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Processo Civil; discurso do sr.
· Aloysio de Carvalho • . . • . . . . . . . • .
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- Idem: dlsc. do Sr. Aurélio Vlanna

431

I

••••••••••••••••.••••••••.

- n.• 28,

ti

o o

O

o

I

..

o

O I

o o o o

O

o o O I

1

103

o o

428

441

- n.• 30, de 1964, que dispõe sõbre a.
regulartzaçll.o ·da propriedade da
terra, seu uso e dominlo .......•

340

- n.• 39, de 1964, que modifica os artigos 1.• e 13 do Decreto-Lei n.•
7.729, de 12/7/1945, que dispõe sôbre aperfeiçoamento, · especlal1za.ção, viagens de estudo e missões
de trabalho de servidores públicos
civis federais no estrangeiro •....

103

- n. 79, de 1964, que crls a Eecola.
Agrlc~a de Caconde, do Est. de
Paulo . . ......... ~ ..... ·......... .

429

- n.• 123, de 1964, que altera disposl·
434

- n.• 268,

de 1964- discutindo o-,
que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo :MVOP, crédito especial
para o fim que especifica; dlsc.
do Sr. Aloyslo de Carvalho . . . • .

O

{ 467

- n.0 123, de 1964 ....:.. discutindo o -,
que . altera dlsposttivo . do Decreto
n.0 4.014; de 13/1/1942, que regu.
lamenta a proflssio de ajudante
de despachantes aduaneiros; disc.
do Sr. Aloysio de Carvalho . . . . . . .

- Idem; dlsc. do sr. Jefferson de
Aguia:r.

477
479
{ 485

3, de 1964, que dispõe sõbre a
venda de bilhetes de Loterias Estaduais
-n.• 22, de 1964, que altera o Quadro
do Pesaoal da. Secretaria. dÓ Trl·
bunal Superior do Trabalho ••..
t.

- n.• 39, de .1964 - discutindo o -,
que dispõe sõbre aperfeiçoamento,
especla.llzaçio, Vúlgens de estudo
e missões de trabalho de servidores públtcos clvts federa.ls no estrangeiro; dlsc. do Sr. Antonio
Carlos . . ....................... _ .

- n.• 38, de 1963, que regula as ati'llidades dos representantes comerciais aut6nomos . . ............. .

- n.•

- n.•

22, de 19M
- discutindo o·. - '
.
que altera o quadro do Pessoal da
secreta.rta do Tribunal Superior
do Trabalho; dlsc. do sr. Jefferson de Aguiar .. .. .. .. .. .. . .. • .. .

493

- n.• 14, de 1963, que alter'!- o art.
64 do Código de Processo Civil .

- n.•

88, de 1963, encamlnbando a
votaçfio do substitutivo da CoDÚII·
sAo de Justiça. a.o -, que regula
as atlvldades dos representantes
comercia.ls autonomos; disc. do sr.
Att11lo Fontana .. .. . • .. .. .. .. .. •
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- n.• 143, de 1962, que a.utorlza o Poder Executivo a ceder ao Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro,
para lnstalaçio de sua sede; o edi·
ficlo onde funciona o MVOP . . . .

tlvo do Decreto n.• 4.014, de 13·1·
1942 (regulamenta a proflssio de
ajudante de despachantes adua-

neiros) .................. ,·, ..... .
157

de 1965 - discutindo o -, ·:·-.;.
que altera o art. 4.0 da Lei n.• ···
2.391, de 7/1/1955, que fiXa os efetlvos das FOrças Armadas em tempo de paz; dlsc. do Sr. Aurélio
Vlanna. . . . .. .... .. . .. .. .... .. .. .
384

- n.• 135, ·de 1964, que Isenta de lm·
postos e taxas, por 5 anos, todos
os produtos de origem animal e
. vegetal oriundos da área. geo-econômlca do Distrito Federal .....
- n.• 230, de 1964, que revoga o a.rt.
510 da ConSolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei n.• 5.452,
de 1/5/1943 . • .................. ..

430

441
{
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- n.o 281, de 1964, que autoriza. c:Uplomad08 por escol88 superiores .e
Semlnârioa Ma.lores a lecloiiiil', em
caráter precário, em estabelecimento de . ensino m~dlo, Bltuadoa

:
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. ..
476

- n.0 261, de 1964, que dlsp(le !!Obre
a reorg~mlzaçAo do Museu Impe. rlal, . criado pelo Decreto-Lei n.•
2.096, de 29/8/1940 .. .. .. .. .. .. .. •

da DeclaraçAo universal dos DI~
reltoa do Homem" .. .. .. .. .. .. .. . •· 352

- n.• 268, de 1964, que. autoriza. o Po-
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.;_ n.o 284, de 1964, que assegura a ·
l.sençio elo . ImpOsto de renda e
ad1clona1 às lndústrlaa de benefk
elemento· e de artefatoa .de borra-.·
cha e .às de beneficiamento .e .tecelapm de juta,. 1ocall•ad88 na { 258

AIIIIII'MIP. • • .............. : .. .. ..
- n.• 318, de 1964, que concede lsençAo de lmpostoa de lmportaçAo e
.tax88 aduanelraa para a Importa. çAo de um órsAo eletr6nlco e demala· equlpamentoa doad08 t. MI·
tra Diocesana de ·santa· cruz do
Sul, Estado ·do Rio Gr~mde do Sul

.,

- .n.• 10, de 1985, que acrescenta parágrafo ao art. e.• da Lei n.• 4.096,
de 18/7/1982, que dlsp6e s6bre a
taxa a que ficaram' sujeitas 88 en·
ttdades que eXploram apost88 sO·
bre corridas de' cavalos ..........
- n. 12, de 1965, que dá a denoml·
naçAo de "Prefeito Emillo Sestl"
à. barragem de "Fumas do Segrêdo, no Rio Jaguar!, no Rio Grande
do Sul ........................... .

- n.• 22, ·de .1965, que dá a denomi·
naçAo de "Marechal Rondon" ao
aeroporto que serve às cidades de
Várzea Grande e Culabá, · Estado
de Mato Gr08So .. .. . .. .. .. .. .. ..
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485

- n.• 264, de 1964, que·111stltu1 o "Dia

der Executivo a. abrir, pelo Mlnls·
térlo da. VlaçAÓ .e Obraa Públicas,
crédito. ~peclal para o fim que especlftca

- n.• 15, de, 1965, que Isenta d'ls lm·
postos de lmportaçoo e de consumo equipamento telefOnico, a ser
Importado' pela Cla. TelefOnlca de { 442
Campo Grande, Mato Grosso . . . · e
476

::!

- n.• 23, de 1985, que dispõe sóbre
08 cursos de teatro e regulamenta
88 categorias profls&lonals correspondentes . . .... : ............ .'.. . · 382
- n.• 25,. ele 1965, que autoriza. o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério. da Guerra, crédito · especlal
para o fim que ·especifica ...... .

383

- n.• 27, de 1965, que determina a
lnclusl.o da especlall•açoo ele ·Engenheiro Florestal na enumeraçoo
do art. 16 elo Decreto·Lel n.• 8.620,
de 10/1/1948 .................... .

493

- n.• 28, de 1985, que altera o art ... ·
o&.• da Lei n.• 2.391, de '1/1/1955,
que flxa 08 etet1v08 das FOrças { 384
Annadas em tempo de paz . ; . • • . 392
468
- n. 28, de 1965, que dlap6e sObre a
elevaç4o do capital da. Fábrica
Nacional 'de Motores, e dá outras

provtdênctaa .
493
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- n.0 80, de 1966, que autoriza. o Po·
der Executivo a abrir, ao Mlnisté·
rio da EducaçAo e· Cultura., crédi·.
to especial para. custear 88 despeeaa com obraa de recuperac;Ao do
imóvel Bltuado no Estado da. Guanabara, na. pra.la. do Flamengo .•

156

- n.• 31, de 1965, que considera morto em defesa do. ordem, das lnsti·
tuições e do regime o Major-Aviador Rubens Florentino Vaz ..... .

'392
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- n.• 41, de 1965, que autoriza. o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério. da. Via.çio e Obras Públicas,

- n.0 32, de 1965, que Institui o "Dia.
Nacional do Ex-Combatente" .. , •
- n.0 33, de 1965, que complementa
a Lei n.0 3.917, de 1417/1961, que
"reorganizou o Ministério das Relações Exteriores" ............... .
- n.o 34, de 1965, que concede pensão especial aos beneficiários dos
Congressistas que tiveram seus
mandatos ca.s.sados, dos servidores
públicos e autárquicos e dos empregados de sociedades de economia mista, demitidos em decorrência do ato Institucional ......•...
- n.o 35, de 1965, que dispõe sôbre o
segurO de crédito à exportação .•.
- n.• 36, de 1965, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Aeronáutica, o crédito especial. de Cr$ 103.806.000, para o fim
que especifica .................. ..
- n.• 37, de 1965, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito .especial de. Cr$ 500.000.000, para o
fim que especifica ............. ..
- n.0 38, de 1965, que autoriza. o Poder Exec~tivo a.. abrir, .pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito especial no valor de Cr$ .......... .
15.480.000.000, para. cobrir a. diferença. nas aquisições ca.mbia.ls para a lmporta.çio de material a.eronáutico . . ....... ·............... .

108

213

109

- n.• 43, de 1965, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Minis·
tério da JuStiça e Negócios Interiores, crédito éspeeial para o fim
que especifica. .. .. . .. . .. .. .. .. . ..

213

110

- n.0 44, de 1965, que prorroga os a.rt!gos 78, 79 e 80 da. Lei n.• 498, de
28/ll/1964 . . ................... ..

213

113

- n.• 45, de 1965, que a.utoiiza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Vla.çio e Obras Públicas,
créditó especlál destinado ao refôrço do Fundo da Marinha. Mer-

cante . . . . :. ....

113
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- n.• 40, de 1965, que altera dispositivos da Lei n.• 4.284, de 20-11·
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- n.• 42, de 1965, que autoriza a
abertura, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores; de cré- · ·
dito especial pará o fim que espe-

cifica ...................,. . . . . . . .

- n. 39, de 1965, que autoriza. o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Via.çio e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ ....... .
2.300.000.000, para. o fim que men~ ·: .· ..
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214

- n.• 46, de 1965, que Isenta. de Impostos de lmporta.çio e outras .
contribuições fiscais os bens adquiridOs, m~ia.nte · doa.çio, pelas
dedicam, sem
InstitUições que
flna.lidil.de lucrativa, à presta.çlio
de assistência médico-hospitalar .

214

- n.•, ,7, de 1965, que dispõe sôbre
concessão de aUXilio compensatório a municfpios novos, autoriza
abertura de crédito especial, e dá
outras providências . . . .. .. .. .. .. ·

215

- n.0 48, de 1965, que dá a. denomlnaçio de "Usina Governador Jorge Lacerda" à usina termelétrica.
de Caplvari - Tliba.rio, Estado de
Santa. Catarina. -, construido. pela
SOTELCA , . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. ..

215

- n.• 49, de 1965, que autoriza. o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da .Aeronáutica, crédito especial para os fins que especifica. .

216
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- n.0 50, de 1965, que Isenta. dos impostos. de importação e de consumo equipamento de televiàAo des- ..
tlnado à Rádio Difusora SAo Pau.. lo S. A.......................... · · 218
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...., n.o 59, de 1965, que autoriza. o Po. · der Executivo a abrir, pelo :MiniStério da Fazenda - Conselho Nacional de Telecomunicações por Satélites ·• ; .. • . . . . . . . . . . •. . . •

501

:._ n.o 51, de 1965, que ai4torlza .o ~o
- n.0 60, de 1985, que revoga. .o art..
der Executivo a ·abrir, pela 'Presl2.0 da Le(n.o 1.024-A, de 29/12/49,
dênc!& da República, :crédito espepara o fim de pOSsibilitar o apro- .
cial para atender a desPesas que
veltamento pelo próprio :Ministério. ·
especlftéa,. , a cargo do . E8tadoda Marinha . da área. de · terreno .
Mator das FOrças Armadas ,·. :.. • 218
onde hoje se loca.llza .a Escola. de
Aprendizes· de :Marinheiros .da Ba- n.0 52, de 1965, qüe ~~tortm a
hla e suas dependências, .em Sal• ·
abertura de créditOs espec!á.IS, a.
vador .. .-· ...~ ... ~~.· ..... ~· ....... -~ ... ··· 501
diversos Mlillstérlos. . ;· •, .. ~ ...... · . 384
~ n.0 54, .de. 1965, que fixa os valO- .n.0 61, de . 1965, . que autoriza a
. res para. os sfmbolos do Quadro da. .
abertura., pelo MIC, crédito espeSecreta.rla. do .Tribúnal · Regional
pecla.l destinado. à recuperaçAo do
. do Trabalho da 2.• RegiAo :...... · 445
edlffcio da Pl'aça :Ma.uâ, 7, riâ' cl~
- n.0 55, .de 1965, que autoriza. o Podade do Rio de Janeiro ..... ~ . ..
501
der Executivo a. abrir, pelo :MVOP,
,., ...'.,
crédito especial, deSÍlnâdO ao pa- n.o 118, de 1965, que autoriza, o P~ , ..,
gamento de lnsa.lubridatte .aos àsder Executivo a abrir, pelo :MVOP, :·
aoclados. do sindicato dos· Operá~·
· - DNER -, crédito especlat para ·
.rios Navais do Rio i:le Janeiro e de
serviços rea.llzadàs, em navios · do ·
conclusAo das .. obras rodoviárias
Lólde BraBuelro, por estÍI.Ielroa· nada BR-71, trecho do Trevo Ituiu- :
clonâis· •.• ,;,;.•,.,.,; .. ;.:·.... ; .... · 499
taba, Estado de Mlnas·Gerals .... · · 351
. ,,
'
- n.0 56, de 1965, que' tilentâ de im~ .
PROJETO
DE
LEI
DO
SENADO
·
postos de !mportaçAo e outras contribuições flsêa.ls .o8 gêneros, mer- n.o 45~ ' de 1963 ·_.. discutindo .o ..:..,
cadorlas ·e eciuiPa.mentos ·doadas ou
que dlsp6e sObre a reduçAo de. 50%
lmportâdos para a. conítíl'diÔ Nados :fretes d~ Rêde ·FerriÍvlárla.
cional de AliiD.entaçAo, · quer · por
. . .Fe~ ·
organizações ·interilaclona.ls, ·quer •
dera.l .s.A., para .. aci. ,,u..bos, fert111por .governos ·estrangeiros · , .... , .
500
zantes e forragens; .. dlsc. do Sr .
0
..., n. 57, de 1965, que estende .aos re~
Aurélio· -Vianna, · ~..'~ ..... ~-.,; ... ·... i
, 436
· manescentes da extinta. · PoliCia
- n.0 31, 'de 1984 - discutindo o -,
Militar· do ex-TerritóriO do · Acre
que dispõe sObre a eqUiparaçAo, ao
os beneflclos .do a.tua.l Código de ·
crime de contrabando ou descaml· .
Vencimento& e Vantagens dos MInho, o deslocamento de café para.
lltares· . . · .~ ... ~.~ ...... .- .. ·....... .
500
destino diferente :. do autorizado
-: n.0 58; de 1965, que autoriza. o Popelo me;. di!ÍÕ:-ido Sr. Aloysio de
203
. der Executivo a. abrir, pelo MEC,
Carvalho . . ~~·.:. .................. .
204
crédito especial para. atender às
{ 277
despesas relativas ao enquadramento do pessoal da Universidade
- Idem; discurso do Sr. cattete PI·
da Bahia . ...................... .
500
nhelro .......................... .
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- Apresentando emendas ao -, que
dispõe sôbre a equlpa.rp.çl!.o, ao
crime de contro.ba.ndo ou desca.mtnho, o deslocamento .de café para
destino diferente · do autorizado
pelo IBC; disc. do sr. Vicente
Augusto .•..... ; ........•.......

- n.• Sl, de 1964, que. dispõe sObre a
equipa.rp.çã.o, a.O crime de contraba.ndo ou desca.mlnho, o desloca-'
mento de café para destino dlfe- { 202
·rente do autorizado pelo IBC • • •
258
.
277
279

- n.• 14, de 1965 - enca.miriha.ndo a.
votaçl!.o do -, que estabelece prlo·
rldade para estudos de enillnc mé·
dlo gratuito; dlsc. do Sr. Aurélio
Vianna ........................ .

331

-Idem; dlsc. do Sr. Edmundo Levl

330

-Idem; disc. do Sr. Eurico Rezendll!

329

- Idem; dlsc. do Sr. Jefferson de
Aguiar . . . . ...................... .

333

-' n.• 26, de 1961, que transforma a
Funda.çl!.o Brasil Central em ór·
gl!.o da. Admlnistra.çlí.o Federal .••
- n.• 28, de 1963, que dá ao aeroporto de Mana.us a denom!na.çAo de
Aeroporto AJurlcaba ....•. , ....•.

352

1964, que dlsplle sObre a.
proflsslí.o de protétlco dentário. .

UnlAo ......................... .

200

494

- n.• 128, de 1963, que eleva o Território Federal de Rondônia à cateria de Estado • . .. .. . .. .. . .. .. .. .

354

- n.• 155, de 1963, que estabelece a
Cla.sslflcaçl!.o de Contas pa.ra as
emprêsas industriais que têm por
objeto a fabrlcp.çAo e montagem
de velculos automóveis .......... , . .. 356

541

- n.• 24, de 1964, que cria o registro
para tOdas as transaçOes de com428

.ü1

- n.• 79, de 1964, que proibe a utlllzaçl!.o de madelra.s de lei para
tra.nsformp.çl!.o em. carvl!.o .. . . • . • . • · 357
- n.• 2, de 1965, que assegura facllldades para. o exerc!cto do direito
de representp.çl!.o ................ .
- n.• 14, de 1965, que estabelece prioridade pa.ra. estudos de ensino médio gratuito .................... .

105

- n.• 127; de 1963, que modifica o
§ 3.• do art. 30 da Lei n.• 3.807, de
26/8/1960 ....... o.

- n.• 175, de 1963, que dispõe sObre a.
contagem de tempo de servidores
requisitados 'pelas Sociedades de
Economia Mista . . .. .. .. .. . .. .. .

- n.• 39, de

- n.• 69, de 1964, que aplica a correçlí.o monetária. nos débitos .da.

- n.• 45, de 1963, que ·dispõe sObre a
reduçAo de 50% deis fretes da. Rê·
de Ferroviária Federal ·S.A., para.
adubos, fertilizantes e. forragens .

o o •••••••••••••
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206
329
{ 335

- n.• 27, de 1965, que estabelece normas. sObre o crédito de rela.ção de
emprêgo autortza.tlvo do pedido de
falência e modifica o Decreto~Lel
n.• 7.661, de 21/6/45 ............. .

64

,.:. n.• .21;1, de 1965, que Institui o curso artístico no ensino técnico de
grau médio, modificando a lei que .
fixa as Dlretrlzes e Bases da Educação Nacional .. ... .. .. .. .. .. ...

117

- n.• 29, de 1965, que eleva o valor
do depósito prévio para o fim de
recurso na. Justiça do Trabalho

· 185

- n.• 30, de 1965, que disciplina o reglstro no IBR.A dos acOrdos. convênios ou contratos com objetlvos
agropecuárlos, ou de lnterêsse de
politica agrária, sem a obrlga.torledade de exo.me pelo Tribunal de
• 'o •••• ' •••••••••••••

243
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- n.• 311 de. 19651 que torna extensl~
vo aos funcionários públicos civis
da. Un!Ao1 .ocupantes: de cargos pa~
ra. cujo exercfclo .seja exigido · di" ·· ·
·ploma. especifico .de nivel untversi• ·
tárlol o disposto no Lei n.• 2.8881
409
de 20/12/1955 .............. ~ .. .. .

- n.• 28, de 1965, que ·suepende a
vigência. doa arts. 7.0 , 17 e. 29 da.
Lel n.• ·534, de 31-12~1948, do Rio
Grande .do Sul, ·declarados lneons-·
t1tuclon&ls pelo STF .... , . ; .. . .. • ' 552

I

- n.• 321.de 19851 que declara de ut1Udade púbUca o :'Instituto Bom
Pastor", de ·Aria.ntrideua; Estado
do Pará •.• ,; ....... ; .• .".. ;', .... :.. . 465
..

PROJETO J)E RESOLUÇAO
N.0 38; DE 1985.
..
.;;.. Emitindo parecer I pela. ComJss4o
de Conatitulçfto e Justiça., sObr.e ·o
-, qti~ 8lterà a.rt. 76 do Hkgt' .. mentà ' Interno; dlsc; do .sr. Bé- ·
146

147

·

.,- Discutindo o -, que altera. o a.rt.
· · 76 do· Regimento Interno; dlsc. do
Sr. Heribaldo VIeira. , ....... , ... ;

_148
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- n.• 24, de . 1965, que _auepende a.
vigência. do a.rt. ·34 da. Lei Federal
·. · n.• 492, de 30·8-1937, declarado
Inconstitucional pelo STF .••••.. ;
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...::. n.• 32, de 1965, que . suspende . a.'.
execuçio da. Lel n.• 879, do Estado
de Santa Catarina.,. de 11-4-1963,
deClarada. Inconstitucional .· p e 1 o
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- n.• 37, de '1965, que sUspende 'a. . '!
execuç4o daâ LeiS n.oa 2. 065 ; e · ·
2. 086; de 1957, do Estado de Álagoa.s, declaradas Inconstitucionais
Pelo. S'l'F .. ,'. ·.· ............... -. ..... · 350

- n.• 38, de 1965, que altera. o a.rt. 76 { 56
. 551

'
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o..

- n. • 26, de 1965, que suspende a
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39.a Sessão, da a.a Sessão Legislativa, da 5.a Legislatura, .
em 3 de maio de ·1965
PRESIDINCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E ADALBERTO .SENA
Às 14 h.oros e· 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Oscar Passos - Arthur Vlrgllio - Cattete Pinheiro - Lobão. do Silveira - Menezes Pimentel Vicente Augusto - Argemlro de Flguel·
redo - Pessoa de Queiroz ~ José Ermlrio - Aloysfo de Carvalho- Faria Tavares - Nogueira do Gamo - Lopes da
Costa- Bezerra. Neto- Adolpho Franco· lrfneu Bornhousen Daniel
Krleger.
O SR. PRESIDENTI !Nogueira da Gamai:
A listo de presença acuso ~ comparecimento
de IS Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberto o
sessão.
Vai ser lido o Ato.
O Sr. 2.0 -Secretórlo procede à leitura
do Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDINTI !Nogueira da Gamai:
Em discussão o Ata .
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesma, dó·la·ef por aprovada. (Paulo.)
· Estó aprovado.

.

O Sr.

.

1. 0 -Sec~etórlo

lê o seguinte

EXPEDIENTE
ME~SAGENS

MENSAGEM
0

N. 84, DE 1965
(N.o 238/65, no origem) .

Do Sr. Presidente do Repúblico, dotada de
29 de abril. - Restitui, após promulgação,

dois dos autógrafos referentes às partes man·
tidas pelo Congresso. Nacional, após veto pre·
sldencfal, do projeto que se transformou na
Lei n.0 4. 503, de 30 de novembro de 1964,
que institui, no Ministério do Fazendo, o ca·
dastro-geral .de pessoas juridicos, cria o Departamento de Arrecadação, e dá outras providências.

MENSAGEM
N.0

85, DE 1965
(N. 237I 65, no origem)
0

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honro de comunicar a Vosso. Excelência que, no uso das àtribuições que me conferem os artigos 70, § 1.0 , e 87, 11, do Constituição Federal, resolvi negar sanção ao Pro·
jeto de Lei da C6maro n.0 1. 108-C/63 (no
Senado, n.0 09 I 651, que disciplino o pagamento das quotas dos Impostos de renda e de consumo devidas aos. Munfc:ipios, par considerá-lo
contrórlo aos lnterêsses nacionais, em face dos
razões que passo o expor:
RAZOES: - O projeto em aprêço crio
para· a União certas obrigações que o Te'souro Nacional· não pode atender, uma
vez que concorreria poro comprometer se·
riamente o programa de recuperação fi·
nancefra do Pais.
Dispõe· o projeto que as quotas assim de·
vidas serão pagas integralmente e de uma
s6 vez, no terceiro e quarto trimestres de
· cada ano, pelo cxator federal local ou
pela Delegacia Fiscal, responsabilizando
esses autoridades federais se ocaso não fizerem tais recolhimentos e determinando

-2oo Ministério da Fazenda que anualmente, após o encerramento do exercfcio financeiro, expeça instruções àquelas re·
partições, para reter suficiente receita ar·
recododa a fim de atender a ditos pegamentos.

PROJETO VETADO
DIKipllna o pogamento doa quota1 doa
lmpostaa de renda e de conaumo devi·
daa 001 Municiploa.

O Congresso Nocional decreta:

se

'
'
Art;•:1;~~:- As quotas"dos•lmpÍistos de renDevido às : dlflculdadês com que ·• ·de- .
fronte o Administração na. obtenção dé . do o: de co~sul'"o, devidos pela União aos Munlcfplos,' podôrça do disposto no Constituição
receita para as despesas norm.als dos seus
Federal,· serão· pagas, , integralmente, e de uma
~ssr~et só vez, no terceiro e quarto trimestres, respec;tlórgãos, êss~ pagamento não
· Ademais, de acôrdo com o sistema cantó- ~omente,, de, .. cada :ano, pelo, P<ator Federal
local, ou pela Delegacia Fiscal, do. Estado, sembll vigente e que 'tem próvado ser o que
pr,e que não houver reriortição arrecadadora
melhor atende ao~ propósitos da ~dminlsna localidade. ·. · . . . · · ·
· ..
.
•
, , .
.
•
.
·, •··
I
tração, não é admitida· o retenção da re·
§' 1.0 ·...;;. ~ .. facultado o · pagamento das
ceita· para pagamento· de despesa. Além
quotas em parcelas· mensais, tanto· seja do ln·
do, ;,ai~, umat~l providên~io, prlvarlaOo
terêsse do Munlc:i pio e decorra de expressa soprincipal setcir das finanças federais .de
licitação 'da Prefeitura. ':
·,: ·
um elemento substancial de contrôle, pois
,, : ":
·:i ; ',' '.. ·
I
' § 2. 0 ·.~
Exa~or Féderàl ou a Delegado
a ser feito o 'pagamento diretamente com
Fiscal, conforme fôr ·o càso, .Incidirá. em crime
a receita; ·nÕo chega~ia a~ conhecimento
Cie ' respcjn5obllidcidê,
não ' fizer
recolhidos autoridades céntralizodoras senão o
mento das somas devidas, com a correSponden", foto consumado;
te :comunicação : ao Prefeito, :'dentro dos ·pra-

6·

'

.

•

•

1,1",

o

se

Por outro lado, sabendo-se que ao irifclo
de um exe~cício financeiro não é 'possf·Vel ,adotar-se tôdas, OS, medidas lndispen~
. '' sóveis ao . registro
e'
distribuição
d~s ',•érécli·
' ..
'..
' ''
'· ..
tos arçomentórlos, uma tal· disposição .se
tornaria letra morta na lei.
'

I 1··,

. Está o Govêmo empenhado em· ~egulorl
zár essa participaÇão. dos M~nlcipla~' na
arrecadação dos citados Únpostos e estu~
da, juntamente com as outorldod~s .e as
entidades vinculados ào problema, novas
.
'
'
''
ii
.. _ .
medidas :que otenCiom aos respeitáveis ln. teri!sses dos municipalidades br~silelras,
em consonô~~io' ~o,;," .os ~I to; . lnt~ri!sses
nacionais.

São estas os razões que me levaram .o negar sanção ao projeto 'em couso, os quais oro
submeto à elevado apreciação dos !ienhores
Membros do Congresso Nocional.
Bras i lia, .em 29 de abril de 1965. Castcllo Branco.

(o) H.

o

zo.s referidos no artigo, ou até o. último dia do
mês, na hipótese do ~rágrafo ànterior~ ' : ....

, . Art. 2.0 ~. Dentro .. do prlmelr~ semestr~
de cada ano, o Prefeito Municipal enviará à
Delegacia · Fiscal, encarregada do pagamento
das quotas previstas no art. 15 da ConstituiÇão Federal, a compr~vação de que · fb, pe·
rente a Câmara de 'Vereadores, a · prestação
de:·coritas das·quantlcis réc'ebidas':no anô ante·
rior.
.. ,··/: . ·.,:
·.l'arágrafo único - Se não fôr . feita, no
prazo ·acima . estabelecido, :a.· referida comunl·
cação, o Delegado Fiscal oficiará ao Procurador-Geral do Estado, ou à .autoridade ~erres
pendente,· dando· clêricla' d~ fato para a ins·
tauração do proce~so, de .responsabilidade.
Art. 3. 0 - O , Ministério do Fazenda,
anualmente, Imediatamente após o encerro·
mente do exerci cio ·financeiro, expedi ró Instruções às Delegacias, Fiscais e Exatorlas Federais
no sentido do cumprimento desta Lei, determinando de forma especial a retenção suficiente
de receito arrecadada, para pegamento dos
quotas dentro dos prazos estabelecidos.

,,•'

í'

.,
,•

i:

:.

-3Parágrafo único - O Ministério da Fazenda, quando· das Instruções de· que .trata o artl·
go, resolveró s6bre. o suprimento de . recursos,
para qúe' as estações fiscais de arrecadação
deficiente cumpram rigorosamente ,as .obriga·
ções estatuldas nesta Lei,
. ·Art; 4.0 ~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. ·
Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em
contrórlo. ·.
·
' . . ·.
·
Senado Federal, em f9 de abril de 1965. _.;,
Comlllo Noguelro.da,Gama- Vlce-Presldente,
no exerclclo da Presidência.
À Comissão .Mista . Incumbida de relo·
tar ((~etO. · '
'',•

. MENSAGEM
.N.0 86,.DE .1965.

(N.o 240/65, na origem)

notional Law", em outubro de 1953. Diplomado pela Escola Superior de .Guerra em de·
zembro de 1963. ·
3. O Mlni~tro Milton Faria ingressou . no
Ministério dos Relações Exteriores como con·
tratado da Secretaria de Estado em 1933;
C&nsul ·de Terceira Classe ,em 1938; promovido a C&nsul de Segunda Cl~sse, por mere~ .
cimento, em 1944; promovido a Cflnsul· de
Primeira Classe, por antiguidade, em ·1,953;
Conselheiro em 1959; promovido a 'Ministro
de Segunda Classe, · por mereCimento, em 14
de outubro de 1961;
·

4. Durante sua carreira o Ministro. Milton
Faria exerceu. as seguintes funções: · Auxiliar
contratado em Hamburgo, em 1935; C6nsul
em Hamburgo, em 1938; Cflnsul em Lisboa,
em 194.1; C&nsul em Mólago, de 1944 .o
1946; C&nsui-Adjunto em Montreal, de 1950
a 1952; C&nsul em Boston, de 1952 a 1953;
Cflnsul de Primeira Classe em Boston, de 1953
a 1957.•

Senhores,,Membros do. Senado Federal:
·De 'ac&rdo com o preceito 'constitucional,
tenho a honra de submeter à aprovação de
Vossas Excelências· a· designação que · desejo
fazer do Senhor Milton . Faria, ocupante do S. Além . des5as funções, exerceu o Minls~
cargo de Ministro ·de 'Segunda Classe, da car· tra Milton Faria · as· seguintes missões e co·
relra de Diplomata, do Quadro de' Pessoal, missões: à disposição do Conselho de ImigraParte Permanente, do Ministério das Relações ção e Colonização, em 1940; ·Encarregado de
Exteriores, ria r~ exercer a função de Enviado Negócios em Mó1aga, em 1944; Chefe dá
Extroordlnório e 'Ministro. Plenlpotenciório do Divisão de Orçamenta do Departamento de
Brasil junto ao· .Gov6mo da República Popular Administração, de· setembro de ·. 1946 a feve·
da Hungria, .nos têrmos do artigo 24 da Lei relro de 1947; SecretÓrio dei 11 •Conferência
n.0 3.917, de 14 de julho de 1961.
Internacional Americana, em Bogotó, em mar·
. 2. . Os miÍrltos d~ Senhor Milt~n Faria, que ço de 1947; Representante do ltamarotl na
me' Induziram a escolhê-lo para o desempenho · Comissão Permanente de Exposições e Feiras,
dessa. elevado .função, constam da aneica lnfor· em 17 de maio de 1947; Chefe do Arquivo em
mação do Ministério das· Relações Exteriores. 1948; Professar de Prótlca Consular do CurBraslllo; em ·3 de maio de 1965. - H. so de Aperfeiçoamento de Diplomatas do his·
tltuto Rio Bronco, em 1950; Encarregado do
Cottollo Bronco;
', 1•,'
Consulado-Geral em Montreal, em' 1951; de·
·"CURRICULUM VITAE" .DO MINISTRO.
slgnado substituto do Chefe da .Divisão Con··
MILTON FARIA
sular, em 1957;' Chefe da Divisão Consular
do Departamento Consular· e de Passaportes,
Nascido em .Niteról, Estado do Rio de Ja- em janeiro de 1958; Professor de Prático
neiro, em 5 de junho cie 1912.
~ ·:
.Consular. cio Curso de Aperfeiçoamento de Di·
2. Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais plomatas do Instituto Rio Bronco,. em 1957;
pelo Faculdade de Direito de Nlter61. Diplo- à disposição do Chefe de Serviço de Assunmado pelo Instituto Rio Branco, no curso de tos ·Consulares e de Passaportes, de setembro
Aperfeiçoamento de Diplomatas, em 1948. de 1957 a dezembro do mesmo ano; Repre·
Membro do "Amerlcan Society of lnter· sentante do Ministério dos Relações Exterlo·

I:'
I,

\i;
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-4res na Comissão Incumbida de elaborar o
projeto de lei. sôbre a abolição de fatura con·
sul ar, em novembro de 1957.; designado para
dirigir o Setor de Imigração do Serviço de
Assuntos Consulares e de Passaportes, em de·
zembro de 1957;. substituto do ·chefe do Ser·
viço de Assuntos Consulares e · de Passap(lr·
tes, de fevereiro de 1958 a março. do mesmo
ano; Chefe . da. Divisão· Consular do Serviço
de Assuntos Consulares de . Passaportes,·. ~m
janel~o ·de 1958; designado Chefe' SubstiMo
do Serviço, de Assuntos· Consulares e de Pas·
saportes, em julho de 1958; Professor. de. Pró·
tica Consular no Curso de Aperfeiçoamento
de Diplomatas do Instituto Rio Branco, em
1958; Representante dó Ministério das Rela·
çães E?<terlores no Conselho Consultivo da Co·
missão de Marinha Mercante, em setembro de
1959; Representante do Ministério deis Relações
EXteriores na Subcomissão da COMBRATUR
sôbre simplificação e padronização· de normas
c. exigências para' a .entrada em território na·
clonai, em julho de 1959; designado para fazer
a lnspeção no Consulado Funerórlo .do Brasil,
em Ponto Fljo, em setembro de 1959; Delegado·
do Brasil. à V Conferência da. Divisão de Faclli·
tação da CASI, em RomCJ, em dezembro de
1959; Representante da Comissão do Ministério
das .Relações EXteriores n() Grupo de Trabalho
da Comissão de ,Marinha Mercante,. de nevem·
bro .a dezembro de 1959; Membro dCJ Comissão
para rever o atual Regulamento de Passapar·
tes, em setembro de 1960; Chefe do Deporta·
menta Consular, de ag6sto de 1961 a selem·
bro da mesmo ano; Membro do Grupo de Tra·
bolho da África, em março de .1961; Mem·
bro do Grupo de Trabalho de Combate ao
Contrabando, em março .de. 1961; Chefe do
Departamento -Consular e de . Imigração, em
outubro de 1961 ; Representante do Minlsté·
rio. das Relações Exteriores na Comissão En·
carregada de Estudar a Legislação s6bre Es·
trangeiros e da criação .do Departamento Fe·
deral de Imigração e Naturalização, em mar·
ço de 1962; Chefe da Delegação. do Brasil
à Sessão do Comitê Executivo ··e à XVI Ses·
são do Conselho do CIME, em 19 de março
de 1963; Membro do Grupo preparatório à
Conferência Internacional de Plenipotencló·

rios s6bre Relações Consulares em ·janeiro de
1963; Membro da Delegação do Brasil à XIX
Sessão do Conselho do CIME em abril de
1963; Chefe da Delegação do Brasil à Sessão
de Subcamltê · lntergovemamental para as MI·
grações Européias e· à XI Sessão do Comitê
Executiva do alto comissariado ·das Nações
Unidas para refugiados, em maio de 1964.
6. Dos a.ssentamentas pessoais do Minis·
tro Milton Faria verifica-se que:
a)

nada consta das mesmos que o desabone;

b) foi vórias vêzes elogiado pelo' desem·
penha dado às missões e comissões a
êle cometidas;
c)

é casado com a Senhora ·Marília Mabel
Leite Faria.

7. O Ministro Milton Faria é Indicado para
a função de Enviado EXtrciardlnórlo e Plenlpotenciórlo do Brasil junto ao Govilrno da Re·
pública Popular da Hungria,
· Secretaria de Estado, em
de
de 1965.
- Jorge .A. da S.ixa• Corr.a, ·Chefe da Dlvl·
são do Pessoal.
À· Comissão de Relaç.ões Exteriores.

MENSAGIM
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<N. 0 241/65, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal:
De ·ac6rda. com o .preceito canstltui:lonal,
tenho a .honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências. a designação que desejo. fazer
do Senhor Geraldo Eulólio do Nascimento e
Silva, ocupante do cargo de Ministra de Se·
gunda Classe, da carre,lra de Diplomata, do
Quadro do Pessoai,'Parte Permanente, do Mi·
nlstérlo dos Relações EXteriores, pCJrCJ exercer,
em comissão, a função de Embaixador Extr.aor·
dinórlo e Plenlpotenciórlo do Brasil junto ao
Govêrno da República Dominicana, nos têrmos
dos artigos 22 e 23, parógrafo 3;0 , da Lei n.O
3.917, de 14 de julho de 1961, e artigo 4. 0 ,
da Lei n. 0 4. 4 15, de 24 de setembro de 1964,
2, Os méritos do Senhor Geraldo Eulólia do
Nascimento e Silva, que me induziram a esco·

-5lhê·lo. poro ·o desempenho dessa elevado função, constam da anexa Informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, em 3 de maio de 1965. H.
Caatella Branca.
~'CURRICULUM

VITAE" DO MINISTRO
GERALDO EULALIO DO NASCIMENTO
E SILVA

Nascido em Paris, França, em 18 de fevereiro de 1917 (brasileiro de acôrdo com o artigo 69, n.o 3, da Constituição de 189 1)·

4 ,· Durante suo carreira, o Ministro Geraldo EuiáliÇ> do Nascimento e Silva foi designa·
do para as seguintes funções: Cônsul do Brasil
em Rosário, de fevereiro de 1949 a março de
1952; Segundo-Secretório em Tei Aviv, de
maio de 1952 a janeiro de 1954; Primeiro-Se·
cretário · no Vaticano, em 1958; Primeiro-Se·
cretário em Roma, em 1960; Minlstro·Conselheiro em Londres, em março de 1962; no
pôsto a partir de março do mesmo ano ..

5. Além dessas funções,· exerceu o Ministro
Geraldo Eulália do Nascimento e Silva as se2. Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais gulntes missões comissões: Secretário da Capela Faculdade de Direito da Universidade do
missão Brasileira de Codificação do Direito ln·
Brasil, em 1942. Membro da Sociedade Brasitemacional, em 1944; à disposição do Diretor·
leira de Direito Internacional, em· 1944 · Se- Geral do Conselho Federal ·de Comércio Extecretório do Boletim da Sociedade Brasileira de
rior, em 1945; à disposição dei Secretório-Gerol da 111 Conferência lnteramericana de RóDireito Internacional. Membro da "American
Society of lnternationai Law", em 1945. Didiocomunicações, realizada no Rio de Jàneiro,
plomadÓ pelo Instituto Rio Branco no curso de
em 1945; Auxiliar de Gabinete do Ministrei
Prática Consular e História Diplomática do
Pedro Leão Veloso, em 1945; à disposição das
Missões Especiais da Guatemala e da Nicará·
Brasil, em 1945, no de Prática Diplomática,
em 1947, no de História da Formação Terrigua à posse do. Presidente Eurico. Gaspar Dutorial do Brasil, em 1948, Membro da "lnter- tra, em 1946; Assistente de Professor de Di;
national Law Association". Professor Catedráreito Internacional Público, no Curso de Pretico de Direito Consular da Instituto de Direito
poração à carreira de .Diplomata, do Instituto
Rio Branco, em 1946, 1947' e 1948; ExomiComparado da Pontiflcio Universidade Catálica do Rio de Janeiro, em 1945. Membro odsnadar de Direito Internacional Privado no Curcritci do Instituto de Derecho Internacional de
50 de Preparação à carreira de Diplomata, do
la Focultod de Ciencias Economicas dei LitoInstituto Rio Bronco, em 1946; Secretório da
rol. Rosário, em 1950. Membro vitalício da
Delegação do Brasil à 211 Parte da Primeira
'~lnternationol Low Associotion" (Londres), em
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Uni1950. Membro do Ramo Brasileiro da "lnter·
das, em New·York, em 1946; Membro da Conationol Low Associotion". Professor do lns·
missão Brasileira de Recepção ao Senhor Gatltuto de Altos Estudos Internacionais do Unibriel González Videla, Presidente da Repúbllversidade de Paris, em 1954, Membro do Co·. ca do Chile, em 1947; Membro da Comissão
mitê Nacional de Direito Comparado, em
Brasileira· de Recepção ao Senhor Harry Truman, Presidente dos Estados Unidos da Amé1954. Professar substituto de Direito Internocicinol· Público, da ·Faculdade· de Direito Cânrica, em 1947; Examinador nas provas orais
dido Mendes, em 1955 •. Diplomado pelo Curso de Direito Internacional Privado do Curso de
Superior de Guerra, em 1955.
Preparação à carreira de Diplomata, do lns3. Ingressou na carreira de Diplomata co·
tituto Rio Bronco, em 1947 e 194B; Membro
mo Cônsul de Terceiro Classe, por concurso de ... da Comissão Brasileira de Recepção ao Senhor
provas, em 26 de ·maio de 1942; promovido a. · Battle Barre~; Presidente da República Oriental do Uruguai, em 1948; Secretório da CoCônsul de Segunda Classe, por merecimento,
missão Nacional de Codificação de Direito
em 1O de dezembro de 1945; promovido a Prilnterno'cional, em 1955; Membro da Comismeiro-Secretório, por antiguidade, em 9 de ]a·
neira de 1954; promovido a Ministra de Se- são de Recepção a Sua Eminência Reverendisgunda Classe, por merecimento, em 24 de ou- sima o Cardeal Aloisi Maseila, em julho de
1955; Auxiliar de Gabinete do Ministro de
tubro de 1961.

e
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-6Estado das Relações Exteriores, de novembro
de 1955 ·a julho de 1958; Chefe do Serviço
de Informações do Mlnistér!o das Relações
Exteriores, em agôsto de 1956; Membro do
Setor de Assuntos Juri dica~ da Comissão encarregada de elaborar as Instruções expedidas
à Delegação do Brasil à 11 Assembléia-Geral
d~s Nações Unidas, realizada em New York,
em novembro de 1956; Membro da Comitiva
do Ministro de Estado na sua visita oficial à
República do Peru, em novembro de 1957;
Assessor da Delegação do Brasil que. negociou
o Acôrdo sôbre Transportes Aéreos Brasil-Colômbia, em maio de 1958; Delegado do Brasil
nos ·negociações do Acôrdo sôbre Transportes
Aéreos entre o Brasil e a Venezuela, em· Cáracas, em junhode 1958; Membro da Comis·
são Organizadora do Programa Comemorativo
do Centenório do nascimento .de Clóvis Bevilacqua, em 1958; Assessor da Delegação do
Brasil à XXXII Reunião da OCP, à XXXIII do
Conselho e à X Conferência da FAO, em
outubro de 1959; Delegado-Suplente à 11 Sessão do Comitê Consultivo da Campanha Mun·
dial Contra a Fome, em Roma, de 17 .a 29 de
outubro de 1960; Assessor da Delegação do
Brasil à I Conferência ·Internacional de Pleni·
potenciórios sôbre Relações e Imunidades Di~
plomóticos, realizado em Viena, em 1961;
à disposição do Ministro de Comunicações dei
Tunísia durante .sua visita ao Brasil, em agôsto de 1961; Introdutor Diplomótico e Oficial
de Gabinete do Ministro de Estado, em 1961;
Encarregado de Negócios em Londres, de março de 1962 a abril do mesmo ano; Represen·
tante da Brasil à Conferência Internacional
parà a Prevenção da Poluição do Mar pelo
Óleo, em
Londres,
em abril de 1962.
.
..

6. Verifica-se dos assentamentos pessoais
do Ministro Geraldo Eulólio do Nascimento e
Silva que:
a)

não co~sto dêies qualquer noto que
o desabone;

bl foi êle diversas vêzes elogiado pelo
desempenho dado às missões e comissões que lhe foram cometidas;
: c) é casado com a Senhora Maria Hortêncla do Nascimento e Silva.

O Ministro Geraldo Eulólio do Nascimento
e Silva é Indicado paro ·exercer a função de
Embaixador Extraordinório e Plenipotenciórlo
do Brasil · junto ao Govêrno da República Dominicana.
Secretaria de Estado, em
de
de
19 65 • - Jorge A~ de ·
Corrlo, Chefe
da DivlsSo do Pessoal.
·

Sei•••

À Comissão de Relações Exteriores.

·MENSAGEM
N.0 88, DE 1965

(N,0 242/65, no origem)
Senhores Membros da Senado Fede~af:
De acôrdo. com o preceito constitucional,
tenho a honra de submeter à, aprovação de
Vossas Excelências. a designação que desejo
fazer do Senhor Wagner Pimenta Bueno,
ocupante do cargo de Ministro de Segunda
Classe, , do carreira de Diplomata, do Quadro
do . Pessoal, Parte Permanente, do Ministério
das Relações Exteriores, para .exercer, . em co·
missão, a função de Embaixador Extraordlnó·
rio•. e Plenipotenció~io do. Brasil. junto ao, Go·
vêrna da República de EISalvador, nos têrmos
dos artigos 22 e 23, parógrafo 3.0 , da Lei
n. 0 , 3.917,de 14 de julho de 1961, e artigo
4. 0 , da Lei n. 0 4.415, de 24 de . setembro
de 1964.

2.

Os méritos ·do Senhor Wagner Pimenta
Bueno, que me Induziram a escolhê-lo para o
c!esempenho dessa elevada função, constam da
anexa Informação do Ministério das Relações
.Exteriores.
Brasflla, em 3 de ·mala de 1965. - H.

Ca1tello Bronco.
"CURRICULUM VITAE" DO MINISTRO
WAGNER PiMENTA BUENO
Nascido em Belo Horizonte, Estado de Mi·
nas Gerais, em 20 de novembro de 1914.
2. Bacharel em Ciências Jurfdicos e Sociais,
pela Faculdade de Direito da Universidade do
Brasil, em 1937; Diplomado pelo Instituto
Rio Branco no Curso de Aperfeiçoamento de
Diplomata, em 1952; Diplomado pela Escola
Superior de Guerra, no Cursa Superior de
Guerra; Diplomado no Curso de Treinamento

-7em Problemos de Desenvolvimento Económico
de Organização das Nações Unidas, em 1960,

i
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3. O Ministro Wagner Pimenta Bueno ingressoU na carreira de Oipl~mctc como Côn·
sul de Terceira Classe, por concurso de proves,
em junho de 1941; foi promovido a Cônsul
de Se'gunda Classe, por antigUidode, em maio
de 1946; promovido c Cônsul de Primeiro
Closse, por cntlgüidcde, em 30 de setembro de
1954; promovido a Ministre de Segunda Classe, por merecimento, em outubro de 1961.
4. · Durante suo carreira o Ministre Wagner
Pime11tc · Bueno desempenhou as funções .se·
guintes: ..Cônsul de Terceira Classe em Bar·
celona, de. 1944 a 1946; Cônsul de Segunda
Classe em. Barcelona, de 1946 até 194 7; Se·
gundo-Secretário no Cairo, de 1952 c 1954;
Cônsul Adjunto em Homburgo, em 1954; Côn·
sul de Primeiro Classe. em Hamburgo, de 1954
c 1957; Ministro de Segunda Closse em Horn·
burgo, a portir de 1961, até julho de 1962;
Cônsul-Geral em , New Orlecns, c partir de
se.tembro de 1962.
5. · Além dessas funções, exerceu· o Ministro
Wagner Pimenta Bueno as· seguintes missões
e comissões: Chefe da Se'çõo Administrativa
e de Seçãc Técnica do Conselho de lmigrcçClo
e Colonização, em setembro de 1941; En·
carregado do Consulado-Geral em Barcelona,
em 1946; Encarregada de Negócios no Coiro,
de 1947 c 1948; secretório da Comissão de
Reparações de Guerra, em julho de 1951;
Encarregado de Negócios em Assunção, em
I 952 e 1953; Conselheiro da Missão Especial
à ·posse do Presidente da República do Pare•
gual; em agôsto de 1953; Encarregado de Ne·
g6clos em Assunção, em 1954; Encarregado
do Consulado em Hamburgo, em 1954, 1955,
1956 e 1957; Chefe do Setor de Imigração,
em fevereiro de 1958; Integrante do Corpo
Permanente da Escola Superior de Guerra, em
junho de 1958; Chefe da · Oivisãci de Coope·
ração Econômica e Técnlca do Departamento
Econômico e Comercial, em 1960; Represe~~
tante do Ministério das Relações Exteriores na
Comissão Permanente de Exposições e Feires,
em fevereiro de I 960. Membro da Missão Es·
peclol à Áfrlco, em obrll de 1961; Membro
do Grupo de Trabalho encarregado de estudar

as relações do Brasil com a Comunidade Eco·
nômica Européia, em janeiro de 1962; Parti·
clpante do Seminário sôbre Desenvolvimento
Económico, sob o. patrocinio da Comissão Eco·
nômica para a América Latina e da Organi·
zação dos Estados Americanos, em março· de
1962; Dlretor Executivo e Vice·Presidente da
Comissão Nacional de Assistência Técnica,
em setembro de 1952.
.
6. Verifica-se 'das assentamentos pessoais
da Ministro Wagner Pimento Bueno que:
o) não consta dêles qualquer nota que
.o desabane;
bl foi. êle diversas vêzes elogiada pela
desempenho dado às missões e comissões que lhe foram· cometidas;
c) é casado com a Senhora Aida de Mes~
quita Barras Pimenta Bueno.
7. O Ministro Wagner Pimento Buena é ln·
dicado para exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário. do Brasil junto
ao Govêmo da República de El Salvador.
Secretaria de Estado, em
de
de
Jorge A. de Seixaa Corria, Chefe
da Divisão do Pessoal.

