembro de 1955, ao contrato, de 28 
de dezembro de 1954, celebrado entre o Go
vêrno da República dos Estados Unidos do 
Brasil e Jorge Aurélio Pôssa, para o desem
penho, na Escola Preparatória de Cadetes-do
Ar, da função de Professor de Português, do 
Segundo Ciclo Colegial. 

Art. 2.0 - l!:ste Decreto Legislativo entra
rá. em· vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

PARECER 
N.0 985, DE 1965 

da Comissão de Redação, apresentando 
, . ': a. redaçáo final do Projeto de Decreto 

LeG'islativo n.0 147, de 1964 (n.0 85-A/63, 
na Casa de origem). 

Relator: Sr. Herlbaldo Vieira 

.'A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.• 147, de 
1964 (n.• 85-A/63, na Casa de origem), que 

torna definitivo o registro feito sob rese 
pelo Tribunal de Contas, em 16 de ag< 
de 1957, da concessão de melhoria de :: 
ventos de aposentadoria a A1mlr Figu· 
da Costa. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1: 
- Josapba.t Marlnbo, Presidente. - == 
baldo Vieira, Relator. -.Lobão da Silvei 

ANEXO AO PARECER 

N.• 985, de 1965 

Faço 'saber que o· Congresso Nacio 
aprovou, nos têrinos do art: 77, § 3.0 , da Co 
tituição Federal, e eu, ; ...... ; : ... ; ... ; . 
Presidente do Senado Federal, promulgc 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO.· 

N.• , de 1965 

Toma definitivo o reg'istro feito < 

reserva pelo Tribunal de Contas, e'-: 
de agôsto de 1957, da concessão . de D 

lborla de proventos de aposentadoria 
Almir Fig'ueira da. Costa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- !!: tomado definitivo o regia 

feito sob reserva pelo Tribunal de Cont 
em 16 de agôsto de 1957, da concesSão· 
melhoria de proventos de aposentadoria 
extranumerá.r!o, guarda, referência 20, 
Ministério da Justiça · e Negócios Interior 
A1mlr Figueira da Costa. 

Art. 2. o - i!:ste Decreto Legislativo e 
trará. em vigor na data de sua publ!caç< 
revogadas as disposições em contrário. 

PABECER 

N.0 986, DE 1965 

da Comisaáo de Redação, apresenta 
do a. redaçáo final do Projeto de Lei 
Senado n. 0 49, de 1963. 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 

A Comissão, acolhendo emenda de autoc 
do Sr. Senador Aloyslo de Carvalho, apr 
senta nova redaçfio final do Projeto de T 



-·342-

do Senado · n.• 49, de 1963, que autorizfl o 
Poder Executivo a editar as obras completas 
de Lúcio ,de Mendonça, e dá outras provi
dências. 

Sala das Sessões, em 11 de agôsto de 1965. 
-:- Josaphat Marinho, Presidente - Lobão 
da SUvelra, Relator - Heribaldo Vieira. 

ANEXO AO PARECER 

N.• 986, de 1965 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n.• 49, de .1963, que autoriza o 
Poder Executivo a editar as obras com
.Pietas de Lúcio .de Mendonça, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - Jl:· o Poder Executivo, pelo MI
nistério da Educação e Cultura, autorizado 
a organizar e Imprimir, por Intermédio do 
Instituto Nacional do Livro, uma edição 
completa das obras de Lúcio de Mendonça. 

Parágrafo único - O Instituto Nacional 
do Livro designará uma comissão de ho
mens de letra.S para coligir os originais a 
serem .editados, devendo, compulsOriamente, 
dela fazer parte um representante da Aca
demia Fluminense de Letras. 

Art. z.• - A edição a que se refere a pre
sente Lei, comemorativa do cinqUentenário 
da· morte de Lúcio de Mendonça, deverá ter 
c:aráter eminentemente popular .. 

Art. 3. 0 - Revogam -se as disposições em 
contrário. · 

PARECER 

N.0 98'7, DE 1965 

da Comissão de Redaçáo, apresentan· 
do a redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.• 15, de 1965 ·(n.• 205-A/64, 
na Casa de origem). 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Decreto Legislativo n.• 15, de 
1965 (n. • 205-A/64, na Casa de origem), que 
à prova o Protocolo Adicional ao Tratado· de 

1938, sôbre a Ligação Ferroviária com a Bo
l!vla, firmado em La Paz em 23 de julho 
de 1964. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 

- J'osaphat Marinho, Presidente. - Lobão 
da Silveira, Relator. - Heribaldo Vieira. 