1965. -

À Comissão de Relações Exteriores.

MENSAGEM
H.o 89, DE 1965
<N. 0 243/65, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal:
De acôrdo com o preceito constitucional,
tenho a honr.a de submeter à , aprovação de
Vossas Excelências a designação que .desejÔ
fazer do Senhor ·Manuel Antônio Maria de
Pimentel Brandão, ocupante do carga de Mi·
nistro de Segunda Classe, da carreira de Di·
plomato, do Quadro de Pessoal, Parte Per·
manente, do Ministério das Relações Exterio·
res, pare, exercer, em comissão, a função de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
do Brasil junto ao Govêrno Real do Noruega,
nos têrmos dos artigos 22 e 23, parágrafo 3.0 ,
do Lei n, 0 3.917, de 14 de julho de 1961,
e artigo 4. 0 da Lei n. 0 4.415, de 24 de se·
tembro de 1961.

-82.

Os méritos do .Senhor Manuel Antônio
Maria de Plmentel Brandão, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função constam da anexa Informação do Ministério dos Relações Exteriores.
Brasr lia, em 3 de maio ·de 1965. - H.

Caatella Branco.
"CURRICULUM VITAE" DO MINISTRO
MANUEL ANTONIO MARIA DE
PIMENTEL BRANDÃO
Nascido em Bordéus, França; em 15 de
ag6sto de 1918. (Brasileiro de ac6rdo com o
art. 69, n. 0 3, da Constituição de 1891.)

2.

Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais
pela Faculdade NaciOnal de Direito da Universidade do Brasil, em 1940.
3 . Ingressou na carreira de Diplomata como
Cônsul de Terceira Classe, por concurso de
provas, em fevereiro de 1938; promovido a
Cônsul de Segunda Classe,: por antlgüidade,
em dezembro de 1943; promovido a PrimeiroSecretório, por merecimento, em setembro de
1951; Conselheiro em julho de 1955; promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em jànelro de 1959.

4.

Durante sua carreira, o Ministro Manuel
Antônio Maria de Pimental Brandão foi designado poro as funções seguintes: Cônsul em
Buenos Aires, de 1941 a 1943; Cônsul de
Segunda Classe em Buenos Aires, de dezembro de 1943 a janeiro de 1944; Segundo-Secretório em Buenos Aires, de janeiro de 1944
a fevereiro de 1945; Segundo-Secretório em
Estocolmo, de 1945 a 1947; Segundo-Secretório em Londres, de 1950 a 1951; PrimeiroSecretório em Roma, em. 1953; Primeiro-Secretório em· Bruxelas, em 1953; Minlstro:Conselheiro em. La Paz, em 1959, no pôsto até
1962; Embaixador Extraordlnórla e Plenlpotenciórlo em Budapeste, em 1961, no pôsto
de 19 de abril de 1962 a dezembro do mesmo ano.

S • Além . dessas funções, exerceu o Ministro
Manuel Antônio Maria de Plmentel Brandão
os seguintes missões o comissões: Adido oo
Gabinete do Ministro Oswaldo Aranha, de março de 1938 a março de 1939; Auxiliar de Ga-

binete do Ministro Oswaldo Aranha, em 1940;
Encarregado de Negócios em Estocolmo, de
1945 a 1946; à disposição do Príncipe dos
Poises Baixos durante sua visita oficial ao Brasil, em fevereiro de 1950; Membro da representação do Brasil à IV Sessão dó Conselho
Internacional do Trigo e Conferência do Estanho, em Genebra, em novembro de 1950;
Delegado-Suplente junto. ao Comitê_ Executivo
do Conselho Internacional do Trigo, em julho
de 1950; Delegado do Brasil às III, V, VI, X
e XII Sessões do Conselho Internacional do
Trigo, em Londres, em 1951, 1952 e 1953,
respectivamente; Delegado do Brasil no Comitê
Especial do Conselho Internacional do Açúcar,
em Londres, em 1950; Delegado do Brasil à
Reunião do Conselho Internacional do Açúcar,
em Londres, em. 1950; Delegado do Brasil à
Vil Sessão do Conselho Internacional do Trigo,
em Lisboa, em 1951; Delegado do Brasil à
Reunião do Conselho Internacional do Açúcar,
em Londres, em 1951; Assessor da Delegacia
da Brasil à VI Sessão da Assembléia-Geral· das
Nações Unidos, em Paris, em novembro de
1951; Delegado-Suplente às VIII e IX Sessões
do Conselho Internacional do Trigo; em Londres, em 1952; Delegado do Brasil à Conferência das Dividas Alemãs, em Londres, em
19 52; Observador do Brasil à IV Sessão da
Comissão Internacional de Pesca da Baleia, em
Londres, em 1952; Delegado do Brasil às Reuniões da Conselho Internacional do Açúcar, em
Londres, em julho e novembro de 1952; Delegado do. Brasil ao Comitê Esp_eclal do Conselho lnternac_ional do Açúcar, em Londres, em
19 52; Observador do Brasil à V Reunião do
Grupo Internacional de Estudos sôbre a Lã, em
Londres, em 1952; Delegado do Brasil às
XXIII, XXIV Reuniões do Comitê de Produtos
Essenciais da F.A.O., em Roma, em junho e
agôsto de 1954; Obs~:rvador do Brasil à 127.0
Sessão do Conselho ·de Administração da OIT,
em Roma, em 1954; Delegado do Brasil
à VIII Sessão da Conferência da Organl::ação das Nações Unidas poro a Alimentação
e Agricultura, em Roma, em novembro de
1955; Delegado-Suplente do Brasil à XXV
Reunião do Comitê de Produtos Essenciais da
F.A.O., em Roma, em 1955; Chefe do Divisão de Pessoal, do Departamento Administra-

(
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•
-9tivo do Ministério das Relações Exteriores, de
novembro de 1956 o outubro de 1958; Membrq da Comissão encarregada de elaborar a
Tabela de Gratificação da Representação relativa ao ano de 1957, dos funcionários da carreira_ de Diplomata, em exercfcio no exterior,
em dezembro de 1956; designado para a Comissão de Inquérito Incumbida de apurar os
fatos relativos à violação de correspondência
telegráfica do ·Ministério das Relações Exteriores,- em abri I de 19 57; à disposição do _Doutor Sapena Pastor,. Ministro das Relações Exteriores do Paraguai, por ocasião da visita do
General Alfredo Stroessner ao Brasil, em setembro de 1957; Membro da comitiva do Ministro de Estado na sua visita oficial à Repóbllca do Peru, em novembro de 1957; Chefe,
interina, do Departamento de Administração do
Ministério dos Relações Exteriores, em maio de
1958; Encarregado de Negócios em La Paz,
de abril de 1959 a outubro de 1960;' e de
agôsto de 1961 a fevereiro de 1962; Chefe
da Missão Especial para representar o Govêrno brasileiro nas solenidades de posse do Presidente da Bolivia, em 1960.

6.

Verifica-se dos assentamentos pessoais do
Ministro Mánuel Antônio · Maria de Pimentel
Brandão que :
a)

não. consta dêlcs qualquer nota que
o desabone;

bl foi êle diversas vêzes_ elogiado pelo
desempenho dado às missões e comis·
sões que lhe foram cometidas;
c) é casado com a Senhora Jacquellne
Madeleine Andrée de Plmentel Brandão.
7 , O Ministro Manuel Antônio Mario de Pimente! Brandão é Indicado para exercer a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno Real da
Noruega.
Secretaria do Estado, cm
de · ' · de
1965. - (Jorge A. de Seixos Corrê~) - Chefe da Divisão do Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores,

MENSAGEM
N.0 90, DE 1965
(N.o 244/65, na origem)
Senhores. Membros do. Senado ·Federal:
De acôrdo com o preceito constitucional e
nos têrmos dos artigos 22 e 23, parágrafo 3. 0 ,
da Lei n. 0 3.917, de 14 de julho de 1961, e
artigo 4.0 da Lei n. 0 4.415, de 24 de setembro de 1964, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a designação
que desejo fazer do Senhor Roberto. Jorge dos
Guimarães Bastos, ocupante do cargo de Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, do Quadro de Pessoal, Parte Permanente, da Ministério das Relações Exteriores,
para :exercer, em comissão, a função de Embai·
xador Extraordinário e Plenipotenciário do
Brasil junto ao Govêrno da Repóblica do Haiti.

2.

Os méritos do Senhor Roberto Jorge dos
Guimarães Bastos, que me induziram a. escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em .3 de maio de 1965. tella Branco.

H. Cal•

"CURRICULUM VITAE" DO MINISTRO
ROBERTO JORGE DOS GUIMARÃES
BASTOS
Nascido em Santarém, Estado do Pará, em

18 de fevereiro de _1914.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Scciais~
pelcr Faculdade de .Direito da Universidade
do Brasil, em 1939.
O Ministro Roberto Jorge dos Guimarães
Bastos. Ingressou no Ministério das· Relações
Exteriores como Extranumerário da Secretaria de Estado, em 1934; Contratado em •.
1938; Cônsul de' Terceira Classe em 1938;
promovido a Segundo7Secretórlo, por antigüidade, em 1945; promovido a Primeiro-Secretório, por merecimento, em 1953; Conselheiro -em 1957; promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 1959.
Durante sua carreira, exerceu o Ministro
Roberto Jorge dos Guimarães Bastos as seguintes funções: Cônsul de Terceira Classe em

-10Buenos Aires, de: 1942 a 1945; Terceiro-Secretório em La Paz, . em 1945; SegLJndo-Secretório em Lisboa, de 1946 a 1948; SegLJndoSecretório em Bonn, ~m 1951 e 1953; Pri. meiro~Secretório em Bonn, 'de junho de ·1953
a jLJiho do .mesmo ano; Cônsul de Primeiro
Classe em Baltimore, de 1953 o, .1954; , Con.selheiro em Bonn, de 1957 a 1959; Ministro
de Segunda Classe em Bonn, em agôsto: de
1959; Cônsul-Gera.! em Hong. Kong, no pôsto
a partir de novembro de 1959 até 1963;
Cônsui~Geral em Buenos Aires desde 1963;

--·, Além

'

.

'·

'

.

dessas funções, exerceu o Ministro
Roberto Jorge . dos Guimarães .Bastos as se~
guintes missões :e .comissões: Auxiliar da. Ccmissão de Limites, Setor Sul, de 1933 a
1934; Adida à Legação em AssunÇão, em
1936; à disposiç6o· do Missão Especial da
Bolívia à posse do Presidente Eurico Gaspar
Outra, em fevereiro de 1946; Encarregado de
Negócios em Bonn, em 1951 a 1952; Membro · da Representoçiío brasilei~a na· Comissão Mista Bre~sii~Aiemanha, em 1952; à disposição do Doutor Podestó Costa, Ministro
das Relações Exteriores da Argentina, na pos~
se do. Presidente. eleito. do Brasil, em 1956;
Conselheiro
Missão Especial
poro , repre,.
. em ...
. "
sentar o Gavêrno do .BrCisil nas solenidades de
posse do Presidente da República do Equador, em agôsto de 1956; Chefe da Divisão de
Passaportes do Departamento Econômlco ·e
Consular do Ministério das Relações Exteriores, de outubro de 1956 o julho de 1958;
Chefe-substitutivo da Divisão de Atas, · Congressos e . Conferências Internacionais, em janeiro de 1957; Delegado do Brasil na Vi Sessão do Conselho do Comitê lntergovernamental
paro ás Migrações Européias, em abril de
1957; Delegado .à VIl Reunião de Conselho
Deliberativo do Comitê lntergovernamental das
Migrações Européias, em outubro de 1957; SegLJnda lntradLJtor Diplomótico, em julho de
1958; Membro do Missão Especial do Brasil
às solenidades da Coroação de Suo Santidade
o Papa João XXIII, em novembro de 1958;
Encarregado de Negócios em Taipé, em 1960.
,

ConsLJitados os. assentamentos pessoais do
Ministro Roberto Jorge dos Guimarães Bastos, verificou-se que:
a) nada consta dêles que o desabone;
b) foi vórias vêzes .elogiado pelo desempenho dâcfo às funções que lhe for~m
cometidas;
'

c) é casado com a Senhora Maria Elisa de
Souza Quartln dos Guimarães . Bastos.
O Ministra Roberto Jorge dos. Guimarães
Bastos é indicado para exercer a função, em
comissão, . de Embaixador· Extraordinório e
Plenlpotenclórlo do Brasil na República do
Haiti.
· . de .··
de
Secretaria de· Estado, em
1965. - Jortt Â, de Stlxaa Corr6a - Chefe
da Divisão do Pessoal. ·'
À. Comissão de Relações . Exteriores.
RESPOSTAS A. PEDIDOS ~E INFORMAÇOES:

Do Sr. Ministro Extraordlnórlo poro Assimtos do Gabinete Civil da. Presidência . dCI Rel)ública :
- Aviso n.0 131/SRP/65, de 29 de
abril, com referência ao Requerlmen. to n.o 67/65, · do Sr, Vasconcelos
Tórres (Informações da SUNABl;
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas :

'

-

Aviso n.0 B/99, de 29 de abril, com
referência ao · Requerimento 'n.0 •••
42/65, do Sr. Vasconcelos Tórres;

-

Aviso n. 0 278/GM, de 26 de abril,
com referência ao Requerimento n.0
44/65, do Sr. Vasconcelos Tórres.

PARECERES
PARECER

N.0 380, DE 1965
Dca Co~r~luão d• Flnancaa, a6bre o Pro·
joto de Lei n. 0 15, de 1965 (n. 0 4.264·
N/62, na cam~~),
que lltnta dt lm·
:.. .,
po1to1 de lmportaÇiia e. de con1umo equl·
pomento telof6nlco a 1er Importado pela
Companhia ·Telef6nlcca de Campo Gran·
da, Mato Gro11o.
'

'

Relator: Sr. Bezerra Noto
O projeto sob exame visa a conceder Isenção dos Impostos de Importação e de consu-

11"'

'

.
-11mo poro equipamento constante do Licença artigo, outro porógrofo, que teró o n.o 2.o,
n.0 DG-61/9006-7868, expedido pelo Carteiro com o seguinte contexto:
de Comércio Exterior, o ser importado pelo
"Decorrido prazo superior o um ano a
Companhia Telefónica de . Campo Grande, espartir do avaliação, o Juiz ou o Tributabelecendo, porém, que tal isenção não ln- '
nal,· antes da decisão final, determino ró
cli.d o material com similar nocional, nem
a correção monetário do valor apurado."
atinge o taxo de despacho aduaneiro.
. '
.,
.
O ort. 26 da Lei de Desapropriação por
·A matéria . foi enviado ao Congresso NoUtilidade Público é o que mondo excluir do
cional com o Mensagem n.0 50, de 30 de
valor. do lndenização os direitos de terceiros
abril de. I962, devidamente acompanhado de
contra o expropriado. Seu porÓgr'ofo único,
exposição de. motivos do Sr. Ministro· do Fapor outro lodo, permite serem atendidos os
zenda.,
benfeltorlos necessários, quando feitos com
· O Conselho de Politica Aduaneira, como autorização do exproprionte. Verifico-se, porem outros ·casos, manifestou-se pela conces- tanto, que norma autorizando o processo de
são do favor, por reconhecer no finalidade do correção monetária, se decorrido prazo supeequipamento indiscutivel mérito.
rior o um ano o partir do doto do avaliação,
cabe
no disposição em couso, que regule, exaResguardadas que foram as formalidades
tomente,
o valor do lndenlzoção.
legais, entendemos, como em idênticos situaPor sua vez, analisado a proposição pelo
ções temos deliberado, que o presente proaspecto do constitucionalidade e jurldicldode,
jeto .·merece aprovação.
nada nó a opor à sua regular tramitação, ca· ·~ o parecer.
bendo à Comissão de Finanças pronunciar-se
Sola dos Comissões, em 28 de abril de sâbre a conveniência da medida proposto.
Solo das. Comissões, em 9 de abril .de 1965.
1965. - Ar1emiro de Figueiredo, Presidente
Meneze1 Pimentel, Presidente ad hoc - Bezerra Neto, Relator - Walfredo GurAloyaio
de Carvalho, Relator - Jo10phat Ma·
gel - Ant6nio Jucá - Peaaoa de Queiroz rinho - Eurico Rennde - Argemiro de FiSigefredo Pacheco -·Uno de Matto1 - Adolgueiredo - Jeffenon de Aguiar.
pho · Franca Lobão da Silveira - Mem
PARECIR
de Sá.
N.0 382, DE 1965
PARECER
Da Comiaaão de Finança1, 1illre o Pro•
N,o 381, DE 1965
jeto de Lei da Cimara n.0 13, de: 1965.

Da Comiaaio de eon•tituição • Ju1tiça,
n.0

13,
16bre o Projeto de Lei da Cimara
de1965 (n,0 2.044-B/64, . na Cimara),
que acreKenta·· pàrágrofo ao art; · 26 do
·Decreto-Lei n.0 3.365, de 21 de junho
de 1941 (Lei de D"apropriação por Uti•
lidode Pública).

Relator: Sr. Lobão da Sllvelro
Pelo presente projeto de lei, o otuol parágrafo único
ort. 26 do Decreto-Lei n.O
3. 365, que dispõe sôbre desapropriação por
utilidade' pública, passará o ser o 1.0 , acrescentando-se ao mesmo, artigo
seguinte disposição:

do

a

"§ 2. 0

Relator: Sr. Aloy1io de Carvalho

Decorrido prazo superior o
um ano o partir do avaliação, o Juiz ou
o Tribunal, antes do declsõo final, determinorá o correção monetária do valor
apurado.''

Ao atual parógrofo único .do ort. 26 do
Decreto-Lei n. 0 3.365; de 2i" de junho de··
1941 (Lei de Desaproprlaçãó por Utilidade
A proposição, com pareceres favoráveis dos
Público), o Projeto de Lei do Câmara n. 0 13,
de 1965, atribui o categoria de parógrofo órgãos técnicos da Câmara dos Deputados,
Inclusive do Comissão de Economia, que louprimeiro, acrescentando, conseguintemente, ao

I

.

I

-12vou a iniciativa, como justa e oportuna, mereceu aprovação, também, da douta Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que
nenhuma eiva lhe apontou, assim do ponto
de vista jurldico, comÕ constitucional.
De fato, a medida se impõe, segundo nos
parece, pelas mesmas razões que levaram o
Govêrno a usó-la, com o benepiócito do Congresso, na defesa dos interêsses do .Erórlo.
Se a providência deveria estender-se a· têdas as transações, a todos os negócios juridicos, de que seja parte o Poder Público, é
assunto que, . nesta oportunidade, não cabe
examinar-se. Ap!!nas achamos, de hó muito,
que deveria existir, para os contenciosos desapropriatórios, de tõo alongada tramitaçõo
na esfera judiciória, compensação para os
desgastes dos valOres arbitrados. E mais: devem ser levadas em conta as desapropriações
que atingem aquelaS' glebas do dom! nio da humilde gente dO sertão, quando, ali, o Estado
possa a construir açudes e barragens. Muita
vez, o expropriado leva anos e mais anos para,
após a execução judicial, receber os minguados eruzelrcis de desatu'alizado valor, sobre- .
tudo de tempos para có, par fOrça da avalan- ·
cha inelutóvel da Inflação.
A medida, pois, colimada pelo projeto, vem
atender a uma situação de fato, cujas repercussões econômicas e. saciais não seriam
jamais de desprezar-se.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 28 de abril de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
Lino de
Lobão da Silvelro, Relator Mattoa -Antônio Jucá _; Be1erra NetoWalfredo Gurgel Peaaoa de Quelro1
Aurélio V!anna
Slgefredo Pacheco .Adolpha Franco - Mem de Sá, vencido.
PARECER
N. 383, DE 1965
0

Da Coml11ão de Conatituição e Justiça, aôbre o Projeto de Lei da Câmara
n. 0 191/64, que ratifica a Lei n.0 4.295,
de 16-12-63.
Relator: Sr. Edmundo Levi
O presente projeto de lei retifica expressões
do orçamento do União poro o exerc!cio fi-

nanceiro de 1964. Aprovado na Câmara, onde teve origem, sob o n. 0 I. 781/64, foi remetido a esta Comissão, em virtude de haver
recebido emendas no Plenório desta Casa.

2.

As correções propostas, e que Impuseram o exame ,do projeto neste órgão, baseiam-se· nas mesmas razões e são do mesmo
teor daquelas que justificaram a proposição.
Não acarretam despesa nem Implicam em estôrno de verba. Não só corrigem simples erros
atribulveis à' revisão como também sanam impropriedades de denominação e outras que,
não .. desfeitos, acarretarão pesados preju!zos
às instituições contempladas, que "ficarão tolhidas no recebimento das dotações", como
assinala a douta Comissão de Finanças em
seu parecer de fls. 8 e 9.

3. Tem-se entendido, em . outras. oportunidades, que projetas semelhantes não incorrem
em injuridicidade nem padecem de inconstitucionalidade. E, assim, não havendo o que
lhe opor dentro do âmbito da sua competência, julgo que a Comissão de· Constituição e
Justiça pode ró pronuncior•se favoràvelmente
ao projeto e às respectivas emendas.
Sala das Comissões, em 7 de abril de 1965.
- Aloyalo de Carvalho, Presidente eventual
- Edmundo Levl, Relator - Herlhalda Vlel·
ro - .Arthur Virgílio - Argemrro de Flguef·
redo - Ruy Comelro - JeHenon de .Aguiar
- Joaophat Marinho,
PARECER
. N,o 384, DE 1965
Da. Coml11ão de Flnançaa, a&bre aa
emende• de Plen6rlo of~recldaa ao ProJeto d.o Lei. da Cimara n.0 191, .de 1964•
Relator: Sr. Auréli.o Vianna
O Projeto de Lei da Câmara n. 0 191, de
1964, volta a esta Comissão para que opinemos a respeito das. emendas de Plenório que
lhe foram aprese~fá~ós; de n. 0 ' 1 e 2.

..... ~···

\''

O projeto, co~forme jó tivemos a oportunidade de verifico'r' no Parecer n. 0 1.543, de
1964, pretende,;--openas, retificor, sem ânus,
expressões contidos no Orçamento da União

.,.

li

..
I

- 13para 1964, a fim de que as entidades beneficiadas possam receber as dotações nêle Inscritas.
As Emendas n.0 ' 1 e 2, ora sob nosso exa- ·
me, têm o mesmo objetlvo. A de n.0 1 relifica a expressão "Hospital Jesus" para "Sanatório Jesus"; a de n.O .2 corrige não só a
classificação orçamentária do Item que especifica, como simplifica a sua redação, fazendo. com que a dotação de Cr$ 1O milhões
seja destinada ao Patronato de Menores "Oscar Teixeira Marinho", de Angustura, Munici pio de Além Paralba, sem limitações à sua
aplicação.
Examinando as ditas emendas, verificamos
que elas se enquadram no objetivo do projeto e podem, assim, ser aprovadas.
Nessas condições, a Comissão· de Finanças
opina pela aprovação das emendas em aprêço.
Sala das Comissões, em 28 de abril de
1965. - Argemlro de Flgueirodo, Presidente
- Aurélio ·Vianna, Relator - Be1erro Neto
- Walfredo Gurgel - Ant6nio Jucá - Pessoa do Quelro1 - Sigefredo Pacheco - Llno
de Mattos
Lobão da Silveira "-- Mem
do Sá.
PARECER

H.0 385, DE 1965
Da Coml11iia Dlrotorá, a6bre o Pro·
jeta de Resolusão n.0 15, de 1963,
que define, quanto a vencimentos e van·
togens, a aituasão do funcionário do Senado p6sto à dispoalsão de outros órgãos
do Poder Público.
Relator: Sr. Nogueira da Gama

i

I
\
i

À vista de substitutivo oferecido pela douta
Comissão de Constituição e Justiça, volta ao
estudo dêste Órgão Dlretar o Projeto de Resolução n.0 15, de 1963, que define, quanto a
vencimentos e vantagens, a situação do funcionário do Senado pôsto à disposição de outro
órgão do Poder Público.
Pela emenda da Comissão 'de· ·Constituição"
e J ustlça, nenhum funcioná i-ro dei Secretaria
do Senado poderá ser pôsto à disposição de
outro órgão do Poder Público, nem será passivei ao Senado requisitar servidores de qualquer repartição ou serviço.

A proposta originária desta Comissão visa
apenas a Impedir que o funcionário pôsto à
disposição de outro órgão perceba vencimentos
e vantagens pelo Senado Federal.
Como se observa, a medida consubstanciada
na emenda da Comissão de .. Constituição e
Justiça, além de corporificar providência demasiadamente drástica, não se conformlza
com o espirita que Informa a Iniciativa dêste
Órgão Diretor. Aliás, sôbre os efeit~s da determinação constante do projeto, a Comissão de
Finanças aduzl~ interessantes considerações,
salientando a inocuidade da proposição, uma
vez que a ato administrativo, que coloca funcionário à disposição de outro órgão, promana
do próprio Senado, por via de resolução, consoante a preceituado no art. 369 da Resolução
n.0 . 6, de 1960. Além do mais, o Senado, em
certos casos, necessita mesmo valer-se de
oportunidade que lhe é outorgada, de poder
dispor de funcionário, para atendimento. de
requisições especiais, à semelhança do ocorrido em referência aos servidores Lulz Carlos
Vieira da Fonseca e Anselmo Nogueira Macieira, postos, a pedido, à disposição, respectivamente, do Conselho Administrativo de Defesa Econômlca e da Presidência da República.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto e pela rejeição da emenda
substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, em 28 de agôsto de
1964. - Nogueira da Gama, Presidente e
Relator - Dlnarte Mariz - Gilberto Marinho - · Adalberto Sena - Cattete PÍ~helro
Joaquim Parente Guldo Mondln Vasconcelos T6rres.
PARECER

H.0 386, DE 1965
Da Coml11ão de Constituição e Justlsa,
s6bre o Projeto de Resolusão n.0 17, de
1963, que dispõe s6bre as mesas desti•
nadas à Taquigrafia, no Plenário, e dá
outras providências.
Relator: Sr. Lobõo da Silveira
O presente projeto de resolução, de autoria do Ilustre Senador Eurico Rezende, dispõe
que a Comlssõo Dlretora, no prazo de sessenta

,·

-14dias, providenciará as instalações de duas me·
ses no Plenário, destinadas ao. uso dos .Taqulgrafos.
As mesas, conforme . determina o projeta,
conterão adequado aparelhamento de sam,
com .ligação di reta aos microfones das banca·
das e da Mesa, com alto-falantes, dispositivos
para regulagem ·. de sam, rel6glo-crori6metro
embutido e cadeiras d.e assento rotativo e de
altura regulável, abedecendc:i aa estilo da ma·
biliário do Senado.
Comei se ·observa, trata~se dé medida ·que
visa, sobretudo, à· melhoria ·. das condições· de
trabalho dos· taqulgrafos, proporcionando-lhes
meios mais adequados de atendimento às exi·
gênclas das ativldodes de Plenário.
~. pois, louvável a sugestão que se contém
no projeto, vez que, além de humanizar o tra·
balho do taqulgrofo, aprimora os métodos de
execução do serviço.
A matéria, ·todavia, caberia melhor como
indicação à Con:'i.ssão Diretora ·do que como
projeto de lei interna; à vista de consubstànciar
medido campreendld~ no · ámbito da atribuição do órgão Diretor desta Casa, executável
através de simples ato de administração.
Assim, tendo em .conta que 'a proposição
será estudada · pelo ·órgão. Diretar desta Casa,
o qual poderá. dizer, também, sabre a sua .conveniê~cla, entendemos que a mesma pode ser
aprovada quanto ao aspecto constitucional.
Sala das Comissões, em 5 de junho de
1963 . - Milton Campoa, Presidente - Lobão .da Sllval~a, Relator - , Amoury Silva Pinto. Ferreira - Aloyalo d~ c;.~alho - la·
1erra Neto - JeHer1on da Âgulor. . . , .
PARECER

N.0

387, DI .1965

· Da Coml11io Dlretora, aélbre o Prole·
to de Reaolução n.0 17, de' 1965.

Relato~: Sr. Dlnorte Marl1
Dispõe o projeto de resolução, de autoria
do Ilustre Senador Eurico Rezende, que, no prazo de sessenta dias, providenciará a Comissão
Diretorc desta Case a instalação de duas me·
sos no Plenário, destinados ao uso dos Taqul·
grafos.

A medido é de todo justa e necessárià, tento
assim que · já havia sido providenciado .. pela
Comissão Diretora e já está em pleno função, no Plenário da· Casa .
Por êste motivo, e reportando-nos · ao Re·
gimento Interno, em seu art.. · 324, letra a,
consideremos prejudicada a matéria .
~ o ·nosso perecer;
·
Sala das Comissões, em
de
de
1964. - Camlllo Nogueira da Gama, . Presidente - Dlnarte Marli, Relator - Gilberto
Marinho Adalberto Sena· ~ Caneta PI·
nhelro - Joaquim Parenta - .Guldo Mondln
- Vaaconcel01 Télrrel.
•'
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P~RICER.

N,O 388, DE. 1965
Da Coml11io · ile Servlso Público Civil,
16bra o ProJetO da Lei da caman nliníaro
23; de ·1964 (n,0 4.295-B/62, na
Célmaro), que dlapiÍe aélbro a organl1ação
do Mlnlatérlo dai Mina• e Energia, dá
outro•· prcivld6nclaa.

e

. Relator: Sr. Slgefrado Pacheco
De iniciativa do extinta Conselho de Mlnls·
tros, o presente projeto dispõe sabre a organi·
zação do Ministério das Minas . e Energia, e
dó outras providências.
.

' ''

'

'

A ·exposição de motivos. do Ministro das
Minas e Energia, justificando as medidas con·
substanciadas no anteprojeto de. lei . remetido
à consideração ,do Govêmo; assinala: , .
."Em tramitação na C6mara · dos 'Depu·
tados encontra-se o projeto de estruturação do Ministério das Minas e Energia
(Projeto n.0 2. 655, de 1961). ·
2. .A orientação que presidiu a elaboração do projeto,. Inicial encaminhado
pelo Executivo não configurou, exatamenté, as pcculla~idàdes marcantes de cunho
social, polltic~ econllmico do nave Mi·
nistério, qú'e' o diferenciam das demais
Secretaries de. Estado.

e.

3. ~ste inicio de funcionamento do MI·
nistério das Minas e Energia tem Indicado
a conveniênCia de que seja otribulda
nova forma estrutural para que melhor

-15tação de concurso, o que, em relação aos de
sejam atendidas e desenvolvidas as suas
atividades, de caracteristicas marcantes provimento em comissão, constituiria verda·
. delro absurdo.
na economia nacional.
Em .face do exposto, opinamos pela a pra·
4. Nesta oportunidade e consubstan·
vação do projeto, com as seguintes emendas:
ciancio as observações realizadas no trata
EMENDA N.0 1 - CSPC
das assuntos pertinentes ao Ministério,
. nas · questões ocorridas · e. nas relações . e Ao art, 28
entendimentos administrativos, quer com
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:
as repartições incorporadas, quer com
"Art. 28 - Ficam igualmente criados,
as entidades jurisdicionadas, foi ·elabo·
nas classes singulares e na Inicial das
rodo um n6vo projeto de organizaçõo do
séries de classes respectivos, e incluidas
·Ministério das Minas e . Energia mais
no Quadro do Pessoal do Ministério das
adequado às finalidades de sua criação."
Minas e Energia, os seguintes cargos:
Para . tanto, o projeto, além de fixar a estrutura. administrativa do . órgão ministerial,
cogita da criação de vários cargos, integrandoos em Quadro de Pessoal.
No que tange à nomenclatura dos cargos
isolados e dos de carreira; verifica~se que a
mesma atende aos pressupostos estabelecidos
pela Lei n. 0 . 3. 780,
12 de julho de 1960.
A propósito, porém, do, preceituado nos orts.
28, 30 e seu · parágrafo único, vale serem
feit~s reparos, tendentes a situar a matéria
em condições de adequação com a sistem6·
tica vigente no serviço público.
O ort. 28 do projeto, áo dispor s6bre a
criação: de cargos, determina simplesmente que
os mesmos sejam incluidos nas séries de elas·
ses respectivas, quando, ·na realidade; deveria
prever o Inclusão em classes singulares e, no
caso de série de.classes, no inicial das mesmos.
O art. 30, caput, .Por sua vez, .encerro um
certo exagêro, ao mandar aproveitar: nos cargos o,, serem criados, servidores que tenham
exercido. atividade no Ministério das Minas
e Energia. Nesse passo, seria razoável odmi·
tir-se apenas o aproveitamento dos que exercem função no referido órgão, j~mais dos que
a tenham 'exercido em outras épocas.
O parágrafo único do art. 30 consubstancia equivoco que deve ser corrigido, pois, estabelecendo o critério de concurso.. para provimento dos cargos isolados, não .f~z 'a .necessária distinção entre os de provimento efetivo
e os de provimento em comissão. Desta sorte,
mantida a redação do parágrafo único cm
questão, teríamos que todos os cargos Isolados
seriam preenchidos com a exigência da pres-
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4
4
5
2

-

Almoxarife
Armazenista
Arquivista
Assessor Parlamentar
6 - Ascensorista
3 - Assessor Técnico
4 - Assistente Juridico
4 - Atendente
2 - Auxiliar de Bibliotecário
2 - Auxiliar de Desenhista
3 - Auxiliar de Portaria
2 - Bibliotecário
1 - Chefe de Portaria
1 - Consultor Juridico
3 -Contador
15 - Datilógrafo
6 - Desenhista
2 - Oocumentarista
20 - Engenheiro
' 1O - Geólogo
25 - Escrevente-Dotilógrofo
16. - Escriturário
, 3 - Estatístico
6 - Mensageiro
1O - Motorista
. 16 - Oficial de Administração
1 - Porteiro
2 - Redator
1O - Servente
3 - Té~nico de Administração
4 - Técnico Auxiliar de Mecanização
3 - Técnico de Contabilidade
2 - Taqulgrafa
3 - Telefonista
5 - Trabalhador
2 - Zelador

I
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16EMENDA N. 0 2 -

CSPC

Ao art. 30, caput
Suprimam-se as seguintes expressões
"ou tenham exercido".
EMENDA N. 0 3 -

CSPC ·

Ao parágrafo único do ort. 30
Substituam-se 'as. expressões
"carreira ou isolados"
pelas seguintes:
"provimento efetivo".
Sala das Comissões, em 25 de março de
1965. - SiiYeltre Périclea, Presidente - Sigefredo Pacheco, Relator - Joaé Feliciano -

Miguel Couto -

Ant6nlo Jucá.

PARECER
N. 389, DE 1965
0

Do Comi11ão de Flnançoa, 16bre o Pro·
jeto di Lei da C6moro n.0 23, de 1964.

Assim, com tal objetlvo, são oferecidas, pela
Comissão de Serviço Público Civil, .os Emendas
de números I·CSPC, 2-CS?C e 3-CSPC.
No que tange ao aspecto dado a esta Co·
missão apreciar, ou seja, o decorrente das lm·
plicações financeiras afetas ao projeto, veri·
fica-se estar perfeitamente justificado o crédito especial de Cr$ 200. 000.000 (duzentos
milhões de cruzeiros), a ser aberto ao Minls·
tério das Minas e Energia, poro atender des·
pesas de qualquer natureza, inclusive com
pagamentos dos funções gratificados necessá·
rias ao funcionamento dos órgãos criados.
·Em f.-ce do exposto, opinamos pela apre·
vação do projeto, com as Emendas de núme·
ros 1-CSPC, 2-CSPC e. 3-CSPC.
.
. Sala das Comissões, em 28 de abril de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Mem de Sá, Relator - Aurélio Vianna -

Lobão da Silveira -· Ant6nio Jucá - Lino
de Mottoa - Sigefredo Pacheco - Pesaoa de
Queiroz - Walfredo Gurgel - Bezerra Neto.

Relator: Sr. Mem de Sá .

PARECER
N. 390, DE 1965 .
0

O presente projeto, de iniciativa do extinto
Conselho de Ministros, dispõe sôbre a erga·
nização do Ministério. das Minas e Energia,
· .
e dá outras providêné:icis.
Justificando a proposição, o Ministro de
Estado das Minas e Energia, em exposição de
motivos dirigida ao Presidente do Conselho
de Ministros, salienta:

"4. Nesta oportunidade e corisubstan·
clando as observações realizadas no trato
dos assuntos pertinentes ao Ministério,
nas questões ocorridas e nas relações e
entendimentos administrativos, quer com
as repartições incorporadas, quer com as
entidades jurisdicionadas, foi elaborado
um nôvo projeto de organização do MI·
nistério dos Minas e Energia mo is ade··
queda às finalidades de sua criação."
A Comissão de Serviço Público Civil, mani·
festando-se fovoràvelmente ao projeto, faz, no
entanto, repores aos arts. 28, · 30 e seu pará·
grafo único, tendentes, segundo afirmo, a si·

:...

tuar a matéria em condições de adequação
com a sistemática· vigente ·no serviço público.

Da Comluão dt Agricultura, ·16bre o
Projeto de Lei da C6mara n.0 10, de
1964 (n.0 710-C/63, no C6moral, que
diaclpllna a aplicação do crédito rural,
e dá outro• pravldAncioa.
. Relator: Sr. Joaé Ermirio
'

O projeto, originário de mensagem do Po·
der. Executivo, encerra uni conjunto de medi·
das disciplinadoras da aplicação do crédito
rural, reformulando a legislação vigente sObre
a matéria, com vistas à necessária comple~
mentação · dela, para melhor atendimento ao
lnterêsse públic~,
'·

Diz o texto 'da proposição (art. I .0 ) que o
crédito rural será distrlbuldo e aplicado em
função da· politica agrlcola do Pais, visando
ao desenvolvimento s6cio-econômlco das po·
puloções do campo e se subordinará a dlretrl·
zes e normas tr~çadas· pela Superintendência
da Moeda e do Crédito - SUMOC, através

!
'

-17da .Comissão Nacional de Crédito Rural, or·
ganlsmo cuja criação está Igualmente prevista no projeto.
São objetivos do Crédito Rural (art. 2,0):

III -

fixar crlté1·ios seletivos e de
prioridade para distribuição do
crédito rural e estabelecer me·
dldas para (distribuição do crédito rural). o zoneamento, dentro do qual devam atuar di·
versos órgã~s financiadores em .
· função. dos planos elaborados;

IV -

orientar e Incentivar à expansão da rêde distribuidora do
crédito rural, fomentando, in·
clusive, a constituição e utili·
zação de cooperativas rurais;

V -

estimular a especialização e
aprimoramento profissional do
pessoal atuante em programas
de crédito rural .

-·os investimentos rurais;

11 -

III

IV -

.favorecer o custeio oportuno e
adequado à produção de bens
agropecuórlos, Inclusive sua
comercialização e industriali.zação, pelo produtor;
possibilitar · o fortalecimento
econômico dos produtores ru·
· reis, notadamente p~quenos e
médios;
Incentivar a introdução de mé·
todos racionais de produção na
emprêsa e a melhoria do po·
drão de vida das populações
rurais.

A divida resultante de flrianci~mentos, feitos por órgãos integrantes ou vinculados ao
crédito rural, aos produtores rurais em geral agricultares e pecuarlstas ...;.. (art. 3.0 ), será
garantida, prefe'rencialinente a quaisquer outros créditos, pelos bens de propriedade do devedor que integrarem a unidade rural explorada, sejam ImÓveis, semoventes, frutos pendentes ou em vias de formação, produtos colhidas, ·armazenados ,ou em tulhas.
·. Está, a ·seguir (art. 5, 0 ), definida o competência da Comis~cio Naciona I de Crédito
Rural "como órgão do planejamento e coordenação do sistema nacional de crédito rural".
São as seguintes as atribuições da referida
Comissão:
I - sistematizar a oção dos órgãos
financiadores e promover a
coordenação dêstes com os que
p;estgm serviços de assistência
técnica e econômlca ao produtor rural;
11 -

elaborar planos ·globo is . de
aplicação do crédito rural e
acompanhar sua execução, tendo em vista a avaliação de resultados poro propor a introdução de correções cabfveis;

Estão Integrados no sistema nacional. de
crédito rural (art. 6. 0 ); "além de outras Instituições financeiras governamentais que venham a ser criadas", o Banco do Brasil (pelas
Car.telras de Crédito Agrfcola e Industrial e de
Colonização); o Banco de Crédito da Amazônia e Banco do Nordeste (pelos respectivos departamentos especializados na concessão do
crédito rural); e o Banco Nacional de Crédito
.
Cooperativo.
Mediante· proposta e patrocínio dos bancos
citados, ci SUMOC, ouvida a Comissão Nacional de Crédito ·Rural (art. 7. 0 ), poderá autorizar a· constituição de cooperativas rurais de
crédito e assoclaç6es de crédito rural com o
objetlvo de opinar no suprimento do crétllto
agropecuórlo, dentro das normas constantes
do regulamento do ·banco patrocinador.
C>. crédito rural contará com recursos de
aplicação provenientes das seguintes fontes
(art. 12):
I11 -

· III -

Fundo Nacional de Emprésti·
mos Rurais;
recursos de aplicação dos bancos integrantes do sistema na·
clonai de crédito rural, assegurados pela legislação especl fica
de cada um;
recursos dos demais Jnstltulc;ões vinculados ao sistema de
crédito rural.

.,._

•=-
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'
Constituem recursos do Fundo Nacional de
Empréstimos Rurais <o.rt. 14):·
I ·_· pradüto da taxa a que ficam

sujeitas as operações de des·
conto de titules de qualquer
natureza, contratos de abertura de · cré_cllto · e empréstimos
em conta:corrente efetuados
em bancos;': casas bancárias,
·'cooperativas ·cie créditos e ou·
·tras lnstltúlções financeiras;

11 _. 50% '(cinqUenta ~r cento) da
· scildó do Fundo de Reserva de
Defesa do . Càf~ . subsistente,
ap'ó$ a execução do plano fi·
nancelr(1de 'cada safra;
III - prod~t~ d~ 'taxa de 5% (cln·
. .
CC , Par centoi fncfd~nte s6bre
. os prAmlos ~e ÍegurÓ de vida'
. contra ~Isco de fogo, ralo fi
suas. cons,eqüênclas, reállzados
,l'las sacledadeheguradora~; ' ..

e

'··.:

··'

(art. 29), o ponto de· admitir como. "nulos de
pleno direito os contratos, os . obrigações ou
titulas de crédito, que envolverem .. a ·aqulsl·
ção de produtos agropecuórlos · com· violação
dos referidos preços mi nlmos".
A composição da Comlssi!~ . Nacional de
Crédito Rural, coin sede e. fünclcinarriento abri·
gat6rio no Distrito Federal (art. 38), está assim prevista:·

,J

Dfretores,' ou ~us representan·
· · '. t~s, das Carteiras de Crédito
Agricofo do · Banco do Brasil
sôc:JedCide An&nlmcii ·-

1'1 -

.

'

.

'

III - Dlretor, ou seu representante,
· .. da Carteira .de. Colonização do
Banco do Brasil
S. A. ;
. '
IV - Dfretor, ou seu representante,
'do Banco 'dê Crédito Coopera·
tive; ·
·· ·
·
'

'

.

'

VI - recursos de outra natu~ezc:i·. que
· · ·· lhe forem expressamente destl·
· .·das em lei; . · · . ··' · ·

VI .-:-· Di reter, ou seu .. representante,
da. Banco d~. Crédito da Ama·
. z&nfa;
·, .. ,·

· DOs nicursas que constituem o Funda No·
cional de Empréstimos Rurais <o'rt. Hi>, serc5o
ÔplicadÓs 60% em empréstimo aos pequenos
e médios .ogrlcuitores, proprletÓrlos, arrenda~
tórlos, meelros, percentelros ou que exerçam·
qualquer outra forma de 'atlvldade rural.
Os bancas portlculàros e as'' cooperativos de
crédito · (art. 28) manterão, obrigatoriamente,
aplicados· em operações. de crédito rural, contratados dlretamente com produtores ou suas
cooperativas, pelo menos 1O% de seus dep6·
si tos totais.
O projeto contém disposições diversas re·
laclonodas com a garantia dos preços mini·
mos, cuja observdncio considera Indispensável

....
' ·.~.

.

.

·• V · - Diretor, ou seu representante,

.1 O% (dez por cento) das de·
p6sltos compulsórios li· ordem
da S,UMOC.

,•'

I - Diretar, ou· seu representante,
· · da S~perfntencÍêncfa do Moeda
· e do ·crédi'to, que à presidirá;

IV :- datações orçamentárias;
Y -- resultado 'das . operações efe·
tuodas nos 'têrmos 'do art. 8:0 ;

VIl.

!

,.

'

da. Carteira de R~desconto do
·. Bancado Br~si(s. A.;· ·
'

'

.,

VIl -

Oiretort ou seu· representante;
· do .Banco do Nordeste do B.ra·
.siiS•.A.;,,..
.
VIII - Superintendente .ou represen. tante ··da Superfntend6ncfa· da
Politica. Agrária;
IX ......; ·Superintendente ou representante da Superintenél6ncla do
Abastecimento;
X ......;' Dlretor; oci. s~u representante,
do Ministério 'da· Agricultura;
./

'

'

'

; ;'

,·

XI ....;. um representante da Confederação Rural Brasileira escolhi·
do em. listo t~f piÍce por esta
· organf~oçãci, de nomeação do
Presidente da. República.
Seguem disposições outras, complementares
à parte substantiva da proposição.

'

.,
,]',

-19· '· Na. mensagem encaminhadora do projeto ao a mobilização total das estruturas existentes,
Congresso, diz o Senhor .Presidente da Repú- aptas a atuarem nesse crédito, e sua vinculablica, referindo-se ao , crédito rural, · constl" . ção à Comissão Nacional de Crédito Rural, a
tulr o mesmo "Instrumento indispensável ao
fim de lntegró-las em um sistema, através do
desenvolvimento de uma politica agrária que qual possa o Govêrno, conjugando esforços,
objetfvei preclpuomente, expandir a produção lograr aproveitamento· mais racional dos meios
de aUmentos' em· escala compatfvel com 'a
financeiros, materiais e. humanos".
erescfmento ·e a estrutura potencial da :de~
Reconhecendo a . insuficiência da rêde .dismanda, afivfando a pressão que . se foz .. sentir tribuidora de crédito rural, bem: coma a imnesse setor, responsável principalmente por possibilidade de sanar essa Insuficiência; a
tantas 'fnquletaçães · scic!ais".
curto prazo, mediante -abertura de agências,
De~e o crédito rural . _:_ prossegu~ o tex- devido ao elevado .custo de .sua instalação e
to · d~ •·Mensagem encaminhadora da 'proposimanutenção, explica a mensagem presidenção ._. •. ser' entendido corno um . ~rvlço do cial que o anteprojeto permite, por Isso, "a
Govêrno,· ·.de · elevcldo · sentido ·. social, prestado criação de. assoclaçães. de produtores que, sob
aos pequenos produtores; visando · a flbertá- o potroclnlo dos bancos. federais, se constituilos das :condiÇães extors!vas· -'de crédito não rão em autêntico prolongamento da estrutura operacional dêstes, atuando com unidades
Institucional e· contribuir. poro o .aumento de
suas· rendas' e .conseqüente melhoria do padrão de distribuição do c_rédito. dentro de, estrito
contrôle exercido pelo banco patrocinador".
de ,vida.
Embora o crédito rural tenha registrado, nos
últimos dois anos, grande progresso, a assistência financeira às atlvldades agropecuórias
tem sido prejudicada pela ~uSência de um
plcinejámerito que promova· a articulação de
assistência técnica e econômlca ao produtor
rural. E disso resulta,-. segundo a mensagem
presidencial, "acentuada. dispersão .de esforços e mau aproveitamento. dos . recursos e . do
elementO ' humano, de cuja escassez tanto se
ressente o Pais"'.' '
..
, .. , ' .. ·
Obser\ta · então a mensagem · presidencial
que, para corrigir a situação' 'existente ·em re- ..
fe,rê.ncla, ao .crédito rural,, ."torna-se. Imperativo
sistematizar a atuação dos estabelecimentos ·
c~edltfcl()s, principalmente o ·Banco, do Brasil e.
demais bâncós federais, para garantir a ,·uril~
forinidade. de prc)p6~1tos
evlt~r o desperdr~
elo d~ recursos decorrente do paralelismo de
ação; Ào mesmo tempo,· a' articulação do crédito com os serviços de assistência técnica e
econômlca ao produtor. rural é encarada como
lmpresclndfvel para dotar os ;l!!l1Préstlmos do
sentido estimulador e promoc)Ônbl que s~ lhes
quer Imprimir".
·A proposição em exame - são, ainda, palavras textuais' da mensagem - "tem por fim
compl~mentar a reforma banc6rla no que diz
respeito ao crédito rural. Prevê o anteprojeto

e

Focalizando o importante problema da 11)0·
bllização de recursos para aplicação em crédito rural, diz a mensagem que se procurou
"evitar novos encargos ao orçamento da
União e reduzir a utilização do redesconto, a
fim de não cÓmprometer os planos· governamentais de contenção do processo lnflaclonórlo". Com a criação do Fundo Nacional de
Empréstimos. Rurais e outras medidas previstas
no .anteproje.to, Institui-se. um mecanismo de
captação de recursos do setor. privado para o
financiamento da agricultura •.
A proposição em exame foi, lida na. Câmara, em 19 de julho de 1963,; ~ndo ~ncaml
nhada às Comlssães de Constituição. e Justiça,
de .Economia, de Agricultura .e Politica Rural
e de Finanças daquela .Casa .do.. Congresso, que
a estudaram exaustivamente.
Aprovado em primeira discussão, em 1O de
dezembro de 1963, foi o _projeto encaminhado a uma. Comissão Especial, interpartldórla,
constituída para examlnó-ló. E em 12 de
dezembro de 1963, finalmente, o Plenórlo da
Câmara aprovou o substitutivo elaborado pela
Comissão Especial, a qual aperfeiçoara a proposição, adotondo numerosas emendas a êle
oferecidas durante tôdo a tramitação na Cêmora.
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Passando, neste ponto, à parte conclusiva
de nosso estudo, alinharemos considerações
com vistas à fixação 'da posição de alto Importância que ocupo a . assunto de que trato o
projeto no painel dos problemas nacionais.
O Brasil é pais· de Imenso território e mais da
metade de suo 'população, que já atinge Q
casa dos 75 milhões de habitantes, vive nos
áreas não-urbanos, entregue o atlvldades que
se relacionam direta ou indiretomente com a
agricultura e a pecuário.

I

1

I

I

1

As condições· sob os quais se desenvolvem
os atlvidodes "agrárias e pastoris, através do
território nocional, são heterogéneos; de região ·poro região, e estão longe de assegurar
ao empresário o estimulo· e o segurança -lmprescindlveis à· continuidade do trabalho e à
melhoria. do produtividade,
A preocupação de nossos governos tem sido
orientada, quase que exclusivamente, no sentido de proporcionar assistência financeira e
técnica à~ lavouras de exportação, , como ·se
só tivesse lmportflnci~:~ para o Pafs aquelas
lavouras que lhe dão divisas.
A chamado agricultura de aullll1tbcla, sem
o qual nenhum pais sobrevive,. sempre . viveu
relegada a .seg1.1ndo plano,· entreg1.1e apenas ao
espirita de l11to .dos sitiantes. e fazendeiros ..
A debilidade verificado em nossa prod1.1ção
de alimentos permaneceu, todavia, no plano
obscuro dos subproblemas até que· faias novos,
nas últimos tempos, marcaram o q11adra geral
da vida brasileira.
O' Brasil se industrializo, ·e êsse processo
de' industrialização vem deslocando grandes
contingentes de mão-de-obro dos atlvldades
primárias, poro as secundarias e terciárias,
bem coma vem dilatando, róplda e conslderàvelmente, o mercado Interno, paro nêle Incluir
muitos milhares de ·novos consumidores, que
eram, antes, elementos marginais à economia
pátria. O aspecto externo dessa ·mudança é
representado pela migração de populações do
campo para as cidades.
Passou o haver, dêsse modo, maior pressão
do consumo sõbre o produção dlsponfvel de

alimentos e o precariedade dessa produçãG
tornou-se evidente; contribuindo para o elevação do custo de vida e gerando outras conseqüências· sociais e politicas.
Há, evidentemente, tlldo uma constelação
de fatâres que .a~flxlam a peq1.1eno lavoura no
território nacional e não seria êste o momento
Indicado para tentarmos Identificá-los.
Estamos certos, porém, de que um_ dos enmais ponderáveis à vitalidade da pequena emprêso agrária ou pcistoril, através
de nossa Pafs, é o au_sêncio de IIm_ mecanismo
de crédito provido de suficientes recursos paro
atender ao financiamento daquela emprêso.
Os :recursos encaminhados . ao dita setor pelas
estabelecimentos oficiais de crédito são limitados e os bancos particulares preferem fazer
financiamentos oa comércio e à Indústria,
área sem dúvida mais segura para operações
lucrativas.
tra~es

Para corrigir êsse. estado de coisas, garantindo. a presença e a ação do Estado na solução de 11m problema ·tão grave, é q11e. a. Poder Executivo enviou à consideração .do Can•
gresso a presente projeto;

As linhas gerais · da· própaslçãa estão em
perfeita coincidência com o interêsse público e
lima única objeção, em nosso ,entender, cabe
formular a se1.1_ :texto.
Achamos que· no art. 2,0 , quando são enllmerados os objetlvos do crédito rural, deve flgurar, expllcitamente, a·· palavra arma1ana~
manto. A omissão no caso, ainda que o artigo_ em referê;,cla mencione a comerclall•a~ão
de bens agropec1.1ários . pelo produtor, pode gerar equivocas prejudiciais e achamos necessário evitar que Isso aconteça.
1

'

:

'

•

'

'

'

'A Lei Delegada n. 0 7, de 26 de setembro
de 1962, cria, no seu art. 2. 0 , a Cio. Brasileira de Armazenamento e tal fato constitui,
além de outros, forte razêio justificadora para
que não esteja ausente do texto do projeto
ora examinado o expressão citada.

•

-21Opinamos, pois, pela aprovação do projeto,
com a seguinte
EMENDA
O Inciso 11 do art. 2.0 ter6 a seguinte
redação:
"favorecer o custeio oportuno e adequado à pradução de bens agropecuórlos,
Inclusive sua comercialização, armazena·
mento e Industrialização, pelo produtor."
Sala . das Comissões, em 8 de abril de
1964, - Lop11 da Cotta, Presidente - Joté
Errnirlo, Relator - Joeé Feliciano - Antanla
Carloe, .com a ressalva que proferiu.
PARECER

N.0 391, DE 1965
Do Comiuão. ele Economia, e&bre o Pr~
Jeto t11 Lei da C6mara.n.0 10, tle 1964,
·Relator: Sr. Adolpho Franco
O projeto. de Jel ora sob nosso exame dls·
põe sôbre o. crédito rural, disciplinando 0 sua
aplicação, e· dó outras providências.
O projeto, não resta dúvida, viria preencher
e completar matéria legislativa da mais alto

Reforma Bancória", atribuiu, sem deixar a
menor dúvida, oo Conselho Monetório Nacla·
nal, em caróter privativo, a poder de discipli·
nar o crédito em t6das as suas modalidades e
as operações creditícias em tOdas as suas formas, inclusive aceites, avais .e prestações de
quaisquer garantias . por parte de instituições
financeiras (art. 4.0 , Item VIl.
A disciplina do "crédito rural", portanto,
não poderó mais fugir à alçada do Conselho,
salvo, é claro, se a legislador, frente a. necessidades reclamadas pelos próprios órgãos inte·
ressados, houver por bem modificar preceitos
legais que reorientem a ação do próprio Con·
selho. Não é o caso, porém, até porque a es·
trutura estatuí da pela recente lei ainda se
encontra em fase de. implantação.. Qualquer
medida legislativa que, agora, viesse alterar
as diretrizes fundamentais da Reforma Bancó·
ria, redundaria em prej1.dzos para o País.
Dêsse modo, sugerimos. simplesmente o ar·
quivamento do projeto de lei em aprêço, por
julgó-lo superado, no tempo.
Nessas condições, a Comissão de Economia
opina pelo arquivamento da proposição, nos
têrmos do parecer.

Importância para o desenvolvlmerito nacional,
Sala das Comissões, em 25 de março de
se a mesma, segunda a recente Lei número
1965 . _ Joté E~mirio, Presidente _ Adol·
4. 595, de 1964, não houvesse ficado sob a
pho Franco, Relator _ Joú FollcloJno, vencido
jurisdição do Conselho Monetório Nocional,
- Joi' Leite - Miguel' Couto - Lop11 da
corri a assistência de uma "Comissão Consul·
tlva" de caróter específico, Isto é, de "Crédl· .. Cotto.
to Rural", em cuja composição se encontram
VOTO EM SEPARADO.
representantes. de todos os órgãos Interesso·
DO SR. SENADOR JOSit FELICIANO
dos,. a . saber: .·o Ministério da Agricultura, a
O projeta de lei, ora em excime nesta CoSuperintendência da Reforma Agró'rla, a Su·
missão,
é originório do Poder Executivo, que
perlntendêncla Nacional de Abastecimento,' a
o
encaminhou
pelo Mensagem n.0 154, de 7
Banco 'central da Repúblico do Brasil, a Cor·
de
junho
de
1963,
e dispõe sObre a disciplitelra de Crédito Agrícola e Industrial do Ban·
nação
a
ser
aplicada
ao crédito rural. Imporco do Brasil S/ A, a Carteira de Colonização
tante
capitulo
da
reforma
bancória, o crédito
do mesma Banco, o Banco Nacional de Crédi·
rural
é
instrumento
lndispensóvel
ao desenta Cooperativo, o Banco do Nor,deste do Bravolvimento
de
uma
politica
agrícola,
destina·
sil S/ A, o Banco de Crédito da Amazônia S/ A, · ·
da
a
Incrementar
a
produção
em
alta
escala.
o Instituto Brasileiro do Caf.Í, ·o Instituto do
Açúcar e do Álcool e, finalmente, o represenA disciplinação do crédito rural visa, como
tante dos Bancos Privados (art. 7. 0 , Item III,
bem · salienta a mensagem presidencial, a
1 o 12).
complementar o projeto de lei de reforma ban·
cárie, ainda em tramitação na Câmara Fe·
Por outro lado, a Lei n. 0 4. 595, de 1964,
conhecida pela denominação geral de "Lei da
dera I.
~

·.j

..
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A. matéria é da mais alta relevdnclc para
c vida social e ·económica do Pais, • de vez
que, de uma c:rlteriosd . disciplinação dos . recursos c serem destinadas ao .campo, e em
escala ccmpctrvel com o. crescimento· e .c
estrutura potencial da demanda, poder6 a Nação e .o povo sentir-se · aliviados da pressão
crescente, no setor da abastecimento e . consumo, dos gêneros de primeiro necessidade,
cujo e5ccssez; notodoniente dos · perlodos' ·do
entre-sofra, vem sendo. a ,. respons6vel' pi-lncipal
por iruJmeras inquietaÇões sociais, · ri,óxlme
nos centros derisomente ' populosôs;· carentes
de zonas agrl caias. . .
. .
.
-,·'

. A. matéria é tonto mais Importante,· quanto
sabemos que as distorções e :deficiências observadas. no setor.. de produtos agrlcolos. de exportação, como o .• cofé e o algodão; que o
aumento do produção. ,e, o qualidade ,dos matérias-prlmos·.de o~igem agrlcolo e :que a melhoria do produtividade do trabalho do homem do campo; dependem sobretudo 'de uma
boa cu m6 utlli:i:aÇãó daquele. credito espe- '
cializodo, considerodot hoje, undnlmemente,
um dos mais Importantes serviços e deveres
dos Estados ·democr6ticos :mod,arnos, pelo ·seu
elevado sentido social de prestação de ompa"
ro aos .. Pequenos e. médios prcd1.1tores, constituindo-se . me~mo no . mais poderoso l~stru
mento de.
Ubértaçãc
· 'd~s .. trabalhadores do
,,
,
I -,
r
,
,,
campo dos co11dições. extorsivcs .de créditos
não compenso'tórlos ou néÍ~ lnstltuéionols.
..... ,; ,.

.Conseqüentemente, é natural que a orientação política, técnica, econ6mica e financeiro
do atual govêrno revoluclon6rlo seja substancialmente diferente 'da ··que foi Imposto pelo
govêrno anterior, 'do qual partiu o. Iniciativa
e o elaboração do presente projeto.
·,

Nada obstante,,. te!"do em 'vista que outro
órgão técnico do· Senado, o Comissão de Firicinçás, ''dêverél'' · mónlfestar~se;· · também, no
mérito, s6b'ré
proposiÇão,:· entendemos que
podíamos, ·sem. qualquer. Inconveniência, cdcr
prosseguimento ao"se~ estudo;. deixondo''cíquelo ·Comissão a tarefo de process'or · as ·adaptações do 'projeto ·às •normas estabelecidas na
futllro lei da Réfcrma Bancária ou cí outras
.·.
pontos 'que julgar necessórlos. •.

·a·:

Mos, não h6 . como não reconhecer que o
crédito rural, representando o mais Importante fotor de osslstê~IC:Jo financeiro às otfvldodes ogropecu6rios do produtor. rural, necessita
e.vldentemente de plonejomento capaz de promover o ortic11loção dos ,órgãos financiadores • e .o en.trcsomento ,dêstes com . os serviços
e órgãos . de assistência técnico ao trabalhador do campo.
.·,
Ora, o Revolução de 31 'de 'março, o par
dos fundos. repercussões morais e sociais que
gerou, através de suas decisões e· Investigações, criou com o Ato Institucional novas diretlvos jurídicas, no esfera do Iniciativa e
competência dos, leis, quando,. ao legitimar o
Poder Legislativo, o transformou em Congresso
do Reval uçõo .

Na emenda 1 substltutlvc~ para cuja. eloborc~ão contamos·.com os subsidias ·e esclarecimentos de alguns: bons técnicos· no assunto,
visamos sobretudo a enquadrar o proposição
nos melhores moldes da técnica legislativo e
a escolmá-lc de certas falhas que julgamos
prejudiciais aos elevados objetlvos c que se
propõe alcançar.

:

.' ·

·• '•" "

__

.,I

.. ~or .· Jsso, ... tombém, à primeira vista. talvez
f6sse .. de. melhor .alvitre que ·.o. Senado procurasse. conhecer. o ,pensamento do. ,otual govêrno sdbre o mcté,ria e. o ·Orientoçã.o, que pretende Imprimir o· respeito do crédito rural.
Cabe acjulfrlsar mais uma·'vez a••lntirTia' ligação" que deve ter 'êsse' crédito' especializado
com o ' estrutura C:Je• nosso reforma boncórla,
de que trota· o projeto em curso· na outro•'Cá~
so do Congresso. ...........
.. ..... ,

'Nosso objetlvo ·~aior 'foi o de emprestar
nossô experiência
c contrib~lção dê~te órgão o tao .:;;Ómentoso. pr~blerna ec~n6mlc;o:
colaboração, esta . que .talvez, posso servir de
base. ou de . rotei r~ o ulteriores ;.,odific~Ç&s
a que' a douta C.omlssõo : de Finanças haja
par .bem . proceder, :depois ,da remessa, pela
Câmara, do · Projeta de . Reforma. Bcnc6rla.
.Ao projeta em couso. 'oferecemos' úm sulis~
tltutlvo, · seg~Jdo da devida · jÚstlflcaÇão de
dispositivo por. 'disposltl~o, em cuja .e~endc
procuramos orcfenar o projeto, d~ndo~lhe
qu~nto passivei u~o ~eqüênclc. mal~. técnica,
dentro das melhores :tradições. legislativas.

i
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SUBSTITUTIVO
Art. 1.0 ..:_ Fie~ criada a Coml~são Nodol)al do Crédito Rural ÍC~N;C.R.l, órgão estatal
que, observando a orientaÇão 'geral flxàda pe·
lo Conselho Monetórlo Nacional em harmonia
com a..politica agrlcola 'do 'Góvêrno; .s'e ln·
c~mblrÓ; de dlselpl!nâr a distrlbúição e a 'apll~
caçCio .do' c~édlto rural, traçando, para' Isso,
as, lnstlhJiçõiis flnantelras nêle especlaU:i:cidas,
bem· como eis diretrlzes e normas qúll se fize·
rem ~Bc~sSórlas.·
.'
. ..
.Art. 2.0 - .'... Comissão .Naclon~i, de Cré·
dito .. ,Rural, com ,.sede e funcionamento no
Distrito Federal, seró constitui da. ,dos seguln·
tes
. ' membros:
. '
I.- Olretor Ex;;;;utivo da . Superlri·

· : ' : tendência da Moeda e do Crê·
dito, que a presldlró;
11 - Di retores· da ·cartel rei de Crédito Agrlcolci
Industrial do
··
Banco do ·Brasil S.A.;

e

,' .. :.··

III~

•

1..

·,

·· .... ,

·,,

•

'

I

•

favorecer o custeio oportuno
e adequado ,à produção de
bens · agropec:u6rios, Inclusive
sua comercialização, armaze·
namento e'industrialização pe·
lo produtor;
..

.

IV -

::

•' '",'·····

<'·

'.

.

. • 'I

,

VI,- Dlretor do Banco de Crédito
da . Amazól)la S.A.;

VIl -

. •.

I

o

'

L'

IX - •Superintendente .· da · Superln·

:tendência Nacional de Abaste·
cimento;
X-

Representante d~ · : 'Ministério
da Agricultura; .· · ·

XI- Representante da Confederação Rural Brasileira, ,~~

colhido pelo Presidente da Repúblico, em lista trlpllce orga.
nlzada pela entidade.

.

possibilitar o fortale~lmento
econamlco dos produtóres ru~
· ra.ls, .n9tadamente pequenos e
médios;
~

.

IV · - Incentivar a Introdução de mé-

todos racionais de produção
nos emprêsos ,e a melhoria do
padréio de vida das populações
rurais;

Dlretor do Banco da Nordes·
te· do Brasil 'S. A;; ·

·. · VIII.' ~ Superl~téndente da Superl~·
· · · tendê~cla da, Polltl~a Agrórlci;

'

nr-

'

V ~ · Olretor do· Bcirico' Nacional 'de
··Crédito
··Cooperativo;
,,,
'

,., .

:

11 -

. ..

''I

Dlretor da, Carteira de Redes·
contos , do Banco do .Bra•
... · · '. · .sll S.A.; . ·

··:·

estimular o Incrementa arde·
nado dos .Investimentos rurals; .

s.A.; ·. . .

'

'

I-

Dlretar da Carteira de. Colo~
nlzaÇão do Ba~co' do' Bl'o~

sll

•'

·.! ,• ,;

Os membros indicados nos ln·
.clsos I a IX poderão, eventualmente, ser substltuldos par seus rep'resentantes;
§ ·2.0 Quando oportuno, o C~mls·
são Nacional de Crédito Rural ~onvacaró os
representantes das· classes rurais, empregada·
res e empregados, para a apresentação de su·
gestões sóbre a poli tlca de .crédito . rilrcil, podendo tais:· reuniões serem .realizadas nas di·
versos regiões .da Pais. ,
' 5• 3.• ....... A C.N.C.R;.funclonaró na Rio
de Janeiro, até que sejam sediados no Dlstrl·
ta Federal o Ministério .. da Fazenda e a
maioria ·dos órgãos bancarias aqui referidas.
Art. 3.• - As resoluÇões da C.N.C.R. se·
rão. tomadas. por maioria de votos. ·
Art. 4.0 ..._ O Crédito Rural objetiva:

Slmma Nacional' de Cr,dlto Rural
Art. 5.0 - Compete à C.N.C.R., como
órgão do planelamento e .coordenação do Sis·
tema Nacional di!' Crédito Rural, as seguintes
·atribuições:
I-

sistematizar a ação dos órgãos
•financiadores e promover o co·
ordenação dêstes com os que
prestam serviços de assistência
técnica e econamlco ao produ·
tor rural;

-.2411 -

elaborar planos globais de
aplicação do crédito · rural e
. acompanhar sua execução, tendo· em vista a avaliação de
resultados para propor a ln.troduçãa de carreções cabi.
, veis; .

· III ..;. fixar critérios seletivos· e de
prioridade· paro distribuição•do
crédito rural e estabelecer me··dldas para a zaneamento, den. tro do. qual ,,devem .aluar os
.. · diversos órgãos financiadores
em função dos ,plar:~os. elaborados;

IV -

orientar e. Incentivar a· expansão da rêde distribuidora do
crédito rural, fomentando, inclusive, a constituição e utilização de cooperativas rurais;

v-

estimular a especialização e
'aprimóramento profissional do
' pessoa I: atuante em programas
de crédito rural.

6.0 --:. Integrarão, bàsicamente, o sistema nacional de crédito rural, além de outras instituições financeiras governamentais
que venham a ser criadas:
, Ârt•.

o)

•>

:o

Banco ·do Brasil S.A.,
através de suas Carteiras
de Crédito Agrlcola e ln_dustrial e· de Colonização;
o Barico' · de Crédito da
Amazônia S.A. e o Banca
do Nordeste do Brasil S.A.,
através de suas :carteiras
ou departamentos especlaclalizados na éoncessão
daqueles créditos;
.

.

.

c) o Banco Nocional' de Cré~
dito Cooperativo.
§ 1.• -

Ficam vinculados ao sistema,
como órgãos auxiliares, os bancos, as cooperativas e demais instituições. financeiras que
operem em crédito rural, dentro das diretrl:z:es
e normas traçados pela C.N .C.R.

§ 2.• - ·Poderão .articular-se ao siste·
ma, mediante convênios, os serviços de pres.taçã~ de assistência técnica e económica ao
produtor rural passiveis de serem utilizados
em conjugação ao crédito •

Art. 7.• ~-Mediante· proposta e potrocl~io dos bà~c~s referidos nas letras o, b e c do
àrt. 6.o, a Divisão . de Coape~otlvlsmo e Or·
ganlzação RuraL ([)COR)' do · Ministério cia
Agricultura, ouvido a SUMOC, . poderá auto·
~izar cónstltuição de COoperatiVas rurais .de
crédito, com o objetlvo de operar no 'supri·
mente do crédito <agropecu6rio,. dentro das
normas constantes do regulamento do banco
patrocinador.
§ 1.0 As cooperativas rurais de pro·
dução, existentes ·na·. dato da . promulgação
desta Lei, bem ·como as que vierem a se cans·
tituir, poderão, obedecidos as normas estatuidas neste ,artigo, Instalar .. departamentos de
crédito rural com os objetivos nêles previstos.
§ 2. ~ - As cooperativos de que trato
êste artigo poderão receber depósitos de seus
associados, devendo, obrigatoriamente, recolher ao · banco patrocinador 'as quantias que
excederem o encaixe necessário ao atendi·
mente de suas obrigações.
: Art• .a.• - O banco que patrocinar a
constituição de cooperativa rural de produção
ou crédito financiará a formação de seu capltar'5ocial mediante empréstimo ao associado
até o limite de 90% (noventa por cento). do
valor das cotas subscritas, para ressarcimento
em prestaçõe's anuais no prazo de até 1O (dez)
anos.
J.rt. 9.0 - As cooperativas que operam ·
em crédito ,rural, quando financiados por algum dos estabelecimentos Integrantes do Sls·
tema Nacional de Crédito Rural ou a êle vln·
culados, ficarão sujeitas. a regime especial de
contrôle e fiscalização por porte do financia·
dor, .Independentemente de ação da autorlda·
de monetária competente e do órgão especla·
lizado do Ministério da Agricultura.
§ 1.• ~,~Enquanto permanecerem em
vigor os flniÍrÍclomenl'os a que alude o pre·
''
sente artigo, 'poderá
o estabelecimento finan..,
ciador manter: um representante seu com di·
reito de fiscalizar o aplicação do crédito e as
otlvldo.des correlotos, opinar nos conselhos e

a
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apreciação de anormalidade acaso apurada,
ou paro propor alteração na diretorla da sociedade.

11 -

50% (cinqüenta por cento) do
saldo do Fundo de Reserva de
Defesa do Café subsistente
após a execução do Plano FInanceiro de cada safra;

III

produto da taxa . de 5% (cln·
co por cento) Incidente sObre
os prêmios de seguro de vida
e contra risco de fogo, raio e
suas conseqüências realizados
nas sociedades seguradoras;

IV -

dotações orçamentórias;

§ 2.0

Nos cosas de comprovada ln·
fração das disposições contratuais ou de desvio nas finalidades precí puos da sociedade,
poderó o Banco financiador promover, junto
aos órgãos competentes, a intervenção na cooperativa e a responsabilidade de seus dlretores;

Recunoa Pal'l o Crédito Rural
Art. 1O -

O crédito rural conta ró com

recursos de aplicação provenientes das seguln·
tes fontes:

I -

Fundo Nacional de Empréstl·
mos Rurais;

11 -

recursos de aplicação dos bancos Integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, assegurados pela legislação · específica de cada uma;

III -

recursos das demais institui·
ções vinculadas ao ·sistema de
crédito rural.

Art. 11 - O Fundo Nacional de Empréstimos Rurais seró administrado pela C.N.C.R.
se destlnaró ao cumprimento e à ampliação
dos programas de crédito rural, elaborados na
conformidade das normas traçadas no art. 5.0 •

V -

resultado das operações efetuadas nos têrmas do art. a.o;

VI -

recursos de outra natureza
que lhe forem expressamente
destinados em lei.

VIl -

1O% (dez por cento) dos depósitos compulsórios à ordem
da SUMOC;

VIII -

os recursos provenientes dos
depósitos previstos no § 2.o
do art. 26;

IX -

os saldos de recursos, sem
destinação legal, de órgãos,
serviços '
empreendimentos
. de que participe entidade fe.
dera( vinculada à produção
rural;

e

e
l,
li

·.

Parágrafo única -

li

As aplicações serão fel·
tas mediante aperoç~s diretas, refinancia·
mentos ou empréstimos concedidos aos órgãos
integrantes do sistema a que se refere o art.
6. 0 desta Lei.
·

.·

Art. 1:l - Constituem recursos do Fundo
Nacional de Empréstimos Rurais:

f

t
'I.

I'

..~ :\,

i'

I '·

1

"'
u·.

>

o produto da taxa. a que ficam
sujeitas as operáÇ6es de des·
conto de tituleis' de qualquer
natureza, contrato de abertura de crédito e empréstimos
em conta corrente efetuados
em bancos, casas bancórlos,
cooperativas de créditos e outras Instituições financeiros;

X-

o saldo do Fundo de Modêrnização e Recuperação da Lavoura Nacional, criado pela
L.ei 2.145 de ,29 de dezembro
de 1953.

Art. 13 - A taxa instituída no Inciso 1
do artigo anterior incldiró:
a) nas operações de desconto, sôbre o valor nominal
dos titulas, arrecadada na
ato;
b) nos outras operações de
crédito, sObre os· saldos
devedores, calculada junta·
mente com os juros convencionados e arrecadada
na oportunidade da .exl·
gência dêstes.
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Parágrafo única - ·A taxa a que se refere
§ 2. 0 Incumbe à SUMOC fiscalizar a
êste artigo não incidirá · sôbre as operações arrecadação e o recolhimento dos val6res ·do
tfpicas de crédito ·rural ·de montante inferior Fundo, impondo as penalidades previstas no
a 50 vêzes o maior salário-mfnimo vigente parágrafo seguinte.
· . .
0
no Pais, e será exigida nas seguintes bases:
. §, 3. -.O não-recolhimento das quan·
a) O, I % (um décimo por tias devidas ao Fundo, na. forma ,e pr~zos.,pre~
cento) até .0,3% (três dé- estabelecidos,· sujeitará .a instituição infratora
cimos . por cento) ao mês, à multa variável entre ,I 0% (dez por .cento)
conforme estabelecido pela e. I 00% . (cem por, cento) sôbre, o valor do dé.
C.N.C.R., nas operações bito. apurado, conforme a gravidade .da falta,
efetuados. nas bancos ofi· sem prejuiza das sanções penais cabfvels •. , .
Art. 16 - Dos recursos que constituem a
cio is· refer.idos .no ,ort. 6. 0 ;
bl O, I%, (um décimo par Fundo 'Naéional dé>Emprést'ilnos Rú'rais serão
cerítol ao mês, nas opera- aplicados, no mfnimo, 60.% ,em flnanclamen·
. ções efetúadas nos demais tos. aos peqÚenas e médios prÕdutores·. · .·.· .
Art. 17 - O depÓsito q~~ constitui a Fun·
instituições financeiras.
do
de Fomenta à Produção de que trata o
Art. 14 - Os recursos previstos no Inciart.
7.0 da Lei n.0 'J. 184; 'de 30 ·de agôsto
so 11 do ort. 12 ~erão obrigatoriamente transferidos do Fundo · de Reserva de Defesa do de 1950, fica elevado para 20%. (vinte por
Café' para ·a conta do Fundo Nacional de Em- cento)· das dotações anuais previstas no artl·
0
préstimos Rurais à ordem da C.N.C.R. junto go n. 199, da Constituição· Federal, e será
à SUMOC antes· de Inicio dos emborques da efetuada pelo ·Tesouro Nacional no Banco de
Crédito.da Amazônia S;A; que. se Incumbirá
safra cafeeiro subseqUente.
da
sua aplicação di reta· e exclusivamente den·
Art. 15 - Os .va16res arrecadados pelas
Instituições financeiras. e sociedades de segu- tro da área da Amazônia ..
Parágrafo único .- · O .· Banco destinará à
ros para o Fundo Nacional de Empréstimos
Rurai.s se~õo recolhidÔs ·à SUMOC em canta aplicação em crédito, rural 80% (oitenta por
especial à. ord~m ,da C. N. C. R. até ·o trigé- cento) pelo menos do total do Fundo de Fo·
' ..
simo .dia do mês . subseqUente ao da arreca- menta à Produção .
dação.
Art..18 ....;., Os juros das operaÇões de C:i6§ 1. 0 - .Excetua-se do disposto neste dito rural serão os usuais em operações de tal
artigo, será. mantido nos respectivos bancos, natureza, conforme' 'a . taxa ·· fixada ·.· ' ptlla
para aplicaÇão ein financiamentos rurais, atra- SUMOC, não prevalecendo 'mais Cls taxas ~s~
vés de suas Carteiras' especializadas, a produ- peclals previstas na legislação: em vígor >-.'
'..Art. 19 ...;..o Fundo de'Fomento à'Produ-.
to da taxa incidente sôbre as operações:
de Borracha,·. criado 'pelo Dêcréto n.(' :·.
ção
a) dei Banco do Brasil S.A.,
50.422,
de 7-4-6 r, fica elevado para 20%
do Banco · de Crédlth' da
Àmazônia S.A., 'dó 'Ban- (vinte par éento) do valor de t6da bÔrrachá
ca do · Nordeste do Brasil Importada,· e, no mi nlmo, 50% (cinqUenta'· por
S.A. e do Banco Nacio· cento) de seu valor serão aplicados sob a for·
' nal de Crédito Coopera· ma . de financiamento agrlcola, observado,
qu~nto à sua destinação gerái, o que preceitivo;
tua o § 4.0 do Í)lencloncido diploma legal.
bl dos Bancos em que os Es·
Art. 20 ~~F.)~ci Ôbolido o prazo de 12 (dotodos detenham a maioria
absoluta dos oções, desde ze) meses estabelecido na. alinea c do art. JS
0
que vinculados ao sistema da Lei n. 1 ..1'84, de 30 de. agõsto de 1950.
nacional de crédito rural,
Art. 21 - O monopólio das operações fi·
nos têrmos do artigo 6. 0 , nais de ~ompra e venda da borracha, exercida
pelo Govêrno Federal, através do Banco de
§ J.O •

e
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artigos 13 e 14 da L.el n. 0 I. 184, de 30 de
ag6sto, de 1950, serão flnonciados com os. recursos da União, proporclor~ados ao Banco
executor pelo Banco do .Brasil S. A., sob· a for·
ma de .adiantamentos, à conta. do Tesouro Naclonai.·
Parágrafo l'lnlco - Terão . prioridade na
aquisição da borracha do Bor1co da Amazônia
as lndústrla.s de capital I 00% (cem por cento)
I'Úicl011al.
'
.
. .
Ârt•. ,22 .- O Banco do Nordeste do Bra•
sU S; A. destinará às aplicações em crédito
tipicamente rural quar1tia não inferior a 40%

(quarenta par cento) do valor. do depósito suscept!vel .de ser aplicado em crédito especializado;, mantido naquele Banco pelo. Te~ouro
Naciônal na conformidade do que dispõe o
art; 6. 0 do L.ei n.o 1.649, de 19 de julho
de 1952.
i)
'1:.;

i

(

Art. 25 - O Banco Nocional de Crédito
Cooperativo destinará quantia não inferior a
90% (noventa por cento) de seus recursos de
aplicação .ao financiamento das cooperativas
rurais e das que objetlvam o beneficiamento
ou Industrialização ~os produtos agropecuórlos.
Art. 26 - Os bancos particulares e as co·
operativas de .crédito .manterãó obrlgotàrlo·
mente aplicados em operações tlplcas de cré·
dito rural,. contratadas diretamente com pra·
dutores ou suas cooperativos, pelo menos I O%
(dez por cento) de seus depósitos totais.
§ 1.0 ~ Poro os fins .do disposto neste
artigo, consideram-se. operações ti picas de cré·
dito rural as contraldas por prozo não Inferior
a 180 (cento e oitenta) dias, na forma prevista
nas Leis n.0 ' 492 e 3. 253, de 30 de ag6.sta
de 1938 e 27 de ogõsto de 1957.
§ 2,0 Os estabelecimentos que não
desejarem ou não. puderem atender às obriga·
ções do presente artigo poderão optar pelo
depósito na SUMOC em conta vinculada à ordem da C. N. C. R.,. das Importâncias correspondentes, no todo ou em parte, C!quelas operações, para aplicação nos fins .previstos no
Item VIII do artigo 12 desta Lei.

' Art. 23 - O capital do Banco Nocional
Crédito Cooperativa é elevada para Cr$ I O
bilhões, cabendo à União a subscrição !media·
ta de Cr$ 4 bilhões.
·§ · 1.o - Para complementos à integra·
lização do capital· subscrito,· os orçamentos da
§. 3.0 -.As quantias recolhidos na forUnião consignarão, eni três (3) exerci elos su·
ma dêste artigo vencerão juros, à ·taxa que
cesslvos, dotações não Inferiores a Cr$ ..•.•
fôr
fixada pela SUMOC.
500; 000,000 (quinhentos milhões de cruzei·
rosl ncis,'dols primeiros e, no terceiro, a que
§ 4.o - O ·, valor do aplicação ·o ser
se fizer necessária para complementar o saldo
mantida pelos bancos particulares em 'opera·
· 'ções de crédito rural será determinado,~ 'para
o realizar, do ccipital subscrito pela União.
· §'2.0 - As cooperativas' poderão apll· cada semestre,. com· base no saldo médio de
car ria subscrição das cotas de capital do seus depósitos no semestre anterior.
Banco, parte da percentageni do fundo de re·
§ 5,0 - A Inobservância ao disposto
serva legal a que se refere o art. 9.0 do
neste artigo sujeltaró o infrator à multa variá·
OeC:; n.o 22.239 de 19-12-32.
vel entre I O% (dez por cento) e 50 % (cin·
qüenta
por cento) sêbre os valôres não. apli·
Ârt •. 24 - Na aplicação de seus recursos,
o Banco· Nacional de Crédito Cooperativo ob- cados em crédito . rural e não recolhidos em
prazo hóbil, a qual, Imposta pela SUMOC, re·
servará, em cada Estado, a justa distribuição,
verterá em favor do Fundo Nacional de Em·
de modo a que sejam igual e eqüitativamente
atendidos . ·
· ·· ·
préstimos Rurais.
P~rágrafo único - Dentro aó prazo de 180
Garantia doa Preços Minlmoa
(cento e oitenta) dias, o contar do doto do
Art. 27 - A observância aos preços mini·
publicação da presente L.el, o Banco Instalará
mos
é disposição de ordem pública, lrrenun·
agências em tôdas as capitais de Estados e
clóvel,
sendo nulos de pleno direito os contra·
Territórios, e, também, quando aconselhável,
tos, as obrigações ou titulas de crédito que
escritórios nas zonas de maior concentração
envolverem a aquisição de produtos ·agro·
cooperativista .

de
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mínimos.

vl~lação

dos referidas preços

· Art." 28 - Os preços para financiamentos
ou aquisição nas diversas regiões do Pais, nos
têrmos das letras a e b do artigo 1,o da Lei
n. 0 1 ,506, de 19 de dezembro de 1951, serão
determinados na forma do seu art. 3.o, e
art. 3. 0 da Lei Delegaé:la n. 0 2, de 26 de se·
tembro de 1962, e não poderão, em hipótese
alguma, ser inferiores ao custo efetivo da pro·
dução acrescido de justa retribuição s6bre ês·
se custo, não se incluindo nêle as despesas de
transporte para os pontos de embarque ou cen·
tros de embarque ou sacaria.
§ 1.0 Os preços minlmos serão fixa·
dos, na forma da lei, até 90 (noventa) dias an·
'tes da época do plantio, lmprorrog'àvelmente,
devendo ser pagas os beneflciórios livres de
quaisqúer ônus. Os contratos e financlàmen·
tos para formalização dessas operações ficam
isentos de selos e taxas.
§ 2.0

Q.uando a operação se realizar
diretamente com o produtor rural ou coopera·
tlvas de produção, as despesas referentes a
impostos, taxas, direitos, fretes e outros ônus,
até a entrego do mercadoria, correrão por
conta da Comissão de Financiamento da. Produção.
-

§ 3,0

I
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O parógrafo única da Lei De·
legada n; 0 2, de 26 de setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação: "Até 31
de dezembro de 1965, as operações de que
trota o art. 3.0 poderão ser realizadas tom·
bém com terceiros que hajam assegurado ao
produtor o. preço mínimo fixado de ac6rdo
··com esta Lei."

Art. 29 - Os produtos agropecuórios, ad·
qulridos pela Comissão de Financiamento da
Produção nos têrmos desta Lei, serão utlll·
zados paro regular o mercado de consumo,
preferencialmente através das entidades públicas de assistência alimentar e social, e
das cooperativas de consumo, .
Art•. 30 - Quando não fôr passivei ao
produtor, pela ausência de meios, cumprir as
exigências do art, 11 da Lei n. 0 1.506, de
19 de dezembro de 1951, o serviço seró
executado sob o responsabilidade da Comissão de Financiamento da Produção ou seus

delegados, na forma dos artigos 6. 0 e 7,o da
referida lei, sendo deduzidas as respectivas
despesas do valor do financiamento ou aquisição.

Art: 31 · - Estendem-se ao Banco de Crédito da Amazônia S. A,, do Nordeste do
Brasil S. A. e Nacional de Crédito Cooperativo as disposições dos orts. 1,o e 2.o, do
Decreto-Lei n.0 1.003, de 29-12-38.
Art. 32 - O limite de emissão de bemus
pelo Banco do Brasil S. A., fixado rio artigo 4. 0 e seu porógrafo único da Lei :n.o '454,
de 9 de julho de 1937, pode ser elevadó até
o montante das operações de financiamento
em vigor, realizado pelo próprio Banco.
·
Art. 33 - Os limites de redesconto dos
estabelecimentos oficiais de crédito serão re·
vistos na proporção do montante dos financiamentos por êles realizados.
Art. 34 -O art. 15 da Lei Delegada n,0
9, de 11·1 0-62, passa
guinte redação:

a

vigorar com a se-

"Art. 15 - A Comiesão de Assistência
Técnica ao Crédito Agropecuórlo !COAT)
presidida pelo Secretório-Geral da Agri·
cultura e integrada pelos Dlretores de
Departamentos do Ministério e par re·
presentantes da Superintendência da . Po·
litlca Agrória (SUPRA), da Superinten·
dêncla Nacional de Abastecimento (SUNAB), da Superintendência do Desenvolr
vlmento da Pesco (SUDEPE), da Superintendência do Deser:wolvlmento do
Nordeste (SUDENE) e da. Comissão Na·
clonai de Crédito Rural (C.N.C.R.l tem
por_ finalidade estudar e propor medidas
que objetlvem:
a) disciplinar a prestação de

assistência
técnico
por
parte dos diversos órgãos
do Ministério, aos progromos de crédito agrícola;

•

.<

b)

orientar o desenvolvimento
dos programas de revenda
a crédito de material agro·
pecu6rio, em consonância
com o planejamento agricola do Pais;
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6rgéíos da Ministério e seus
técnicos, as dlretrlzes e
normas da crédito rural, vi·
sonda a assegurar maior
eficiência na execuçéío de
programas de assistência fi·
nancelra às atlvldades agro·
pastoris."

Art. 35 - O Poder Executiva regulamentará esta Lei, no praza de 60 (sessenta) dias,
cantados de sua publicação.

i'

''i

·-~.,

Art. 36 - Os emprésÍimos concedidas ao
setor agropecuário pelas entidades componentes do Sistema Nacional de Crédito Rural
serão divulgados oficialmente pela C.N.C.R.
Art. 37 - Gozaréía de redescontas extralimite as operações com títulos Warrant correspondente a entregas feitas por produtores
ou cooperativas de gêneros de suas respectivas produções que tenham garantia de pre·
ço mínimo.

Art. 44 - O limite do noto de crédito nu·
ral, criada no art. 2.0 da Lei n. 0 3. 253, de
27 de agõsto de 1957, será de 50 (cinqüen·
tal vézes o valor do maior salário-mínimo vi·
gente no PaIs .
Art. 45 - A ·instituição financeira, na
concessão de empréstimo rural ao produtor,
diligenciará para o atendimento de tõdos as
providências que se fizerem necessárias ln·
clusive junto à serventia de Justiça.
Parágrafo único - As despesas decorren·
tes do cumprimento dêste artigo correrão à
conta da produtor, sendo proibida qualquer
cobrança não autorizada pela lei ou regi·
menta de custas.

Art. 46 -

Esta Lei entrará em vigor no
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Juatlflca~ão

Os fundamentas gerais do presente substl·
tutivo inspiram-se no princípio de que o deArt. 38 - As operaçéíes de desconto de senvolvimento e a especialização do crédito
bancário tem, hoje em dia, exigido do Estacédulas de crédito rural de emissão de pedo
uma açãa direta, de contrôle vigilante e
quenos produtores e Cooperativos gozaréío de
até
mesmo de direção permanente. O crédi·
redescontas extralimite.
to é hoje considerada tipicamente um fatar
Art. 39 - Nas operações de financiamen·
de produção,. Assim tem sido em alguns paí·
to rural não poderão ser cobradas taxas e
ses, nos casas de financiamento da produção
emolumentos que onerem os juros além dos
rural, por meio da hipoteca ou sob a forma
limites fixados pela SUMOC.
de penhor agrícola ou pecuário, o q1.1al tan·
.Art. 40 - Terão preferência para os em.: · to se opera sôbre a coisa já produzida,· colhi·
préstimos rurais os pequenos produtores e
da ou existente, como também sôbre a ser
cooperativas de produçéío.
produzida •
.Art. 41 - Os estabelecimentos integranPor outro lado, a crédito à. agricultura, es·
tes do sistema nacional de crédito rural ou a
pecialmente, tem que ser maleável à incer·
êle vinculados flnanclaréío as cooperativas na
teza do tempo de que depende a produção e
construção de armazéns e silos, compra e
o seu prazo deve variar de acôrdo com a es·
implantação de patrulhas mecanizadas ne·
pécie da produção por êle socorrida.
cessárlas ao atendimento de seus associa·
Eis por que resolvemos, explicatlvamente,
dos, agindo através de convênios e em colaoferecer
os seguintes reparos, constantes do
boração com as 6rgéíos ·próprioS do Ministério da Agricultura.
. '·
' nosso substitutivo:
Ao art. 1.0 do Substitutivo, que é também
Art. 42 - As entidades referidas no ort.
0
do
projeto, demos nova redação, fundindo-o
6. financiarão as cooperativas de eletrlfi·
com . a matéria disposta no art. 37, e isto
caçãa rural e as sociedades de economia mis·
para corrigir grave anomalia da proposição,
ta que visem a idêntico objetivo.
Art. 43 - Aplicam-se aos Bancos parti· uma vez que, enquanto no art. 1.0 dispõe SÕ·
bre as funções da C.N.C.R., s6 no ort. 37 é
culares e cooperativas de crédito o disposto
que o projeto fala do criação do órgão. Por
no ort. i3 desta Lei.
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deve criar um órgão e só depois atribuir-lhe
os funções.
Neste mesmo art. 1.0 determinamos que
a C.N.C.R. deveró observar a orientação geral fixada pelo Conaclho. Monetário -Noclonol,
o órgão criado no pro!eto de Reforma Bancória e ao qual deveró vincular~se necessàrlamente aquela Comissão Especial, uma vez
que deveró harmonizar sua politica com a
politica financeira do Govêrno expressa através do Conselho Monetórlo Nacional.
. Ainda ao art. 1.0 aditamos . a expressão
"órgão estcÍtal", para que ,fôsse melhor. definida a n~tureza da Comissão Nacional do
Crédito Rural.
·
Art. 2.0 do Subatlt~tivo. - ~ste artigo é o
art. 38 do projeto e ao qual demos nova redaçãÓ com o objetlvo de fixar melhor a sede
e a composição da · C.N.C.R., acrescentando
um parógrafo,. pelo qual se permiti ró o funcionamento provisório, na Guanabara, onde
se encontram todos os bancos mencionados
no futuro .lei .. ·Corrigiu-se, também, algumas
denominações boncórios dadas incorretomente e m~lhor seqüência foi odotodo nos onze
it~ns do art, 2. o. ·
Art. 3.0

Resultado de emendo aditiva,
o fixar .critérios no apuração dos
votos das resoluçéíes tomadas pelo C.N.C.R.

destino~se

Art. 4, 0 Este artigo é o 2. 0 do projeto com nova e melhor redação ao seu Item I .
Art. 5.0 - E ·mesmo do projeto,

o

6.0

O art.
reproduz o de igual número do
.. projetei, ·sendo 'que, ao seu § 1.0 , :demos melhor redação, vinculando os bancos, cooperativas e · demais Instituições financeiras que
operam· em crédito rural ao sistema 'geral de
crédito como órgãos auxiliares.
Art. 7;0 - Também é o· mesmo do projeto com o seu' caput modificado por nova redação em que foram introduzidas três olteraçães: a) eliminação do funcionamento das
"associações rurais como estabelecimentos de
crédito", que só virão, a nosso ver, em prejulzo do movimento cooperativista; bl a substituição da SUMOC como órgão competente
para autorizar a constituição de cooperativas
rurais de crédito, pela Divisão de Cooperatl-

vlsmo e Orgcnlzação Rural (DCORI, do Mi·
nistérlo da Agricultura; c) .substituição da audiência da C.N.C.R. pela SUMOC, ou seja,
subordinação ·daquela Comissão a esta Superintendência nos assuntos de concessão de ou·
torlzação de funcionamento de Cooperativas
de Crédito.
O art. 8.0 é o mesmo de Igual número do
projeto enviado pela Câmara.
O art, 9.0 é o do projeto orlglnórlo da Pre·
sldência da República e consubstancia uma
providência salutar pela ação fiscalizadora
que estabelece.
· O art. 10, renumerado, é o art. 12 da
projeto.
O art. 11 é o 13 do projeto, com nova re·
dação e oerescldci de uni parógrafo único, no
qual são abrangidas tôdos os hipóteses ~
aplicação ·deis ·parcelas do Fundo e não ape~
nas as que se hão de ·verificar atr~vés de empréstimos e refinanciamentos aos. órgãos ln te·
grontes do sistema.
O art. 12 é o art. 14 d~ propo~lçãci ·com
três novos Incisos, destinados a dar conve,;
nlente tratamento, como recursos pcira
cré·
dito rural, aos depósitos que os estabeleci·
mentos de crédito privados efetucirem ' na
SUMOC, quando não puderem ou . não quise~
rem êles. mesmos aplicó-los e a aproveitar os
soldos destinados o órgãos, acôrdos, convê~
nios, congressos etc., cujo apuração 'e destl·
nação nem sempre são regulados em lei.

o

o art. 13 é o 15 do projeto, com redução
do valor do riúmero
solórlos-mÍ~imos. A
base dado par nós é suficiente paro benefl·
·
·
clar os ·menos favorecidos,

de

Atualmente, com ~. maior salórla-mi~lmo
de Cr$ 42. 000, sericÍm álcançadas as ope~
rações até Cr$ 6. 300. 000. Quase que o teta·
!Idade dos financiamentos ficaria livre·. do in·
cldêncla, diminuindo o produto do arrecado·
ção, pois do total de 407.651 contratos realizados no(a'nó,. passado, no Banco do Brasil,
foram de valor Inferior o Cr$ 5 milhões.

"

O art. 14 reproduz, sem alterações, o ar·
tigo 16 do projeto,
O art. 15 corresponde ao art. 17 da pro•
'posição, acrescido de dois Itens, em que se
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permitem aos bancos estaduais a aplicação das
taxas por êles recolhidas, condicionando, porém, essa faculdade à sua vinculação ao sistema, .vale dizer, à sua subordinação à C.N.C.R.
Aliás,: de outro. modo, ter-se-lam bancos inteiramente desvinculados do sistema, operando com recursos .do Fundo. Como se vê, o art.
15 do nosso Substitutivo, que. por sinal opre.senta UI'(IO ·melhor redação ao seu § 2. 0 , retl~
rondo. da suMoc a incumbência de promover
Ó, recolhi,mento,' dos valôres 'do Fundo, que é
substltuida pela sua fiscalização, sistematiza
de ma~ eira' racional a atuação das bancos do
créditÓ rural, principalmente na parte de recursos.
No art. 16, a emenda substitutivo altera
o· art. 18 a que corresponde quanto ao assunto,: fixando em um minimo de 60% a parcelá
que deverá 'ser aplicada nos financiamentos
rurais, mcirgem reconhecidamente elástica que
permitirá irem as aplicações da espécie a limites superiores, determinando, ainda, que os
recursos do Fundo serão aplicados não aos
"agricultores.,, como diz o projeto, mas aos
"produtores", o que , abrangerá, também, os
pecuaristas.
·O art. · 17 é, textualmente,· o art. 19 da
proposição.
O art. · 18 é o mesmo art.
do projeto alterodci, com a finalidade de destincir tratamento. uniforme às' operaÇõe~ de tÓdos os bancos.

2o

Oa artlgoa 19, 20, 21 o 22 do Subatltutivo·

'".,,

correspondem• respectivamente, aos de números 21, 22, 23 e 24 do projeto, os quais mantivemos· inalterados' por julgar que, como estão redlgldÓs, consultam aos reais interêsses
da produção, compra e venda da ·borracha.
· , O ajt, 23' é: o: 25 do projeto, com. supressão
dos §§ 1.0 , 2, 0 , 3. 0 e 4.0 · e com a Incorporação do saldo do Fundo de Modernização e Re"
cuperação da Lavoura Nacional à C.N.C.R.,
alcançando,' por via generalizada, a todos. os
estabelecimentos bancários vinéi.llados ao sistema de crédito rural •nacional, Inclusa o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo. Os parágrafos foram excluidos em virtude de conflitarem
com as normas do sistema odotado, eliminando a concessão especial do Banco Nocional de
Crédito Cooperativo e certos obrigatoriedades
de subscrlç5o de seu aumento de capital.

O art. 24 mantém, sem alterações o de
' 25,
n. o 26, o mesmo acontecendo com o art,
que conserva a redação do art. 27 do projeto.
O art. 26 reproduz o ort: 28 do projeto
com a 'substituição das expressões "operações
de crédito rural" pelas "operações tlplcas de
crédito rural", expressões estas ·mais condizentes com o que já dispõe o projeto no § 1.0
do mesmo artigo.

0• artigo• 27, 28, 29 e 30. correspondem,
respectivamente, e· de maneiro inalterada; aos
artigos 29, 30, .31 e 32 da proposição da outra Casa ,do Congresso.
O art•. 31 é a de n. 0 33 da proposição, do
qual eliminamos a parte relativa à extensão
aos Bancos de Crédito da Amazônia, do Nordeste ,e Nacional de Crédito Cooperativo, das
disposições do art. 3. 0 e seu parágrafo do Decreto-Lei n. 0 2.611, de 20-9-40, que tratam
do redesconto de papéis da CREAI, do Banco
do Brasil. Isto porque, consoante declarações
reiterados da SUMOC, o redesconto de contratos daquela Carteira s6 é passivei porque tanto
ela como a Carteira de Redescontes são órgãos do Banco do Brasil, em que se unificam
o redescontante e o redescontório, tornando,
assim; desnecessária a transferência da titulo.
Oa artigOI 32 · e 33 · correspondem, respectivamente, aos de n.0 ' 34 e 35 da proposição
do Câmara.

O ~rt. 34 da Subatltutlvo corresponde ao
de n. 0 36 do projeto coni a exclusão, entre os
membros da COAT, de um representante do
Banco Nacional· de Crédito Cooperativo ·e a
inclusão, como seu substituto; de um representante da C.N.C.R. Tal medida decorre do fato
de outros bancos oficiais não se· fazerem representar, nada justificando, portanto, a presença do BNCC. A C.N.C.R., representando
todo órgão oficial, regulador da distribuição
do crédito rural, é que deve ter assegurada a
representação de que trata o art. 36 do projeto.
O art. 35 é o de n.o 39 do projeto, devendo,· porém, figurar com a redação por nós
dada, já que, como se encontra redigido, a regulamentação Irá abranger apenas o funciona•
menta da C.N.C.R., quando deve estender-se,
no prazo fixado, a tôda a lei.
·

-32O art, 36 do Subatitutlvo corresponde ao
ort. 40 do projeto com novo redoção por nós
dada, com o objetlvo de centralizar o divulgação pelo C.N.C.R. dos operações de empréstimos .concedidos ao setor ogropecuárlo, não devendo caber tal tarefo aos estabelecimentos de
crédito, o que constituiria trabalho penoso e
pouco prático.

Por outro lado, não dispensa quitações e nem
certidões de õnus reais, além de obrigar os
estabelecimentos financiadores a fornecer ou
pedir Informações uns aos outros, o que ·pode
tornar muito morosa ou talvez diflcii a operação desejada.
O art. 4.0 já é norma nos estabelecimentos
bancários, aplicada de maneira geral,

O art. 37 é o 43 do proposição, redigido
com modificações . poro que pudessem ser
abrangidas tddas os cooperativos.

No extensão territorial do País
estão disseminados as pequenas produtores
rurais, os quais somente poderão ser atendidos através de cooperativas, formadas por
êles, instaladas onde êles estão, vivendo onde
êles vivem. Fora das cooperativos não vemos
solução melhor.
Nesse artigo aparece outra entidade, a associação rural, que deveria ser criada. Melhor
será, então, fazer logo de Úma vez uma cooperativa. Esta será muito mais apropriada aos
fins. que desejamos.

01 artigo• 38 e 39 do nosso Substitutivo
correspondem, respectivamente, sem alterações, aos artigos 44 e 45 do projeta.
O art. 40 corresponde ao de n. 0 46 da proposição, no qual procuramos dar· maior clareza
ao texto do dispositivo, a fim de não se entender que o mesmo se refere apenas às cooperativas de pequenos produtores.
O art. 41 é o mesmo 48 do projeto, com redação que melhor atende à sistemática da futura lei.
O art. 42 corresponde ao art.' 49 do projeto.
O art. 43 é o 50 da proposição.
O art. 44 corresponde ao de n. 0 51, -com as
devidos alterações, tendo em vista o reserva
com o àédito pessoal, pelas facilidades que
cria na distribuição do crédito e por ser a
nota de crédito rural título de crédito pessoal.
O art. 45 é o 53 e último.

Estas foram as emendas, quer aditivas, quer
modiflcativas, que, tendo em vista o seu grande número, e, na sua essência, as fundas alterações que trouxeram ao texto do projeto
da. Câmara, deverão constituir um Subatltuti·
vo Integral ao mesmo projeto.
Outras emendas, estas de caráter supressivo, foram por nós ·cipresentadas e se referem
às eliminações dos artigos 3,0 e seus §§, 4.o,
9'.o, "1 O, 11, 41, 42, 47 e 52, pelas razões que
se seguem.
O art. 3. 0 visa a desburocratizar o concessão
do financiamento no fase anterior à assinatura do contrato, ampliando, por outro lado,
as garantias do financiador. ~ confuso quando
dá prioridade à Inscrição, sem determinar se
a do contrato do financiamento ou se outra.

Âlt.

9. 0

-

Além disso, ainda temos as contradições entre os dispositivos de leis civis que regem as
associações rurais, com os estatutos jurldlcos
da lei bancária. As associações teriam o mesmo trabalho de adaptação à lei bancária, que
acharia poro instalar a cooperativa de crédito.
Ârt, 1O - A adaptação da associação rural aos dispositivos legais bancários aparece
aqui, dando à SUMOC a disciplinação do funcionamento das associações rurais. No art." 7, 0
foram eliminadas as associações de crédito;
portanto, não haverá o que disciplinar.
Ârt. 11 Refere-se ao patrocinlo da as·
soclação de crédito rural, a qual já foi excluida do sistema.
Ârt. 41 Dispensa de garantia real o empréstimo de valar Inferior a 150 vêzes o salário-mlnimo. No otuol salárlo-mlnlmo de •• ,
Cr$ 42. 000 teriam empréstimos de ..•• , . , ,
6, 300 . 000 sem garantia real • E como no
Relatório do Banco do Brasil de 1963 diz-se
que aos pequenos e médios produtores foram
deferidos 89'% · do número de créditos abertos,
verifico-se qÚ~ a quantia de mais de 6 milhões
deixaria o financiador totalmente desprotegido
das garantias efetlvas da referida operação
bancária. Outro caminho não teria o financiador além da completa retroção, conseqUente-

-33mente maior prejuízo ao produtor. O limite do
Banco do Brasil é de 260.000 ao pequeno
produtor não proprietário, em 1963.
Art. 42 - Nesse artigo se substitui a garantia real por um seguro agrário, como garantia acessória por parte de uma Companhia
Nacional de Seguro Agrário que nem tem funcionamento regular, conforme o § 3. 0 do referido artigo. E como subordinar, só no Banco do
Brasil, os B9% das. operações até um (1)
milhão de cr1.1zeiros ao segura de uma Companhia que não funciona? E os outros Bancos
da rêde de· Crédito R1.1ral?

O art. 47 trata de pesca e cooperativa de
pescadores, àssunto totalmente fora da área
··
rural brasileira.

l'
I•

~ste é o parecer, salvo melhor .juízo da
douta .Comissão de Economia. ·
· Sala· das Comissões, em ·25 de março de
1965.
PARECER
N. 0 392, DE 1965
Da Comissão de Finanças, sabre o Projeto de Lei da C6mara n.0 1O, de .1964.
. Relator: Sr. Slgefredo Pacheco
O Projeto de Lei da Câmara n. 0 1O, de
1964, •oriundo de mensagem do Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional,
disciplina o crédito rural, e .dó outras providências ..
A ilustre Comissão de Economia desta Casa,
ao examiná-lo, propãe simplesmente o seu arql.livamento, por considerar que a matéria nêle
tratada encontra-se sob a exclusiva jurisdição
do Conselho Monetário Nacional, criado pela
Lei ri. 0 4. 595, de 1964, normalmente conhecida como "o lei do reformo bancário".

menos, deverá deixar que os institutos criados
pela lei do reforma bancária passem a fLincionar em sua plenitude, e que _êles próprios,
amanhã, venham a requerer alterações justificadas ante a experiência, se a fel em Vigor não
satisfizer às necessidades nacionais, inclusive
no setor do ;'crédito rural".
. ·
Estamos inteiramente de acôrdo com essa
orientação. Sendo a matéria privativo do Conselho Monetário Nacional, deixemos primeiramente que o dito. Conselho organize~se de todo
e .disponha sôbre a mesma, conforme a .. orientac;ão técnica de sua Comissão :Consultiva, aliás,
de caráter especifico, pois destinada justamen~
te a estudar e opinar s6bre as questões do crédito rüral.
Propomos, assim, que o Comissão de Finan~
Ças àdote idêntico parecer q1.1e o emitido pela
ilustre Comissão de Economia, sugerindo o arquivamento da presente proposição. ·,.
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina ·pelo arquivamento do Projeto de' L~i da
Câmara n. 0 10, de 1964, par julgá-lo superado, no tempo.
Scila das Comissões, em 28 de abril de 1965 •
- Argemlro de Figueiredo, Presidente - Si·
gefredo Pacheco, Relator - Be•orra. Neto ~
Al'ltéinio Juci - Peaaoa de Queira• - Llno
Mattos - Ãdolpho Franco - LOblio da
Silvei~ · ....:. Mem de Sá.

de

: PARECER

t-1.0 393, DE 1965
Da Co11111são de Conatitulsão e J uatlsa,
séibre o Projeto de Lei da Camora n.o 25,
ele 1963. (n.• 4. 823-B/62, na .. ca.
111aral, que reestrutura o oparelhalll~nto
policial do União, e dá outras prcivldln~
cia1.

Relator: Sr. Aloylio de· Carvalho
De fato, coma diz a eminente relator da referida Comissão Técnica, o projeto, se não
Volta à Comissão de Constituição e Justiça,
fôra aquela lei, viria preencher e complemenpara apreciação de cinco (5) emendas apreter matéria legislativa da mais alta importânsentados em Plenário, na sessão de 27 de
novembro do ano passado, o Projeta de Lei
ela, qual seja a do crédito rural. Em face, porém, da Lei n. 0 4. 595, de 1964, e das podê-·.. ~n.o 25, de .1963, originário da Câmara dos
res que naia foram atribuídos ao Conselho Ma.
Deputados, de onde veio com o número
4. 823-B, e que reestrutura o aparelhamento
netório Nocional, não parece conveniente que
policiai. da União, e dó outros providências.
o legislado!' interfira, agora, no assunto. Pelo
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-34.. ·orhmdo do Poder Executivo, por mensagem
de· 22 de· novembro ·de 1962 do então Presl•
dente do Conselho de· Ministros,. a proposição
em
causa tem. suscitado, em sua' tramitação;
·:·r'· '
,- ' .
' . r··
.,
. , ~, '
,
prlnclf)almente no Senado,·· as· mais. desencont~aêl~s''ciprecloções, sendo freqUentes, até. em
. editoriais na Imprenso e em constantes repre~
senia;'Ões aos Senadores, os . conceitos·. desprl·
morosos' cl ' iniCiativa, considerada profund~~
nle~t~ ·atentatório da~ llberd~de~ públicas~ ' ,
'.
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: Encamlnhonda~a· ao ' Congresso, acentuava
o Ministro. da JustiÇa de entãolo grande e SOU•
doso jurista Dr. · João Mangabelra, que,
conipetindo .à '.União; ·. n~. b~nfànnidclde do
Constituição Federal, a Superlnténdên~la
dos' r Serviç~~ ' de Polícia Maritlma, ·r: Aérea
~· de FrÔnt~lras riâo lhe j:Jod~ri~ sêr estranha
a' 'prÓtiéa d~ a tos contrÓrios ~1)5 .se~s bens,
serviços, e lnterêsses, acrescendo que ,da PoH·
ci~ 'da. União costümavam os Estadós reclamar
c~~peraçao qua~do as Jnfraçõ~~. t~a~s<;~ridlam
o dmblto de uma' unidade fed~rada. e,· ainda"
a prestação'. de. assistên~la
.técnica
e ' 'cientifica.
. -- .
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em

· :Ao tempo:

que a·· proposição transitou
' nêstá: c'oriilss5a;: era seu presidente.' C) ·. nossô
i .. ,.,. " .., ::
.. ·..'. · .·
, , . , ,. ' , ,
ilustre colega Milton Campas, hoje emprestan·
.r•·,:
·r
•:·
:1' ·· , .,. · · ..·· .:·
.......
.,., r!:······
· •:·
do o 'valiosa colaboração .da .sua experiência
e da sua cultura ao Govêmo r~cé~·lnaugurádo:
como titular, que é, dâ ·pasta da Justiça.
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Essa circunstancio.. particular,
mais, a de
novos··critérlos ·relativamente ·ii mcitérlá, 'acaso
ptesldiram à. ação .da atua I adnilnlstraÇão, recomendàm ~ma diligência pr'elimlncir, no sentiâo''do
pronunciamento do Mlnlstérlo"da Jusi) ;.j ',
tlça, ao qual serão remetidos a texto do Pro~ feto, quando vindo da Câmara, e o texto das
Emendas Substltutlvas n. 0 '11, .da ·Comissão
de Serviço Público Civil, e n. 0 19, de Plenórlo.
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Sola das Comissões, em 6 de maio de 1964.
Af01110 Arlnos, Presidente Aloysio
do Carvalno, Relator - Josaphat Marinho Edmundo Levi - Menezes Pimento! - Be·
zorra Nato - Jefferson do Aguiar - Wilson
Gonçalves,

~.o

PARECER
394, DE 1965

Da Camlaaão de Conatituiçãa e Justiça,
a6bre o Projeto de Lei ela C6mara n.0 25,
de 1963.
•

I

i • i,)'
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0

'

,.

i'',

Relator:
Sr. Rur
Carneiro
'
,''
'
'
.
'·
.w
. O projeto em exame transita. no , Senado
d.esde abril de. 1.963 e foi .abjeta de ,amplos
e ·demorados estudos por . parte dos Comissões
téc111cas. ,, . , . .
.
. .
A .matéria, por mui corTiplexa, e assaz con·
trovertlda, ~Is que Implicando.~~ às.sÜntos de
vórlas
naturezas,
assim
de
estrutura
administra·
'
'
'
'
.
', "'
.''1·
' '
.. _
tlva, como de organização, · direitos e vantagens dé pessoal, extgiÚ pronuné:ianientos de
outras 6reas do Govêrno, o que 'fai' realizado
otrovés ·de· numerosas · dillgêncicis; · Isto, sem
dúvida, concorreu :Jiara que se não convertesse
em lel.:a proposição, de iniciativa, · allós, ·do
Poder Executivo.
la nesse passo o projeto quando veia ter
aa Congresso Nacional· mensagem do Sr. Pre·
sidente da República; capeando anteprojeta
que, Invocando e consubstanciando t6da a mo·
téria relativa ao objetó da presente~ proposição,
acabou por. prejudicar .esta,,. em ' definitivo.
Diante dO exposto, opinamos pelo arquiva·
menta do Prajetô de Lê!" da Camara n.0 25,
ali 1963. • . · · ·
·' ·
0
Sala dos Comissões, eni 1. de dezembro de
1964. - Afonao Arlrioa, Presidente - Rur
Carneiro, Relator ...:. · Wllaon · Gorisalv•• Aloyslo de Carvalho - Jo10phat Marinho .,;,;.;
JeHenon de Aguiar, ; , : . J . · . ., ·
r

r
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PARICER
395, DI 1965

. Da Co..;ilaio de Servlso Público Cl~ll,
.. a6bre .o Projeto d• Lel da C6marit n.0 25,
de 1963.
·
·
·
Relator: Sr. Sllv11tr1 Pírlcl••
Depois de cumprir demorada tramitação,
atravessando o exame de vórlos órgãos técnl·
cos desta Casa, volto ao estudo desta Comis·
séio o Projeto de Lei n. 0 25, de 1963; que
reestrutura o aparelhamento policial da União,
e dó outras providências.
Em face de esclarecimentos agora oduzldos
pela douta Comissão de Constituição e Jus-

•,

-35tiça, .verifica-se que a matéria consubstancia·
da no projeto, estó superada, à vista de re·
cente lei aprovada pelo Congresso Nacional,
relativo ao assunto versado na p~oposição ora
sob exame..
Assim, o nosso ponto de vista· é coincidente
com .'•o esposado pela Comissão de Constituição e Justiço,. ou ·seja: pelo arquivamento do
projeto.
.Sala das Comissões, em 25 ,de março de
1965. - Vlctorlno Freln, Presidente - Sll·
·
vllltre · Píricln, Reiator _.:;, Mlg11el Co11to
Jcief Ftllclcino - Ant6nlo J11cá.
PARECER

N.0 396,
DE.,· 1965
.. ,,
·.'
Da Comlniio de Seguronsa Nacional,
· .abre o ProfMCI d• Lelcfa:Camaro n.• 25,
:· de 1963. ·
Relator: Sr. Zacharlaa, de .Âllllmllflío .
No ano passado, o . Congresso Nacional

aprovo~· o. Projeto de Lei n. 0 12/64, reerga•,
riizarído o Departamento Federal de Segurança Pública,. o· qual, já sancionado, pOr sinal
com veto parcial, pelo Sr.' Presldimte da República, converteu.-se ·na Lei n.0 4 .483, de
1964.

Essa.. lei, conforme · acentuou o douta .eo;
misséi" de Constituição e Justiça, .C?nsubstanclou ,tada o matéria de. q~e trata o. presente
projeto.
..
, .
· Assim sendo, nadei· há a fazer, senão aplncir pelo' arquivamento do projeto/como, all6s,
o fizeram as Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil.
Sala das Comissões, em 1.0 de abril de
1965. - Zacharlaa dt Â1111mpção, Presidente. e Relator ,_. Oacor Pa11a1 . - Joaí Guio·
mard - Attilla Fontana.
PARECER· ,
N.• 397, DE 1965
Da Caml11ã~ de Flnonsaa, a6bre a Pro·
jeto de Lei da camara o 25, de 19.63.

n.

Relator: Sr. Penoa de Queiroz
O projeto. em exame visa a reestruturcir'.·.a
aparelhamento policial da União. Sua tromi·
ta;ão, nas duas Casas do Congresso, foi demorada, diante da complexidade da matéria.

Estava a presente proposição em estudos
na Congresso Nacional, quando, o Poder Executivo enviou mensagem encaminhando ante·
projeto consubstanciando o matéria. A proposição governamental foi aprovado, e, . em con·
seqUência, superou o projeto em .exame.
. Ante o exposto, e consoante os pronuncia·
mentes das demais Comissões Técnlcas. .da
Casa, opinamos pelo arquivamento do projeto;
Sala dÓs Comissões, em 28 de. abril. de
1965: - Argemi..O de Figueiredo, Presidente
- Peúoa de Q11elror:, · Relator - Ber:Írro·
Neto - Walfrldo Gurael ;... llnt6nlo 'Jucá ..;_.
Sigefredo Pacheco Adalpho Franco Loblío:,da .Silveira """" Llna de Mattoa .-: M•m
de Sá•
.r,
PARECER
H.0 398, DE 1965
'"

Da Caml11ão de Conatlt11lção e Jurtlça,
· 14bre a emenda apreaentado, em 2.0
t11mo, ao Profm de Lei· do: Senado n.•.
24/64, q111 cria .o reglatro poro aa tron·
aasiiee de comp!", e venda de .auta111óvell.

·· · Relator: Sr, Janphat Marinha

O Projet~ de Lili
24/64, de autoria d~
nÔbre Senador Acirêio' 'Stelnbruch, ' institui o
registro, nos oficias de notas, dos tronsações
de .compra e venda de: automóveis.
. A Comissão de :Constituição e J ustlça oph
nou pela Inexistência de Impedimento ao curso
~ proposição. A .Ca~issão de lnd~stria e
Comércio e a de Finanças se manifestaram
contrári~s ao ' p~ojeto: .
..
'
'No Plenórlo, o nobre 'senador Padre· Ccílazons ofereceu emenda, oro ' exomlnodci,' · no
sentido de que' o registro previsto se' faça nos
cartórios de titules e documentos. Salienta o
autor da emenda que "não se altera, em nada
a, finalidade do projeto; apenas se dó atribuição de registro aos cartórios de Regi.stro de
Títulos e Documentos" - o que é verdade.
Do ponto de vista estritamente jurldico,
nada Impede a aceltoção da emendo.
Sala das Comissões, em 17 de fevereiro de
19ó5. .,.. Afonso Arinas, . Presidente - Jasa·
phat Ma~lnha, Relator - Eurico Rezende Jeffenon de Águior - Edmundo Levi - R11y
Cameiro - Wilson Gonçalves.

;,:o

-36PARECER

t-1. 0 399, DE 1965
Da ComiiSão de lndúltria e Comércio,
1élbre o Projeto de Lei do Senado n. 0 24,
de 1964.
Rel11tar: Sr. Attillo Fontano
Retorna ci esto Comissão o Projeto de Lei
do Senado n.~ 24, de 1964, .de autoria do
ilustre Senado~ A,arão Stelnbruch, que ·cria nos
oficias de notas. o registro das transa;ões .de
compra e venda .s6bre automóveis.
A Comissão' de Constltul;ão ·e Justl;a ma-·
nlfestou-se pela jurldicid~de e constituclona·
• I
lldode do projeto. ·
'
Esta Comissão· aceitou ·o parecer contrário
que emitimos. Também a Comissão de Flnan·
ças, onde. foi . Relatar o Senador lrineu Bornhausen,. opinou· pi!la rejeição.
hicluldo ria· drderri do Dia, foi o projeto
o provado: em primeira .discussão.
Agora, as .comissões são chamadas a :. se
pran.unclarem s6bre .· a Emenda. n. 0 1, afere·
cldo durante, a s~gurída discussão pelo' nobre
Senador Padre. Calazans. ·
·
A modificação proposta refere-se apenas à
atribuição ·da·· registro. O''projeto objetlva o
Instituição do· registro das transoçães de· compra e' venda sôbre automóveis e 'co'nfere a
atrlbui;So · aos oficias C!~' notas. A emen.da'
entende que a registro deve' ser confiado ,aos
Oficias de. ~eglstro de T(tUios e Documentos.
Permanece Inalterada a finalidade do. projeto .que. é a de. evitar ou, pelo menos, dlfl·
cultar as vendas de automóveis furtodos.
Nenhuma ·outra alteração é Introduzida ·pela
emenda.
Assim é que as mesmas objeções que levantamos contra o projeto são válidos com
referência à emenda.
Em nosso parecer anterior sustentamos .. que
o projeto é inócuo e supérfluo e em nada virá
auxiliar a repressão que é, ou dev'erá ser feita
pelo Policia. Ao contrário, trará dificuldades

para as transações legais e honestas, que se·
rão oneradas com mais êsse registro.
As· Prefeituras possuem cadastros em que
constam os especificações dos carros mencionadas. no projeto,
Mantemos, nosso ponto de vista, opinando
pela rejeição da Emenda n. 0 1.
Sola dos Comissões, em 24 de mar;o de
1965. - Jo1é Feliciano, Presidente - Attillo
Fontano, Relator - .Dylton. C~1ta - Nel1on
Moculan Barro• Carvalho . - Adolpho
Franco.
PARECER
N.o 400, DE 1965
D11 Coml11ão ·de Flnan~1, 1&bré o Pro·
jeto de Lei do Sen11do n. 0 24, de 1964.
Rel11tor: Sr. Mem de Sá ·
O Projeto de Lei n~ 0 24/64, de responsabilidade do nobre Senador Aarão Stelnbruch,
pr~põe .a obrigatoriedade do registra, nos ofícios de notas, das transações. de compra e
venda· de automóveis.. A proposição teve pa·
recer contrário das Comissões de Indústria e
Comércio e de Finan;as, e favorável do Comissão de .Constitui;ão e Justiça. ·
O · emlnen'te Sen'aélor Podre Calazans apre;
sentou a emenda, ora estudada, determinando
que o registro previsto se faça nos cartórios
de tftulos e documentos. Assiste . ra~ã~ a·o
ilustre autor da emendo ao lnvocor o Decreto·
Lei n. 0 1.027, de .2-1-39, para justificar o
alteração proposta. ~ que, quando se trata de
vendo com cláusula de reservo de domlnio,
o contrato deve ser registrado para resguordo
de direitos do alienante contra terceiros. Não
visa êsse diploma, legol ao contrõle puro e
simples dos n~~~~los de automóveis, como
evidentemente sabe1.,9,_nobre autor da emenda.
A nosso ver, o eri,én'da desmerece acolhido,
bem como o proje{ô.),s cautelas relativas a
transoções de compra e venda de .automóveis
devem ser tomadas pelos serviços estaduais
de trânsito, nos quais serõa anotados, perml·

-37tindo perfeito levantamento dos corocterfstlcos
de veicules, seus proprietários, seu histórico
etc.
Por êsses motivos, somos contrários à aprovação do emenda.
Sala dos Comissões, em 28 de . abril de
1965. -· Argemlro de Figueiredo, Presidente
- Mem de Sá, Relator - Bezerra Neto Walfredo Gurgel . - Ant&nlo Jucá - .Pe11oa
de Queiroz - ·Sigefrédo Pacheco . - Llno de
Mattoa; vencida - Daniel Krieger - Adol·
pho Franco - Aurélio Viànna - Lobão da
Silveira.
N~o

PARECER
401, DE 1965

Da Comlaaão de Conatitul~ão e J u1tl~a,
1&bre o. · Projeto de Decreto Leglalatlvo
n.0 138, de 1964 (n, 0 188-A/64, na
· Cimara), que autoriza o Tribunal de
Conto• da União a · registrar o contrato
celebrado, em ·13 de janeiro de 1960,
entre a União Federal e o Banco do Bra1ll
S.A., para funcionamentô e execu~ão doa
servi~o• da Caixa de Moblllza.são Ban·
cá ria.
Relator: Sr. Buerra Neto · '
1. Pela Aviso n. 0 32, de 2 de abril de 1960,
do Ministério. da Fazenda, foi encaminhado ao
Tribunal de .Contas do União o. processo ,relativo ao têrmo de 13 de janeiro do mesmo
ano, ratificado em 23 de março, do contrato
celebrado entre a União Federal e o .Banco do
· Brasil S. A., para funcionamento e execução
dos serviços da Caixa de Mobilização Bancária. Tendo sido recusado registro aos têrmos
citadós, em sessão de 1O de junho de 1961,
. por falta de autorização legislativa, houve recurso do Ministro da Fazenda, e despacho
presidencial, remetendo exposição de motivos
que sugeria o ordenação do registro, sendo
mantido o recusa do Tribunal.
2. A Cêmara dos Deputados, examinando
detidamente as peças do presente processo,
Inclusive parecer favorável do próprio Procurador do Tribunal de Contas, elaborou e

aprovou a presente projeto. de decreto legislativo autorizando a registro.
Somos pela acolhido ao presente projeta de
decreto legislativo.
· Sola das Comissões, em 12 de fevereiro de
1965 .. - Afonaa Arinoa,., Presidente - Be·
zerra Neto, Relator - Wilaon. Gonsalv11 AloJiiD de Carvalho - Edmundo .Levi ....,... Jo•
·
1ophat Marinho ...:. Ruy Cameiro,
PARECER ·:
N.• 402, DE 1965
Da Comiaaãa de Finansaa, 1&bre a Pro·
jeto de Decreto· Legialativo n,0 138, de
1964. :
. .
Relator: Sr. Aurélia Vlanna
A União Federal e o Banco do Brasil S.A. firmarem contrato, o 13 de janeiro deJ 960, para
o. funcionamento e execução dos serviços da
Caixa de Mobilização Bancário. Na verdade,
o dito contrato constituiu-se no. ratificação. de
contrato anterior, segundo .o qual a Govêmo
comprometeu-se com o citado estabelecimento bancário a financiar a operação da Caixa
de Mobilização Bancária, órgão financeiro da
própria União.
~ certo, também, que o .COJ)trato referido
melhora as condições do anterior, ajustando-o
mais adequadamente aos lnterêsses do Ban- ·
co do Brasil S. A., que· vinha· alegando prej"!izos .ante a tarefa .qu,e 9 ~oyêrno.lhe con·
ferira.
'No projeto de decreto legislativo, ora sob
noss~ exame, não estão em causa, entretanto,
os têrmas do contrato .de 13 de janeiro de : •
1960.
O projeto autoriza o Tribunal de Contas da
União a registrá-lo porque. a referida Côrte de
Contas negou~se a fazê-lo .sob .. o argumento
de que, no caso, haveria necessidade de pré·
via autorização legislativa.
Não vamos nesse breve parecer discc.rror
nem discutir •l ponto., d,, 'viste manifestado.
pelo egrégio T~lbunÓI ·de Contes dei União,
ele ocôrdo com o qual, tendo o Caixa deixado
de ser um órgão de duração limitada (dez
anos, segundo o decreto que o criou), poro
transformar-se, como se transformou, num or·

-38ganisrrio financeiro permanente da administração federal, resta a necessidade de prévia
OUtOr(zação. fegisfatiVQ, ' · I

Huguet, Praticante de Trófego, da Dlretoria
Regional dos Correios e Telégrafos do antigo
Distrito Federal, resolveu:

Foi esta a razão fundamenta I . de sua recusa ao registro do contrato, contrariando, embora, razões em favor dêsse registro; expendldas pelo· Procurador· Christiano' Martins.
...·. Do ó~gulo ·do Pcider l:egl~lativ~; riada contraria que se actilte a posiÇão assumida pelo
Tribunal, em face :d?. navo ·contrato, e'!iglndolhe prévia autorização.::: legislativa poro re_glstro.

a) ordenar o registro da concessão Inicial, bem assim o das apostilas ·la~
.vradas com base no Decreto-Lei n.0
8. 512/45 e nas Leis n.0 ' 488/48 e

1

' Di cinte 'disso, · 'pÔupa~o-nos d~ discutir a
questão em' seu ' rri~rito, qté: pOrque,' a nosso
ver, seria fastidioso e inepto, num parecer
como êste, através . do qual se procura, apenas,· dar ao Tribunal o apoio legal que exigiu
para a' vcílidade do .registro de .contrato sob
todos os ·Cispectos procedente. ·
Nessas ·condições; opinamos pelo aprovação
do presente' projeto 'de decreto legislativo.
· SOla das .Comissões, ' em 28 de abril de
1965; · - Argímira · de Figueiredo, Presidente
..:;.. Aurélio Viannal' 'Relator ;;_ Be11erra NltO
_; Walfredo Guraei.;_Àiltania Jud - · Pe•·
IÓCI de Quelro11 Llno de Mattóa - Slgefre~
do Pacheco - Adolpho Franco - Mém de
56_. Loblo'da:SIIvelra. ·
'1,,'

'i:,

..:· . PARECER .
N.•.• 403, DE 1965

·Da· Comlaaão Cio ·Conatltulçio ·e J udlça,
a6bre o Projeto de Decreto l.eglalotlvo
'n.0 140{'de 1964 (n; 0 · 66-Ã/61, ·na
' ' Cala de origem), qui mantem o ato que
autorl11ou o reglatra ·aob' rnt"a ele que
trata a apoatlla lavrada com bale na ·Ltl
n;• ·1. 050/SO, combinada· com 01 Leia
n.•• 1.229/SO e 2.•745156, relativo à
apeaentodcirlo de Haldée Cabral · Huguet,
reformando o declaio do ·Tribunal de
Conto• da União que· denegou reglatro
, , . àquele ato.
1

' Rel~tor: Sr. Wllaon Gonsalvea
' O Tribunal de Contas, em sessão de 17 de
março de 1959, apreciando o processo fichado no Ministério da Viação e Obras Públicos
relativo à aposentadoria de Haldée Cabral

1.05~/50;

bl denegar registro à concessão •de que
' trata a apostila lavrada com . base na
Lei :n.0 1 .050/50, combinada .com
as Leis n. 0 ' 1.229/50 e 2.,745/56,
porque não se aplica, na espécie, ,o
disposto no art. 24, porógrafo único,
da Lei n.0 1.229/50.
Tendo o Ml~lstérlo da ~loção e Obras
Públicas pedido ·reccinslderáção do ·despacho,
foi o processo submetida a n6vo julgamento,
e,. em sessão de 18 de setembro de 1959, o
Tribunal ..de Contas, conhecendo , do recurso,
manteve· a déclsãa inicial.

2.

3 . ·Acontece, no entanto, .. que o Sr. Presl·
dente da República, por despacho· exarado na
Éxp~slção' de Motlv~s n,o 1.567"GM, do MI·
_nlstério i~teressãd~; autorizou ··o registra da
concessão de melhoria de proventos em questão, em vista do que o Tribunal d~ Contas,
em sessão de 1O,_de maio de· 19~0, .deliberou
conhecer do despacho presidencial poro or·
denar o registra, sob reserva, da concessão,
e recorrer ex oHiclo para o Congresso Naclo·
nal, na fOrma prevista no art. 56, §§ 1.0 e
2. 0 , 'da Lei n:o. 830, de 23 de setembro de
1949.
'

4. A' ca;,ara' dos Deputados, apreciando a
matéria, manteve o ato' do Sr. Presidente da
Re~bllca que autorizou registro, sob reserva; relativo ~ aposentadoria em aprêço.

o

S. O, .exame atento êlas peças do processo
revela a procedência. do ato presidencial.
. Realmente, aÍega o Tribunal de Centos,
' '
'
+:~.
poro negar registro 'à.:';apostlla, que não se
''
'
·'•11
aplica, na hipótese, a !~concessão da melhoria,
por jó ter sido a aposentada beneficiada com
a disposição da Lei n.o 1.229, de 1950.
Ora, o Decreto n.0 28. 140, de 1950, em
seu art. 4.0 , porógrafo único, manda computar, no reajustamento de que trata, os au-

i
-39mentes de .vencimentos ou salário-, provenientes de reclassificação,' reestruturação ou fusão
de. cargos e funções, carreiras e . séries funcionais.. .
. .
.
..
Aliás; o .Tr.lbunal decidiu, neste sentido, em
diversos casos, de maneira. que. essa nova decisão ~em, alterar a sua própria ,Jurisprudência .
.Af~ra )ssó,' .cabe lembrar, como o fêz o
Ministério da ViaÇão e Obras PiJbllcas em seu
r~êurso, qué, no reajustam~nio ' em questão,
foi obedecida a: cirientai;So dada pelo Departa'iri'erito Adml~lstratlvo
Serviço Público, em
seu Processo n. 0 1.125/53, publicado no
Diário Oficial de 20. de abril· de 1953.
6. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto.
.
· Sala dâs Comissões, em 1.0 de dezernbro
de 1964. ~ Aflln1o Arlno1, : Presidente Wll1o~ ·Goncol~e~, · Relator ...:... Jo1aphat Mari·
niio .:::._ Alopi~ de Co..Valho - Edmundo Levi
....:..,. JeHenori · de ·Aguiar ....:..,. Ruy Comei.,;.
I~
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PARECER

N. 0 ~ 404, DE 1965

Comf~io Finansa•, 16bre Pro·
•jeht da·''Decreto Legi1lativo n.0 140, de
1964. '

de

·Da

.'

o

.

Relator: Sr. Uno .de Matta1 .

e

1:

:r
I

I>

I

I
I

i

A Comissão· de Orçamentei 1 Fiséallzaçãó
Financeira dà . Córnara · dos Deputados ápre~
sentou o presente projeto de decreto legisla~
tive, mantendo o 'ata do Presidente da República que "autorizou o registro, sob reserva,
da apostila · lavrada com base na Lei n. o
1 . 050/50, combinada com :as' Leis n.0 '
l.229/50 e 2:·745/56, no titula de aposentadoria ·de · Haidée Cabral Huguet, Praticante
de Tráfego, referência VI, extranumerário·
mensalista, da Diretarla Regional dos Correios
e Telégrafos do antigo :Distrito Federal, e reformando
decisão. do Tribunal de Contas
da União que, embora ordenando o registro,
10b res11rva, da COncessão exarada no despa•
cho· presidencial, recorreu ex offlcio para o
Congresso Nacional, nos têrmos da Lei• n.0
830, de 23 de setembro de 1940.
· Ao apreciar o processo relativo à aposentadoria da referido !lervldora, aquêle egrégio
TrlbLinal decidiu apenas ordenar o registra da
1

a

concessão Inicial, ·bem assim o das apostilas
de aposentadoria. lavradas cem fundamento no
Decreto-Lei n. 0 8. 512/45. :
Entendeu, porém, aquela Córte ·de Contas
que não .devia conceder registro à concessão
a que .se refere a apostila com base na Lei
n. 0 1 :oS0/50, 'combinada com eis Leis n. 0 '
1.229/50 e 2':745/56; sob alegaÇão de que
não se aplicava, ' na espécie, o disposta na
Lei n.0 1.229/50; ··
.
·
·
. '.
, ,.
I
•
·.
, 11
Não obstante a · 'manutenção · da deciSão ·
contrária do Tribunal de Contas 'cio seu pedido de recurso,,. o .Ministério da Viação; ,na
Exposição' de Motivos. n: 0 1.567, de,.;1959,
prap&s ao Sr.. Presidente da República . que
fôsse autorizado' o registro impugnado. de'. con~
formidade com o art. 5.6 da. Lei. n.~ 830,. de
· ,,
23 de setembro,de .1949.
, O colendo Tribunal, ante o despacho presidencial que autorizou a registro, sob reserva,
da apostila lavrada, .com base na citada,, Lei
n. 0 l. 050/50, o que Importava na conces"
são. de melhoria de proventos para a aposen~
toda, .deliberou conhecer . dêste ata. ,"para Or·
denar a registro 1ob n1erva da concessão .. e
recorrer ex oHicio para o Congresso : Na,
clonai".
···Como bem salientou o Ministério da Via·
ção, .na citada exposição de motivos, .. a . de"
cisão . do Tribunal, . ao ,negar o pedido,. de
registro na parte .referente à .melhoria de que
trata a Lei n,o 1 . 050 já mencionada, alterou
radicalmente sua · pr6prla jurisprudência, pais
várias ·centenas de casos , idênticas, durante
longos anos, mereceram sua ·aprovação, . can"
trarfanda,'.,ainda,, aquela decisão, o disposto
no Decreto n.0 28.140, de 1960. ·'
Fof . . com. fundamenta no art. 4.0 , parágrafo
única, dêste Decreto n,o' .28. 140, regulamentador da Lei n.0 1 . 050, de 3 de janeira .. de
1950, que, tanto a Comissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira da Cómara dos
Deputadas, como a Comissão de Justiça do
Senado, . encontraram, e com · razão, , os . reais
e suficientes. motlv~s para proporem a reforma da .decisão do egrégio Tribunal. de.Contas.
Com efeito, o motivo alegado para a recusa
do registro. à apostila em sua segunda parte
foi o de que não se aplicava, na espécie, a
disposto no art. 24, par6grafo único, da Lei

:

.

-40n. 0 . ·1. 229/50 (concessão de melhoria de pro·
ventos), por jó ter sido a aposentada favorecida com esta Lei.
Ora, o porógrofo único, art. 4. 0 , do citado
diploma legal,. dispõe, ln verbl1:
"Serão computados no re~justamento de
que trata o citlga os .aumentos de vencimentos ou salórl~s provenientes de reclassificação, reestruturação. 'ou . fusão
de cargos e funções, càrrelrcs · e séries
funcionais."
'
·

.'

'Neste sentido,· allós,· e' estribado nesta mesma disposição, o mesmo egrégio Tribunal, em
vórlas oeaslões, se pronuncfo4, favoràvelmente, ·às solicitações que,.lhe foram presentes,
Indo, em conseqüência, esta decisão de encon·
tro à jurisprudência· por· êle próprio firmada.
· Ao manifestar-nos, porém,' favoróvel ao
presente projeto d8· decreto legislativo,. desejamos ·apenas chamar atenção para o êrro
contidO em SUa ementa, de vez que: OS eX•
pressões "reformando a decisão do Tribunal
de Contas · da União que . denegou . registro
àquele ato" não corresponderam· à realidade
dos fatos.
O que o projeto faz é reformar a decisão
do Tribunal de Contas que negou registro· "à
concessão de que trata a apostila lavrada com
!)ase na Lei n.0 1 . 050/50 e rião a decisão
do. mesmo ·Tribunal que denegou registro ao
ato · presidencial a que se :refere a ementa.
Não houve, por porte do Tribunal de Contas,
qualquer decisão contrórla ao -ato do Sr. Presidente da República. Ao· contrórlo. Em face
dêste mesmo ata, aquela <:arte :·de' Contas,
em sessão de 1O de maio de 1960; resolveu
"conhectr do· venerando ·dnpacho • pre1ldenclal
para. Ordenar O reglltra, IOb rllerva, da COft•
ce11io" (o grifo é •·nosso). '
Ante o exposto; oplnamoFfavoràvelmente
··
·
'ao • projeto.
~. o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 28 de · abril de
1965. - Argeinlro do Figueiredo, Presidente
--" Llno de Mattos, Relator,- Bezerra Neto
- · Walfrodo Gurgel - Peawaa de Queiral Adolpho Franco Lobão da Silveira Ant6nlo Jucá - Mem de Sá - Slgefreda
Pacheco.

PARECER
N. 405, DE 1965
0

Da Coml11éio de Conltltui,ão e Ju•tlça,
1ôbre o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 6, de 1965 (n.0 202-A/64, n11 ca.
· mera), que mantém o ato do Tribunal de
Contas da Unltio · que denegou regl1tra
aos tirmo1 'dcí contrah» celebrado entre
a SuperlrítendinCia do Plano de Vcilorl·
la,ãa Econ6mlcci ·da Regléio' da Fronteira
SudO.Ite do Pal1 e' o Gln,llo. Salesiano
Dom Basco.
·
Relator: Sr. Ruy Camelra
O Projeto de Decreto Legislativo n.o · 6, de
1965, oriundo da Câmara dos, Deputados, consubstancia decisão do Tribunal de Contas da
União, de negatório de · registro a têrmo .de
contrato ceiebrado entre a Superlndêncla da
Pleno de Valorização EconâmÍca d~ Região da
Fronteira Sudoeste do País e o Ginósio Salesiano Dom Basco ;
Deflui do exame do .processo haver o re·
ferido órgão celebrado convênio em função do
qual receberó o Ginóslo" ·Sálesiaría DOm Basco
a Importância de Cr$ 1 . 353; 040 (um milhão, trezentos e cinqüentc e três ·mil" e quarenta cruzeiros) a ser empregadá Integral e
obrigatoriamente em ampliação e melhora·
mentes de colégio de sua proprl~dade, sito .em
Santa Rosa, Estado do Rio Grande. do Sul.
O mencionado convênio, submetido ao crlyo
da excelso Côrte de Contas, .teve. seu ,registro
denegado ex vi do art. 13 da Lei .n.0 2.976,
de 28~ 11-56, . em virtude do qual a Superln·
tendência· só pode firmar con~ênio com o Es·
tado e os Munlclplos abrangidos na órec do
plano, ou respectivas autarquias.
· Feitas as comunicações de praxe, através
do Ofício n.0 ,1.462, de.10·dé junho de .1964,
foi a referida decisão objeto de Recurso: por
parte da Superintendência. O Tribunal, apreciando aqullle recurso, houve por bem mcn·
ter a decisão anterior por •sé'us jurídicos fun.
damentos.
A Comissão, fazendo remissão à ·calenda
decisão denegat6rlc e ao Ilustrado parecer da
Comissêio de Tomada de Contas e Fiscaliza·
ção FinoncEliro da Câmara, nada tem a opor
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no âmbito de . sua competência especf fica à
aprovação do presente projeto.
~ o parecer.·
Sala das Comissões, em 7 de abril de· 1965.
- Aloyaio de Carvalho, Presidente eventual
- Ruy Carneiro, Relator - Ant6nio Balbino
.:.... Joaàphat Marinho - Argemiro de Figuei·
reda Jeffer~on de Aguiar Heribaldo
Vieira.
PARECER'
N. 0 406, DE 1965
Da Comiuão de Finansal, ~abre a Pro·
jeto de Decreto Legialatlvo n.0 6, de 1965.
Relator: Sr. Llno de Matto1

!

i

l

.,

'

PARECER
0

N. 407, DE 1965
Da C~mia1ão de Conatituisão e Ju1tisa,
a6bre o Projeto de Lei llo Senado n,0
141, de 1963, que determina a incluaão,
nos cur1o1 de Hiatória Natural das Fa~
cuidado de Filo1ofia, da cadeira de Gt·
nética, como anexo da cadeira de Bio· .
· logia.
Relator: Sr. Ruy Cameiro
Determina o presente projeto seja lncluida,
nos cursos de História Natural das Faculdades
de Filosofia, a cadeira de Genética.

A Superintendência da Plano de Valoriza·
ção Econâmica da Região da Fronteira Su·
2. A proposição é de autoria do em i·
doeste do Pais celebrou contrato segundo o
nente
Senador Mella Braga, que assim. a justl·
qual receberia o Gin6sio Salesiano a Impor·
fica, em síntese:
tê nela de Cr$ 1 . 353 . 040 (um milhão, tre·
zentos e cinqüenta e três niil · e quarenta cru·
a) a Genética ocupa hoje posição de
zeiros) a ser utilizada em melhoramentos e
destaque entre as ciências que
ampliação de prédio de sua sede no Municí·
lidam com a matéria viva;
pio de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do
Sul.
b) a parte altamente especializada
O mencionado contrato, submetido à apre·
da Genética humana, com tôdas
vação da Côrte de Contas, teve seu registro
as suas Implicações no aperfeiçoadenegado, diante das prescrições do art. 13
mento das raças, merece posição
da Lei n. 0 2.976, de 28 de novembro de
de
destaque em vórios Institutos de
1956.
pesquisas
cientificas da mundo;
A Superintendência, ao tomar conheclmen·
to da decisão supra, interpôs recurso da mes·
c) a Genética responde cada. vez
ma, tendo o egrégio Tribunal ratificado o pro·
. mais ao anseio de aperfeiçoamen~
nunciamento anterior, por seus juridicos fun·
to.e de eugenio que sempre acom·
dementes.
panhou o ser humano, permitindo
A dita decisão foi aprovada pela Câmara,
não somente evitar situações de
nos têrmos do presente Projeto de Decreto Le·
inferioridade como, também, ga·
gislativo n. 0 6, de 1965.
rantlr melhores condições de .de·
.A Comissão, reportando-se aos. fundamen·
senvolvlmento
da raça e de me·
tos da calenda decisão, opina favoràvelmente
lhorla da saúde do ser;
à presente proposição.
~. o parecer.
d) multo embora a Genética tenha
.Sala das Comissões, em 28 de abril de
ligação estreita com a Medicina,
1965. - Argamiro de Figueiredo, Presidente
q, seu estudo, no caso do homem,
- Li no do Mattos, Relator - Ant&nio Jucá ·~ ·
constitui alta especialização, en·
- Pessoa de Queiroz - Sigefredo Pacheco•
quadrando-se perfeitamente nos
- Wolfredo Gurgel - Adolpho Franco dominios da Faculdade de Filo·
Lobão do Silveira - Mem de Sá - Bezerra
se
fia;
~loto.

..

-42e) várias Faculdades de Filosofia,
entre as quais a 'da Universidade
de São Paulo, a da Universidade
do Rio Grande do Sul, a da Uni·
versidade do, Brasil, .a, da Universidade de Minas .Gerais e a da
Unlver~ldade do· Paraná, jó vêm
· realizando · estudos· · e· trabalhos
próticos de! relêvo no campo da
Genética.
· · , . . · · . ··

3. Como se verifica, a intenção do
Ilustre autor do projeto
é... a mais. nobre pos·
.
sivel, visando, com a Inclusão, nos currlculos
dcis·cursos •de História ·Natural, da cadeira de
Genética, 'a dar a esta éJêncla a seu devido
lugar, nas Faculdades ·de Filosofia. · ·
'

'

'

O projeto fere, portanto, a Lei Orgdnlca
do Ensino e, com isto, configuro-se, nêle, uma
lnjurldicldade que o Invalida, razão pelo
qual, lembrando que, sdbre o seu mérito, deveró folar o· douto Comissão de Educação e
cJituro, . '.opinamos, sob êste aspecto,: par
s'ua rejeição. . ' ..
.
.
.

. Nada obsta, portanto, a . que. a Conselho
Federal, desde que assim julgue conveniente
aos interêsses do ensino, determine a Inclusão,
em cciráter obrigatário, . da' · codelra de Gené·
tlca nos cursas de História· Natural ..
··Por outro lado, pOdem ·~s diferentes Uni·
versidádes adotar, se o quiserem,. o ensino da
referida disciplina, pais: esta fáculdade lhes
é garantida na Lei de Dlretrlzes e Bases, a
qual, na art ... 80, lhes •assegura autonomia
didática.
O próprio autor da proposição, ao justificar
a mesma, lembra que as Faculdades de Filo·
sofla. da Universidade de. São Paulo, da Uni·
versidode .do Rio Grande do Sul, da Unlversl·
dade do Poronó, do Universidade de Minas
Gerais e da Universidade do Brasil "já desen·
volvem cursos de grande alcance; não somente
·teóricos como nos dom ln los da aplicação
prático".

'·

Sala das Comissões, em 11 de dezembro
de 1963. - Milton· .Compo1, Presidente Ruy Camtlro, .Relatar -: . Edmundo Levl Wll1on Gonsalvn - Eurico Re•ende, vencido

;....;; 'Aloyaló de carvalho· ..;. Lobã~ ila Sllvelro
I~

'

' '

I

'

'

'

'

'

'

' .

;..;.; Bl..rra Netci ~· Sllvitdre Pé;Jclel, com res·

.

trições.
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.PAREéER· . ·. ·'
· N,0 408, DE 1965

Reconhecendo, embora, êsse elogióvel pro·
pásita .contido na providência :em aprêço, , es·
. tomos que não deve, a mesma, merecer o
nosso beneplácito, e isso por motivos diversos.
· ·Em primeira lugar, 'cumpre salientar que a
1
fixação 'do currlculo mlnirno dos cursos de
ensino superior é da competência do Canselha Nacional de Educação, conforme, preceitua
o. artigo .70 da Lei n.0 4 ~ 024, de 20 de fe·
ve~elro de 1962 (Lei de Dlretrizes e Bases
· da EducaÇão).
.. .

'

.

Da ComÍuão . de Educação e Cultura,
''
'"
16bre o Projeto de Lei do Senado n.0 141,
de 19U.
'.

'

'

Relator: Sr...' WaÍfredo
. GurÍI~I
'

'

'

•'•

O projeto ~m exame é de autoria do Sr.
Senador Mello Braga e foi apresentado em ou·
tubrÔ de 1963.
,,,-·,

. Determina a Inclusão, nos Cursos. de :Hls·
tório Natural,· em todo o território nacional,
como .disciplina. básica, anexa à cadeira de
Biologia, a cadeira. de Genética (art ...1.0 ).
O :autor · fundamenta sua· justificação na
Jmportlinclci que cissumlu a Genética em nossos
dias.

·····

Chamada .a opinar, a Comissão de, Constl·
tuição e Justiça .concluiu pela lnjurldlcidade
da proposição face ao que estabelece o art. 70
da Lei n. 0 4 . 024, de 20 de fevereiro de 1962
(Lei de Diretrlzes e Bases da Educação), pelo
qual a fixação do curriculo mlnlmo dos cursos do Ensino Superior é da competência do
Conselho Nacional de 'Educação.

..

Esta Comissão, ,~mtes de emitir . parecer,
solicitou, através do Ministério do Educação
e Cultura, pronunciamento do Conselho Na·
cional de Educação sõbre o projeto.

-43Em 30 de março o Sr. Ministro da Educação
e Cultura enviou o pronunciamento daquele
órgão,; do qual reproduzimos as seguintes
considerações: ·
a) de ci~6rdo com o ~rt: 70 da Lei
de Dlretrlzes e Bases, cabe ao
Conselho ,Federal ·de , Educação
Instituir os curriculos para os
cursos que conferem diplomas
que ·assegurem privilégios para o
exerclcio · da profissão liberal;
b) ·o· currículo mlnimo da cursei de
História Natural estabelecido pelo
Conselho, nos têrmos do Parecer
n. 0 315/62, aprovou expllcltamente o · Genétié:~ como disclplir.!:!
subordinada à Biologia.
•

•

1 ••

,·

•

Diante da argumentaçãó· apresentada, somos
pela rejeição do projeto, porque à medida
jó está atendida ·pala ·resolução do Conselho
e, mesmo que não constasse, as escolas ou
faculdades teriam Inteira liberdade de Introduzi-la como disciplina ou cadeira do curriculo
.complementar..
~ o nosso parecer.

'Sala das' Comissões, em 7 de abril de 1965.
Mene•e• Plm~ntll, Presidente . ....:. Walfredo
Gurgel, Relator - Mem de Sá - Ant&nlo
Jucá; · '
.
PARECER

I'
0

N. 409;

DE. 196S

·. Da Comluão ele Fln•nsa•, a6bre o Pro·
Jlto de Lei do Senado n.0 141, de 1963.
Relator: Sr. Sigefredo Pacheco
O projeto em tela, de autoria do eminente
Senador Mello Braga, determina .a Inclusão,
nos cursos de História Natural. das Faculdades de Filosofia, da cadeira de Genética, como
anexa à cadeira de Biologia.
A Comissão de Constituição e Justiça julgou a proposição Injurídica por conflltar
contra as disposições da Lei n. 0 4, 024762
(Lei de Dlretrlzes e Bases da Educação Nacional), referentes, respectivamente, à autonomia
didática das faculdades de ensino e à com-

petêncla privativa do Conselho Nacional de
Educação para fixar o currlculo mlnimo dos
cur~os de ensino superior.
Outro não foi o pronunciamento da douta
Comissão de Educação e Cultura, jó então
com lxise', no parecer previamente prof~rido
pelo Conselho Nacional de EducaÇão. ·
Nas têrmos da parecer da Câmara , de
Ensino Superior, . 1.0 Grupo, , daquele colendo
Conselho, o currlculo mini mo do .. curso de
História Natural, por êle ~stabeiecldo, .jó
aprovou expllcitamente a Genética como dis· .
ciplina' subcirdiÍiada 'à Biologia. De acârdo,
ainda, com o pensamento que presidiu à elaboração dos currlculos minímas pelo mesmo
Conselho, "caberá a cada ~scola ou ·faculdade atribuir a extensão ou' a destaque que
julgar conveniente a cada uma das 'disciplinas · mencionadas, ·bem como a inclusão de
outras disciplinas ou cadeiras complementares".
Do exposto, se depreende que o projeto,
sâbre ser: injurldico, como decidido pela douta
Comissão de Constituição e Justiça, é manifestamente Inócuo:
· Esta COmissão opina, em conseqüência,
pela·' sua rejeição.
·
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1965
.:_ Argemlra de Figueiredo, Presidente Sliefreda Pacheco, Relator :._ Beaerra Neto
..;.. Walfredo Gurgel .:.... Ânt6nio Jucá - P11•
1~ de Queira• ,;_ Llno de Matt~• -Adolpho
Franco - Lobão do Silveira - Aurélio Vlan.
na - Mem de. Sá.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Goma):
O expediente lido vai à publicação: (Pauaa.)

, A Presidência deferiu, hoje, os seguintes
Req~erlmentos. de Informações apresentados
pelo Senador Vasconcelos TOrres: n, 0 ' 173,
174', 175, 176, 177 e 178, dirigidos, ·respectivamente, aos seguintes órgãos: Conselho
NaciÓnal de Pesquisas, Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Indústria e do Comércio; Ministério da Viação e Obras Públicas e Ministério da Saúde.
Hó or.adores Inscritos. O primeiro dêles é o
nobre Senador Vasconcelos Tôrres, o quem
dou a palavra. (Pouso,)
Não está presente.
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ocorreu no passado, o meu nome nunca
estará envolvido em desonestidades, de
qualquer natureza. Esta carta tem apenas o propósito de não deixar sem resposta uma insinuação que me ofende e
de dar a Vossa Excelência a oportunidade
de corrigir o seu êrro, se encontrar, dentro de si mesmo, razões para tanto.

Tem a palavra o nobre Senador·Arthur Virgilio, por cessão do Sr. Senador Cattete PInheiro.

O SR. ARTHUR VIRGILIO:

!

IL:;

·sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho, nesta
tarde, três assuntos a foc.alizar na· ordem crescente de importância que lhes dou. ·
Em primeiro lugar, quero ler carta que recebi do ilustre Embaixador Juracy Magalhães,
representante de nosso Pais· em Washington.
(Lendo.>

li':

"Washington, 15 de a~ril de 196.5 .
Exceientisslmo Senhor

Atenciosamente, seu potrí cio obrigado,
(a) Juracy Magalhãea · Brasil."

Sr. Presidente, Inicialmente vou relembrar
ao Senado o tópico a que se refere o ilustre
Embaixador:

Senador Arthur Vlrgfllo.
Não fui contemporâneo de Yossa Excelência no Senado da República, mas deixei
nesse Casa uma tradição de dignidade,
como de resto em tôda á minha vida . pública, que Vossa Excelência poderó apurar junto aos seus ilustres compgnheiros,
muitos dêles meus prezados amigos.

',.,,

, . •.I

!I

':·!
i. 'i

L
I

r-·:

I

.i

i
i

. i ~I

: 11:;\1
i

11

I

I

.I,
I

'•

'ti

!

I ,

'•

I•

,I
' I~

Eu ignorava, ~té ler o recorte de jornal
sôbre suas. palavras no Senado, os nomes
dás firmas "Universo I Oil · Products Company" e "Promom". Por que Vossa Ex:
celência estabeleceu uma relação de negócios 'em ' uma 'relação ' de 'parentesco?
Eu ténho, ·de fato, 'na dlretoriá da "Montreal", urri sobrinho, o .engenheiro Thamaz Borges Magalhães, do qual só conheço razões poro me orgulhar, mas nada
tenho com os seus negóCios, que "são seguramente iegltlmos; pois sei da sua excelente formação moral. Mas fôssem ainda êles escusas, seria. licito a Vossa. Excelência lançar dúvidas s6bre um homem
que cansou de enfrentar as lncompreen~
sões e até as infâmias em que é fértil a
vida pública? Não acha Vossa · Excelên. cio que envolver o Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos do Américo é uma
Insinuação malévolo que qualquer consciência bem Informada repele? Conheço
demais os homens, os suas fraquez.as e
as suas grandezas. Não lhe doa o mão,
Senhor Senador, em denunciar qualquer
negócio escuso com a causa pública, mas
esteja certo de que, assim como nõo

Embaixador do

i

"Outro aspeéto importante, relacionado
com as novas refinarias, diz respeito ao
projeto de construção. o contrato, inicialmente assinado com a, Snam-Proggettl,
subsidiória do grupa estatal italiano E.N.I.,
.Por fôrça .de concorrência pública internacional.. da qual participaram, também,
firmas· americanas e européias, foi redistribuí do depois de abril de 1964. Com a
E.N.I. que venceu a concorrência por largo margem, ficou apenas a fase I, enquanto a fase li foi entregue à firma
americana Universal Oil Products Company, licenciadorâ· do processo' de craqueamento ·catolitlco a ser utilizado. Esta em~
prêso é associada, no Brasil, à firma
PROMOM, do grLip.o Montreal, ligado, por
sua vez, o um grupo norte:-amerlcono, que
absorveu, recentemente, o ·grupo Jafett e
que tem no sua diretorla uni .sobrinho do
atual Embaixador do Brasil nos Estados
Unidos."

Vê-se, Sr. Presidente, que hó, lnequlvocamente, uma alusão politica.
No momento em que eu considerava lncorreta a modificação de uma concorrência Internacional, vencida com beneficio para a Petrobrós e poro a Na'Ção por uma firma que
a ela comparecera, no momento em que essa
modificação beneficia uma firma que tem merecido o atenção de,;vários homens públicos
brosileiros, inclusive ,;'de' vários órgãos da Imprensa nacional, nei'se momento eu apenas
fiz uma relação politica pelo fato de ser dlre-

-45tor da referida firma um cidadão que é parente de um dos mais eminentes representantes da União Democrática Nacional, aluaimente exercendo ·a direçéio ·da representação
diplomática do Brasil em Washington.
· Não fiz, Sr. Presidente, esta é a verdade,
n11nhuma Insinuação malévola' quanto à dignidade de homem público e de cidadão do Sr.
Embaixador Juracy Magalhães. Nada sei, nada
conheço, nada ·possuo como elemento de pro"
va para justfflcar um conceito desabonador
de sua conduta ao longo de sua vida pública~
Se é essa a explicaÇão que S. Ex. a quer, eu
a dou, de. pÓblico e tranqüilamente; Agora,
o que S. Ex. a não me pode recusar é Ó direiio
de. fazer o que S. Ex. 0 muitos vêzes fêz, inclusive da tribuna dêste Senado: relações po~
líticas sôbre a conduta· dos homens públicos;
é tirar ilações dessas relações públicas, é chegar a ·conclusões que podem ser, às vêzes,
precipitadas e até Injustas, mas nunca suscetíveis de 'senim consideradas inidôneas para
uso 'de um· parlamentar.
Se ·dou esta· . explicação,
Sr. Presidente,
é
,.,,
:
.
.,
porque tenho o Embaixador J uracy Magalhães
ein boa conta. ~ um homem discutido: e debatido, que chegou, neste Senado, .às atitudes
mais agressivas, quando ··oposicionista, e a
respeito de quem . jamais se apresentou. um
fato comprovado que pudesse macular-lhe a
trajetória de político, de parlamentar, de Governador.
.'

I
I

'

''

Mas não, me recuse S. Ex.a a direito que eu
tenho de estranhar que um parente seu, membro diretor de uma emprêsa, se beneficie com
a modificação de uma concorrência Internacional, comprometendo, não resta a menor dúvida,. a agremiação a que pertence, o grupo
político de que 'faz parte e aquêles aós quais
está ligado, também, pelos laços dó parentesco. E foi isto, precisa e unlcaménte, o que
eu qufs acentuar quando fiz a citaÇão, das
ligações de sangue entre ô rliretor da "IV\ontreal" ·e o Embaixador do B~asÍI nos Estados·
Unidos, ressalvando, entretanto, que . nenhum
Intuito tive de declarar que S. Ex. 0 participara, concorrere ou favorecera êsse negócio e,

muito menos, de ·colocar sob suspeita a sua
dignidade pessoal e de homem público.
Dadas estas explicações, Sr. Presidente,
passo ·ao- segundo assunto.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

·O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Com muito prazer.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
Quero declarar a V. Ex.a, que o esclarecimento que V. Ex. 0 prestou .é .bastante satisfátário em relação não só à ~arta do Embaixador J uracy Magalhães, como ao trecho
referido do discurso de V. Ex.a.
Realmente, ouvi o discurso de V. Ex.a e
dêsse trecho não tirei poro comigo nenhuma
dedução que pudesse suscetibilizar o Embaixador Juracy Magalhães. Reconheça, entretanto,
ao Embaixador J uracy Magalhõ~s, o direito
de escrever a V. Ex.a essa carta, no sentido
de que ficasse perfeitamente esclarecido, cama
está, o episódio ..

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
· Perfeitamente.. Ágradeça o aparte .de V.
Ex. a. A. acolhida que dau. à carta e. às explicações revelam a atenção que devoto ao nosso
ilustre Embaixador em Washington.

O Sr. Mem de Sá:
Permite V; Ex. 0 um aperte?

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Com prazer.

.

O Sr. Mem de Sá:
Creio mesmo que o Embaixador Juracy Magalhães mostrou c cuidado, o aprêço e a atenção que dá. ao discurso de V. Ex. a. Homem
de pundonor que é, apesar de que o discurso
de V. Ex,a não trouxesse nenhuma .insinuação,· e 'muito menos uma acusação à sua atitude, apressou-se S. Ex.a a lhe dar satisfação, poro mostrar a todos a atenção ao discurso de V. Ex. a e· o extremo cuidado com
que defende seu nome de homem público.

..
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-46O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Obrigado pelo aparte de V. Ex, 0 ,
Sr. Presidente, passo ao segundo assunto,
que diz respeito ao meu Partido e à sua recente convenção, :·... ..·. .
Preliminarmente declaro ao Senado. e .à opinião pública, tendo em vista· que ·meu nome
foi cogitado poro, a direção nacional do. Partido Trabalhista Brasileiro, que nen~uma palavra proferi, nenhum contôto efetuel, nenhuma articulação partiu de "minha: Iniciativa com
o. objetivo de alcançar êste desiderato, Tlida
minha luto, nos dias 'que antecederaiTI a C~n~
venção do Paitldo Tr~balhista Brásilelro, 'obje~
tivou a suei ' unidade, 'o seu ... fortaleCimento;
para que se apresentasse, pe'rante o'·povo brasileiro, digno da< missão que 'lhe está destinada .nesta hora e, sobretudo, da ,confiança
que inspira a. milhões de brasileiros éspalbados por todo. o. território nocional.
Não fui, portanto> um candldat~ de mim
mesmo à presidência do· 'meu Partido; não fui
um candidcito 'lnteres5ado ' sequer :na "el~ição,'
tanto que viajei à · Europa ·em missão do Senado, deP<>Is · de ter .dado a : minha ' opinião
aos vários companheiros. com os· quCiis debati
o assunto e sempre no. sentido· .de que o fundamental, nesta hora, ·seria a escolha de um
homem à altura dos altas responsôbilidadês 'do
Pàrtido'·Trabalhisto Brasileiro, 'uni cidadão:s&.
bre ·quem ·não ·pudessem pairar as mais: remotas dúvidas a respeito .de sua .ilibada ·,formação moral, de sua id~neidade politica e
de seu comportamento. São· testeínunhci!i di~so
os Srs. Deputados Boeta Neves,· Oswaldo Limo
Filho, Zaire Nunes e Coutei de Andrade.·
Dou esta expil~a(;ii~, . Sr.. Presidente, · Para
que não se -pense que hó ressentimento nas
palavras que vou proferir, por não te~ sido
escolhido, e nem poderia ser escolhido para
função que eu não pleiteei. ·
·
.
Sr. Presidente, dou o meu aplauso· à escolha e darei o meu apoio à atuaçãci: do ilustre
Senador José Ermirlo. na presidência do Diretório Nacional do P.T.B. Trata-se de cidadão
que, .no curto espaço de dois anos, revelou
neste Senado alto espirita público, dedicação
às causas nacionais e fidelidade aos
ideais partidários, além de bravura cfvica e
independência moral. Homem de emprêsa -

com bilhões de cruzeiros aplicadas neste Pais
- que ·poderia. ser um ti mido,. se na sua. atividade industrial houvesse ·procedimento escuso; que poderia ser· :um retrai do, um acomodado, se .temesse a ·ação ·ou a repressão do
Govêrno forte .que a.i está, .o Senador. José
Er~lrio. v.em revelando .uma independência extraordinórici, uma· co~bc;tivldàde. que f~z. 'parecer têrrnos . diante. de 'nós não. um homem
jó quase em idacte .'provei:tCI, mas . um jovem
empunhando t6das as clavas do .combàte. o
Sr.José E~mixlo tem demonsÚado que não
aceitOU uma' (egend~ .aper'OS poro conqufstÔr
um
'p6sto, ' politico,
mas' como
instrumento
de
!
;, .
. . '· '..
.
:
,, .·.
I
. ·.
luto em defeso de principias, em defeso dé
um. 'iirograma .•. Homem com· êsses atributos,
com 'essas qualfdàdes, que se vem rev~lando
combativo, firme nas suas' cóiwlcçÕes, rner~ce
e te'ró o .,:..eu 'cipoio nâ · di~éçãci do · Diret6rio
Nacional do Partido Trabcilhista Brasi.leiro.
Já em . relação à Comissão Executivo,
l~cci. de· q~arentena .~- indicaçao d? Sr.• Luth.ero
Vargas, e exploco à Casa. à. .,Nação ·p~r quê.
Não esqueci e. não. esquecerei jamais. o
drama terrlvél que viveu Getúlio Vargas, nos
idos !de ag6sto de 1954; nos 'ênàsque antec~~l
deram ao seu suiddio; ' quando na Câmara
dos· Deputados)· '·entre ·outros; o atuar Governador da. Guanabara, fértil· em ·caluniar, pr~
digo em .. mentir, esbanjador ··de, lnf6mias . : e
agressões, · lançou s&bre o inesquecível fun"
dador, de. meu ~artido as mais. torpes, as mais
indignas, as mais sórdidas calúnias, diante. do
silêncio do filho presente, Deputado Federal.
' Não posso' esquecer, Sr. Presidente,' aquêle
perlodo' terrivel do. vida dêSte •Pai si em que
um homem· de bem,' um ·homem honrado que
a História, ]6 agora, proclama na sua exota
dimensão, foi atingido · naquilo que lhe.· seria
talve~ mais caro, se·m .que em seu socorro
acorresse a palavra ou a ação. de defesa do
filho. E no instânte e~ q~e êsse filho é conduzido à Chefia Nocional de meu Partido,
ninguém me pode fazer acredltá:lo capaz de
defender ou salvaguardar um Partido, uma
idéia, um programa.
Coloco, pois, de quarentena, Sr. Presidente,
a eleição do Sr. Luthero Vorgos, Caso êle se
conduza à altura dos graves. compromissos
que, nesta hora, pesam sObre o no~so Partido,
'

:

, ,
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-47se responder ao apêlo que a História, nesta
hora, .lonc;a a todos nós, se fôr o politico a
marcar Indelevelmente, na vida público do
Brasil, uma posição, uma conduta, uma .liderança válida e corajoso, então reformularei o
conceito que fiz e faça, modificarei o minha
pÓslção.,· Principalmente, dar-lhe~el, como es·
tou dando ao 'Senador .José Ermírlo, .o meu
apoio e ,o meu. aplauso.

O Sr. Argemlro de Figueiredo:
'

· Permite y, Ex.0 um op~rte?
;

I

,;

:•

,

,

'

'•'

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
· Com multo prázer. ·

O Sr., Argemiro de Figueiredo:
....

I'
I

f·

i:

í!:

.Ouvi,' co~ todo o entusiasmo, os refer&n·
elos honrosas e justas que V. Ex:o acaba · de
fazer ao eminente homem público, Senador
José Ermírló. Trota-se, realmente, de um Se·
nador que · tem 'cumprido nesta Caso os seus
deveres como cidadão, comó pillitlco: leal ao
seu Partido;' fiel à Ideologia partidário, não
se afastou, .em nenhum momento, · por mais
graves que fôssem, dêsses principias e dessa
linha de conduto. Lamento, entretanto, que
Ex. 0 , neste primeiro. pronunciamento; não
tenno feito as mesmos referências elogiosos à
pessoa da eminente homem 'público, a Dr.
Lutnero Vargas; V. ex:a assinalou contra :·ale
o circunstancia de não ter, em hora nlstórlco,
quando seu imortal pai era acusado por no·
mens politicas da estatura moral em que
E)c;a 'os '·coloca, . respondido à altura·.· os
otoq~es' feitos a ·seu pai. Há de corripr~en·
der
Ex.0 que êsse comportamento nem sem·
pre revelo o caráter, nem sempre revela o bro·
vura de determinados homens públicos .. Há
muitos que entendem que, dado o estatura
moral ·daqueles que acusam, o resposta não
deve ser: dada·, por homens que se julguem
em categoria superior. Há outros que enten·
dem que a acusação, parta de. onde partir,
deve ser respondida. Talvez êsses acusodõres,
que V. Ex. 0 qualifico tão fortemente, sej~m ·
daqueles que não mereçam resposta. V. Ex.a
há de se lembrar, há de sentir e compreender
que, em horas históricas graves, muitos ho·
mens preferem o silêncio a uma otuac;ão que
seria Ineficaz, se se fizesse sentir, Muitos

v.

v.

v.

!
I

['
ft
i
I

~

deixam de se pronunciar . não por temor, mos
por conveniência, às vêzes mais· construtiva
da que uma luto desigual. Tenho, o respeito
do Dr. Lutnero Vergas,. o melhor . conceito.
Entendo que é um homem ·íntegro, capaz,
digno sob .todos os aspectos e em , condições
perfeitamente .satisfatórias .poro ocupar o Pre~
sidênclo da . Comissão Executivo ..do : Partido
Trabalhista Brasileiro. , Felizmente, contra· o·
ponto de visto de v.. Ex. 0 . - que pode pronunciar-se com franco liberdade, pais estamos
dentro. de uma Democr~cia - , o Dr. Luthero
Vorgos teve o sanção quase unânime das. convencionais que o elegeram para a Presidência
da Comissão Executiva. De modo que, apenas
discordando nessa, parte do ponto .de visto de
V. Ex. 0 , embora lhe reconhecendo liberdade
para julgar os seus compannelro~, quero dor
ressalvo cio me~
êste meu pronunciame~to,
voto o êsse e..;;inente homem público, poro o
Presidência do Comissão Executiva. e em de·
fesa da quase unanimidade da Convenc;ã~ que
o consagrou também.

em

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Aceito, meu eminente colega' e amigo Se·
nadar Argemlro de Figueiredo, e, mais do que
isto, respeito o aparte de V., Ex. 0 • ~ um ponto
de vista. E, se um repciro' tivesse· que' fazer,
seria :no ·sentido .:de declarar que, não fiz res·
trlção à. dignidade· pessoal do Sr; Luthero Vor·
gas, .em nenhum trecho do meu ·discurso, em
nenhuma passagem do análise, do apreciação
que estou··fozendo. A. restrição que lhe .faço,
que estou tornando público, .e que vau . mon·
ter, .. é quanto à otuoçãa político obúllco,, nas
heras mais difíceis do vida do nosso Partido,
e até do destino do Democracia brasileiro~ E,
sobretudo, o sua atuoção abúlico quando,, jun·
temente com o destino do nosso Partido e do
Democracia brasileiro; estava o destino do seu
saudoso e lnesquecfvel pai.
Permita-me V. Ex.a que eu mantenho essas
restric;õe~, que não aceite a conveniência do
silêncio naquela hora, da acomodação naquele
Instante, porque não poderei entender, jamais,
Sr. Presidente, um silêncio e umo acomodação
diante do honrá de um pai, cruel e terrivelmente atingido. Infelizmente foi o Isto que,
nos Idos trágicos de 1954, o Noção e os no-
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mens do Partido Trabalhista Brasileiro assistiram contrafeitos, entristecidos, do Amazonas
ao Xuí.
Passaram-se jó alguns ano.s. ~ passivei que
o- Sr; Luthero Vergas haja ' evoluí do na · sua
formação politica, se transformado na 'sua conduta como trabalhista ·e· esteja até esperando
oportu'nidade para '
redimir' dêste grande
pecado, perante a História e os seus concidadãos. Nessa . hora, então, estarei lnabalàvelmente ·ao seu lado) dandoclhe o mais integral apoia, •como o· apoia integral, aberto e
decisivo· que venho dando, desta tribuna,: ao
meu Partido; aos seus, ideais e aos seus princípios.
·
·.

se

Quero, entretanto, atitudes e ações; .Não
estamos' numa época 'que admite .conchavas, o'
processo valadarlano da' conversa ao pé do
' ouvido, dos .cochichos que resolvem, nos 'gabinetes
nos corredores; destino de Esta·
dos, de Partidos ou da. Nação.

ou

o

O Sr., Bezerra Neto:
Permite V.

Ex.~-

um :aparte?

O SR•. ARTHUR YIRGILIO:

que nós precisamos nos impor perante a povo,
pelo que realrnente somos; pelo que pensamos, -pelo que lutamos, vigora ainda, Impera
ainda a politica do cochicho, a política -do
conchavo, a politica da acomodação, a ·poli·
tica do interêsse pessoal.
·De minha parte, confessa, nõo estou mais
disposto .a aturar Isto> Não tirei, ·até hoje,
uma só vantagem da vida pública. Não tenho
usado os mandatos, que .desde os vinte. e que·
tro anos exerço, como gazua para. me beneficiar, como instrumento·· de enriquecimento
ilícito, como meio de transformar-minha vida
em mansa e pacífica existência. Minho .vida
foi, ontem, e continua, hoje, dura e ~heia de
percalços para sustentar minha famllla, para
vencer e me Impor. E,não. posso admitir .mais,
não posso , tolercir mais, não posso silenciar
mais, sobretudo quando vejo que, meu _Partida
não se encaminha por aquêles rumos que haveriam de conduzHo ao aplauso e ao apoio
do povo, e haveriam de transformó-lo num
grande instrumento de luta dêsse mesmo povo.

O Sr, Nogueira da Gema: ·
·. Permite V. Ex. 0 um apa.rte?

Pois não;-

O SR. ARTHUR VIRGILIO:

O Sr. Bezerra N'eto:

Com muito prazer.

Quero congratular-me'. com . :suas palavras,
no. que· elas têm de essencial ·ao· seu ·discurso.
De fato, meu eminente. companheiro, na nossa
Convenção, :na qual fui · delegado . da Estado
de Matei Grosso, •reconheÇo que· só houve dois
momentos de grandeza: um; foi .a escolha do
nosso . grande · amigo e.' companheiro, Senador
José Ermírio, para Presidente·do' Dlretório No·
clonai; o outro, foram aquelas palavras iniciais
dos Srs. Siegfried Heuses e Oswaldo. Lima FIlho. Fora disto, só .houve cochichos, manobrl·
nhas indignas de um Partido de trabalhadores, num momento tão grave e histórico, como
êsse que -atravessamos.

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Muito obrigado. V. Ex. 0 não Imagina a mi~
nha alegria quando verifico que não estou só.
Na visão que faço da situação politica
atual, na tristeza que sinto nesta hora em
que é necessórla a afirmação, nesta hora em

. O•Sr, Nogueira da ·Gama:
: V. Ex. 0 não pode ter dúvida de que seus
éalegas do Senado Federal, e mesma fora dêle,
'
' ..
.. '
'
',
'
l
muito o apreciam e não opõem qualquer res-·
trição aos seus altos valéires e ·a sua dlgni-·
dade pessoal.
·'

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Muita obrigada a V. Ex. 0 •

O Sr,

Noau~lra

ela Gama:

E, por Isso, .lamento divergir, em parte,. de
V. Ex. 0 , como: ainda hó pouco manifestou o
nobre Senador Argemlro de Figueiredo. Peço
a V. Ex. a que •me permita ·Intervir no seu
discurso, unicamente nesse ponta, para me declarar solldório' com as .. palavras do Senador
Argemiro de Figuelre~ci; em relação à pessoa
1
e à maneira com quel1
portou, no vida pública, até hoje, o D~;ê~uthero Vergas. V. Ex. 0
o acusou de omisso, quando o seu imortal pai,

se

-49o grande Getúlio Vergas, foi acusado. Trata·
se de uma questão muito subjetlva, e nem V.
Ex. 0 , nem outra pessoa, têm o direito de ex·
clulr, dessa atitude do.Dr. Luthero Vergas, uma
Intervenção do .próprio pai. ·

·o SR.

ART.HUR VIRGILIO:

·.'I

Mcis têm o direito de não aceitÓ-Ía ..

O Sr• Ho1uelra da Gama:
Mas· não .têm o ·direli·o 'cie excluir que o
próprio Pai pudesse ter recomendado ao filho
que se mantivesse numa pcistura discreta~ As.
slin, vê \t:· EX:a qÜe assunto é multo subje·
tive para àdmltir uma censura tão forte como
a que V. Ex.0 estó fazendo ao Dr. LUtêro
Vcirgas, .nÓsso companheiro de Partido; .. parà
ccinsider6-io. s~in é:o~dlções de assumir á. pre~
sidência da nossa agremiaçã6: Acato, como
sempre; 'as palavras de v; Ex. 0 •.. Rendo-lhe,
com os ,nossos. colegas; as homenagims o qUe
faz jus; mas peço que me . permita· divergir
dê~se ccinéeito, parque
J)arece · um pouco
temerórla, no ·modo·· de julgar nossos · seme·
lhantes. Creio que o Dr. l.uthero Vergas, quan·
dei 'foi acusado, após o desfechei 'do caso To·
neleros, ·'não vacllciu nc:is suas declaroções pÚ·
blicas, que. estão nó conhecimento de todo. o
Pais, de que estava pronto a comparecer ào
Inquérito então · aberto no' Galeão, a fim de
p'restar ·quaisqUer declarai;ães 'à j ustlça, au
melhor, às autoridades 'então encarregadas
respectivo inquérito: E isto' ocorreu. · Em ne·
. nhum: momento se omitiu para defender rião
apencis sua honra pessool nias a de seu pai,
qué êle ·declarou, desde logo, · inôcente daque·
las .âcu5a!;õés' que 'lhe eram . feitas;. de estar
envolvldó no caso Toneleros,' Vê ci ·eminente
colega, Senador Arthur Virgfllo, que o assunto
é subjetlvo e muito delicado para podermos
formar juizo assim tão .seguro, criticar o Dr.
Luthero: Vergas e consideró·lo sem condições
para assumir a Presidência da Comissão .Exe·
cutiva do Partido Trabalhista Brasilel~o. Devo,
por último, dizer a V. Ex. 0 .. o .seguinte: não
participei de nenhum entendimento pSJrC a
escolha de candidatos à Dlreção Nacional do
Partido. Sempre fui avêsso ·O êsses assunto~.
Fujo mesmo dessas converses. Mas no encon·
tro a que estive presente, quando fui cumpri·
mentor o Dr. Luthero Vergas, ouvi dêlc, relte·
1

o

rrie

do

,roda mente, nas vésperas dessa eleição, a declaração cabal de que não seria candidato
senão paro pacificar, para Únlr o Partido,
porque êste foi sempre
Ideal de seu pol e
as instruções que recebera ' de sua velha e
respeitóvel progenitora. ~sse 'é um gesto que
ainda define um homem público· que t~m uma
tradição politica e de famllia a defender,
Muito grato a V. Ex.a.·

o

O SR. ARTHUR. VIRGILIO:
Aceito, com o.: maior respeito e; com .. muita
honra, o aparte de V. Ex.0 , Aceito-o,_ lncor·
poro-o oo meu discurso. ReconheÇo
direito
que V. Ex. 0 tem de· o proferir,. embora' êle.
não consiga modificar C! meu ponto de vista.

o

Repito· que nada argüi contra a dignidade
pessoal do Sr. Luthero Vergas; apenas entendo
que. esta hora não é de saudcislsnio, embora
permita evocações ·de grandeza e de condutas
políticas. Apenas reafirmo qu~ não é hora de
pensarmos
como ·viúvas inconsalóvels.
Esta é
'
.
hora de agirmos como homens: que têm diante
de si uma missão, e que precisem enfrentó~la,
executó-la, cumpri-la integralmente. Dai a pa·
'sição que adoto diante de uma conjuntura que
considero · assim tão 'grave, '·quando· vejo' que
repousa sôbre ci nosso Partido' urna ·destina·
ção que estaró ·a exigir o móxlmó de aflrina·
çãÓ de sua 'capacidade de luta~ de suas con·
vicções, de. sua integração num _pensamento
politico autêntico. No entanto, verifico que o
mcLI Partida .. ainda não se encaml11ha pelas
roteiros' que seriam os mais seguros,. os mais
legítimos, os mais Hdlmos. E .como jó me you
cansando, Sr. Presidente, de ·.uma luta cujos
perspectivas seriam. mols promissoras ·se ela
fõsse uma luta dé conjunta, uma luta do todo,
de um bloco monolltlcomente organizado e
monolltlcamente · atuando; e como jó me vou
cansando de· assistir à apatia, à indiferença
e até ao engôdo da opinião público na lnob·
servência dos principies que formam a linha
programótica do Partido Trabalhista Brasileiro;
como jó me vou cansando de tudo Isto, re·
solvi vir à tribuna para, publicamente, provocar o debate dentro do meu próprio Partido.
' '

'

'

·-50O Sr. Árgemlro de Figueiredo:
· Permite v. Ex.a um aparte?

alguns correligionários seus,· êle declarava que,
quando os liberais conquistavam uma liberdade· das dez que pleiteavam,· aquêles que
O .SR. ARTH.ÍJR VIRGILIO:
perdiam eràm ·os conservadores. Sempre pugnei;
~ a Isto que o Senado assiste: a debate denneste Senado, por uma atuaçêio trabalhista
tro, do própria PTB, :enqudnta. as nossos ad· no sentida de se alcançar a revolução brasiversórlas nas observam.
leira por etapas, vencendo 'as' ieslstl~cia~, uma
a uma, sObrepujando ás barreiras, uma a uina,
O Sr. Argemlra 'ile Figueiredo:
'1:''
..
alcançando as conquistas :.sem .a Intenção: de
V. Ex, 0 queira desculpar-me
Interferir
mais
.
.. ·,_ '...
..
abarcó-las de uma . vez - o que, lnegàyel·
uma vez na seu brilhante· diSc:urso: ·
mente, seria lmpas'slvel. beféndo
principio•,
J,,,,, ' , ,
Inscritos. no. programa. do meu .Partido, que
O•SR; ARTHUR VIRGILIO: •
aceitai.
defend~ linha. pr~railíÓtlê~'' qui, r)or
Com milita honrei.
.:
.·:, .. "
n6o ser alndcl a afirmação de minha' 'agreO,.Sr. _Árgemlro -de ,Figueiredo:miação, h.ito pgra que s~j~ num fuiuro b~e
ye'
; )efeni:lo .o i:omj)ortal!)e,nto .que .'lncllqi.ui,
"O Partido' Traballllsta Bra'slleiro;·como todo
fàêe dos
P.artldo,, •tem elementos que, :.embora mantendo realmente, UmO posiÇão pof'tlca
problemas
riaêloriàls,
cl'
fim
de·
que
·o.:,_ pÔvo,
fidelidade aos prlnclplas,.sub_stanclals. de sua
I
_,-,.
, . ,._.,,, ,,
:
. ' '· ,-.
,.,
';''
amanhã,
aa
corripÓreeer
às.
urnas
parei
votar,
~çãa ·programótlca, diferem ,na ~eu praceS$(1
'
.·I
.
', ·,
,
;.,
- , ·'··.
,,
.,,
591ba.
escolher,
e~tre
os
que
s~
apresenta"!
ao
·..de,_,,1•'ação,'• ·Hó
os·
que. entendem que o programa
,,'
·' .,.
seu
sufrágio,
de
acOrdo
.
cóm
às
suas
Idéias.
da PTB, pode ser realizada dentro de uma ação
tcll·:· ainda
rião
Ôcorre
·,r,;
'~osso
'Pais~
eficaz qué slgnlflqúe 'luta;' mas através de pro- . sei·1 •··qÜ~
,
:
•' • :
..
• ,
,
•
, , ,r·_,•
,·,
.
,Certa,yez( decl(l~el Clue . o,,PS[) e_.a, UDN
cesso 'moderado: Hó oJtras; coiriô as' hó em
todos eis . Partidos; mais ' avariçad6s, . ci~e en- se .. confundem na, atuação politica e nos. se~s
tendem·' qúe ' 'a luta ·deve ser deflagrada com programas. Disse mesma 11ue o . ~artldo :rra,
.·.Brasileiro,
,deveria·. odotar . linha
vigor má for;. a~é com excessos lncampatlvels balhlsta
,. . ....
'"
.., que·
·"'
ldealáglca
firme,
estó
cheia
de contradições,
com os. principias, com a ·programa,· com a. es·
tatuto,-,com.,os;,ldeals. dos .verdadeiros traba- cheio .de ,falhas, .. ele, . erros. nCi,. ~ua. compOsiÇão
PciHtlca. Afirmei, ainda que ,as .nossos partidos
f~lstas ..Y~-- Elc·~;!)ão_ desconhece que .em nosso
náo
estão nÜm .. curso . legitima de cÔm(Íorta11\e.IC!,-:-.~ que~~ ressal_yar, . ,c~m~,.em todas os
partidos .- . hó .. elementos que i entendem
que menta perante. o povo; visto que se.us progra·
, ,•
·'
nós devemos marchar para uma. ação tão vfo· mas servem, apenas, à exibição, nas. convenÍerita~'tãô'-6tuánte ê 'tão 'lricessante que che~ ções, . tom~nda-se .letras mortas., Ioga ,que .. Ales
llue· a ensejar atii·Ci~e 'a· NaÇão· ôs tome como alcançam. o Poder.. Não sei mesmo .se a.. meu
subversivos/' rião como' construtores de uma Partido, algum, dia .alcançando o Poder - nllo
c~mo. ,o.
mhiqrltàrlamente no. Co~greÚa;
·ordem' legal ·e democrótlccí;·,,-,, ·-'''· ·•, 'i
•· .. ·
~rim,··
'maJorlt~rlamente
__:, .seria ' càpaz -~e
. o SR.'ÁRTHÜR VIRGILIO: . . . · . · ' .
cumprir o. programa .. que . os seus, estatutos
, 'cert~~~n~~
·EX.~ ns'ci ~e inclui' nesse c;onta,;,. ·. ·
· ·
~egundo' 'íirup~," p(irqJ~
Ex. 0 ~ Senado :Contra Isso, precisamente, contra a organi·são testemunhas .••
·' __ ,_,,,,
,.,_.,
zação partldórla que. nada represento e que
'•.'.:1:1,"- i
·''
--~- 'l,'il''l
·-"::
<d:.
-~>
O
Sr.
Árgemlro
de
Figueiredo:
.
·
.
nada .diz para a Nação e. para o povo, contra
'
' · •'
· ' '
,
• l' " I.'..'
.Apenas faço uma diferenciação que ;V,, Ex, a . essa organização ' pgrtldórla que. ·não Indica
programa, que nêio afirma prlncl pios, que não
não pode desconhecer. .
marca posição, .cont~ Isso me bato. Por. Isso
O SR.· ARTHUR VIRGILIO:
estou· na tribuna, neste momento,. para travar
... de que nunca defendi,' nunca preguei êste. debate dentro do Partido Trabalhista Brao radicalismo das posições; Recordo que, certa sileiro, a flrn de que .êle venha, um dia, por
vez, citei Rui ao apreciar a luta. entre liberais Intermédio dêsses diálogos, dessa troca de rae conservadores. Em face da Intransigência de zões, se afirmar como agremiação democrá\''"
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-51tlca que conhece o seu rumo, que ·sabe 'persegui-lo e que saberá utilizá-lo quando o ai- ·
cançar..
Sr. Presidente, Isto pôsto, pàra não me alongar mais, passa ao ·terceiro assunto que me
trouxe à ' tribuna, .nesta tarde, o mais importante,· riô· 'meu entender. ''
Acabam de ruir, Sr. Presidente, todos os
principias ,do americanismo inscritos na carta
da . CÚ.A.; acabam de ser pisadas, esmagadas,
t6das as ,,doutrinas de solidariedade americana
defendidas pelos estadistas dêste Continente;
acaba de se· estabelecer, outra vez, .neste Continente,: a prepotência do arbltrlo da fôrça contra as" fracos.

·~

.i

J
'

Os · Estadôs Unidos da América, em
pleno'· a~o de 1965, querido o Di;elto ln~
tem~clonal •eri~l~va pasSos .niâis ou' menos
equilibrados, dentro dos organismos onde se
manifestam as soberanias das Nações; em pleno ano de 1965, quando a ONU se vem apresentando na pujança · da sua atuação lnter~
nacional, Impedindo o dominlo do arbltrlo, da
preÍlatêncla e da fôrça, quando o Instituto dos
nações americanas parecia, em · verdade,' órgão -capaz·• de manter a solidariedade no Con~
tlnente e o respeito aos principias jurldlcas e
morais que devem informar. o· ,convivia das
nações, os Estados Unido~ d~ ·América Invadem São Domingos, Invadem a pequena República de São Domingos e esmagam· o povo·.domlnlcano.
Esta é hora de tristeza, de. tristeza. para
todos nós. americanos; do Noite· ou do Sul.
Regredimos à época dos marlnea, dos famosos
marlnea, nas suas Incursões de guerra,. de violência, de covardlc: pelas republiquetas dêsto
Continente, a ·violar soberanias, a. matar, ci
·usurpar e até a. furtar .. Repete-se, neste ano
de 1965, aquêle comportamento .degradante
dos Estados Unidos da: América. Seus
fuzileiros . e seus póra-quedistas estão na
República Domlnlccma, e não Importa o brado
altivo do Chile, nem os protestos de outiCis nações; nõo Importo o silêncio comprometedor de
um Pois que deveria ser o líder do Américo
Latino, não Importo o silêncio comprometedor
do Brasil ..•

O Sr. Attillo Fontano:
Permite V.

Ex.0 um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
· Côm muito prazer.
O Sr. 'Attillo Fontano:'
•'

'I

Nobre· ,Senador Ar.thur Virgllio, estou. ou,
vindo V. Ex. 0 com multo atenção. Realmente,
a Invasão de algum pois pÓr outra nação sempre preocupa seriamente a 'todo.s nós. Segundo
nos parece, de- acôrdo com noticias que nicebemos, troto-se de ,luta ideológica. A guerra
revolucionária, nos pequenos paÍses. do Américo Central, 'num futuro próximo, traria, possivelmente, a implantação. do regh:ne , comunista. Como V. Ex. 0 mesmo está dizendo, os
Estados 'Unidos é a nação líder do Continente
Amêrlcano. 'Assim, nõo poderia ficar de brci"
ços cruzados ao verificar que mais uma Re·
pública ' fico ria subordinada, dominada peló
extremismo~ Se os Estadas·: Unidbs in~~dirám
aquela péquena . república, . foi com. ci esCopo
de garantir o regime democrático. Os ·Estados 'únidos, por certo, não pretendem dominar
e permanecer na República DomlniC:ana, mas,
apenas; evitar que uma outra ideologia
implante lá dentro. Esta, sem dúvida, deve ser
ci razão da ' invasão da República DÓmlnlcanâ
pelas tropas americanas. No momento em que
seja ~fostrida es5a ameaço, · esperamos ·que ~~
fôrça~ à;nericanas se retirem da RepúbÚc~
Domlnlco~a, lá deixando um govêrno demo~
erótico organizado, qu_e possa manter a ordem,

se

O SR; ARTHUIÍ. ViRGILIO:
''

.. ,..

V. E;.~, .meu eminente colega, foz uma .re-

vel~ção ao Sen~do. Revelação, digo eu, _por~
que nem .. o · IJróprlo govêrno dos Estado_s Unidos falou ainda em movimento comunista na
revolução que, neste momento, ceifo vidas
na Repúblico Domlhlcana. Esta referência, como disse,. foi feita por. um órgão de Imprenso,
talvez poro tentar justificar perante a opinião
público mundial, por melo dessa Impostura,
o Invasão de um pafs autónomo, de um pais
soberano, de um pais que deveria ser livre.
E permita cinda V. Ex. 0 que eu não aceite a
tese que V. Ex. 0 apresento, dando oos Estados Unidos do América uma liderança e, ao

-52mesmo tempo, um direito de. Intervir .militarmente nos assuntas de economia . interna das
nações do Continente Americano·.
A verdade, porém, é· que o chefe da revolução de São Domingos estó em •território
americano, sem ser molestado, comunicandose com os seus liderados. e, no prÓprio· território' americano, 'condenando' · a· intervenção
armada em seu pais.
.

O Sr. Âttíllo' Fontonci:
Permite V. Ex. 0 um nõvo aparte?

O SR. ARTHUR VIRGfLIO:
Com muito prazer; .
:•·.

· · O Sro Attlllo Fontcíno:
"'

·''

..

Realmente, o Govêmo americano. rl'ão · deu
conhecimê'nto dessa hipÓtese. Mas sabemos
qÚe a República Dominicana ~ão . ~stava vi~endo Úma situaçSa clé · tranqüilidade .. e .de
paz. Hàvia ló dentro golpes .e ~ontragolpes e
uma .verdadeira guerra civil. Logicamente, essa
guerra civil dexerla ter Üma. origem. Acredita~
mos - apoiados em. ·noticias que nos. chegaram - qué · jó havia· unia infiltração de ·revalucionCÍrlos comu'nistas que pr~curav~m apos~
sar-se.. do Govêmo e da nação ..Seria. ~eàlmente
coridenÓvel se .os Estadas Unidos .tivessem. proc~rado. ln.vadir aquela . Repúbli~a se el~. gozasse de' uma sltua.ção de paz, tranqüllidade,
harmonia: Mas não era esscl; lnfeliziruÍrite', a
situação, antes da invasé:o das · fõrÇas americanas.'

o SR.

,, '•'

ARTHUR VIRGfLIO:
•

'

'

• \ '~ •

'"'"

I

' ''

•

.~ •'

l ..•

Eminente colega, na época de Theodore
Roosevelt, quando não havia ainda · a desculpa da existência de comunistas, os mesmos
fiJi:ilelros. -·norte-americanos lnvadlrcim vórias
repúblicas do Continente. ; . ·

O Sr. Âttlllo Fontano:

,,:.·

Mas não se apoderaram de nenhuma. Apenas ·quiseram garantir o regime• democrótico.

O SR. ARTHUR VIRGILIO: .
Ficaram com uma, eminente colega: Costa
Rica, até hoje incorporada à soberania americana e seu povo tratado como subgente nas
cidades dos Estados Unidos.

O Sr. Âttlllo Fontano:

t um Estado amerlca~o.
O SR. ARTHUR VIRGfLIO:
~ um Estado americano incorporado. Creio
que V. Ex. 0 , não gostaria de ver o Rio Grande
do Sul, Santa Catarina ou o. Amazonas .incorporados a qualquer pais estrangeiro.

Naquela epaca, como hoje, meu eminente
colega, o que houve foi a defesa dos Ínterêsses de emprêsas americanas · ~m outras Repúblicas do Continente. ~ esta a grande verdade e ·não sei se V. Ex. a conhece ·o depoimento de um Oficial-General do COrpo de •Fuzileiros Navais . norte:Omericano • penitenciando-se perante sua consciência e . dizendo ao
mundo as missões que cumprira, missões de
fôrça,' missões armadas; . missões .dê .gúerrci no
" , .. I ,
,
, ,.
• "
.:
1,,
· · ,
Continente para defender apenas os iriterêsses
de emprêsas •norte-cimericanás. •' . . '
..
1

:

O que é verdade é que havia um . ditador
militar em São Domingos dócil a essas. emprêsas, submissa a essas emprêsas, vendido a
essas emprêsas e· que os fuzileiros _americanos pretendem manter no poder contra· o Presidente constitucional que .foi deposto após
haver vencido uma eleição legitima,. naquele
pois.. ·,.

O Sr. Attlllo' Fontano:
Permite V. , Ex.~ um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGfLIO:
Concedo o aparte a V. Ex. 0 •

·O Sr. Attillo Fontano:
Nobre Senador, poderão ter os Estados Uni~
dos da América cometido um êrro - não posso discutir com V. Ex. 0 o problema da República Dominicana ..:..., mas se ·observarmos, por
outro lado, a,~pansão do comunismo nas pequenas repúblicas vizinhas da grande nação
russa, e. também da. China· comunista, que poderíamos dizer ·então da atitude, da orientação daquelas duas grandes potências comunistas? Terlamos multo e multo que ·reclamar. Certamente os Estados Unidos da América
sabem que o p~ogresso do comunismo, a extensão do regime',comunista em outras regiões
i
do mundo, em ·outros poises, tornaró, mais

-53tarde,· Insustentável o regime democrática que
todos nós defendemos. Dai por que esta grande nação americana tem que arcar com essa
Imensa responsabilidade, enfrentando o comunismo em ·tôda a parte ·que êle se procure
estender, procure dominar. A nação americana, com seu Incontestável poderio militar
e económico, sustenta, procura defender o regime democrático, que é o regime, realmente,
que um povo digno deseja gozar e viver. ·
· O SR. ARTHUR VIRGILIO:.
·- Eminente colega, eu lhe pediria que mudasse a p~rspectlva que tem do problema do
c~munismo. Eü li, hó pouco, estatística válida
~b~e o Partido C~munista em São Domingos
e êle lá não tem mais de trezentos membros.
Não consintamos - nós cjúe 'formamos elite
dêste PoVO, nós que. integramos essa elite,
que podemos esclarecer o povo e temos a
Ôporturiidade uma tribuna pÓra isto - , não
consintamos .que essa impostura, lançada no
mundo para defender interêsses económicos
~xdusivamente, tome essa projeção e lnflu'eriéie, dê tal ·modo;· as noções ao ponto de
acêitÓrmos. a Intervenção armada de . um pais
como legitima, como defesa da civilização de·
m6crática e ocidental.
Repito para V. Ex. a que o chefe da ' revolui;iío em.-São Domingos· está nos Estados Unidos dà. América. E, se êle chefia um movimento c~munlsta, que justifica a intervenção,
por quê o Govêrno norte-americano · não o
prende·· lago? · lt porque, em .verdade, não se
cicUsar o Presidente deposto de São' Domlngôs de formação comunista. lt, ao Invés,
um democrata apeado do poder legitimo por
um grupo militar, manobrado de· foro pelos
lnterêsses que não são os de São Domingos.
lt necessário que ·se diga Isso,' e bem alto. 1t
necessário que se proclame isso poro que chegue a t6das as consciências. lt necessário,
sobretudo, que se proteste, como acaba de
fazer o Presidente Frei, do Chile, pedindo aos
Estados Unidos que retirem as tropas qu~ enviaram para a República de São Domingos.

a

e

pode·

1:

O Sr. Bezerra · Neta:
.

'1

I.

Permite V. Ex. 0 um aparte?
(Âuentlmanto do orador.) No aparte do
eminente Senador Attlllo Fontano há um as-

pecto que deve ser esclarecido com respeito
à tese esposada por V. Ex. 0 : é quando êle
se refere à União Soviética. Sou testemunha
de que V. Ex. 0 , mais de uma vez, da tribuna
do Senado, tem fustigado, tem · censurado o
procedimento da .União Soviética . ao intervir
na política. interna de outros poises.
O SR. ARTHUR VIRGILIO:

P~rfelto! V. Ex. 0 lembrou bem e lembrou

ajudando-me,' porque, nesta hora de deformo~
ções, de deturpações e de distorções da conduta dÓs h~meris públicos do nossa Pais, não
é demais .um esclarecimento. Protestei, sim,
éontro a . invcÍ~ão da Hungria, quando a . po~
deroso União Soviética, usando de Imposturas semelhantes a essa de que os Estados Unidós da' América, . no .· morncnto, se utilizam
para esmagar São Do~lngos, esmagou a ln:
dependência . daquele · povo, qu~ queria .a li:
berdade. Protestei ·contra isso. Não há, nos
dois 'casos, diferença. Tanto . ·foi uma barba"
rid~de o e~magamento da Hungria,' noquelà
altura em que seu povo queria se livrar .do
jugo comunistà, quantó o fÓi 't(lmbém, nésto
hora,
Invasão de São Domingos, que talvez
quisesse livrar-se do jugo econômléo das. em~
prêsas nort~~orrerlcanas.
..
Sr. Presidente, fica aqui meu protesto, meu
prÓtesto e minha soÚdarledade a~ . povo ~.~
siià D~mlngos. Já não distingo .uma da .outra
facçÕ~ desavindas: Coma não. aceitdrio qualquer intervenção estrangeiro no meu Pais, paro .
beneflclor ou .para .combater principias ou ati- ·
tudes que defendo, quero colocar-me no lugar
de urn filho 'daquela pátrio espezinhado, poro,
sentindo suei revolto, enviar-lhe a. minha sa~
lidariedade, . o meu aprêço e dizer-lhe,· sobretudo, .que temos diante de nós um amanhã.
Houve, Óo longo da História, imensos e ferozes impérios, que ·espalharam a tirania· pelo
mundo, que esmagaram povos, qu~· liquidaram
soberanias. Dêsses ·.Impérios; atualmente, há
apenas escombros! · CMulta bem! Multo bem!)

a.

O SR. PRESIDENTE <Adalberto Senal:
Tem ·a palavra o nobre Senador Edmundo
Levl .
O SR. EDMUNDO LEVI:
Desisto da palavra, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE !Adalberto Seno):

·I
i

· Tem a palavra o ·nobre Senador Attfllo
Fontano.
· '
'

O SR. ATTILIO FONTANA:
IS.m revl1io do orodor.) ' Sr; Presidente;
Srs. Senadores, ·venho· acompanhando, com ln~
terêsse e móxlma :atenção, as;:ll)en_sage~s e. os
projetas de lei de reforma que S. Ex.a o Sr.
Presidente da República ·tem encaminhado ao
Congresso: Nacional ... ' ·"'''" .<: ,,,., ·i.: r·. •: ..
Realmente~ havia. necessidâêre' de reformas
"! • • ..... \
I
' " ,
inumeras. A maior porte delas tem merecido
Integral opala' do Congresso Noclcinol, .. porque
bem 'se Justlflcani.' .,
·c: ··
. Ainda lió pouco~·; S.. ·&.a encaminhou mâls
uma mensagem,· que 'dêvêró têr ô' opglo do
é:ongressa'·para ·trclnsformâr-sêêm' lei, 'porque
é realmente' de grande .iiriportâncicl.' Reflro~me
ao projeto; que procuro. coibir a: só~egação 'de
Impostos. Fazia'se necessório ,êste 'proiêto;
porque Infelizmente em · ncissó' Pars 1\avlci: e
hó' uma situação ca6tl'â. poro ' aquêles . que
pagam honestamente sêus tributos é"quii' tam
como côricórrentes aquêles: que proc~ram fú~
glr .às responsabilidades fiSC:ols:'· ,. . ' :
. Mos não' é prbpriomênte estc!"':l mensagem
o que desejo referir-me: 'e 'sim'''à relativo ao
projeto'· do reformo eleitê'rol.' · PoreC:e~Íí\e ., que
as Inovações propgstas: nãó··· escoimom . real~
niente''do ·vrclo ncissi:J leglsléição eleitoral.··
· Veriflêo; rieste ·projetei, · qUe 'perduro ró o
atLial estado' de coisas· que ameâça erlfraque~
cer o pr6prià regime'dei'nocrótlco}'pgrqúe con~
triblii paro debilitar os Partidos' j)OUtlcos, do~
dos' os pontos· de atrito qúe ·causam; em nossa
,
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lei eleitoral.
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',..· (,::·~·,:

Existem; na :atuai legislaçã~ ~leitora I, ~~~ci~
nieras folhes. Enténdci qúe' est'à 'é a<opÔrtÜ~
nldade - dentro 'do 'espírito do Ato institucional :__ de o' honrado Sr.. Presidente da Re~
pública encontrar a verdàd~li:Ó' solução pQra
o nosso regime demàc~âtlco; · baseandc):se
na
I : , ,: , ,
lei eleltorál ·e nos estatutos que regem os partidos políticos.
· : '· :
Verifico, Sr. Presidente e Srs, Senadores,
que ser6 mantida tôdÓ a sltu'àÇão 'atuol no
nôvo projeto de reformo eleitoral, continuando, assim, dentro dos partidos politicas, uma
Iuto de destruição entre os próprios condlda·
>'
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'·
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' ,

•

:

•

,, .'

~

I

'
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>

tos do Partido, desde que candidatos podem
percorrer .todo. o Estado e fazer uso do poder
econlimico. ·· Não rara, até mesmo .·candidatos
que. se improvisam, que· desconhecem o Estado
por onde se candidatarão; conseguem, com o
pader ,econlimlco e o ·prestígio, ·multas .vêzes,
apenas de cúpula dos partidos, derrotar,c>nas
urnas, . os· lfdlmos representantes do pavo .da
região.: · ·
Verifiquei esta. triste' situação. em .campanhas de que participei:
... -- ,, os·malores~~competldo''
.. .. . ,,, ,.
.,
res sõo os próprios .candidatos do Partido. O
poder êconômico; não raro, coironiPe consciência dos' dirigentes eleitorais, corruPÇão
esSii· que, em. Última anÓiise; 1COmo' I ~SSinalei
de iiÍiêlo, vem· 'enfraqúeêer o prÓprio Partido
e o ieglme democrótico:
' · .
·· · Lainentàvelmenté, parke que es~ ~ltuação
perdurar6, porque o nôvo projeto de lei eleitoral não traz soluÇãà; para 'o problemá, que;
a riossó v~r. dev~rl~ ser a da distrito elêltàral:
distrltéi eleitora i, dizem. ~lguns, ci. pader
econômico. ,teria u~~ lnfl,uêncla maior; rnos
have~la a possibilidade de restringi-ia, coma
espe~a(li~s. atrâ~és. do refârma que .estàbêle:
~eriae~sa;,rest;iÇão. ~rn p~i~eir~ . l~ga'r,,,ó,.cân~
didato deveria ser eleitor .. dentro do distrito
eleitoral,
ali fixado" anterlorrnénte,
pelo.
me~
.,J
·.: •.
· ... ·' ' ._.
'.....
. ,:.• .• •
nos,
durante
1,
2.
oU
3
anos,,
o
que
.evita
ró
.
': •. : . ,,,_._
. . . , !·-.,
'
. . . . . . . . . '· ' - ' ,,;,,;,Ji
venha
ali
se.
alistar,
à
penúltima·
hora,
um
: '·i)
,_,
paHtlco de .outra região, de outro Estado,. co;,.;o ve,.; oi:~rrerido freqüenteménte; e'que; ~om
o pc)der' e~àn~ini~~· consegue ~leger-se,';.,~e~~
téis condições, sàmente poderia ser candidatei
eleitor fi~do n~ região, durante c~~t~ tempo:
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O Sr•. Be•erro Neto:
....
··' Permite
.Ex. a u~ apc)rte? ;

•

• ·.·

•.I

"••

O

.1

v:

O. SR. A1TILIO FONTANA:.

.. ,,

,'

. :·:,

Com todo o prazer.

' o. Sr~ Bezerra N~t~,:

. ..
· ·• ·
.. ,Mesmc>;.~o.m i a· ressalva que . V. Ex. a , faz,
de,que oi',çqnd)dato .deve ,ter a sua autoridade,
no .dis~rltii.\C!JmO cidadão. e como eleitor, o
sistema distrital constitui um retrocesso no
processo da·s eleições, 'porque favoreceria; de
qualquer modo;· o poder econôm'lco ·e facllltorla a articulação dêsses podêres locais paro
formar uma verdadeiro frente, pois limitaria

-55o esp6ço e unificaria a oção daqueles- podêres econ6mlcos que se Irmanam, Essa a reoiidade nas .vÓrl~s regiÕes. Hó outro aspécto
muito. sério na eleição distrital; ê que cria
uma mentalidade eminentemente loeal, municipal, em .. t6rno. do. problema ,,geral. nacional.
~ o que s8 chama· :.:..:.. Uma coisa · a· ser combatida - a municipalizaÇão . da vida nacional. ~·multa grave à criação do sistema distrital para a solução de problemas que, mais
do que nacionais, .são, continentais.

O SR. ÃTTILIO FONTANÃ:

'

''•

Multo: grato pelo aparte 'de .Y. · Ex. 0 • Falomos s6bre o assunto com Isenção de 6nlmo,
porque. :não pretendemos,· de ·forma · alguma,
nos candidatar , mais o p6sto:: eletlvo, pois,
devido. à. Idade avançado, só com o . al11do de
Deus co~tlnuor~mos nesta ec;sa ,até o término
do mondaio honroso que · pavo' de Santa
Catarina nos confiou. Jó não estaremos em
condlçÕe~. de •. enfrentar novàs campanhas po-

o

liticas:·.~

.~ Sr~

,B•zerro N1to:

.Isso não:justlflco o· pessimismo de V. Ex.0 •

. O SR. ATTILIO ·FONTÃNÃ:
M~ltó''grato.

'·' '(). ~~~~;_~bservamos ~,repito - é, q1.1e freqUentemente. homens lmbuidos do mais elevado espi~lto público e patriÓtico, homens esCia~ecldos, dignos por todos 'éis titulas, não se
sentem à vontade ao enfrentar uma. compa'1'1h~i:politlca,'''quando têm que combater os
próprios companheiros 'de chapa,: de Partido.
Isto ·é ·milito ·grave. Q11ase sempre se verifica
que oquêles que percorrem 9 Estado à procura
de votos.. ,nem sempre são os· representantes
que o povo preciso ter no Congresso Nacional.

· O Sr, a.nrro Noto: ·
No· sistema distrital haveró também êsse
constrangimento, mesmo entre adversór,!()S politicas. Hó candidatos de partidos diferentes.
Hó limitação ao local, ao distrito, niás acontece que em partidos diferentes nó pessoas
com Identidades. familiares, com afinidade sentimental e associações comerciais, de lnterêsses etc. 'Quando a componha se estende fora
da distrito, do Munlci pio, êsses candidatos

que, na local, têm certo constrangimento um9 amizade pessoal, particular ou de .familia - transferem sua ·campanha paro a óreo
municipal.. Não naveró nunca . solução ·Ideal
para êsse problema.

, O SR. ÃT1:1LIO FONTANA:
''

.··

....

'.

Registro o aparte do Senador por Mato
Grosso. Màs poderíomôs ponderar que, qu~n
éló se trota de Lima i:am'panna distrital, o candidato, seni dúvida; dependerÓ m~is do seu
prestigio como homem pÓblico, digno~ de morol ~levada, ·do q~e p~bprlomente dos rec11rso~
de' que dispõe; pOrque, ém geral, o ~leitor' connec~ndo o~. candidatos, pessoalmente, não .s~
deixa l~var, flic:llmente, pelo poder econ6mlco;
~le ' distingue
caridldáto .de '·melhores '
dlçõés, aquêle que conn~i:e os problémàs dá
região e que paderó representar o seu distrito
eleitor~! ccim ·mais eficiência.
·
Tal não ocorre com o candidato que· per"
corre todo o Estado, depois, .:de :.recebido o
apoio popular, mas .levado pelos próprios lnterêsses 'de cúpula, de 'Diretórlo, pouco ou
náda se Interessa pela · grande · região onde
obteve os votos.
Jó foram comentadas, através dá Imprensa,
as Inúmeras dificuldades que· traz á voto, 'na
forma atual, proporcional.
Os poises adiantados adotarom o •voto eleitoral, com grande proveito para o bem ,público
e a prosperidade do povo que representam·'
No .Alemanha, por exemplo, nó a fórmula:
mlstd ',:_ 50 9& dos representantes na Câmara
dos Deputados e nas :Assembléias são' ''e5co~
lnldos por votos dlstrltài~; o$ ·outros 50%,
pela lista partldórioi Seria· fórmula: que pode~
ria ·ser Implantada no Brasil. · :.. · •.·
Devemos ·confessar· ,_;;,: repetindo o que dissemos no .Inicio - que .. ficamos multo tristes
e, até mesmo, .causo11 decepção .em grande
parte da opinião pública a manu,tençõo do
voto proporciona I.
E.speramos - não será fócll - qu~ o Congresso consiga aprovar o emenda que estabelece o voto distrital ou a fórmula 'mista, a
exemplo do ·que existe na Alemanha e em outros poises do mundo, paro que possamos ter,
no Congresso Nacional, os verdadeiros portavozes dos vórios reco11tos e regiões do País;

o

con:

1,
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que não venham, enfim, apenas, os representantes dos grandes centros urbanos. para o
Congresso Nacional. Os eleitos pelos vórias
regiões distritais poderão trazer- a· sua. valiosa
colaboração, no debate dos problemas regionais, e, sem dúvida, integrados, .. fazem. parte
da vida econôrnic~ e social do Pais. ·' · ·
- ~- necessório' que, nessâ~ .oportunidade, possamos realmente. 'escoimar as .Inúmeras diffculdades que Ópresenta a no~sa 'l~i eleitoral
para
que,
futuramente;
possániós,,''J•.ter •.•
no Con,
.
,I,. ,." ':··,;1·
''
gresso Nacional_ os representantes .. de .todos
os recantos dó' Brasil. Conhecedores que de~
vem. ser de s~às reglõe{ 'ê:itendereão iJquele
eleitorado que'' os élegeu e darão'' uma ve~~
dedeira cÓntrlbulçÕo par~ sustentar·'a ·o~mo~
créicia, tão a;;,eaÇadà
nossos .dias, ·pÓra o
futuro· feliz do' povo brasileiro. " ·
·
. Era o que desejava dlz~r. !Mult~ bem! Multo
bemll
'. .. .
. ·.·
.,

ém

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
, S6bre a mesa projeto dé resolução que vai
ser lido pelo Sr. I .O-Secretório·.

j·.

'

.

'.· .... ·:

'

,,.,'

N.0 38, de 1965
Altera o art. 76 do. Regiment. ln·
-,,
O Senado Federal .resoÍve:
Artigo único .:.....: Ó art; 76 i:li) 'Regimento
Interno passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 76 - Compete ao suplente substituir o membro da Comissão: . ·
1

li
j,!

,I
'·'I'
1_:1

:,.

eventualmente;'· nos ·seus lmpedlmen: tos; para 'efeito ''de 'qúoiuin nas reuniões;

bl p~r determinados perfodos; nas hip6t~ses previstas rios àrts. as; 39, 40
e 42.

·-i·.··:-·

No. expedlentê Jido figura ci Mensagem
0 237. (número 85, ~o· Se~adol, de 29. de
N.
. '·
"
.·
. ·' '
'
abril, em que o Se~hor Presidente _da Repú·
blica _dó, conhecimento ._ao Congresso:: Nacional do veto que opôs.:aocProjeto _de,:Lei da
Câmara n. 0 I • I 08-C/ 63 -(n. 0 ..9I 65; .. no .Se~
nado), .que disciplina o pagamento das:quotas
dos lmpastos·-de• renda· e de -consumo devidas
aos Municípios.
Para apreciação dêsse veto esta Presidên~ia
designa a . ses;ão coniunta dÓ 'congressó Naclonai a realizar-se.no,,d_ia 1.0 de junhodo
ano _em curso, ,à's.21 .horas..e: 30 mlnutos,.-no
Plenório da Câmara. dos. Deputados, sem. pre- ·
juizo da matéria para ela_ jó programada .. ·
Para a Comissão -Mista que o deveró relatar designo os Srs. Senadores:
,

',,,

•

I

,

_'

José Leite - PSD
Eurico Rezende - UDN
Josaphat Marinho - Sem legenda.
. Compareceram mais os. Srs. Senadores:
- Edmundo Levi - Sebastião Archer
- Dlnarte Mariz - Afonso Arinos Mello Braga Attllio Fontano Mem de 56.

•

a)

§ 1,0

A convocação ·ser6 feita pelo
Presidente da Comissão, obedecida· a ordem numérica'" do ' suplente
.. ,·
' ··, ' ' . '

'

l'i['

segul~te:

. PROJ_ETO DE RESOLUÇÃO '

O SR; PRESIDENTE !Adalberto Senol:
.'

.-~ lido o

.

§ 2.0

Em caso de vaga, licença ou
afastamento com prazo detÍir;,inodó' ·(artigo· 38), súbstltuiró o· titular ausente o
supÍente de. número mais bol~o· ·na '·C:Iassiflca!;ãó' ordinàf, ressalvado-: o· disposto
· · no art. 73-A.

Ao ~uplente pod~ró ser drstrr:
bui da proposição p~rá . refá ta r:
.

'. §j,C. •'

' .. '

..

.

''

'

.;

"

.......

•'·

. 1l nas substituições prevlstas.-na alfnea
.- -: -:. J'b~~ · dêste artigo;.
· · 2)• quando se· trate ·de matéria ·em regime de urgência; ·
3)

quàndo o volume: das . ma terias despachadas.· à Comissão o justifique.

4~~; ~\'~a~
hipóteses de números 2 e
~',(11'
3 do :parógrafo ant~~lor, se a <represen·
. taçCio C!civi~artldo
a que pertencer o su...,.,,
pi ente estiver completa na· reunião, a
preseni;o dêle s6 seró computada, com
o seu voto, em relação à matéria que relatar, deixando de participar da deliberação o suplente convocado por último,
§

'.•

-57ou; na Inexistência dêste, o último dos
titulares do Partido constantes da listo
oficial da Comissão publicada no Diário
do Cong~eaao Nacional.
§ 5.0 Serão devolvidas ao Presidente
da Comissão, ·para redistribuição, as proposições em poder do membro da Comis. são; titular ou suplente, ao se afastar
êle do exercfclo, nos casos dos orts. 38,

· 39, 40 e 42.."
Juatlflcoção

Neste projeto se procura assegurar o bom
rendimento dos trabalhos '·das · Comissões,
quando os seus membros estejam sobrecarre·
gados de proposições a relator.
.
A medida que pareceu aconselhóvel foi ampliar os casos em que aos suplentes é licito
funclona'r como relator. . .
.
'

'

.

substituições na representação dos respectivos
Partidos nas Comissões.
Por último, o § 4. 0 foi alt~rado para que
ao Presidente da Comissão seja posslvel redis·
tribuir as ,proposições do membro, titular cu
suplente, ·que se afastar do exerci elo.
Sala das Sessões, em 3 de maio de 1965.
- Afonaa A;lnoa•
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
O projeto de resolução que acaba de ser lido
seró publicado e, em seguida, permaneceró,
sObre· a mesa, durante três sessões, para receber emendas, nos têrmos do Regimento.
Estó esgotada a hora destinada ao· Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Estão presentes 23 Srs. Senadores.
Até agora o Regimento (art. 7 6, § 3.0 ) só
permitiu que lhes fôsse distribuí do êsse · enAs três primeiras matérias da Ordem do
cargo nas substituições por prazo certo e nos
Dia estão em fase de votação e, assim, por
casos de projetas em regime de urgência a
falta de quorum na sessão .de hoje, ficam
·
serem relatados em Plenório.
adiadas para a próxima sessão.
'
O projeto ádmlte ·que o. Presidente da CoO SR. PRESIDENTE (Nogueira do Gamo):
missão designe relatores entre os suplentes em
projetas em regime de urgência, ·ou quando o
Passa-se, em ·conseqüência, ao Item 4 da Orvolume das proposições distribuídas à Codem do. Dia de hoje.
missão o justifique.
Discussão, em turno único, .da Projeto
Nesses casos, ,atende à 111ecessidade de evide. Decreto Legislativo n. 0 160, de 1~64,
tar: que ·o ·suplente convocado para relator ·
orlginórlo da Câmara dos Deputadas,· (n, 0
qualquer proposição altere, com o suo pre171-A/ 64, na Casa de origem), que mansença e o seu voto, o composição total da ór·
tém decisão denegatória .do ·Tribunal , de
gão '~
representação numérica do seu PorContas da União ao registro d~ ccntr~to
tido.
de empréstimo, no valor de Cr$ .• ••.••
Determinou-se que, completa o representa300.0ÕO.OOO (trezentos .milhões. de crução 'do" Partido, o'presença do suplente só seja
zeiros), celebrado entre .a ,Uriãc Federal
computada em relação à matéria que êle reloe o Govêrno do Estado de Santa Cata. tàr. Nessa hipótese, deixaró de participar ·da
rina, com recursos provenientes. da codeliberação o suplente do Partido convocado
locação de Letras do Tesouro, tendo. papor último, ou, na Inexistência dêste, o último
receres favoróvels, sob números 217 e
dos Senadores constantes da : representação ·do
2 lB, de 1965, dos Comissões de Constl·
Partido na lista oficial dos membros da Cotulção e J ustlça e de Finanças.
'
missão publicada no Diário do Congresso NoEm discussão o projeto.
cional.
Se nenhum Sr. Senador pedir .a palavra,
Essa a alteração principal.
...
O § 2. 0 do art. 7 6, entretanto, teve o ,sua darei a discussão como encerrada. (Pausa,)
Estó encerrada,
redação alterada, o fim de ficar em consonllnA votação fica odiada para a próxima sescla com o ort. 73-A do Regimento, que permite às lideranças, o qualquer tempo, propor são, por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Passa-se ao Item 5:
Discussão; em turno único, do' Projeto
de Decreto Legislativo ~. 0 162, de 1964,
originário do Câmara dos Deputados .Cn: 0
, 167-A/64, na Cosà'. de origem), que
mantém decisão do Tribunal de Contas
da União denegotórla de, registro a con·
' trata celebrado entre o Ministério da
.M~rinha, e, a firma '.'Caixas Registradoras
NatiOJJOI .S. A.", par.a a serviço de con. servação de móquinas de cóntobilldade,
tendo. Pareceres ,favoróvels, sob números
..272 e 273, de 1965, das .Comissões de
Constit~lçêío e J~stiça e de Finanças. ,
Em discussão o projeto ..
Se nenhum. Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussào ~omo encerrada .. (Pauaa.)
Estó encerrada.
, A votação, fico adiada para a próximo sessão, em .v.irtude de faltei de quorum. ·
Não hó. orador~s lnscrlt~s.
.,,.'Nadá 'mais havendo que trata~, vou encerrar o sessao anunciando paro a próximà
a Seguinte '., I ' ' , '
"
• ,'

-

.. :

. ' :

...

: I

..

·.

I I

'

~

.. ·

1

.'

.· ORDEM DQ:DIA .
1

VótaçéÍo, em turnci único, do Projeto de Decreto LegisiÔ'tivô n. 0 151, de 1964,'orlglnório
do Câmara dos Deputados Cn: 0 96'AI 63, no
Cosei de origem),' que ·mantém decisão' denego tório do: Tribunal ' de Contas da União de
registro a· contrato' celebrado' entre· o ·ocT e
as firmas Allrlo César de Oliveira; •Carlos Manóel Gobert' Damasceno, Teivelino Guápindalo
e Lulz Alves; pára construçêío 'dos prédios destinados às Agências ,:Postals-Telegróficas de
Castanhal,· 'lgarapé~Açu, Sallnópolis e Alenquer~ .~o Estado do Paró, tendo
PARECERES FAVO!V-VEIS, sob, n.0 ' 211 e 212,
de 1965, das Comissões:
- de Co~atltuição i J111tiça (com ~men
das) e
- do Finançaa.
2

I

i·!

"

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 . 153, de 1964, orlglnó-

rio da Câmara dos Deputados (n.o 138-A, de
1964, na .Cosa de origem), que· mantém o
ato denegotório. do Tribunal de Contas da
União, que recusou registro· a contrato de
empréstimo, celebrado, em 21-5-63, entre a
UniÍío Federal e o Govl!rno do E~tado da Bahla, .na importância de Cr$ I . 000. 000. 000,
com recursos· prove~lentes da colocaçâo de Letras do Tesouro; tendo·
·
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n. 0 ' 213 e 214,
de 1965, das Comissões:
.....;. de Conltltulçio e' Juatiça e
- ~~~ Flnansaa:

3
Votação, em turno única, do Projeto de Decreto' Leglslativó n.0 155; de 1964, Ôrlglnório
da Câmara dÓs Deputados (n. 0 195-A/64, na
Casa de origem), que mantém decisão do Tribunal de Contas"da União d~négatórla de' ·registro a contrato de compra e'venda, firmado
entre' o 'GOvl!rno brasileiro e a firma' Motolm,
part, de Vorsóvlá;' tenda
PARECERES FA~ORÁVEIS, sobn. 01 215 e 216,
de 1965, das Comissões:
'
·
- do.· Conatituiçio • J~atiça e
- de Flnançaa.
.\ . ·.

4
'

'I
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.:•·

'
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'

.
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Votação, em turno única, da Projeto do Decreio Legislativo n. 0 160, de 1964, originário
da Câmara dos Deputados Cn. 0 171:A/64, 'nci
Casa de origem), quemantém decisão denegatÓrio do Tribunal de' Contas da União ao re~
glstro do contrato de empréstimo, no valor
de Cr$ 300.000.000 (trezentos milhões de
áuzelrosi, êel~brodo e~tre a· Uniã'o Fede~~~ e
o Govl!r~o do Estado de Santa Catarina,. cÔrn
recursos provenientes do .colocaÇão de . Letras
do Tesour~1~endo
·
.· . .
.
0
PARECERES[FAVORÁVEIS, sob.n. '.217 e 218,
de ,196s;·
,., das Comissões: .
- ·di Conatituiçio e·Juatisa e
- de Finanças. :
I

>;

~

'

,<

'

~·~·
Votação, em turno única, do Projeto de. Decreta Legislativo n. 0 162, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n.o 167-A/ 64,

-59na Coso de origem); que mantém decisão do
Tribunal.de Contas. do União denegat6rla de
registro· a, contrato celebrado entre o Ministério! .da Marinha e ·a firma ~'Caixas Registradoras· Natlonal s, A.", ·para a .servlça·de conservação de máquinas de contabilidade,. tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, 5ob n.0 ' 272e 273,
de 1965, das Comissões: :· t • ' ·· •• •
-

de Conltltulção • Juat.lso e .
de Flnansaa...

6
• , ,o

' I

,, .

,

•

I

• '-~ ~ •

.

...

·,,,.

••

~. , ,Dis~ussão,

em. turno único, do Requerlmento,n,0..155, de 19.65, em que o.Sr.Senador
Vasco~~el~s re;rr~~ ~llcit~., a co~voc~çào do
Sr. 'MinlstrÕ elo Trabalho. Prevld6ncla SOcial
para prestar,, perante o PlenÓrio; e~Íar~cimen
tos'SÔbr~ ·o 'problema do desemprêgo no Pais.

e

.

'

'

. -~

Discussão, êm turno' úniC:Õ, ·do Projeto de
ResoliJÇêio' 0 34, de 1965~':' que suspende a
execução do Decreto n, 0 ·'1.076, de'31 de março •de .. 1944, ·e tabela anexa, .na·: parte que
criou :tributação ·:Sôbre o açúcar; por ter sido
julga~ Inconstitucional por decisão definitiva
do· Supreinõ' 'tribu~al Federai'· (Recurso' Extrao~dlnórlo n. 0 19.157) _. projeto apresentado
pela Comissão de Constituição' ê Justiça em
seu Parecer. n; 0 ~33, .de .1965.• ,

'n;

•

a
Discusséio, em turno único, do Projeto de
Decreto Leglslatlvon. 0 121, de 1964, orlglnórlo da Cllmara dos Deputados (n,0 106-A/61,
na Casa de origem), que mantém a decisão
do Tribunal de Contos da União denegat6rla
do registro do têrmo de contrato celebrado en·
tre o Ministério da Educação e Cultura e a
lnternotlanal Buslness Mochlnes World Trade
Corporatlon, para locação de máquinas elétrl·
cas de contabilidade, tendo
/)
:.
1..

PARECERES, sob n. 0 ' 193 e 194, de 1965,
dos Comissões:
-

-

Discussão, em turno . único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 125, de .1964, originário da Câmara dos Deputados (n.0 134-A/ 62,
na CaS!J .de origem), que autoriza o Tribunal
de ·Contas do União a registrar o têrm() de
contrato celebrado entre o Departamento .dos
Correios e Telégrafos e
Sr. Raimundo' RI·
beiro Melo, Prefeito ·Municipal de Bdrrà: da
Garças, no Estado de Mato Grosso, para construção de um prédio destinado 'à ag6ncla · postal-telegráfico daquela cidade, tendo

o

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.0 ' 195 e 196,
de 1965, das Comi.ssões:
.-::- dt ConatJtulsão t .Jultlça e .
. - dt Flnansa•.

. 10

'.-r:

: '

•'(,-

I

9

de Conltltuição e Juatlça, favorável,
com a emenda que Óferece sob·· n. 0
1-CCJ;
de Finanças favorável oo projeto e à
Emenda n.0 1-CCJ,

Discussão, em turno único, do ProJeio de
Decreto Legi~lotlvo n.0 163, de 1964, . orlgl·
nÓrlo da Câmara dos Deputados (~. 0 l73~À;
de 1964, no Caso de origem>; que mânté!TI
decisão· do Tribunal de ·càritas da União dé~
negot6rlo de registro de têrmo de contrato
celebrado entre o .Ministério .da: Educação e
Cultura e a Caso de Saúde Dr. Eiras Ltda.,
para internamento de . doentes, a cargo da
Seção de Assistência Sàclal do mesmo Mlnls·
térlo,. tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.0 ' 274 e 275;
'
~de 1965, dos Comissões:
-

de Conatltulsã.o e Juatlça e
de Flnansa•.

11
Discussão, em turno único, da Projeto de
Decreto Legislativo n.0 16S, de 1964, orlgl·
n6rlo da Câmara dos Deputados (n.0 172-A,
de 1964, na Caso de origem), que mantém
decisão do Tribunal de Contas da Unlã.o de·
negot6rla de registro a têrmo de contrato ce·
lebrada entre o Govêrno do Território Federal
do Rio Branco e o Sr. João Batista Maclel da
Silveira, para desempenho da função de to·
p6grafo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n. 0 ' 219 e 220,
de 1965, das Comissões:
- do Constituição e Justiça e
- de Finanças,

i i
i

I

i

ii
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I

i,l,
I

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei da Cãniara n,0 3, de 1964 (n.0 439-B, de
1963; na Casa de origem), que dispõe sôbre
venda ' de bilhetes ··de Loterias Estaduais,
tendo ·

I'j,

!::·
I',

a.

Ji

I

ii:

PAREcERESCONTRÁRIOS; sob n. 0 ' 241 e 242,
de· '1965, das Comissões:
,

I···

·r
'.

PARECER.FAVORAVEL, sob n.0 185; de.1965,
· ,,, ·
da Comissão:

,,,,

'•

-

-, de Economia .e .
.-,de Flnansa1.

;I:

1:-r
o'll

iii

'"

,;

· Discussclo, em turno Óniéo, · do Projeto d~
Lei da Câmara n. 0 39; de 1964 (n. 0 -1 :652-B,
de 1960, na Câmara),· que ·modifica os artigos J.O e 13 do Decreto-Lei ii;o 7.729, de
12 de julho de 1945, que dispõe sôbre aperfeiçoamento, . especialização, viagens de estui:lo. missões' de trabalho' de .servidor~s i' públicivis federais" no' esÚangeiro~ i e dá outras
.r.--.:. : .. : .· ... :
. '
pro,vidências, tendo

!';:1,!I
'-i'
l:r;

j··i'

'i"lf

;_:_,!

cos

::iI ['

I

•• -.~.

'''

to

PARECERES (n,oi J53, 354 e 355; de 1965>,
dos 'comissões:

-

0

'

2~3 e 244,

·,

::I

:,:

)!/

.. ' . -

'I
I I
I'. I

dê Flnansa•: ·

·ii·-',

:!I

· ' .)

14

I

''I

;.I:I

•• , •.

,',i

:':'I

1,!

,,i-i

'

'

'

' ' .•:.•

.... : :

\

·,

.. Está,er~cerrada "a, sessão •. ·

Discussão, em turno único, do •Projeta • de
l,;ei,. da Câmara .n. 0 1O; de.-1965 (n, 0 97 6-B;
de 1963, na Caso de erige..;,),
. -· . .qu~.. acres~enta

I'' I
J'i,

.

da . Tran1port11, Comunicasii••
, ~bra ~úbllca1, · ·
. ·,

'

11,

!!I

'

'·

·-•i

!1ij
r,!l
'I'

' 'i
1',;[1'

,,,,'L'

:!:,i
,I:,

:,li
I i

Ir

i

:,li
1:11
' i!
:·li
'I'

I!
I
I

~

:<A
'
. '·
····:
\

'

•
"'.'

i

(Levanta~sê. à sessão~ ~s' 16. horas e 25

minutos.)

li.'
11,

"'

.. ,·....:

I",,
!!i

a

:• 1.•~ pronunciamento: solicitando, audiên.· ela do Ministério da .Aeronáutica;.
·
2.0 pronunciamentó: !diligAncla cumpri~
· da) contrário· â aprova;ão é:lo projeto;

de ..1_965, das Comissões:
- de 5erviso Público Civil e

Iii

de Conltltulsão e Jultlsa, favorável
â aprovação do projeto;
''

-

-~·

;

~ARECERES FAVORÁVEIS, sobn.

(.i

Discussão, em turn~ único, do ·Projeto de
Lei '"do SerÍ~dcí n: 0 • 28, de'; 1963, de autoria
dÔ Sr. Senador Vivaldo Lima, cj~e dá ao aeroporto''dé Manaus a· d~nominaÇão de' AeroporAluricabo,: tendo
"' ·
· ··. · ·

e
i

da Flilansa1. :

1S
·.:

. ·13

ii!

:''

,,

parâgrafo ao art. 6. 0 da Lei n. 0 4.096, de
1B .de julho de 1962 (altera dispositivos da
Lei, n. 0 2.220, de 1O de julho. de. 1934); que
dispõe sôbre .ci taxa a que ficaram ·sujeitas
as. entidades, que exploram apostas-sôbre corridas de: cavalos, ·tendo

.

'••

40.a Sessão,. da 3.a Sessão Legislativa, da
em 4 de maio de 1965

s.a Legislatura,

. PRESID!NCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E ADALBERTO SENA ·
Às 14. hor~s e. 30. minutos,
presentes os Srs.. Senadores:

~cham-se

EXPEDIENTE

Adalberto Sena -·. Edmundo Levi Arthur VirgUlo --":. Lobão da Silveira Menezes Pimental ..:_ Vicente Augusto
.::..:.. Dlx-Hult Rosado - Salviano Leite Argemiro de Figueiredo - José Ermírio
- José Leite - Aloysio de Carvalho A~tônio Balbino - Eurico . Rezende Vasconcelos.Tôrres - F~ria Tavares Benedicto Yalladares ..:_ Nogueira da
Gama -· Moura Andrade - Pedro Ludovico Lopes c!a Costa. Filinto
MUller ~ Bezerra Neto · Adolpho
F~l:?nco . ...;:_ lrineu. Bornhausen -. Antônio' Carlos - Attrlio Fontciria - Daniel
Krieger - 1281. ·

O SR.

PRESIDENTE !Mouro Andrade):

de
presença
acusa o comparecimen.
'
to· de 28 · Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
.

Vai ser lida a Ata.
0

O Sr. 2. -Secretório procede à leitura
da· Ata da sessão anterior.

L
..,

1·.'.'·

1

I

OFlCIO
0

N. 833, de 3 do mês em .curso, do Sr. Prl·
meiro-Secnitório da Câmara dos Deputados,
encaminhando à revisão do Senado a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
· N.o 32, DE 1965
lN. 0 2.334-C, na Case de origem)
ln1tltul· o "Dia Nacional do Ex-Combatente".

O Cóngresso Nacional
decreto:
'
..

Art, 1.0

' A lista
..

,,

O Sr. 1.0 -Secretório lê o segÚinte

.

.

· Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre c mesma, dó-la-el por aprovado. (Pausa.)
Estó aprovado.

p~;jgrafa. único - ~ fixado ,o primeiro domingo de maio para sue comemoração.
' Art ·2;0 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.0 · - Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Educação e Cultura.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
· Em discussão a Ata.

Fica instituldo o "Dia Naciona I do Ex-Combatente".

RESPOSTA A PEDIDO
DE INFORMAÇõES
Aviso AP /n.0 58, de 12 de abril, do Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio, com referência ao Requerimento n. 0 462, de 1964,
do Sr. Vasconcelos Tôrres.
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PARECERES
PARECER
N. 0 410, ·DE 1965

empréstimo externo, destinado à aquisição de
bens c equipamentos poro a Instalação da prl·
melro etapa da Central Elétrlca Caplvari·Ca·
choelra, o ser firmado com a Central Elétrlca
Caplvari-Cachoelra S.A. - ELETROCAP, co·
ma mutuário, e a Companhia Paranaense de
Energia Elétrlca - COPEL, como Interveniente.

Da Coml11io . de Tranaportea, Comunlcasiea e Obraa Públlcaa, a6bra o Pro·
Jetv de Lei n.0 2.536-B, da 1965, da
camara (no Senado, n.0 22, de 1965li que
11 - O Chefe do Executivo paranoense, jusdá danomlnasio da "Marechal Rond011"
ao· oaniparto que aa.Ya iía cldailaa::.di . tlflc:ondo o pedido, êselarece: :' · :
Vál'lloa Grande a Culabá, .no. Eltado de .
. .r.
Mato Grano.
·
· · .. .
.
al a empréstimo, no valor de US$ •..•
5.450.000, será utlli.zado poro o po·
Ralotvr: Sr. Lo~a da, Ceata· ...
.,,,
' gomento 'de btms 'e sérvJços no exte·
O projeto, de autoria do nobre Deputado
rlor, Inclusive. o pagamento de coCorrc~o do . Costa, viso , o .dor . o denominação
missão e jurost à razão de 6% ao
de "Ma~echol Rondcln'~ ao âeropcirto 'que ser·
ano sôbre 'ôs '~à Idos devedores/ sendo
ve às c:idodes de Vóiieà Grànde e Cuiobó, no
que o principal deverá .ser. amortl·
Estado de Moto Grosso.
zodo em 19 a~os, medi~nt~ presto·
Justo e louvávél c!' fniciativo, que é uma
c;ões semestral~.
ígÜois,'a
9.0
.
.
,,
.. p(j;.ttr'.do
'·.
merec:lda homenagem.· ao grande desbravador
semestre, após a ~s~lna,turo do c:on·
. dos sertões, Marec:hol Cóndido Mariano da
trato;
Silva Rondon. Oportuna 'a medida c:ontldci rio
projeto, pois, neste mês de maio, tôda à Nabl as .. obras .Cio Central es~ão ·cormitldos
ção brasileira. c:omemoro o· primeiro: centená·
à Central · Elétrlcà Caplvart:cachoel·
rio de náscimento, do ilustre potrlc:lo, filho de
ra S.A. . - ELE:rRoeAJ>;
'soc:ledode
, ,.
.
.. ,
.-.·-I"·'··'
de
economia
misto'
_que
tem
·c:omo
Mato Grosso.
.
.,
... I·
.
.
principais
ocionlstos
·
a
Companhia
Ante o expÍ:Isto, somos pelo apro~ação do
· Paranaerise de Energia Eléirlca P.rojeto;:
. '..
." ,.. ,:
· COPEL, a Cómpanhla · de D~senvolvi·
Solo das Comissões, em 4 de maio de 1965.
. mentô Ec:bn&mlêo dÕ . PororiÓ
- Lopea dá Coata, Presidente e Relator CODEPAR, no ·qualidade dê ~d.:ntnls·
I .,
lrlnau Bornhauaan - Jaaé Leito.
trodora conc:esslonórlo do Funda de
. ;,\
PARECER
De&envolvlmento · .Econômico do .,PoN.0 411, .DI' 1965 ·".· .:.
ronó, e o Centrais Elétrlcos Brosl·
'lelras S.A. :...._ ELETROBIV.S,'·'sÚbs·
Da Caml11io de ·Fliulnsoa;' '16bré o
C:ritoras de 99,9% do êopltaFsOc:iol do
Oficio n.0 30, de 9-2-65, do S.l'lhor Go·
emprêso. O Estado do Poronó detém
vamador .do Eatado da,~araná, ·aollcltan•
'o
quase totalidade
dos
ac;ões ' ' do•
do autorla:asão para qut·. o i .Gov.rno do
11
.
' ..
\"'
COPEL
e
os
recursos
dó
Fundo de
• Eatado poaao ollumlr, na. qualidade de
Desenvolvimento
Econômlc:o
são profiador, perante o BID, compraml11CI1 de·
l:
venientes
de
·
·empréstimo
c:ompulsÓ·
correntea ela empré1tlmo externo.
·
rio lnstltuldo pela Lei Estadual nú·
Relator: Sr. Jrlneu Bomhauaen
mero 4.529, de 12 de janeiro de
O Senhor Governador do· Estado do Paraná,
1962; '!:1
''
pelo Ofíc:lo n. 0 30, de 1965, solic:ita ao Se·
c) o ELETROBRÁS concedeu, recente·
nodo Federal, na c:onfcirmidode do disposto nos
mente, à ELETROCAP, um flnanc:la·
artigos 33 e 63, Item 11, da Constituição Fe·
mento de ·cr$ '16.000.000.000, cujo
deral, autorização para assumir, na qualidade
c:ontrato contou com a lntervenlênc:la
de fiador, perante a Bonc:o lnterameilcono de
do Govêrno do Estado do Paraná, do
Desenvolvimento, c:ompromlssos decorrentes de
,__

•

••

I

!.
I
I

''

•

,,•'

'

-· -· •

"

o ' .... ,.,,,,,,.

. •~ · ' 1

I'"

''

-63COPEL e da CODEPAR, que, juntamente com . a financiadora, assumiram compromissos de prover, com recursos próprios, tlldos os necessidades
em cruzeiros paro o conclusão do projeto, Incluindo-se. os obras destinodos ao armazenamento e adução de
águas do Rio Caplvarl poro .o Co. choelro, é:om recursos de capital e
na mesma proporção das otuols subscrições, Isto é; 60% paro os órgãos
do Estado e 33%, pa'ro o 'ELETROBRAS; :· ·

formação e distribuição, que· permitirá, por ocasião do conclusão dos
·Obres do Central, o colocação . de
energia nos centros tradlcionolmentl!
consumidores, como, também, o .lncorporação de. novas áreas de consumo ao sistema geral de :eletriflcação
do . Estado, p~opicl~ndo~lhes .. novas
. condições paro. o ~csenvolvl"'.ento
econllmlco e social; e

1

'

d) está, assim, assegurada o fluxo de
numerário destinado à realização do
aproveitamento da energia dlsponlvel
pela derivação das águas do Rio Co·
plvarl paro o Rio Cachoeiro;

e) mutuário e interveniente encontramse legalmente constituldos e autorizados a funcionar como ·emprêsas de
energia elétrlca pelos Decretos números 54.147 I de Z(l'."de ogôsto de
1964, e 37,339, de 27 de maio de
1955, publlcad~s no Diário Oficial da
União, de. 24 de agOsto de .1964 e 4
. ,, de. junho. de . 1955, respectivamente,
tendo, sido ,deferido o ,concessão do
i .' •:
:,, . . , aproveitamento. ,pelo. Decreto .número
51.875, de 1.0 de abril, de 1963,
publicado no Diário Oficial· da União
. de 4 de .abril do mesmo ano;
~

· f)

a Central Elétrlca C~·plvori-Cachoeira
é peço fundcimentcil do Plano de Eletrlflcoçãa do Estado do Paraná, devendo. ·ser. ,responsável. pelo atendimento das. necessidades crescentes da
quase · t~t~lidade das consumidores
poranaenses;

' g) o estado otual ·das obras ·civis e da

concorrência para· a equipamento eletromecônlco da Central permite antever o inicio de operação .nos prazos
previstos e dispostos nos C:'oritratos;
h) o Govêrno do Estado ve;,.; realizando
um grande esfôrço financeiro, através
da COPEL, para o realização de um
amplo sistema de transmissão, trens-

I)

pelo que se verificá, as garantias da
Estado,· como fiador, jamais t~rão que
ser utilizados, porquanto os rendas
Industriais do empreendimento amor. ·•tlzorão; ·com certeza,· todos· os encar"
gos financeiros.
,,

III - Verifico-se, portanto, que o Gover~
nadar do Paraná justifico, de maneira convincente, o operação pleiteada, que se revelo do
maior interêsse paro o desenvolvimento do Estado sulino.
IV - O Mi~lstro do Fazenda, ''tenda em
ViStO ~ elevadO OICOnCe dO medida'' 1. deU SeU
apoio àmesma.
·
.
·.
Por. ~útro lado, a Assembléia Legislativa
paranaense, pela Lei .número 5.015, de .••
18-2-65, autorizou a Govêrno Estad.ual a dar
os citadas gárántlas.
··
·
Foram, assim, cumpridas as exigências. fixadas pelo Regimento lnterrici do · Se'nado, em
casos como o .presente .

V - Ante o exposto, ·esta Comissão opina
por que o Senado conceda. a autorização solicl~

toda,· nos têrmos do seg.uinte

·

·'

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N. 0 39, DE 1965

o Senado Federal, na fcrma dos art. • 33 e
63, 11, da Constituição Federal, resolve:
Ârt. 1.0 Fica o Poder Executivo do
Estada do Paraná autorizado a assumir, na
qualidade· de fiador, compromisso de cmprés~
timo junto oo Banco lnteramerlcano de Descn~
volvlmento (BID), rio montante de US$., ...
5:450.000 (cinco milhões, quatrocentos e cinqUenta mil dólares), operação essa a ser firmada com a Central Elétrlca Ca:;>lvari-Cachoeira S. A. · - ELETROCAP, como rnutuárla, e o
Companhia Paronacnse de Energia Elétrlca
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'.

- .COPEL, con;~o . interveniente, .destinada à
aquisição de bens e equipamentos para a Instalação da primeira etapa da Usina CaplvariCachoeira.
·

fi

"Art. 2.0 ..;.... O empréstimo;· a juros de 6%
(seis 'por cento) ao 'àno;·· seró amortizado em
. :
- .'; ' '
. .'
'
~
.I . . '
19 (dezenover anos, mediante· prestações se"
mestrais;" igu~'is, a' partir 'do nono' semestre
áiiós a assinatura do contrato. '
:I

' ~ '

'

"

,. ,\.

• •

Art•. 3.0 - Esta :Resolução entraró
vigor na data 'de: súà' publicação'. ',
:·r·,

·l

.. ,

em

,.·.·

•Sala das Comissões, em .4. de maio de 1965.
- · Ãrgemlro: de. Flgutdredo, Presidente lrlneu Bornhaii!Mn, Relator··.-. Edmundo Levl
- Faria Tavare1 ~ Menezes·. Pimental Lobão da Sllvelro - Joall Gulamard - Mem
di Sá.
PARECER
N.a 412; DE 1965
Da Coml11ão de Con1titulçãa e Ju1tl·
ça, 16bre o Projeto de R11ohlção que
autoriza ó govem~dor ' do' Eltado · elo
Paraná a a11umlr, na qualidade de fiador,
.,erante o Bcinco lnteramerlca~o' de DeMnvolvlmento !lliD); corilpromiiiOI deé:or·
rente·• de empré1tlmo eiitemo;
''

RelatOr: Sr. Bezerra Neto·
'

O Senhor Governador do Estado do Pa ranó,
pêlo, Oficio-5-2, .de 12-2-65, solicitou ao
Senado Federal, na conformidade do disposto
nos arts. 33 e 63, Item 11, da Constituição
Federal, autorização para que o Estado possa
assumir, na qualidade ·de fiador,· perante o
Banco lnteramerlcano de Desenvolvimento,
compromissos decorrentes de empréstimo externo, destln,odo Cí aquisição de bens: equipamentos llarà' a instalação dà J!rlmelra etàpo
da Central Elétrica Capivari-Cachoeira S.A. ELETROCAP, c<Jmo mutuórla, e
Companhia
Parcinaense· de Energia Elétrica COPEL,
como 'interveniente.
'

e

'.
'

a

11 - A Comissão de ·Finanças, à qual
Incumbe examinar o mérito do assunto, concordou com a medido, pelo que elaborou o
competente Projeto de Rosolução, ora sujeito
à nossa apreciação.

III - No .que concerne aos aspectos que
devemos considerar - jurfdicos e constltuclo·
nols - , cumpre-nos ressaltar que o processado
obedeceu ao disposto nos ort.' 33 e 63, 11, da
Constituição, e ort. 343, letras a e b, do
Regimento Interno do Cosa, opllcóveis à espé·
cie.
·Ante ·o exposto, opinamos pelo aprovação
do Projeto .de R~scil~ção.
.. Sola dos.Comissões, em 4 de maio de 1965.
.Afon10 Arlno1, Presidente Bezerra
Neto, Relator - Aloy1lo de Carvalho - Anta·
nlo Balblno - Menez11 Plmentel ~ Edmun·
do Lovl.

.O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Estó ·finda .a leitura do Expediente.
Sôbre a rriesa', 'praieto de lei, de autoria do
Sr. Bezerra Neto, que vai ser lido.
~ lido .o seguinte:

PROJETO. DE LEI DO SENADO
N.o 27, DE 1965
Eltabelece normal 16bre o crédito da
relaçio de ·amp...o · autorlzatlvo da pedi·
do de faltncla I modifica o Decreta-Lei
n,0 7.661,: de. 21-6~5 (Lei de Pa1Ancla1),
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Ao ort. 9.0 , III, do Decreto-Lei
n. 0 7.661, de 21 de junho de .1945 (Lei de
Fálê~clasl, acrescente-se: .
"§ _1,o - Equipara-se ao tftulo de cré·
dito ainda não venCido, más autorizotivo
do requerimento de folê,ncia, referido no
Inciso III,' a decisão definitiva de primei·
ra instância, na Justiça 'do Trabalho, des·
de que sôbre: .ela . não esteja pendente a
interposição· de recurso ordinórlo.

§,:2;o;;~· P~ra lllidir o falênclo, na hi·

pó'tes'ê:.'do

parógrafo anterior, a garantia
pr~~tada na execur;ão, ou pela lntel'posiçãÔ.:do recurso no Justiço do Trabalho,
não supre o depó~ito previsto no parógrafo segundo do artigo i 1, da presente
L:el'."

IIÍI

~

~
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ti

II

I

iI

Art. 2.0 - Passa o ter a seguinte redação
o art. 200 do referido Decreto-Lei n. 0 7.661:
"Art. 200 - A falência cujo passivo
fôr Inferior o Cr$ 2.000.000 (dais milhões
de cruzeiros) será processada sumària·
mente na forma da' disposto nas parágrafos seguintes."
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publica,çãa, revogadas as disposições em contrário.

I
I

I

..

li

!I

I

I

..."'"
fi

III

Iiii
lfl

..'"I

•
"'

!III
III

......
...""

..

III
III

I

Juatlflca~ão

1. Na atual Lei de Falências pode e se deve
Introduzir madiflcaçães, inclusive. para atuali·
zar seus. lndlces financeiros,· definir certos cré·
ditas e simplificar a parte priic:essual. Embora
leis posteriores hajam formalizada a privilégio
das créditos oriunda das relações empregatié:ias
(Lei n.0 3.726, de 11·2·60l, temos que situar
tais créditos na condição de autorizatlvas da
pedido de falência, coma são enumeradas na
art. 9. 0 .da Decreta-LeJ·n. 0 7.661. Procuramos
conciliar o conceito de causa julgada, da Can~
saUdação das Leis do Trabalha, as efeitos
devolutivos ou caucionados dos recursos, com
a permissão de requerer falência ao credor por
titulo não vencido,. mencionado no art. 9.o,
III, da Lei de Falências.
2. Procuramos, também, ante a evidência
inflacionária, atualizar a alçada vigente de
Cr$ 50.000 Cclnqüenta mil cruzeiros) para
Cr$ 2.000.000 (dois . milhões de cruzeiros),
para os processos de falência, com o· rito sumá·
rio, previstos no art. 200, do Decreto-Lei n. 0
7.661.

3. Na discussão perante as Comissões técni·
cas contamos ampliar os modificações na atual
Lei de Falências.
Sala das Sessões, em 4 de maio de 1965.
- Bezerra Neto.
.,..,,

..
~

À

Comissão de Constituição .é Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Vão ser lidos requerimentos de Informações
de autoria do Sr. Vasconcelos Tôrres.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO .
N,0 179, DE 1965

Solicita informasiea ao Poder lxtcutl·
vo, atravía do ·Mlnl1térlo da Fazenda,
a6bre o relatório nvlado ·pelo Sr. Dlrttor•
Geral da Fazenda 'ao Sr. Dlretor-Gtral do
DASP:
.
Sr. Presidente:
Na forma regimental, requeira oa Poder
Executivo, através da Ministério da Fazenda,
as seguintes Informações:

1 - Se o Exm.0 Sr. Ministra. d~ Fazenda
tem conhecimento da providência teimada pelo
Sr. Diretor-Geral da Fazenda Nacional; Pra·
fessar Osvaldo Qulnsan, , relativa ao .envia de
um relatárla ao Sr. Diretor-Gerai' do DASP
sôbre corte de remuneração de diversas car·
relras da Fazenda Nacional.
Em casa afirmativa, como se explica que
um subalterno passa dirigir-se, diretamente,
ao DASP, à revelia de seu chefe imediata, na
caso a Ministro da Fazenda?
2 - Enviar ao Senado a cópia do relatório
em aprêço.
Sala das Sessões, em 4 de mala de 1965.
- Vaaconcelaa T6rr11.
REQUERIMENTO
N,O 180, DE 1965
Solicite lnformasõea ao Poder Executl· •
''vo, atravéa do Mlniltérlo da Fazenda,
a6bre o pagamentO doa ,quotoa doa lm·
paltea de ienda ~ de conaumo, na •••,.
ciclo de 1964.
Sr. Presidente:
Na forma regimental, requeira ao Poder
Executivo, através do Ministério da Fazenda,
as seguintes Informações:
I ~ Se a Ministério da Fazenda adotou
providências para o pagamento das quotas dos
Impostos de renda e de consuma, na exerctcia
dé 1964.

Em caso afirmativo, qual o critério estabe·
lecido para o pagamento das referidas quotas
aos Municfplos?

-662 - Quanto coube o cada. Município no
exerci cio de 1964, das citadas. quotas dos impostos de rendei e de ·consumo?
Sola das Ses~ões, em 4 .de· maio de 1965.
- Va~eanceloi ,T6rr••·
REQUERIMENTO
. 'N,0 '181, DI' 1965

.

;

'

Solicita .lnformasõea ao Poder. E!!ecutl·
Yo, atravéa do Mlnlatérlo da Vlosão e
Obrai Públlca1 - Departamtnte Ncicio·. nal de , Porto• . e .,Vlaa Novegávela , - ,
a6b~e o aervlso, .d•' dragag~m do P6rto. de
Ângra d01 Rel1, rio latada .do Rio de
Janeiro.
' ·· ·
Sr. Presidente:
' · ·'
,,' .. :
.. '
.
·.
I
Na . forma regimentai, requeiro ao Poder
E~ecuti~o, através do ·Ministério. da Vi~ção .
Obras P~bllcas ~ . Departamento· Nacional. de
Portos é Vias Navegóveis - , â seguinte. informação:
·
· · · ·
Quais as providências adotadas pelo Deportame.nto Nacional de Portos e Vias Navegóveis, no. sentido, de que seja efetuada a dragagem do Pôrto de Angra dos Reis, ,no Estado
do.- Rio .. de Janeiro? ·. .
·
.
Sola das Sessões, em 4 de maio de 1965.
- .va~eancelol T6rre1•. ·
REQUERIMENTO· .....
N.• 182, D,l; 1965

e

Solicita lnformaslin ao ' Poder Executivo, atravía da Mlnlatírlo da Fa1enda,
li6br~ . conatruslio .doa . p~jdlo1 da, Dele·
goela do Teaouro. Nâll:lana'r' ~ ilenial1 repartisua fa1indárláa,
Eatado do Rio
de Jcinl1ré.. ·
·· · ··· ·

a

no

Sr. Presidente:
Na forma regimental, requeira ao Poder
Executivo, at;avés da Ministério da Fazenda,
as seguintes informações:
I - Quais as providências tomadas pelo
Ministério da Fazenda - Divisão de Obras para construção do prédio da Delegacia do
Tesouro Nacional, no Estado do Rio de Janeiro, em substituição à. verdadeira caboça-de·
porco onde a mesmo se encontro?
2 - Se o Ministério tem conhecimento do
estado precório em que se encontro o pardiei·
ro em que estó localizada o Alfândega de

Nlterói, com risco de vida dos funcionórios e
contribuintes.
3 - Quais as providências adotados, dentro do mesmo espl rito de indagação •anterior,
face ao caso· positivado' de desabamento parcial da Tesouraria da Alfdndega de Niterói?
• ··4 - Quais as: planas ·da Ministério no corrente exerci cio, para 'construção ·de :·prédios
das repartições fazendórlas sediadas no Estado
do RIO de' Janeiro?
. ···: · ·
'
'Sola das Sessões, em 4 ae· maia de 1965.
- Va1canceloa T6rre1.
REQUERIMENTO
N.0 183, DE 1965
Solicita lnf~rllloshl ao . Poder Executi·
. vo, atravíl da Mhilatérlo .do .Saúde, a6bre
COlei de tlfci;·
Petrlípolla; lltado
do Rio d~ .iónelra.
. 'I
':'

'oi

em

,Sr. Presidente: . . .-.
. Na forma regimental,: requeiro ao Poder
Executivo,, através•. da. Ministério da Saúde, as
seguintes., informações:
. I .. -:-- Se são do conhecimento do Ministério
os. casos de tifo ocor.ridos em Petrópolis, Esta·
d~. do Rio de Janeiro.
2 -. Em ,caso afirmativa, quais as. providências adotadas visando a extinguir a referida
ocorrência?
...
Sala das Sessões, em . 4 .de maio de 1965.
- VaiConcelaa T6rre1.
'

. RIQUIRIMEHTO
, . N.0 184, DI 1.965 .
Solicite lnformoslil1 ao Poder •Executl•
vo, atravé1 do Mlill1tério daa Mlnaa e
Energia - 'llotrabrá1 - , 16bre opllcaÇÕII de Ytrbal no latada do Rio de
Janeiro.
"1''
, ·
Sr. Presidente:
Na forma regime11tcil, requeiro ao Poder
Executivo, através do Ministério das Minas e
Energia - ·Eletrobrós - , as seguintes informações:
I - Quais os verbas destinadas a solucionar o problema energético do Estado do Rio
de Janeiro?
2 - Quais os planos efetuados?
3 -- Qual; os concorrêncios feitos poro
oquislr,é.io de mnterlai?
I

-674 - Quais as propostas apresentadas, com
referência a cada. material pedido em · concorrência, e quais as aceitas?
Sala das· Sessões, em 4 de maio de 1965.

-

Vaaconceloa T6rro1,
O SR. PRESIDENTE !Mouro And~adel:

Os. requerimentos lidos . não dependem de
discussão, nem de deliberação do .Plenário.
Serão, depois de publicados, despachados pela
Presidência.
Vai ser lida uma Indicação, também . de
.
autoria do Sr. Vasconcelos. Tórres. .
· ~ lida a seguinte:

INDICAÇÃO N.0 2, DE. 1965
Equlporaslo doa Operadora• de Radio·
dlfiitlo do Senado Federal ao1 Auxlllarea
de Sam da C6mara · doa Deputadoa. ·
- Os primórdios do Serviço de Radiodifusão do Senado Federal remontam a janeiro
de 1961, quando, para sua Instalação,. foram
requisitados pela Comissão Diretoro funcionários dos diversos Quadros desta Caso· - da
Secretaria; da Portaria e· da Garagem; funcionários que, em épocas anteriores, haviam servido por diversos anos a emissoras oficiais ou
particulares com perfeito domínio da .técnica
radiofónica.
2 - Selecionados. para esta· grande missão,
desde que capacitados pelo zêlo funcional,
pelo nivel Intelectual, pela experiêl'lcla · profissional,. dedicaram-se :êstes servidores com empenho inexcedivel à árdua tarefa de divulgação dos trabalhos do Senado Federal.
3 _. Se de' Inicio lutaram contra urn mate'rial precório, Instalando e ampliando com seus
conhecimentos o serviço, jó podem hoje contar
os Operado.res. de Radiodifusão com meios
materiais mais adequados às. suas tarefas.
Porém, quando o Senado Federal volveu
sua atenção para o · aperfeiçoamento material
do serviço, relegou oo esquecimento os abnegados servidores a cujo empenho, desde os
primeiros passos, devia a Radiodifusão a ins·
talação e o aprimoramento de sua técnic~.
4 - Por quase três anos permaneceram os
aluais Operadores de Radiodifusão em seus
antigos padrões, lotados, apesar das funções

técnicas que exerciam, nos Quadros da Portaria e da Garagem. Aguardavam esperanço-.
sos a aprovação do anteprojeto apresentado
à Comissão Dlretora pelo então 4. 0 -Secretório,
Senador Novaes Filho, no qual se lhes atribula
o padrão PL-6.
Entretanto, a Resolução n.0 38/63,
que deveria ser a concretização de uma aspiração justlsslma, criando ~s cargos. do. serviço
de Radiodifusão, ao Invés de enquadrar os· seus
servidores em situações condfgnas, gerou isto sim - injustiça flagrante, a mais clamo"
rosa das injustiças jó praticadas nesta Casa.

5 -

6 - A recompensa ao mérito foi a desclassificação, o rebaixamento de padrões. A servidores que, em suas antigas lotações, pertenciam a padrões mais elevados e cargos de carreira, com possibilidade, portanto, de promoções, foi destinado o padrão PL-11; que jamais
poderá corresponder às tarefas que desempe:
nham.

7 -

A Comissão Diretora sempre procurou

estabelecer nlveis. adequados às funções técnicas, e, primando pela justiça de seus atas e
pelo alto espirita de eqüldade, tem equiparado
os diversos cargos desta Casa àqueles a que
são atribuldas idênticas funções na Câmara
dos Deputados.
8 -:- Aos Operadores de Radiodifusão, padrão PL-11, do Senado Federal, compete a
gravação, montagem e transmissão dos programas do Senado transmitidos pela "Voz do
Brasil" e pelas Rádios Nacional do Rio e .de
Brasllia, além da gravação especial em acetato
de discursos pronunciados pelos Senhores Senadores, Idêntica competência têm os Auxiliares
de Som da Cômara dos Deputados, classificados nos padrões PL-8 e PL-9~
Através da presente Indicação, pelos motivos expostos, solicitamos, por um imperativo
de justiça e de eqUidade, que a Comissão Diretora se digne tomar as medidas, cabíveis
objetivando a equiparação dos Operadores de
Radiodifusão do Senado Federal aos Auxiliares de'Som do Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, em 4 de maio de 1965.
- Vasconcelos T6rros,

..
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A Indicação será publicado e, em seguida,
irá à Comissão Dlretora.
. Foram distribuidos, hoje, o~ avulsos. refe;entes ao Projeto de Lei n. 0 38, de 1965, de
autoria do Senador Afonso Arinos, que ol.tera
o : art, 7 6 · do Regimento Interno. O projeto
ficará sôbre a mesa durarlte. três sessÕes para
eventual recebimento dê· emendas •.

tos dêste artigo, os veículos automóveis
de propriedade dos funcionários do carreira diplomática e dos servidores públi.cos civis e militares, adquiridos. no exterior e que 11ãa sejam de fabricação brasileira.
Art. 3.o - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas ·as
disposições em contrário."

. O prazo se conta a partir do presente sessão.
· Não há mais expediente a ser lido;
Há oradores lnscrit!'s.
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Tôrres, .-.
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
!Sem ..;.v11io do· orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tendo surgido ·interpretações errô~
neas a respeito
projeto de fel, de minha
autoria,. sôbre a exclusiva utilização de automóveis de fabricação naclancil pelos representações da Brasil na, Exterior, .desejo esclarecer
o seguinte:

do

Dizem. que ~'o carro é comprado pelos funcionários com seu. dinheiro" e perguntem
"como se pode obrigar alguém a adquirir isto
ou aqui lo".
Evidentemente, ninguém pode, ·a não ser
que .o Brasil estivesse sob o regime político
totalitário; o que graças a Deus não ac·ontece.
O que propus foi outra· ·coisa ·e, creio, está
expresso com bastante clareza no texto da
proposição apresentada:
(Lendo.)
. "Art. 1.o- Tôdas as representações.ofi. · cials do Brasil, no exterior, sejam diplo·. · mátlcas, comerciais, civis . ou militares,
ficam obrigadas ao úso exclusivo de ver·
culos fabricados pela indústria autoi'no·
bilfstlca nacional.
Art. 2. 0 - Ao item V, 'do art. 7. 0 oi:l
Lei n. 0 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 següinte
parágrafo:
··
Parágrafo único - Não se consld~ram
como bem do propriedade, paro os efei·

Fá lei em "representações oficiais do Brasil,
no exterior" e não em ·diplomata• e funclo·
nárlo1 bra•lleirol em ""lso no exterior.
Assim, a Delegacia do Tesouro em Nova
Iorque e as Emb~lx~das· brasileiras em Londres,
em . .Tóquio ou em qualquer· outra capital do
mundo só poderão adquirir e manter, no seu
serviço permanente - aprovado que venha a
ser meu projeta - carro produzido pelas fábricas de automóveis sediadas no Brasil.
Quanto aos funclonó.rlos e aos diplomatas
potricios, súdltos que são de um pais livre,
continuarão com . a mesma liberdade, que até
agora desfrutam, de adquirir e .usar o carro,
de qualquer procedência, que lhes parecer
mais conveniente o seus lnterêsses.
O que o projeto impede, todavia - e acho
que o lnterêsse público está plenamente atln·
gldo, neste ponto - é que na hora de voltar
para o Brasil· possa o funcionário que vinha
servindo' no exterior trazer; Inclui do na sua
bagagem, ·como bem de propriedade, escapan. do· à Incidência dos Impostos alfandegários como todos lnvarlàvelmente fazem, é· Importante lembrar - , o automóvel luxuoso e caro,
logo negociado por alto preço no Pais, mal
é desembaraçado do navio que o trouxe .
· · Sôbre· o problemá · dà reposição de peças
para· eis automóveis brasileiros no exterior, não
acho que êle encerre dificuldades lnsuperá·
veis. As soluções, afinal,· sempre aparecem,
quando há interêsse em servir ao Brasil, poupar suas divisas e fazer promoÇão de seus
produtos ·Industriais. Se algum ónus houver, no
coso, para as representações oficiais do Pois
no exterior, equivalerá êle ao custo de um
nôvo encargo otribuido o essas representações,
na linho exato de suas funções.

-69Sabe-se, por certo, que o contingente militar brasileiro que integra a Fórço dos Noções
Unidas em Suez uso caminhões e jlpei de fabricação brasileira. E, por certo, não se desconhece, também, que, nenhum dêsses veiculas
ficou Imobilizado até agora por falta de peças, sendo magnífico a promoção que vêm
fazendo para a indústria brasileira, inclusive
·pelo bom desempenho que os ditos viaturas
estão alcançando.
Vêem, portanto,· que a vida não se tornoria assim Insuportável a nossos funcionários
civis e militares em serviço no exterior, se,
em vez dos espetaculares Rolls Royces, Cadillacs, lmpolas, êles optassem, com a modéstia
que não fica moi a servidor público de pois em
crise financeira, pelos nossos ·bonitos· e con·
fortáveís "JK", Simca ou Aero~Wiliys •..
Sr. Presidente, como. na crónica de amenidades êste projeto de minha autoria mereceu
reparos, entendi fazer uma definição clara
sôbre o propósito que tive ao apresentar a
exame do Senado esta sugestão.

c

Mesa um reSr. Presidente, encaminhei
querimento já que estou tratando de assunta do .ltamarati - relativo
pretensão de
refazer a decoração, mobiliário e equipamento das embaixadas e consulados no exterior.
O Embaixador Vasco Leitão da Cunha é uma
figura simpática, versátil. Embaixador em
Cuba, foi grande amigo de Fidel Castró. Em
Moscou, teve ligações as mais estreitas com
o Kremlim. Ministro das Relações Exteriores,
vai aos Estados Unidos e vem de chapéu texano, como um cow·lloy, o primeiro chanceler•
cow·lloy desta República. Agora - sem nenhum menoscabo e sem nenhum desejo de fazer criticas o esta figura Inteligente, e artista
do ltamoratl que ·qualquer peça pode representar a caróter - , tomo conhecimento de que,
no ltamarati, contrariando a politica traçada
pelo Govêrno, no sentido de fazer economia,
o Sr. Vasco Leitão da Cunha quer refaze; todo o mobiliário e tóda a decoração das embaixados do Brasil no exterior.

c

Enviei êste requerimento à Mesa,·· não tonto
paro o Sr. Vasco Leitão responder, mos poro
que o honrado Presidente do Repúblico tome
conhecimento daquilo que tenho dito, repetido

e que sempre repetirei: a Revolução' ainda não
chegou ao ltamarotl.
O Sr. Vasco Leitão do Cunha veste-se .de
revolucionário em Cuba, veste-se· de moscovita no Kremlim, veste-se de cow-boy nos Estados .Unidos e agora de sul-americano, com a
visita que faz a Buenos Aires e ·qúe ..:_ devo
dizer - cobriu de rldiculo o nossa terra.
Enquanto o Chanceler Zovollo Ortiz aqui
estêve em visita, acompanhado de comitiva
de três: ou quatro membrqs, para trotar . de
assuntos de lnterêsse do diplomacia sul-americana, principalmente das relações argentl~o
brosileiras, o Sr. Vasco Leitão da Cunho aluga
um Caravelle superluxo e leva para Buenos
Aires umci comitiva de quase 40 pessoas se não me engano - , Inclusive um :·Senador,
um Deputàdo, ·chefes do Exército, ajudantede-ordens, secretórios, jornalistas, funcionários
do ltamarati. Depois daquela viagem c .fndia,
que cobriu de ridículo e até de opróbrio o
nosso Parlamento, repete agora S. Ex. 0 o fato
na Argentina. Quem ouvir S. Ex. 0 figura
inegavelmente simpática - , se convence de
que a diplomacia ainda é a do fardão, da
esgrima, do salão e da buate, cómo dizia, hó
pouco, o nosso prezado colega ex-chanceler
Afonso Arinos .de Mello Franco. Buenos Aires,
onde a hospitalidade é fabulosa, ficou atónita,.
pois esperava apenas ·.o . chanceler com o seu
secretório. Felizmente, não coincidindo a visita com a época de festas, pôde a Imensa
comitiva se alojar na capital portenha. Mas,
o fato deixou nosso País em situação terrlvel.
Ainda mais, o chanceler Vasco Leitão da
Cunha não teve a sensibilidade política para
evitar fôsse retrlbuida a visita numa época
em que certa corrente poli tlca na Argentina se'
achava· irritada com S. ·Ex. a pela providência
tomada relativamente
prisão, em território
brasileiro, do ditador hitleriano Juan Domingues Perón.

c

. O Sr. Eurico Rezende:
Permite V. Ex. a um aparte?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Com muito prazer.
O Sr. Eurico Rezendc:

V. Ex. 0 ressalvou que não hé, no seu dis·
curso, crítico ao Ilustre chanceler.
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Criticas pessoais.

'

.

O Sr. Eurico Rezende:
Mas V. Ex. 0 fêz critica pessoal •..
.

.

.

O SR. VASCONCELOS TORRES:

·,: :'

Não, fiz critica administrativa.

O Sr. Eurico Rezende:
, •.•. a ponto de estrlbó-la .na chacota. e na
mallcla. Parece-me. que a Plenórlo compreendeu a agressividade da malicla de .V. Ex.0 ,

O SR. V.ASCOHCÊLOS TORRES:
'

,.,

:·

'

I'

'

.

,' '

'

''

V. Ex. passau.......
um.' periado ausente
.
.. de. .Bra.,
sllia. --:-;couso rara - e vem, assim, com ,uma
disposição de ver .maHci_a : e · _chacota naquilo
que é. realidade. .
_ ..
0

'

-

'

'

monstra que S. Ex. 0 é realmente um diplomata de grande densidade,· de grande habilidade
e capaz de não confundir os ideais do mundo
ocidental com a politica de expansão' ideológica, criminosa, da · Rússia . Soviética. Não. me
consta, Sr. Senador Vasconcelos. TOrres, 'que
êle tenha decaldo da confiança e da orientação democrótlca do Govêrno brasileira.. Ele
procedeu na Rússia como pessoa jurídica, e a
sua atuação foi ressaltada até· mesmo em
soluçães de caróter econômlca. para os interês·
· · ·
·
ses da Pais.

O SR. VASCONCELOS TORRES:

. v. ex.a me perdoe, mas jél sei que vai dizer

que 'fal Emboi~adar da Sr; João Gôul,ort!

.O. Sr. Eurico Rezende:
V. Ex.0 então amplia a· sua óreo de. critica.

O Sr. Eurico ·Ruende:

O SR. VASCONCELOS TORRES:

V. Ex. 0 deve estar umpàuco machucado .• ,

Não, é. uma anólise ..

O SR. V.UC:ONCELOS TORRES:, .. ·

O Sr• Eurico Rtlilnde:

·Eu? Absoluta~ente!; ,' . ·

O Sr•. Eurico Rlzende: ·

v,

· , • , parque tenho a' Impressão, Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres; de :que a opinião pública
respansóvel · dêste ·Pois vê,' na figura: da Sr.
Vasco Leitão da Cunha,· 'um dos diplomatas
mais completos do Brasil. V. Ex. 0 afirma que
S. Ex; 0 , Embaixador em Moscou, teve uma
convivência multo feliz. , '·

o SR. VASCONCELOS TORRES:
.

':

,

O embalxado~ é delegÓda 'do Presidente da
República, e a quem incumbe cumprir a politica exterior.
Ex. 0 não pode criticar o: embaixador designada pelo Sr. João.Gaulart sem,
par · via de conseqUência e automàtlcamente,
estender essa critica ao mandante .. V .. · Ex.0
não pode Isolar. a mandatórlo do mandante..

O SR. VASCONCELOS TORRES:

e claro!!.
O ·Sr. Eurico Reunde: ·

·,·I,

,

Isto é terrivell ••• Se V. Ex. me .permitir ...
0

'O Sr. Eurico Rezende:'
{ terrlvel V. Ex.~. não deixar q1.1e eu conclua ;o meu aparteL • • . ,
·
·

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Peço que não entre neste assunto, pgrque é
terrlvel. Trata-se do maior artista· que
lto·
maratl teve até hoje!

o

O Sr. Eurico Rezende: ·
Depois que concluir o meu aparte, V. Ex.o
caracterlzaró a perlcu!osldade na questão. O
foto de o Sr. Vasco Leitão da Cunha ter sido
designado Embaixador do Brasil na Rússia de-

.

,

.

.I

Hó nisso uma relação de causa e efeito.
M~~
Ex. 0 faloJ também Sôbre Cuba. Oro,
é ô casô de dizer: "Nossa Senhora da PenhÔ!"
O · PCiis sabe que quando era Embaixador do
Govêrno Jânio Quadros, o· Sr. Vasco Leitão do
Cunho e sua· espôsa chegaram o ser criticados,
pelo lmpr~n;o brasileira. creio· que pelo
Correio da Manhi -. por pgrecerem estl~
muiar e re~der homenagem aos expatriados,
aos exilados cúbanos em tôda a América.
Chegou S. Ex. a até a ser acusado de estimular
repito a formoi;ão de um govêrno
cubano no exfllo.

v.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Não é Isso. V. Ex, 0 est6 por fora do assunto,
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O Sr. Eurico Reaende:
Gostaria, então, que V. Ex.• separasse a
palha ·das palavras e trouxesse o 'grão dos
fatos.
. O SR. VASCONCELOS TORRES:
V. Ex.• não me deixo falar!
O Sr. Euíico Re~~ndé: .

Nem eu.
O Sr. Eurico Resende:
Nunca fui companheiro do cisne. Nunca
tive vocação poro o rendilhado au para os
acolchoados do: ltamarati.
O SR. VASCONCELOS TÔRRES:

Foi feito um Inquérito, no ltomoroti, creio
qÚe pr~~ldido pelo Sr. Renato Ribeiro, àdvoga·
do, ·lnobstante ser muito jovem, 'de renome e
gabarito. inquérito êste' que se realizou no
período revolucionário, qÚe ·sucedeu ·à 'Revolução de 31 de março •. E.. o . que houve? Oisr.
Vasco Leitão do Cunho. foi guindado às altos
funções de Ministro dos Relações Exterio;es.
De modo que éi ê críticci· de· V; Ex.•: nos ame·
dronto e nos levo a convocá-lo poro a pro·
va, porque haverá repercussão internacional.
V. Ex.0 não está crltlccll1da um Ministro do
tipo minllno mlnlmorum, como, por exemplo, o
Sr•. Juarez Távora. V. Ex. 0 está criticando o
Ministro titular de uma posto .através, da qual
o Brasil fica . debruçada sôbre .a mundo.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
Ai, 'eu já defendo o Ministro Juarez Távora.
O Sr. Eurico Resende:··
De modo que pediria o V. Ex. 0 , com o· suo
responsabilidade de. homem público, embora
deva estar m'ochucado 'pelô ltcimarati . • • '

Muito menos eu.
O Sr. Eurico Resende:
Não conheço pessoalmente o Sr. Vasi:o
Leitão da Cunha;: repito, mas conheço o pen·
sam.ento da opinião pública responsável, a res·
peito de ,s. Ex. •.
·
O SR. VASCONCELOS TORRES:
Poi não! Mos V. Ex.á falou em machúcada.
Não estou machucado. E· se estou machucado,
v. Ex.0 está, nesse colchão de molas, .de plu·
mas do ltomarati.
O Sr. Eurico Rozende:
~ tão raro no Parlamento fazer criticas ao
Ministério do Exterior! Em regro, é êle .pau·
podo. E V. Ex.•, de repente, de5ce do .. outomá~
vel brasileiro do seu discurso e começa a cri·
ticor o Ministro das Relações Exteriores,; sem
razão alguma, sem um noticiário do imprensa,
sem apontar fatos!
·
·

O SR.

VASCONCELOS TORRES:

'

O. SR.
VASCONCELOS .TORRI!S:
:'
,._bsolutamente. ·
O Sr. l!urico Resende:

'·.·.

, •·• 'pgra trazer. à colação de suas crWcos
o prova correspondente, pais .Isto comporá a
personalidade responsável de V. Ex.•.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
Estou tão machucado pelo ltamar~tl quanto
S. Ex. 0 ; Senador Eurico Rezende, está acol·
choado pelo ltamorati.
O Sr. Eurico Rezando:
Não conheço nem pessoolménte o Sr. Vasco
Leitão da Cunha. Nunca usei fraque nem
casaca.

'

V. Ex. 0 não está com boa-vontade - e
estou vendo que. V. Ex.•, quando ausente de
Brasllia, fico' assim possuldo de certa irritabl·
(idade.
O Sr. Eurico Rezende:
Minha ausência é muito rara.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
V. Ex.• é o campeão da freqUência em Bro·
sília. ~ V. Ex.• quem faz questão de dizer,
quando os Senadores saem, e lhes fiscaliza o
freqUência.
O Sr. Eurico Razcnde:
Isso eu não faço; fiscalizo o saudade que
sinto dos Senadores.
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V. Ex. 0 está confundindo "alhos com bugalhos".
O Sr. Eurico Rezende:
V.. Ex. 0 está machucado!

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
E V. Ex. 0 está acolchoado!
O Sr. Eurico Rezende:
Há alguém machucado, há alguma fratura.
Não sei de que grau, mas que há, há!

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
V. Ex. 0 está acolchoado, se eu estou machucado, se eu reconheço os méritos do Ministro Vasco Leitão da Cunha! ·
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Sr. Eurico Rezende:

Méritos, não; V. EX. 0 , do principio ao fim,
está procurando desidratar o Ministro dos Relações Exteriores. Está fazendo uma crítica
cruel, e injusto, o que é pior.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
· ~ interpretação. V. ·Ex. 0 é quem está sendo
injusto. Desidrato-se o que está aguado! Não
acho que o Ministro esteja assim, com tanta H20!
O Sr. Eurico Rezende:

O MinistrQ Vasco Leitão da Cunha poderá,
talvez, dar um banho, em linguagem figurada, em V. Ex. 0 • Por isso poderia estar aguado.
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
V. Ex. 0 está confundindo Germano com gênero humano. E como não vem aqui há muito
tempo, V. Ex. 0 reingresso justamente no atividode parlamentar fazendo uma defesa desnecessária, porque não estou acusando ninguém. Pelo contrário. Cito fotos. S. Ex. 0 foi
Embaixador na Rússia e depois em Cubo.
O Sr. Eurico Rezende:
Folgo em receber a retificação de V. Ex. 0 •

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
V. Ex. 0 está confundindo a nuvem por Juno.
V. Ex. 0 estréia, na sua volta a Brasília, defen-

dendo um homem que não foi acusado. Refe·
ri-me a um fato irretorquivei.
O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex. 0 não tem o direito de zombar daqueles. que assistem ao seu discurso e de · atacar
um homem ...

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
••. que foi Embaixador. em Moscou, e sabe
V. Ex. 0 que foi um grande Embaixador, nomeado pelo Sr. João Goulort; foi EmbCixador
em Cuba, nomeado pelo Sr. Jónio Quadros.
Foi isto . o que eu disse. E olhe que .•.
O Sr. Eurico Rezende:
Não foi só isso o que V. Ex. 0 disse.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Não disse mais!
O Sr. Eurico Rezende:
· V. Ex. 0 deu ênfase ·ao que· chamou." de intervivência fraternal com Moscou e Cuba .••
V. Ex. 0 insinuou •..

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Foi Embai~ador hábil em .Moscou e Havano.
Um embaixador tem que agir assim mesmo, •.
O Sr. Eurico Rezende: .
Procedeu como pessoa juridic:a ..

O SR. VASCONCELOS T6RRES:.
Mos V. Ex.0 tem que dizer isso mesmo. Se
disser o contrário, não estará defendéndo o
Sr. Vasco Leitão da Cunha; ao contrário, o
está acusando. Não é um Embaixador retraido; é uma das figures luminares do nosso
"society", nacional, estadual, municipal ou
o que V. Ex. 0 queira.
O Sr. Eurico Rezende:
Não é 1ociety. · Um diplomata desenvolve,
realmente; uma intensa atividade social. ~ decorrência do sua função. Mos há a atividade
·funcional, de um lado, e o "society" do outro.
De um lado vê V. Ex. 0 a utilidade e, no outro,
o futilidade.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
É o que é.
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Com isso V. Ex. 0 estó trotando mal o
Brasil,· ló fora.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
,V. Ex. 0 estó fazendo uma defeso prévia de
quem não foi agredido. Pelo contrário, pessoalmente, vejo no Sr. Vasco Leitão da Cunha
uma pessoa encantadora, um funcionário muito
competente.

O nobre colega, Sr. Senador· Eurico Rezen·
de, tendo estado ausente de Brasília, voltou
com essa fúria de apartes em defeso de quem
não foi acusado, insistindo, ·ainda, em dizer
que estou machucado.

Qualquer Sr. Senador que falasse, hoje, sofreria de parte do Sr. Senador Eurico Rezende
essa cascata de apartes.