ANEXO AO PARECER 
N.• 987, de 1965 . 

· Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, ·nos -têrmos do art. 66, n.• I, da 
Constituição Federal, e eu, .......•.•...• , 
Presidente do Senado Federal, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.0 , DE 1965 

Aprova o Protocolo Adicional ao Tra
tado de 1938, sôbre a Ligação Ferroviária 
com a Bolívia, firmado em La Paz em 
23 de julho de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - lt aprovado o Protocolo Adicio
nal ao Tratado de 1938, sôbre a Ligação 
Ferroviária com · a Bollvia, firmado em La 
Paz em 23 de julho de 1964. 

Art. 2.• - ltste Decreto Legislativo entra
rá em vigor na data de sua publicação, re~ 
vogadas as disposições em contrário. 

PARECER 
N.• 988, de 1965 

da Comissão de Redação, apresentan· 
do a redação final do Projeto de Resolu
ção n.• 69, de 1965, 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n.• 69, de 1965, que 
suspende a execução da alínea b, do § 2.0 , 

do art. 3.0 , da Lei n.• 5.917, de 26 de dezem
bro de 1961, do Município de São Paulo, Es
tado de São Paulo. 

Sala das Sessões, em 11 de agOsto de 1965. 
- Josaphat Marinho, Presidente. - Lobão 
da Silveira, Relator. - Herlbaldo Vieira. 
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ANEXO AO PARECER 

N.0 988, de 1965 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos têrmos do art. 64, da Constituição 
Federal, e eu, .................. , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.0 , DE 1965 

Suspende a execução da. alínea b, do 
11 2.•, do art. 3.0 da Lei n.• 5.917, de 26 
de dezembro de 1961, do Município de 
São Paulo, Estado de Sió Paulo. 

· Art. L • - 1!: suspensa, por inconstitucio
nalidade, nos têmos da decisão definitiva 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
em sessão de 18 ·de março de 1965, no re
curso em Mandado de Segurança núnle
ro .13.994, a execução da alínea b, do § 2.0 , do 
art. 3.0 da Lei n.• 5.917, de 26 de dezembro 
de 1961, do Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, que manda computar; no mo
vinlento econômico, o valor das mercadorias. 
transferidas de iun estabelecinlento para 
suas filiais, para efeito do pagRD1ento do 
inlpôsto de indústria e profissões. 

· Art. 2.•- Esta Resolução entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) : 

Está finda a leitura do Expediente •. 

Há oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Vascon
celos · TOrres. (Pausa.) 

·.Não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador José 
Guiomard. <Pausa.) 

Não está presente. 

. :rem a palavra o nobre Senador Manoel 
Dias. 

O SR. MANOEL DIAS: 

(Lê o seguinte discurso.) - Senhor Presi
dente, Senhores Senadores, nesta oportuni
dade em que tenho a honra multo alta de 

colocar~me ao lado dos demais representan
tes do poyo, nesta casa do Congresso, quero 
pedir a atenção de Vossas Excelências para 
a situação de meu pequeno Estado. Esboça
re!, por enquanto, o quadro geral dessa si
tuação, ·cujos aspectos particulares serão 
objeto de ulteriores pronunciamentos. 1!: certo 
que o Piauí não é desconheCido do Senado 
da República. Todo o Brasil está, hoje, le
vantado ' em estudos minuciosos e exatos. 

Nunca é demais, entretanto, que, em face 
do esquecinlento em que quase sempre .somos 
atirados, exponhanlos ao vivo a luta sem 
tréguas, que pelejRD1os, e o crescente desejo 
de Unla exi~têncla melhor que alinlentamos, 
justRD1ente como filhos da meSnla Pátria.. , 

Amadurecemos, deflnitivRD1ente, nessa 
luta. E, por isso mesmo, a pretensão de nos 
equiparamos às outras unidades da Fe
deração, a essa altura de nossa história, já 
tomou a forma de sentida aspiração, que 
haveremos de realizar, reivindicativBnlente. 

1!: que, Senhor Presidente e Senhores Se
nadores, há Unla década, aproximadamente, 
que nos integramos na vida social e econô
mlca do Pais. Antes, por uma sorte de de-. 
terminação das peculiaridades do Nordeste, 
e especialmente do meu Estado, encontráva
mo-nos intelranlente dissociados do resto 
do Brasil. Com Unla economia baseada na 
cêra da carnaúba e no babaçu, produtos que 
não interessavRD1 ao nosso comércio interno, 
pois não érRD1os Unl pais industrializado; 
ainda, o Plaui foi obrigado a apelar para o 
comércio externo. Desviava-se, assinl, do ca
minho que deveria seguir. Bem técnicos de 
economia, que outros Estados adquirirRnl, 
levando-os cada vez mais . ao concêrto na
cional, o Piaui isolou-se do próprio. Nordeste •. 

Essa fase passaria, naturalmente, como 
Unl ciclo. 

A deprc~laÇão daqueles produtos, em vir· 
tudé de fatOres coliliecidos, mudou o curso 
de nossa vida econômlca.· O desinterêsse a· 
que fomos jogados, com relação ao exterior, 
forçou~nos a procurar desenvolver outros re
cursos econômlcos, muitos dêles abandona
dos em face da primazia do comércio ex-
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temo, e a conseqüência mais notável dessa 
nova era foi exatamente a nossa participa
ção atlva no mercado nordestino. 

. Um estudioso de nossa. economia fixou es
tas observações: "Com a queda dos preç11s 
da cêra de camaúba, no final dos anos 
de 40, . a preponderância secular do. merca.cio 
externo diminuiu. A participação da produ
çãÓ extratlva vegetal, no processo de gera
Ção' da renda, reduziu-se progresslvamerité, 
pois os preços do babaçu. também cafram. 
Em face dêsse decUnio, a partir de 1948, ·o 
valor ·global do produto bruto da agricul
tura contraiu-se e só retomou os nivels an
teriores em 1951. Supe1·ou-se dai por diante, 
por cauSa do Incremento operado .na lavou
ra, principalmente dos produtos de consumo 
mais firme no mercado nordestino." 

. Ao mesmo tempo em que nos Incluíamos 
nQ .contexto do Nordeste, rumávamos tam
bém ao ·Sul do Pais, explorando o sistema 
rodoviário em pleno desenvolvimento. Esta-. 
beleceu-se, dêste modo, a integração da eco
nomia piaulense na economia nordestina, e, 
sem solução de continuidade, a sua Inte
gração cada vez mais acentuada na própria 
economia nacional. 

Se uma nação .define a sua grandeza pela 
Vinculação intensiva das· peculiaridades re
gionais ao complexo geral de sua fisiono
mia, realizando, assim, a sua unidade indis
pensável, pode o Plaui reivindicar as tomas 
do seu esfOrço desprendido em proveito do 
' ' .flrasll. 
· E como essa atitude se fêz com profunda 
reflexão sObre a nossa realidade, julgamos 
ter soado a hora plauiense. 

· Perfeltan'lente harmonizados, os Podêres 
da República conjugam suas energias no 
sentido de concretizar a politica econOmica 
do Govêmo, Pela primeira vez em nossa hls
~órla, num ambiente de ordem e de respeito, 
especialmente criado, nos voltamos para tra
balho tão essencial. A ·firmeza do nosso. di
rigente má.ximo e a compreensão de todos, 
até. o sacrifício, nos conduzirão a bom têrmo. 

· Essa orientação segura Institui, por outro· 
lado, o regime de equiparação das unidades 

federativas, até há pouco distinguidas como 
maiores ou menores. E o que o Piauí espera 
é precisamente · o· seu quinhão, conquistado 
por necessidade e por· merecimento, na· re
distribuição nacional· dos · benefícios êconO
mlcos. 

Mas o quadro que me propus delinear não 
estará. completo, se não disser das conse
qüências da Integração de que falei acima. 
Num estágio nOvo, numa experiência nova, 
na ordem econOmica, necessàrlamente pre
cisamos de. preparo técnico e cientifico, sem 
o 'que, debalde,. trabalharemos. 

No mundo moderno, totalmente dominado 
pela ciência e pela técnica, a atlvidade social 
não pode mais exercitar-se fora do conheci
mento exato .. Por isso é sensível a necessida
de de dotar-se o brasUelro dos meios impres
cindíveis para levar adiante a obra Iniciada . 