Não teve tempo S. Ex. 0 de inscrever-se para
fale~r e, sendo assim, opartearia qualquer Sr.
Senador que focalizasse qualquer assunto,
especialmente se fôsse feita a mais leve referência ao aluai Govêrno. Qualquer· um apanharia da parte do Sr. Senador Eurico Rez:ende
uma verdadeira Blitzkrieg verbal. Vejam, Srs.
Senadores, que não é "Biitz Krieger". . ·

O Sr. Eurico Rezende:

V. Ex. 0 não apontou fatos e não está fazendo acusações substanciosas. Não hó necessidade de me inscrever para desfazer o nodo.

O Sr. Eurico Rezende:
Estó. Ah! isso estó.

O SR. VASCONCELOS .T6RRES:
Machucado na intepretação do Sr. Senador
Eurico Rezende.

O Sr. Eurico Rezende:
Basta atentar para o seu pronunciamento
para verificarmos que V. Ex. a estó machucado,
e muito machucado.

O SR. VASCONCELOS TORRES:

V.

Ex.a estó equivocado.

O Sr. Eurico Rezende:

V. Ex. 0 está fazendo referências ao Ministro das Relações Exteriores mas .não estó, para
corroborar essas referências, apresentando fa. tos.
·

O .SR. VASCONCELOS T6RRES:
Como não estou apresentando fatos, nobre
Senador, se não estou acusando?

O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex. 0 exibe, apenas, a esgrima de malfcios.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Não, não é uma esgrima de molfcias. V. Ex. 0
acumulou, nesse perlodo de ousênci~ de Brasflia, tôda essa sua energia verbal de apartes,
despejando-a em elmo de mim, dêsse seu
modesto colega.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Não estou fazendo acusações a ninguém.
como acaba de dizer o nobre colega: para
desfazer o nada, justamente isto: o nada.
~

O Sr. Eurico Rezende:

. V. Ex. 0 nada disse, porque está orfanizado
de provas, está desancorado.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Aceito a catarata-de-lguaçu verbal de
V. Ex. 0 • ~ compreensível, mas, nos suas próprios palavras, prócura desfazer o nQdo.
Pergunto o V.' Ex, 0 : eu disse que o Embai-.
xador Vasco Leitão da Cunha é desonesto?
- Não. Disse que é indigno? - Nõo. Disse
que é incompetente? Não. Disse que
cometeu algum crime contra o Brasil? - Nõo.
V, Ex. 0 está sangrando na veia do saúde.

O Sr. Eurico Rezende:

:

I

:

Então, por que V. Ex.0 estó falando do Sr.
Vasco Leitão da Cunha?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Falava sôbre projeto de minha autoria, que
trata da aquisição de veículos nacionais por
parte de nossos Embaixadas e da nosso representação comerciai e militar. Paralelamente, focalizei o problema da decoração, do mobiliário. Mos agora não estou fazendo isso;
estava citando os postos ocupados pelo Embaixador Vasco Leitão da Cunha, e V. Ex.~ vem
com uma defeso extroordinória.
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V. EX. 0 não vai querer que as favelas brasileiros se estendam às nossas representações no
exterior. Há necessidade de umà decoração
condigna em nossas Embaixadas. Não veja
nenhum inconveniente; pela ·contrário, há muita
vantagem em se criarem condições ornamentais para as ·nossas Embaixadas.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
.
V. Ex. 0 , então, é contra-revolucionário. Se
a politica do Govêrno é no sentido da contenção de despesas, V. Ex. 0 manda g~star.

o

Sr. Eurico Rezencle: .
'

Mas não gastar .lmaderadamel'lte. A reforma de instalações, uma decoração ornamental
atraente, são medidas que ·devem ser adota·
das, principalmente pela ltarl'laratl. ·V. Ex.0
está falando justamente no Palácio ··do Con~
gresso e não me consta que ·tenha surgido
uma voz, nesta ou na outra .Casa,, paro atacar esta ornamentação que alguns colocam nas
cercanias de babilônica, compondo, aliás, a
elegôncia de V. Ex. 0 •

O SR. VASCONCELOS. TORRES:
Eu compreendo, Sr. Presidente, que poderia
ter dado oportunidade a outros Senadores para
falar. Mas esta figuro amena, simpàticameríte
agressiva, de Senador · calada há tanta tempo
e que eu pensava que não· sairia de Brasllia,
mas que saiu por 3 ou 4 semanas ...

O Sr. Eurico Rezende:

Sai para cumprir· um dever indeclinável.
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
. . . vem, a 140km, de simpatia ·e gentil e·
za, atropelar-me. . .
·

O Sr. Eurico Rezencle:
Vim a mais. Não desmereça V. Ex.0 o "Ca·
revelia" da Cruzeiro ·do Sul.

O SR. VASI.:ONCELOS T6RRES:
... -e estabelece diálogo não muito comum
r>o Senado.

O Sr. ·Eurico Rezando:
V. Ex.

0

está machucado.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
E V. Ex. 0 está acolchoado.
Sr. Presidente, sou homem de província,
não moro no Estado da Guanabara, .não tenho
ligações de politica exterior, Pel~ contrário,
tenho tratado dos problemas do ltamoratl, de·
sejando que seja o que realmente deve ser.

O .Sr. Eurico Rezencle: ·
O que está sendo agora .

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Não aéuso o Sr. Vasco Leitão da Cunha ..
V. Ex. 0 está equivocado. E seria o caso até de
se me agradecer as vêzes em que falei sôbrl! o
ltamarati, E é bom frisar que jamais dêle soll·
citei favore;,
.
·· ·
O · Sr. Eurico Rezencle: ·

Eu nem sequer conheço o Sr: :·Ministra Vasco
Leitão da Cunha, e em .tOda a minha vida
nunca fui ao ltamarati.

O SR. VASCONCELOS T6RRES: .
V. Ex, 0 , a partir de hoje, está credenciado
para receber a "Ordem cio Cisne''. Merece.
Mas ncio estou machucada, .e só . pos~ tomar
como pilhéria, num ambiente tão sério como
êste, a intervenção amiga: de· Üm Senador a
quem quero tão bem..

O Sr; Eurico Rezende: . .
E há uma reei praca.

O SR. VASCONCELOS T6RRIS:
Aceita; V. Ex. 0 fala se.;,pre nas barrancos
do. ltabapoana que nos une. Mas ainda que
até hoje V. Ex.0 não tenha entrado no: ·ltamaroti, de agora por diante V. Ex. 0 poderia ter in·
gresso naquela maçonaria.

O Sr. Eurico Rezende:
No dia em que tiver influência num Minis·
tério, não será no das Relações Exteriores,
que não tem nenhum sentido eleitoral.
'

.

O ·SR. VASCONCELOS T6RRES:
~

o meu coso também, e V. Ex. 0 há de me
fazer justiço.
Mas, Sr. Presidente, veja V. Ex. 0 e o Senado
que um modesto representante do Estado do
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um projeto e, levado pela simpatia, que eu
chamaria de provocadora, do Senador Eurico
Rezende, é obrigado a tratar de assunto dife·
rente. Como sabem os ilustres colegas, eu,
embora de P.T. B. · - o meu lider estó che·
gando, o Sr. Senador OonieÍ krieger - , sabem
·V. Ex. 0 ' que considero boa a equipe do Pre·
sldente Castello Branco.
O Sr. Eurico Rezende:
Faz justiça V. Ex.

0•

O SR, VASCONCELOS TORRES:
'

Enõc q~eria que o Sr. Senador Daniel Krle·
ger viesse os correi ros de seu gabinete, come
velo, apr~ensivc co~ os apartes aqui trocados.
O Sr. Eurico Re..nde:
S. ·ex.o continua casado com o Brasil. Não
enviuvou.
O Sr. Daniel .. Krleger:
V. Ex. a 'invoca multo mal a minha interfe·
rêncla.

O Sr. Eurico Rezende:
As ponderações de V. Ex. 0 , supervenientes,

eu as aceita gostosamente .e euforicamente.
·O

Sr. Daniel Krlegar:

O nobre Senador Vasconcelos Tôrres. não
foi justo com o Sr. Ministro Vasco Leitão da
Cunha, como· néio tem sido justa, ,multa~ vê·
zes, o Sr. Senador Eurico Re.zende.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
.Quero esclarecer - eu o disse no inf.cio da
minha oração - q·ue ·não tenho parti prla.
O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex. 0 está um pouco machucado.
O SR. VASCONCELOS TORRES: ·
E V. Ex. 0 acolchoado. Se eu estou machu·
cedo ...
O Sr. Eurico Rezende:
O Presidente da Comissão de Relações Ex·
terlores não concordo com V. Ex. 0 •
O SR. VASCONCELOS TORRES:
'

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Sr. Presidente, são sensatas, corretas, as ob·
sevações que tenho feito, ·e continuarei ·a fa'
zer.
O Sr. Eurico Re•ende:
Essa, a respeito· do Sr. Ministro. das Rela·
ções Exteriores, foi· horrorosa. V. Ex.0 estó sen·
do Infeliz .no seu pronunciamento, hoje. Estó
irreconhecfvel, e projetando mal a figura do
Brasil no exterior.·
O SR. VASCONCELOS TORRES:
· Gostaria de con~tltulr o nob~e Senador Da·
nlel Krleger numa espécie de Pilatos parla·
mentor, para que dissesse se .as minhas. cbser·
vações ern relação ao Sr. Ministre das Rela·
ções Exteriores são hcrrcrcscs, ou se horroro·
sr sslmos são os observações que faz o Senador
Eurico Re:z:ende em relação oo Sr. J uarez TÓ·
vora, Ministro da Viação e Obras Pú~ilcas.
O Sr. Daniel Krieger:
V. Ex. 0 me Invoco para o papel de Pilotos.
Nunca fui homem de lavor os mãos.

'

Está claro que não pode concordar comigo
nem com V. Ex. 0 • O assunto não envolve as
atribuições específicas da Comissão de Rela·
ções Exteriores.
O Sr. Eurico Rezende:
Envolve,
mente.

Excelência, envolve,

especifica·

O SR. VASCONC:ELOS TORRES:
Disse o que queria dizer. O ,número de lns· ''
crições estava esgotado. E, como o Senador
Eurico Rezende não é de chegar ao Senado
e ficar calado, S. Ex. 0 tem que falar,
O Sr. Eurico Rezende:
Depois de tantas injustiças, não ficaria ca·
lado.
O SR. ·VASCONCELOS TORRES:
. , , eu estou satisfeito de lhe ter permitido
dialo.gor comigo.
O Sr. Eurico Rezende:
Eu poderia responder ao todo das palavras,
mas ao nada do foto, não vou responder.
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O SR. VASCONCELOS T6RRES:

O Sr. Eurico Rezende:

S. Ex. a empreendeu uma defesa desnecessária, porque não foi atacada a honra, não se
falou na probidade nem na eficiência do Ministro. Falei na ida do Ministro dos Relações
Exteriores à Argentina, falei nos postos que
havia ocupado em Moscou, em Havana, e no
chapéu texano com que veio dos Estados Unidos. O única ponto em que V. Ex. a podia discordar de mim - e sabe que temos ~e discutir em alto gabarito, para que não se estabeleça um diálogo debochatlvo - é justamente êsse, quando falei na versatilidade do Ministra Vasco Leitão da Cunha, quando estêve
em Moscou, em Havana e quando chegou com
o chapéu texano.
O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex.a permite a oblata de um aparte?
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Não poderia negar o aparte a V. Ex.a.
O Sr. Eurico Rezende:
Eu estou de acõrdo, e obviamente de acôrdo,
quando V. Ex. a salienta que os assuntos devem
ser versados, no Senado, num clima de seriedade:· Acrescento: de responsabilidade.
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Exatamente. Como V. Ex.a está fazendo.
O Sr. Eurico Rezende:
O Senado é ci órgão competente. para apreciar as indicações diplomáticas. Ora, no instante em que V. Ex.a envolve o Ministro das
Relações Exteriores, sem apontar fatos e· pro-

vos, •..

Mas não estou acusando,
O Sr. Eurico Rezende:

Sá há um jeito: V.. Ex.a. não vir aqui; passar quatro semanas no silêncio.
O Sr, Eurico Rezende:
A imprensa internacional dirá que V. Ex.a
fêz acusações exageradas, Insinuações perlgosfssimas em tôrno da atuação do Ministro dos
Relações Exteriores· do Brasil. De modo que,
atendendo à ponderação de V. Ex.a, no sentida. de tratar a assunto com seriedade, é que
convidaria o .·nobre colega a fim de comprovar, área por área, milímetro par milfmetro,
as criticas e as acusações que faz o respeito
da bitonnier da nossa politica internacional.
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Nobre Senador Eurico Rezende, V. Ex. a ·vai
desculpar~me, porém, não ·hó gíria e sim o

sermo vulgus plebeiul, que. não tem lugar no
Senado. Ao falar V. Ex.a em Imprenso ·Internacional, não sei se a faz o sério ou se na
base do ridendo costigat mores. Os jornais nacionais, estaduais e municipais, muitas vêzes,. passam em branca a vida do Senado. No
entanto, V. Ex. a falo
linguagem · internacional. Perguntaria aos nobres Srs. Senadores
que viajam - há vários presentes - se se
fala na Brasil, lá fora. Desgraçadamente, não.

em

O Sr. Eurico Rezende:

e

... no rendilhado da sua malícia da sua
chacota voltairiano, V. Ex.a está - repito projetando uma imagem penosa do Brasil no
seu mercado exterior.

Não! Estou falando internamente.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:

Nobre Senador Eurico Rezende, V. Ex.a
sabia disto? Não? Se não se fala, lá fora, de
nosso terra, de maneira .alguma se falará do
que um representante do povo aqui· declarou.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:

O SR. VASCONCELOS TôRRES:

Não! V. Ex.a é um dos Senadores mais noticiados, morador dos colunas de jornais, inquilino da televisão, e já extrapolou as fronteiras do País, jó estó com. seus ·pronunciamentos irrigando a vigilante atenção do mundo
ocidental e do mundo orlentat

Tal posso afirmar porque a viagem que fiz
foi às vizinhanças do nosso País. Atravessei
os Andes; estive no Peru. V. Ex. a sobe que o
varejo das viagens é para nós outros, pobres
favelados do Senado; o atacado dos grandes
atrativos Internacionais, êste, pertence aos
"frades-maiores", aos "deuses" parlcmontares.
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Mas eu e V. Ex. a estamos, ainda, com os nossos mandatos nos cueiros, nos vagidos, na infância. Pode ser que ainda sensibilizemos nossos líderes e os abre-te·•ézamo• do Senado, no
sentido de nos proporcionarem viagem mais
longa. De modo que, agora, vejo alguma utilidade no discurso de V.. Ex. a.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
Agora, quem está machucado é V. Ex.a.

·O Sr. Eurico Renncle:

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Eu, não. Prefiro Ir para o Estado do Rio,
para a Guanabara, ou então até. o Estado de
V. Ex.a, vizinho do meu.
Sr. Presidente, fui levado aonde não queria
chegar. Tratando embora de assunto de rotina,
fui convocado, pela simpatia . provocante do
nobre Senador Eurico Rezende, a entrar num
terreno completamente diferente do . que estou habituado o percorrer. Mas não importa,
porque S. Ex. a, com esta .defesa prévia, terá
obtido bons pontos, na categoria internacional,
para sua atuação parlamentar nesta Casa. Eu,
Sr. Presidente, terei perdido,.. ,
O Sr. Eurico Rozencle:

V. Ex.a reitera suas acusações ao Ministro
Vasco Leitão da Cunha ...
O SR. VASCONCELOS TORRES:
Não é acusação à honra, à dignidade; é
apenas uma apreciação ..•
O Sr. Eur.ico Rea:endo:
·Não se ofende apenas atingindo a honra e
a dignidade de uma pessoa ...
O SR. VASCONCELOS TORRES:
. . . ao trabalho do Chanceler. Aliás, é um
achego para a biografia do Chanceler Leitão
do Cunha, que V. Ex.a está ajudando a escrever, neste Instante.
O Sr. Eurico Rea:ende:
A História não concordará com V. Ex.a, A
biografia será desnudado das acusações.
O SR. VASC~NCELOS TORRES:

Não, Excelência. O elogio se perde oqul, na
intimidade do Pais. A crítica é que atravessa
fronteiras.
O SR. VASCONCELOS TORR.ES:

Eu perguntaria, como Voltaire: qual a credencial que tem V. Ex.a para falar em nome
da História?
O Sr. Eurico Rea:ende:

Mas o fato é que V. Ex.a me fêz externar,
aqui, pensamentos a respeito da atuação do
Chanceler Vasco Leitão da Cunha.

Não estou falando em nome da História,
Excelência.
O SR. VASCONCELOS TORRES:

O Sr. Eurico Ronncle:
Quando eu o aparteel, V. Ex. a já os havia
externado.
~

·

V. Ex.a pediu provas e eu disse que não
estava acusando S. Ex. a ...
,t
O Sr. Eurico Rozendo:
V. Ex. 0 está machucado.

Faço mesmo questão de dizer que o Chanceler Vasco Leitão da Cunha é digno e competente: V. Ex. a discordou de mim quando de·
clarel que S. Ex.a é versátil. Tenho a impressão
de que, se, aposentado, S. Ex. 0 quise~se ser ar.tlsta de teatro, seria dos maiores. Rivalizaria
com Procáplo Ferreira, porque se presta, realmente, a papéis de representação notáveis.
O Sr. Eurico Rea:ondo:

Vê V. Ex.0 que; afinal, chegamos ao mesmo estuário do entendimento e. ao coridomlnio e à confluência dos nossos· pontos de vista.
Pediria também que, do primeiro prêmio de
viagens, participássemos eu e V. Ex. 0 •

O SR. VASCONCELOS TORRES:

O SR. VASCONCELOS TORRES:

E eu não quero fazer História.
O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex, a está fazendo historietas e não História.
O SR. VASCONCELOS TORRES: .
V. Ex.a vai permitir-me - sem indelicadeza - que esclareça: estou apenas slnte-
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tizando os objetivos do projeto que apresentei,
a respeito do uso de vefculos nacionais por
parte das nossas Embaixadas. Queria, data
vania da opinião contrórla .de V. Ex, 0 , mo.s·
trar que não hó necessidade de se niformar o
mablliórlo das nossas Embaixadas. No fundo,
V. Ex. 0 vai ver que estamos de acôrdo'. lne·
gàvelmente; o Chanceler Vosé:o Leitão da
Cunha tem grandes qualidades pessoais. · ~ ve·
lho servidor do ltcmarati, tem dignl~ade, não
é desonesto e V, Ex. a não me ouviu· aqui: . ~

O Sr. Eurico Rezende:
Claro, exalo.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:.
. • . nem ninguém me ouviró, atacar 'a ho·
nestidade de um Membro de Estado: Se S. Éx. a
fôsse desonesto, não estaria na equipe dr:i' atual
Presidente da República,. Fiz, apenas, obser·
vação de ordem geral· e julgo ser um direito
que . me assiste. Justamente queria que V.
Ex. a, depois de passada essa refrega· verbal,
compreendesse que, embora V. Ex, 0 esteja
aparentemente contra mim, .examinando bem
o que eu disse, concluiria que,· no fundo, estamos de acôrdo. Não · hó qualquer inconve·
nlente •..

O Sr. Eurico Rennde:· ·
Estou frontalmente em desacôrdo . com V.
Ex. a,

O SR. VASCONCELOS T6RRES: .·
. • . em analisarmos os homens da cdml·
nlstração pública. Assim como V. Ex.a tece
loas, ditlrambos e poemas ao chanceler Vas·
co Leitão da Cunha, permita-me, também, que
faça aqui poesia mais realista, mais modernis·
ta, apontando alguns defeitos em S. Ex. 0 • Quem
sebe se o própria Chanceler Vasco Leitão da
Cunha não reconheceró sinceridade no que estou dizendo e lnslnceridade nos que - ·não
digo V. Ex. 0 estão sempre ao lado dos
Chefes das Secretarias de Estado .. , Embora
êstes mudem de postos, oquêles continuam
sempre oo lado dos Chefes.

O Sr. Eurico Rezende:
Fiquei muitos anos contra. Agora é que
estou o favor.

O SR. VASCONCELOS T6RRE5:
Mas ficou contra quem foi Ministrá do Sr.
João Goulart e Ministro do Sr. Jânio Quo·
dros.

O Sr. Eurico Razende:
Hó uma tradição parlamentar, no 'sentido
de se poupar a atuação deis Ministros de .Relações Exteriores., :

O Sr. Mem de Sá:
Permite o nobre orador um aparte? IA11en·
tlmento.) Apenas, desejava dizer que não quis
interromper V. Ex. 0 , hó pouco, ·porque o debo·
te estava muito cerrado... Desejo,. expresso~
mente, declarar que sendo .V. Ex. a um. parlo·
menta r comedido .e. equilibrado, .estando hoje ...
.

'

.

' '•

.O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Fui provocado ali ...

O Sr. Mem de Sá:

·'r,

... um pouco irritado, naturalmente é Injusto
em relação ao · Embaixador Vasco Leitão da
Cunha. O fato de êle ter servido ao Gov6rno
do Sr. João Goulart, e ao do Sr. Jónio Quadros,
de maneira alguma o desabona. S,. Ex.0 é fun·
cionórlo de carreira, alcançou o mais oito pôs·
to nessa carreira, portanto, Indiscutivelmente, é
uma das grandes figuras do ltamaratf,. agora e
em qualquer tempo, apontado mesmo ·: coma
diplomata de qualidades· excepcionais.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Pois não.

O Sr. Mem de Sá:
De modo que apelo ·paro V.· Ex. 0 , sempre
tão cordato, tão sereno no julgamento, a fim
de que considere, com isenção, o Embaixador
Vasco Leitão da Cunha. A meu ver, S. Ex.a
é digno de todos os aplausos.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Recebo o aparte de V. Ex.a como contrl·
buição serena ao par mim declarado. Fiz apenas uma apreciação talvez um pouco forte:
foi quando ci?ssiflquei o Sr. Vasco Leitão da
Cunha de artista. V. Ex.a sabe que não hó nenhum menosprêzo. ~ o filósofo que diz que o
embaixador tem que ser artista.
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O Sr. Mem do Sá:

I.

I! uma .questão subjetiva.

li

O SR. VASCONCELOS TORRES:

li

Exoto.

. O Sr. Mom de Sá:
Depende da intenção de classificar o que
seja artista; Pode ser no sentido do louvor como pode também ser no sentido depreciativo.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Quero dizer que não .estou irritado. Não
hó razão para isso. Não pedi nenhuma viagem
ao Sr. Leitão do Cunha. Então, por que V. Ex.0
diz que estou · irritado, Senador Mem de Só?

O Sr. Eurico Reunde:
V. Ex.0 tomou uma espécie de assinatura.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Não hó nenhuma assinatura.

O Sr. Eurico Resende:
Então, queria fazer uma cirurgia no Sr.
Leitão do , Cunha.

. O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Não quis, absolutamente.

O Sr. Eurico R.esende:
·Queria então. fazer; uma cHnica.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Af sim! Podia fazer um exame psicológico.
Mas V. Ex. 0 estó certo e me conciamo à serenidade, que é justamente o ambiente em que
eu vivo.

O Sr. Eurico Resende:
A serenidade do cisne, Excelência.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Não, porque V. Ex.0 sabe que os cisnes comem os seus próprios filhos, No ltamarati tem
havido casos sucessivos.

O Sr. Eurico Resende:
~ uma exceção. O Senador Benedido Vofiadares, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, nunca disse que o cisne comia seus
próprios filhos.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Mos V. Ex. 0 lê nos jornais. Porém não estou
aqui para fazer a história do cisne. Quero somente,, no terreno da serenidade, dizer que
nada tenho contra a honro do Sr. Ministro
Vasco Leitão da Cunha. Mos V. Ex.0 apressouse em fazer-lhe a defesa. Não cabe defesa
nenhuma. Nunca disse que êle é um desonesto,
um indig'no, um incompetente. Falei no sentido
de ser um artista, mas nem remotamente, sequer, com o intuito pejorativo.

O Sr. Arthur Vlrgllio:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Com prazer.

O Sr. Arthur Virgílio:
Não quis interferir, até então, enquanto
V. Ex. 0 trocava ironias com o nobre Senador
Eurico Rezende.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Foi preciso usó-ias, como umo arma. Como
sabe V. Ex.0 , o nobre Senador Eurico Rezende
não vem, hó muito tempo, ao Senado. Portanto, estó S. Ex.a com energias acumulados e,
dêsse modo, as descarregaria no primeiro orador que ocupasse a tribuna.

O Sr. Arthur Vlrglllo:

.

No momento em que se foz uma convocação, ao orador, para a serenidade do debate
no apreciação do personalidade do Ministro
dos R\)laçêies Exteriores do Brasil, pei;o per- . ,
missão paro interferir, a fim de dizer das res- ·
trições que faço, restriçêies candentes, veementes, restrição total à otuação dêsse Ministro,
que estó conduzindo o Brasil Q condição de
satélite dos Estados Unidos da Américo.
Se V. Ex. 0 pesquisar, no exterior, o conceito que otuoimente se foz do nosso Pois, verificoró que não é o de uma Nação que deve·
ria exercer a liderança da América Latina,
mas sim de um satélite dos Estados Unidos da
Américo. E V. Ex. 0 observará isto agora,
recentemente, nesse doloroso episódio da Re·
pública de São Domingos, quando os Estados Unidos do Américo, usando o direi·
to do fôrço, do brutalidade, do orbltrio,
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a nosso Pais, rebaixando-se perante o mundo,
diminuindo-se no conceito internacional, é o
primeiro a dar apoio a essa medida de brutalidade e de violência, e lncfusive a se comprometer a enviar jovens brasileiros para irem
morrer numa invasão Inglória, Injustificada,
numa República Indefesa e desarmada. Faço,
portanto, restrição a êsse Ministro que, infelizmente, está conduzindo o nosso Pgf s, · o nosso grande Pais, à condição de satélite dos
Estados Unidos da América, à condição de
uma Hungria qualquer, de uma Bulgária
qualquer, de uma Roménia qualquer, de
uma Tcheco-Eslováquia· qualquer, transformado em pais sem soberania, sem ·autoridade e
sem voz no concêrto internacional.

O Sr. Eurico Rezencle:
Permite-me o nobre orador um aparte? V.
Ex. 0 me honra com outro aparte?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Ex. 0

Eu só pediria a V.
que fôsse sintético,
já que aqui se falou em batalha de ironia!

O Sr. Eurico Rezencle:
Eu usarei ·.o mesmo tempo que usou o Senador Arthur Virgílio, no seu aparte.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Tem V. Ex. 0 o aparte!

O Sr. Eurico Rezencle:
Uma solução democrática. Quem. manifestou solidariedade à conduta do Govêrno dos
Estados Unidos, na República de São Domingos, não foi, em têrmos simplórios, o . Ministro das Relações Exteriores, foi o Govêrno brasileiro. E ogiÚ muito bem. Realizou-se um compromisso, entre os poises da América, de não
permitirem a formação de cancros comunistas
no hemisfério. O Govêrno americano, depois de
trocar informações com repúblicas vizinhas,
chegou à conclusão de que o comunismo, assim como se instalou em Cuba, estava-se valendo da divergência de facções em São , Domingos para se tornar vitorioso e, ali, se Instalar. E vou mais, Excelência: a ação do
Govêrno dos Estados Unidos do América não
deve ater-se apenas a São Domingos. De-

vemos erradicar a única exceção comunista
que temos na Mundo Ocidental, que é Cuba.
Quanto à possível solidariedade militar do Brasil, se ela ocorrer, decorrerá, para honra· nossa,
do cumprimento de compromissos internacionais. Eu sei que V. Ex. 0 , Senador Vasconcelos
Tôrres, que tem reconhecido no Govêrno brasileiro um Instrumento vigoroso de salvação
nacional, de enaltecimento e fortalecimento do
regime democrático, não concorda com o aparte possionalizodo dado pelo eminente Senador
Arthur Virgílio.

O Sr. Arthu.r Virgilio:
O nobre orador permite um aparte?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Permito, levado justamente para as águas
do Caribe, quando já estava chegando ao
tranqüilo Logo de Brasília ...

O Sr. Arthur Virgilio:
O que é Interessante é que o Fidel Castro
de São Domingos, o acüsado Fidel Castro de
São Domingos, está em território americano,
em Costa Rico, livre e sôlto, dando entrevistas,
falando à imprensa, à TV, Inclusive criticando
o invasão insólita e brutal dos Estados Unidos
em São Domingos!

O Sr, Daniel Krieger:
Isso prova que há liberdade nos Estados
Unidos.

O Sr, Arthur Virgilio:
Mas numa contradição· tremenda, meu eminente colega!

O Sr. Daniel Krieger:
Não há contradição.

O Sr. Arthur Virgílio:
Os Estados Unidos jamais consentiriam que
Fidel Castro falasse em seu território!

O Sr. Mem de Sá:
V. Ex. 0 não conhece os Estados Unidos.

O Sr. Arthur Virgílio:
Então, estaria traindo os próprios princfpios
que defende perante o mundo. Como se justificaria que os Estados Unidos do Américo

J

i
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Intervenham numa nação para Impedir a Infiltração cor(lunlsto?
O Sr. Eurico Rezende:
Os Estados Unidos da Américo varrerão o
comunismo do hemisfério ocidental de qualquer maneira!
O Sr •.Arthur Virgílio:
. Um momento, Sr. Senador Eurico .Rezende.
Um momento. V. Ex. 0 aparteou à vontade,
fêz até um discurso paralelo ao pronunciado
pelo Sr. Senador Vasconcelos Tôrres. Permita
que eu dê o meu aparte, agora.·

O SR. PRESIDENTE (Mouro Androdel:
Para que os apartes sejam proferidos é necessário que o orador dê sua permissão.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
Lamento apenas, Srs. Senadores, que o meu
tempa esteja terminando.
O Sr. Arthur Vlrsillo:
Permite V. Ex. 0 um aparte?
O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Pois. não •.

. O Sr. Arthur Vlrgillo:
O Sr. Eurico Rezende:
Pois não, Exfelêncio, ·
O Sr. Arthur Vlrgillo:
Como se poderá compreender' que os defensores do Invasão brutal justifiquem essa medida 'intolercmte como a defeso contra a Implantação do comunismo na República de São
Domingos? Como poderá ser compreendida
essa contradição gritante? Então, a pretenso
Implantação do comunismo em um pais americano ·justifica a atitude consubstanciada nessa Invasão e - eis a grande contradição permite-se que o chefe comunista continue
pregando o comunismo no . território amerl~
cano? Isso 'é lricompree'!srvel, é ·absurdo!
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
Atenção, Srs. Senadores!

O Sr. Mim dt 56:
Nada há de absurdo!

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
(Fazendo 1oor a1 campainhas.) Se a Presidência está bem lemb•odo, o orador que
ocupava a tribuno era o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres,
Lembro aos Srs. Senadores que os apartes
devem ser solicitados.
"' .
O' Sr. Eurico Rezende:
Eu solicitei o aperte, que me foi gentilmente
cedido pelo Sr. Senador Vasconcelos Tôrres.
Não Infringi artigo nenhum do Regimento.

Vou concluir meu pensamento, Sr. Senador. Se, anteriormente, o Govêrno americano
houvesse prendido o Presidente eleito democràtlcamente e deposto da República de São
Domingos, par êle · ser comunista, ficaria ·justificada a atitude ·posterior.. A verdade, . Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres, é que essa é uma
impostura, impostura já denunciada por um
general americano, que se penitenciou perante
a sua própria consciência e perante o mundo;
qÚondo foi, em expedições de guerra, a· vários repúblicos indefesos e desarmadas,' para
defender apenas os lnterêsses. econômlcos de
emprêsas norte-americanos nesses par ses. Foi
a' tempa dos "marlnes",. foi o tempa das· .Invasões dessas repúblicas Indefesas, que também o nobre Senador · Mem de Só · já condenou, . uma vez, da tribuna dêste Senado, que
está voltando, quando os Estados Unidos usam
c fôrça,.usom .a violência, usam c brutalidade,
para esmagar uma pequena nação,, que ,não
tem nenhuma condição de defeso, e manter
uma ditadura militar, uma ditadura dócil, submissa aos interêsses econômicos que os· Esta~
dos Unidos têm .naquela República. Esta é a
grande verdade que o mundo precisa escutar.

O Sr. Eurico Rezende:
N~bre Senador ·Vasconcelos Tôrres, pedi um
aparte e V. Ex. 0 mo concedeu.
O SR. VASCONCELOS TORRES:
V. Ex.c vai permitir que eu prossiga.
. O Sr. Mem de Sá:
~

discriminatório a atitude de V. Ex. 0 •

•·

82O SR. VASCONCELOS TORRES:
Com êsse julgamento do mestre, vou aceitar, nas seguintes condições:· não há comparação possível, mas serei uma espécie de U
Thant provinciano, para assistir ao debate do
Conselho de S~gurança, entre V. Ex. a e os
que estão tratando de .assunto completamente
diferente do que me trouxe à tribu11a.

O Sr. Eurico Razende:
Mas foi o correligionário de V. Ex.a que
mudou o rumo dei discurso.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
!Fanndo 1oar a1 cam.,alnha•.l O tenipo · do
orador está a esgotar-se .. A Presidência ainda
há que reservar tempo para o Sr. Senador
Vicente Augusta, inscrito nas , têrmos do. art.
163, § 2.~, do Regimento, Interno •. O. orador
deverá, portanto,. concluir sua oração.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
, Atenderei a V. Ex.a ..
Sr. Presidente, foi a que dizia: estava neste
lago manso, artificial, de B~asrlla,. quando me
levaram poro as águas revôltas do Carlbe. Eu
queria continuar aqui.

O Sr. Mem de Sá:
~ o colega de V. Ex.a que está terrivelmente revôlto.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
São todos. V. Ex. a· viu o debate sereno que
tive e sobe que as flechadas irânicas do Senador Eurico Rezende, se recebidas, sangram.

O Sr. E1ulco Rezende: ·
Não. · Quem botou fagocitose no debate foi
o Senador Arthur Vlrgillo.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Mas V. Ex.a terá oportunidade de ver que
a sua provocação tem limites. Sá perco para
S. Ex.a em questão de Inteligência. !Não apoia·
do.) Nunca, porém, corri dos debates. V. Ex. a
viu que não corro. De V. Ex. 0 , nem de nln·
guém.
·'I

·,:

O Sr. Mom de Sá:
V. Ex. 0 é muito gordo poro correr, e seria
fàcllmente alcançado.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
O gordo também tem coragem e há multo
magro covarde.

O Sr. Mem de Sá:
Mas corre. Justamente por Isso, corre.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Quero terminar, Sr. Presidente,. dizendo que
não ataquei a honra da Embaixador Leitão
da Cunha. Não disse que S. Ex.0 era lnefl·
ciente.

O Sr. Mem de Sá:
É verdade, embora V. Ex. 0 tenha sido injusto.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
De certo modo fiz até um elogio a S. Ex. a

· O Sr. Mem de Sá:
Aliás, V. Ex. 0 nunca injuria ninguém.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Fiz, nobre Senador Mem de Sá, uma obser·
vaÇão desapaixonada.
Gostaria, encerrando," que a Taquigrafia co·
locasse em esp~nhol - eu, que acho que nodo
deve. ser dito em idioma estrangeiro - , tendo
em vista a inteligência Inegável do Ministra
Leitão da Cunha, uma., frase de um espanhol
que chega à América Latina; chega, pergunta
e se adapta a qualquer situação, Diz apenas:
"Ya no cambio, qulen cambia es el gabierno".

(Muito bem! Muito bem!) ,
O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente, peça a palavra, como Lider
do Govêrno.

'"'

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Tema palavra o nobre Senador.

O SR. DANIEL KRIEGER:
!Como Líder do Gov6rno - Sem revi1ão de
orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
pretendia interferir nos debates inicialmente
trovados entre o nobre Senador Vasconcelos
Tôrres e o Senador Eurico Rezende. O aparte,
porém, do nobre Senador Arthur Virgílio, can·
dente, agressivo e profundamente injusto con·

I~
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contra o. Ministro das Relações Exteriores, por·
que o Ministro representa o pensamento do
Presidente da . República, mas contra o Pre·
sldente da República, que é o responsóvel, no
sistema presidencial de govêrno, pelas decisões
de seus Ministros.
Por Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ve·
nho à tribun·a. O que o Presidente da República
. decidiu e, no meu entender, decidiu certo, cor·
reta e patrlàticamente, foi dor Instruções ao
representante do Brasil na Organização dos
Estados Americanos poro que apoiasse o pro·
posta dos Estados Unidos no sentido de uma
Intervenção de todos os poises americanos para
que cessasse o luta no República Dominicana.
A Intervenção americana não é problema
nosso, não é problema do Govêmo brasileiro.
Foi uma decisão tomada pelos governos amerl·
canas. Mas eu fygirla à "lealdade poro comigo
mesmo, se não dissesse que ela foi feita em
defesa do· democracia, das liberdades e do
Continente Americano.
~ preciso," Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que nesta hora em que a mundo se divide entre
duas Ideologias, a ideologia comunista e a
ideologia democrótica, que se tenha o coragem
de afirmar de que lado estamos, e não seria
eu, Sr. Presidente, que desertaria dêsse dever.
. Estou com oquêles que defendem o liberdade do mundo. Ontem ouvi calada .. Não tenho
repulsa pelos marinheiros americanos, quando
êles defendem a Iiberdade, porque não esqueço
que foram êles que morreram nas praias da
Normandia paro defender o direito e a prerrogativa dos poises de serem livres e dignas.
Não posso esquecer os sacrifícios que êles
têm feito em t6das as partes do mundo, pa_ra
manter a liberdade e a democracia.
Não pode haver nenhuma tergiversação
nesta hora.
O comunismo é incompatível com a democracia representativa. Quem sempre ofi rmou
isso foi Lenine. Um pois de uma filosofia de
partido único não pode aceitar uma democracia
em que se representa efetivamente a··· vontade
soberana do povo.
lnsurjo·me contra as Injustiças que se fazem
à nação americana, esquecidos dos Imensos
sacrifícios feitos em prol da liberdade da

mundo. Quando se avassalo, se destrói, se
sangra, se mata, na Hungria, não hó nenhum
protesto; quando se domina os Estados Bólti·
cos, ~emocracias modelares, que viviam à sombra da liberdade e do trabalho, nenhum protesta se levanta. Quando se sacrifica a Pal6nia, a eterna Po16nia rebelada, que sempre
acendeu o facho da liberdade co~ 6 ;acrlficio
do próprio sangue, ninguém protesta. Admitese essa filosofia bórbara "que não pensa nÓ
homem, que não penso. na dignidade· da éria·
tura humana. 56 pensa na destruição, na escravização, de acôrdo com a filosofia do mundo oriental.
Ninguém protesta contra a Alemanha divl~
dida, separado pelo mura-da-vergonha. Nln·
guém protesta contra a humilhação que se
impõe a uma nação, das màlares do mundo,
que soube, na hora da desgraça, se recompor
dentro da liberdade e se recomenda à admi·
ração do mundo, como o é a Alemanha.
Os Estados Unidos nõo violaram a lei, nem
procederam · como uma nação Imperialista.
Obedeceram aos . imperativos da defesa do
continente americana e das princl pias demo·
eróticos.
A Organização dos Estados Americanos tem
sofrido constante evolução .e não poderia conservar-se estótica, porque a Direito não opri·
me; exprime êle os condições politicas. Modl·
ficam-se também .as· leis ·em Instrumento de
defesa. Se em Bogotó ela era contra a· lnter·
venção, no Pacto do Rio de Janeiro foi favaróvel a que se fizesse essa intervenção e ad·
mltl).l que qualquer n~ção · americana poderia
Interferir, desde que houvesse necessidade, p6:
ra a defesa dos principias fundamentais do
continente,
Eu vos pergunto: é passivei permitir que se
faça nova Infiltração comunista, que se crie
uma nação a serviço da RIÍssla e da .China
para perturbar a paz e derrubar a sistema
demacrótica representativo? Eu respondo, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que não!
Não é passivei;- Isto é o que se chama es·
tiido de necessidade ou legitima defesa subje·
tlva. Antes que o ataque seja destruidor, é
preciso evitó·lo, é preciso subjugó-lo, é pre·
ciso destrui-lo, para que no mundo permaneça
a concepção no qual nós nascemos e amamos
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"Nasci assim, vivi assim e assim quero morrer."
Sr. Presidente, Srs. Senadore~; o Govêrno do
Brasil é um Govêrno. consciente 'e viril, saberá
tomar as decisões ·que os' obrigações interna~
clonais do Brasil exigÚem; sem recuo, sem tergiversaÇÕes; se'm 'temô·res ·~ ·sem apelos demo~
gógicos. Não corteja
i:Jqúerda nem ci Direita, serve ao Br~sil,_. COITIO é seu dpver~

a.

e

'· ;1..1,.,;

.. Por . isto, Sr. Presidente, ... Srs. Senadores, .eu
não poderia ficar ,silencioso ante o · ataque
que se faz ao Mi.nistro das Relações . Exteriores do Brasil. Cumpriu êie as determinações
do Sr. Presidente. da República, que a elas. não
foge; pelo contrário, assume plena responsabilidade.
Se tiyermos que enviar fOrças para manter
os princípios demoàátii:cis na. pátria dominicana, o Congresso será ouvido, porque o Presidente, ·embora tenha 'sáido de uma revolução, tem sido sempre sübmlsso ao império da
lei. O Congresso é que 'há de decidli· se devemos ou não devemos erivia·r. E se o Congresso
decidir, determinand~ o ênvio, éreio que será
com o aplauso da Nação. E não atribuo a nenhum soldado, que· tiver a missão; o protesto,
porque não creio que. nenhum brasileiro tema
morrer pela· liberdade.
sr: . Presiden'te, ·srs.:' Senadores, feliz desta
N~çõo, porq~e. como dizia Cleme':'ceau, glória
às nações em que se fala e opróbrio e vergonlià' às nações em que' se cala~ Aqui tudo se
discute; t~do se ataca' .~~,às vêze~. i~j~.~rame~-
te, tudo se agride. Nada Importa. A Naçao
brasileira é una, uniforme,' coerente e digna'.
Ela, no presente, é be,.;; .o prolongaménto do
passado. Et; no futuro, há de ser o desdobramento do presente, fiel à nossa tradição, à
nossa glória, ao énsiriamento dos nossos maiores. Estamos prontos para lutar, se preciso f6r,
e -mor~er na defesa do regime democrático.
(Muito beln! Muito bem! Palmn.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomord - Oscar Passos - Zacharlas de Assumpção - Cattete Pinheiro - Sebastião Archer - Sigefredo Pccheco - Dinarte Mariz - Afonso Arlnos- Mem de Sá.

O Sr. Arthur ·VIrgílio:
(Pela ordem.> Sr. Presidente, estou Inscrito
para falar __ na sessão de hoje .. No entanto,
ocorre que fui cl.tado nominalmente pelo eminente Lfder do Govêrno, o que· me leva à obrigação de uma. explicação que a Senado, certamente,_ espera ouvir.
Pergunto a V. Ex. 0 se a oportunidade que
eu tenho para falar é esta, para uma explicação ao Senado, ou se quando chegar ·a minha
vez, de ac6rdo ·com a· inscrição ·no ·livro de
oradores da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):,
V. Ex. a terá optirtunldade, · regimentalmente,
de falar em seguidÓ à Ordem do· .Dia. A hora
destinada aci Expediente esió encerrada, razéÍo
pela qual támbém não usará dei "palavra, neste
momento, o Sr. Senador Vicente Augusto; que
se havia iiÍscrito J:le,lo Art. 1Ó3, '§ 2. 0 • · · ·· ·· ·
Há requerimento sObre a mesa a . ser lido
pelo Sr. L 0 -Secretário.
~ lido o seguinte

· REQUERIMENTO .
N.o 185, DE 1965
Requeiro que a comemoração que o· Senado
deliberou realizar da J. ° Centenário. do Professor Miguel Couta seja levada a efeito na dia
6 do corrente. ,
Sala das Sessões, 30 de abril de 1,965.
Vaaconceloa T6rrea;
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!: '
Em votação a requerimento.
··1'·(,'()'

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pauaa.l
Está aprovado.
Em conseqül!ncia, a, comemoração do 1. 0
Centenário da Professor Miguel Couto será levada a efeito, no Senodo Federal, no dia 6 do
corrente.
O Sr. 1. o.secretárlo vai proceder à leitura
de requerimento de autoria do nobre Senador
Oscar Passos.
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lido o seguinte

REQUERIMENTO
N, 0 186, DE 1965
Nos têrmos do ort. 42 do Regimento Interno, requeiro 100 dias de licença para tratamento de saúde.
·
·
Sala das Sessões, 30 de abril de. 1965. -

O.car Pa1101,
· O SR. PR,ESIDENTE (Moura Andrade!:
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. !Paula.)
Está aprovado.
Em virtude da licença ara concedida ao nobre. Senador Oscar Passos; será convocado 'a' SU·
pi ente de ·s. Ex. 0 , que é a Sr. Eduardo Assmcir.
Passa-se. à
. ···:•···

ORDEM DO DIA
Acham-se presentes 37 Srs. Senadores.
1
'

1tein 1:.

·Votação, em turno · único, da Projeto
de Dec'reto Legislativo n.0 151, de 1964,
originário da Câmara'·. dos Deputados
· (n, 0 96-A/63,· na Casa de origem), que
mantém decisão deriegat6ria do Tribunal' de Contas . de . registro a contrato
celebrado entre o OCT .e as firmas Alírio
César de Oliveira, Carlos Manoel ·Gobert
· Damasceno, Teivelino Guapindaia e Luiz
· Alves, para _construção dos prédios· desti·
nados cJS ·Agências · Postais-Telegráficas
· -de Castanhal, · lgarapé-Açu, Solin6polis e
Alenquer, no Estado do Pará; tendo Pareceres favoráveis,· sob n. 0 ' 211 e 212,
de 1965, das Comissões de Constituição
e Justiça (com emendas) e de Finanças.
A discussão do projeto foi encerrada. na
sessão
de 30 de abril .último.
.
Em votação o projeto, sem prejulzo das
emendas, de autoria da Comissão de Consti·
·'
_. ·
tuição e Justiça.
Os Srs, Senadores que o aprovam que irom
permanecer sentados. (Paulo,)
·
·
Está aprovado.

O Sr. Arthur Virgílio:
Sr. Presidente, peço verificação da votação.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Vai proceder-se à verificação do votação,
que acaba de ser requerida pelo Sr. Senador
Arthúr Virgllio.
Queiram sentar-se · os Srs. Senadores que
aprovam o projeto e 'levantar-se as que o
··
rejeitam. (Paulo.) ·
Aprovaram o projeto 24 Srs. SÍmadarés.
Nenhum Senhor Senador ·o rejeitou.
Não há número.
.Vai
'
·proceder-se à chamada;
1

•

O Sr. Daniil Krieg~r:
Sr. Presidente,· peço ... a palavra, para.
questão de .ordem.

UIT)O

O SR. PRESIDENTE. !Moura Andrade!:
Tem a palavra o ·Sr.-Senador Daniel Krieger.

O SR. DANIE~ KRIEGER:.
(Para uma q~~ltão de ~rdemJSi. Presidente,

o C~missão de Co~stit~ição e Justiço está reunida. Consulto V. Ex.0 sôbre se os voíos dos
componentes· daquelá Comissão foram computados.

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Solicitamos aos membros da Comissão· ·de
Constituição e Justiça, que ora está reunida,
que viessem a Plenário.. Seus componentes·oinda não tiveram oportUnidade de vir.
A Presidência suspenderá a· sessão· par alguns instantes, conforme tem feito :sempre, o
fim de que possam vir· a Plenário paro votar
os membros da Comissão de Constituição e
Justiça; que e~tão coridui~do uma etapa dos
seus trabalhos.
0

I

•

:.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Agradeço a atenção de

O

S!t.

V.

Ex. 0 •

PRESIDENTE
. ..· . . !Ma.ura Andrade!:
., ..
'

'

'

'

Está suspensa a sessão por alguns instantes.
(Suspende-se a sessão às 16 horas e
· 30 · minutos e reabre-se às . 16 horas e
40 minutos.)

O SR, PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Está reaberta· a sess5o.
O ·sr. 1.o.secretário procederá à chamada,
de Norte poro Sul, a fim de se proceder à
verificação de votação.
Os Srs. Senadores responderão "sim" au
"não".

i::

"

li,ri
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Procede-se à' chamada.
Respondem-na e votam "sim" os Srs.
Senadores:
.
Adalberto Sena - José Guiomard Oscar Passos - Edmundo Levl - Arthur
Vlrgflio - Zacharlas de Assumpção Lobão da Silveira - Cattete .Pinheiro :Sebastião Archer - Slgefredo Pacheco
- Menezes Plmentel - Vicente Augusto - Dlx-Hult Rosado - Solvlono Leite
- Argemlro de Figueiredo --;- José Ermfrlo - José Leite - Aloysio de Carvalho - Ant6nlo Balbino - ' Eurico Rezende -'- Vosccincelos T6rres - Afonso
Arinos. - Faria Tavares Benedlcto
Valladares -·- Nogueira da Gama- Pedro Ludovico - Lopes da Costa - Filinto Müller - Bezerra Neto - lrineu
Bornhausen - Ant6niÓ Carlos - Attilio
· Fontano - ' Daniel Kdeger ,;_ Merri de
Só ;__ (34).

1;:
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I
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O SR. PRESIDENTE (Mouro Androdel:

t

Foram apuradas 34 votos favoráveis.
O projeto foi aprovado;

j!

I

Vai proceder-se à votação da emenda .de
autoria da Comissão de Constituição e J ustlça.
Os Srs. Senadores que. a .aprovam queiram
permanecer sentados. '(PaueaJ , , ' ·
Está aprovada.
O projeto Irá à .Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado:

\

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N;o 151, DE 1964
(N. 0 96-A, de 1963,, na Casa de origem)

'

'

Mantém decl1ão .. ~enegatórla do Trl·
bunal de Contai de nglltro a contrato
~elebrâào entre o. DCT o a1 firmal Alirlo
Célar de Oliveira, Carlo1 Manool Gobert
Doma1ceno, Telvollno .Guaplndola e Luis
· Alve1,. para conltrução doa prédlo1 d11tl·
nado• à• Aglncla1 Poltoii·Telegróflca•
de Caatanhal, lgarapé, Açu, Sallnópoll1 e
Alenquer, no E1todo do Porá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica mantida a decisão denegatórla do Tribunal de Contas de registro a
contrato celebrado entre o DCT e as firmas
Alírlo César de Oliveira, Carlos Manoel Gobert

Damasceno, Teivellno Guaplndaia e Lulz Alves, para construção dos prédios destinados às
Agências Postais-Telegráficas de Castanhal,
lgarapé, Açu, Salin6pÓIIs e Alenquer, no Estado
do· Pará.
Revogam-se as disposições em
Art. 2.0 contrário.
~ a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N.0 1 -

CCJ

Onde se lê, no art. 1.0 :
"lgarapé, _Açu",
leia-se,
"lgarapé-Açu",
substituida, pois, a virgula, que separa os
dois têrmos como têrmos distintos, por· Úm tra·
ço, que as une, formando uma expressão vo·
cabular.
·

O SR. PRESIDENTE (Mouro Andrade!:
Item 2:
Votação, em .turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 153, deJ964,
originário da Câmara dos .. Deputados
(n. 0 138~A, de 1964, na CasÔ de origem),
que mantém o ato deríegatório, do Tri·
·bunal de Contas da' União, que recusou
registro a .contrato de emp~éstlmo, celebrado, em '21-5-63, entre a União Federal e o Govêrno do Estado da Bania, na
importância de· Cr$ 1.000.000,000, com
recursos provenientes da colocação de Le·
tras do Tesouro, tendo Pareceres favoráveis, sab n. 0 ' 213 e 214, 'de 1965, das
Comissões de. Constituição e J ustlça e
de Finanças.
A discussão do projeto foi encerrada em 30
de abril último.
Em votação.
O Sr. Eurico

Re~~ende:

Sr. Presidente, peço a palavra, para encaml·
nhor a votação.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Tem a palavra o nobre Senador,
O SR. EURICO' REZENDE:

(Para encaminhar a votação - Som revisão
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
presente rubrica do pauta corresponde à apre·

ll

!
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-87ciação de ato denegatórlo do Tribunal de Con·
tas do União incidente sôbre contrato de em·
préstimo. celebrada em maio de 1963, entre
a União Federal e a Govêrna da Bania, na lm·
portâncla de um bilhão de cruzeiros, com os
recursos provenientes da colocação de L.etras
do Tesouro.
. A matéria recebeu, perfilhando a opinião
da Câmara dos Deputados, pareceres das Co·
missões· de Constituição e Justiça e de Finan·
ças.
A proposição tem o seguinte texto:

"~ mantido. o ato denegatório .do. Tribunal de Contas da União que recusou re·
glstro a. contrato de empréstimo celebrado, em 21 de . maio de 1963,. entre o
União Federal e o Govêrno ,do Estada do
Bahla,_ na Importância de Cr$ .••....•
1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros)."
Um das argumentos da rejeiç6o do instrumento contratual residiu na circunstância de
não haver o entidade interessada, no caso o
Govêrno da Bahla, .apresentado plano de •opli·
cação daqueles estentórlcos recursos, em maio
de 1963, de um bilhão de cruzeiros. O fato
nos conduz à evocação daquele episódio, me·
lhor diriamos daquela sinfonia de realejo,
quando o eminente ex-Presidente Jónio Qua·
dros, . com a sua vocação andarilha, percorria
tóda a geografia do Brasil, e, através de reuniões freqüentes e numerosas, distrlbuia, com
os .impulsos do seu patriotismo e com a focl·
lidade da sua caneta presidencial, recursos
polpudos aos Estados e aos Municípios, entregando-lhes L.etras do Tesouro, vale dizer, di·
nhelro público ·pràtlcamente ao vivo.
Multas dessas L.etras do Tesouro, Sr. Presl·
dente, foram entregues às entidades públicas
beneflclórias, e usadas, Isto é, descontadas nos
estabelecimentos de crédito· e em organizações financeiras do Pais e do· estrangeiro.
Mas, de acôrdo com a L.el - especlficamente o Código de Contabilidade Pública da
União - êsses contratos eram submetlâos ao
Tribunal de Contas, E o Tribunal de. CÓ~tas
então, slstemàtlcamente, concluia que o Presidente do República da época agia em regime de pura e reiterada facilidade, inteira'
mente refugido do contençõo legal, porque é

elementar que, assinado um contrato de flnan·
ciamento,, êsse contrato só pode operar seus
efeitos e, por via de conseqUência, só pode ter
suo exeçução depois do registro no Côrte de
Contos da União. Mos. a velocidade, em ai·
guns casos até licenciosa, com que se procura·
vo atender à sofreguidão e às necessidades dos
governos estaduais, determinava .o pagamento
do dinheiro, isto é, o entrega dos titulas de
crédito, antes do exame do órgão contóbil- fe:
dera I.
O