Nesse · sentido, defendemos a criação de 
uma Universidade para o · Plaui; Embora 
passemos, e Isso é, Infelizmente, a verdade, 
como o Estado menos desenvolvido, pos
sufmos as condições Indispensáveis à Uni
versidade. O povo clama por ela. A cultura 
local, coadjuvada pelo Poder Central, poderá 
provê-la. i!: por reconhecer a justiça e a 
lnadlabllldade dêsse empreendimento · que o 
Govêrno do Estado já. está esforç~do-se 
pela consecução urg~nte da Universidade do 
Plauf. 

Nossa ambição, neste particular, não é de
sarrazoada. Temos o testemunho dos órgãos 
mais altos da República de que as condições 
de existência de uma Universidade não fal
tam em nosso Estado. O Ministério da. Edu
cação e Cultura, mais uma vez, reportando
se, em relatórios, ao nosso melo cultural, o 
tem colocado à altura do que pretendemos. 

Três Institutos de ensino superior - a Facul
dade de Direito, já. tradicional, a Faculdac:le 
de Filosofia, que presta relevantes serviços à 

1 . ' 
educação, e a Faculdade de ·Odontologia -
podem ser apontados como prova eloqUente 
de nosso labor no mundo da cultura unlver
sltá.rla. 

O argumento de que temos o indlce maior, 
no Pais, de analfabetismo, não é convincen-
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te:- A erradicação dêsse mal tem sido o tra
balho constante do atual Govêrno. Cresceu 

' efetlvamente, a nossa rêde escolar; E, em 
breve, poderemos afirmar que aquêle fndlce 
se reduziu conslderàvelniente. A chaga so• 
clal terá' a sua- cura; 

Paralelamente, tem~se desenvolvido o en
sino secundário, hoje com bons educandárlos 
em' gÍ'ande. número de' mimlcfp!os. 

Todos êsses fatos mostram que nlío exage
ramos as. nossas ambições, quando pretende
mos,:uma Universidade. A Universidade do 
Pfauf · constitui, portanto~ 4 meta decisiva a 
ser atingida no mais próximo futuro. 

. . . . ' 

Senhor Presidente e Senhores· senadores: ,.. . . . 

· Com essas ligeiras considerações acêrca 
de. meu· Estado,· com as ·quais .marco o hon• 

· roso. contacto. com o Senado da República, 
peço-lhes simpatia e apoio para a nossa 
causa, que é justa. e Inadiável. (Muito bem! 
Muito bem!) . 

·comparecem ·mais os ·ars. Senadores: 

· ·José Gulomard ...:, Echnundo Levl -
Slgefredo Pacheco - .José Bezerra -
Péssoa de Queiroz ....:.. Silvestre Péricles 
..,.. Hermann TOrres - .Mem de Sá. 

O SB. PRESIDENTE (GDberto Marfnho): 
' ' . 

Não há malll oradores 1nscritos. (Pausa..) 

·A Presidência deferiu, hoje, o Requerimento 
'il.0 ,·546, apresentado ontem pelo Sr. Senador 
José Ermlr!o, solicitando Informações a. serem 
prestadas pelo Banco NRclonal de Habitação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.• 24, de 1965, ori

ginário da. Câmara dos Deputados (n.• 

227-A/65, na Casa de origem), que aprova 

o Convênio de Cooperação Social, assina
do no Rio de Janeiro a 11 de agOsto de 

1964, entre o Brasil e a Espanha, tendo 

, Pareceres favoráveis, sob n.•• 975, 976. e 

· · 977, das Comissões: de Relações Exterio• 

res; de Legislação Social e de Finanças. 

Em .discussão. (Pausa.) 

·,se. nenhum. sr. Senador. pedir a. palavra, 
:darei a d!Bcuss!!.o como encerrada. (Pausa..). 

. Está encerrada. 

·A votação fica. adiada. por falta. de quo
I'UIII. 

Item 2 

Discussão, em primeiro turno, do Pro· 
jeto'de.Lei do Senado n.• .56, de 1964, 
de autoria do Sr. Senador Bezerra· Neto, 
que determina o número mfnlmo de reu-

. nlões do Conselho Deliberativo e do Con
selho ConsultiVO da SUDEPE e dá outra.s 
providências, tendo Pareceres . contrá
rios (n.•• 962 e 963, de 1955) das Com!s· 
s6es de Constituição e Justiça. e de Agrl· 
cultura. 

Em . discussão. (Pa.UJa.) 

Se nenhum sr. Senador pedir a. palavra, 
darei a discUssão como encerrada. <Pausa.) . . 

Está encerrada. 

A votaç!!.o fica adiada por falta. de IIUO· 

I'UIII. 

Está esgotada. a. matéria da. Ordem do Dia. 

Não há oradores Inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encer
rar a presente Seàs!!.o, designando para. a 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.• 24, de 1965, originário 
da Câmara dos Deputados (n.• 227-A/65, na. 
Casa. de origem), que aprova o Convênio de 
Cooperação Social, assinado no Rio de Ja
neiro a 11 de agOsto de 1964, entre o Brasil 
e a Espanha, tendo Pareceres !avoráveis, sob 
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n.0 ' 975, 976 e 977, das Comissões: de Relações 
Exteriores; de Legislação Social e ·de FI· 

1 nanças. 

2 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n.0 56, de 1964, de autoria do 
Sr. Senador Bezerra Neto, que determina o 
número m!nlmo de reuniões do Conselho De· 
liberativo e do Conselho Consultivo da SU· 
DEPE.e dá outras providências, .tendo Pare
ceres contrários (n.0 • 962 e 963, de 1965) das 
Comlss!ies de Constituição e Justiça e de 
Agricultura. 

.3 

DlscussAó, em turno único, da redação fi· 
nal, oferecida ·peta Comissão de Redação em 
seu Parecer n. o 986, de 1965, do Projeto de 
Lei do· Senado n.0 49, de 1963, que autoriza 
o Poder Executivo a mandar editar as obras 
completas de Ldclo de Mendonça e dá ou
tras providências. 

•.. 4 

Discussão, em turno único, da· redaçlio fi· 
nal, oferecida. pela Comissão de Redação em 
seu Parecer n.• 985, de 1965, do Projeto de 
Decreto LegtSlatlvo n.0 147; de 1964, originá· 
rio da Câmara dos Deputados (n;0 85-.A/63, 
na casa de origem>, que m~tém autorizaçlio 
do registro, sob reserva, da concessão da me
lhoria de proventos de apoeentadorlai. ao ex
tranumerárlo, guarda, referência 20, Almlr 
Figueira da Costa, do Ministério da. Justiça 
e Negócios 'Interiores. 

lS 

Discussão, em . turno único, .da redaçlio fi· 
nal, oferecida pela Comlssli'J de Redação em 
seu Parecer n.• 987, de 1965, .do Projeto de 

Decreto Legislativo n.0 15, de 1965, originá
rio da Câmara dos Deputados (n.0 205·A/64, 
na Casa de origem), que aprova os textos do 
Protocolo Adicional ao Tratado de 1938, sO
bre llgaçlio ferroviária com a Bollvla, flnna
do em La Paz em 23 de julho de 1964. 

.a 

Discussão, em turno único, da redaçAo fi· 
nal, oferecidà pela ComlssAo de :Redaçlio em 
seu Parecer n. 0 988, de 1965, do Projeto de 
ResoluçAo .n.0 69, de 1985, que suspende a 
execução da letra b do 1 2.0 do art. 3.• da 
Lei n.• 5.917, de 26 de dezembro de 1961, do 
Municfplo de Slio Paulo, que manda com
P.utar no movimento econômico o valor de 
mercadorias transferidas de um eatabelecl
mento para suas f111als, para efeito do cál
culo do lmpôsto de inddstrlas e profiSsões, 
declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

~ 

DlscuasAo, em turno único, .da redac;io fi· 
nal oferecida pela Comisslio de Redação em 
seu· Parecer n. 0 964; de 1965, do Projeto de 
Decreto Legisla. ti v o n. 0. 145, de 1964, · originá
rio da Câma.ra dos" Deputados <n.• 83-A/63, 
na Casa de· origem>, que mantém o ato de
nega.tório de registro ao têrmo aditivo de 
contrato ceiebrado pelo :Min1stérlo da Ae· 
ronáutlca com Jorge Aurélio Pôssa, para, na 
Escóis Prepa.ratória de Cadetes-do-Ar, de
sempenhar a !unção de Professor de Por· 
tuguês. 

Está encerrada a Sesslio. 

(Encerra-se a Sessflo às 14 horas e 55 
mlnutol.) 


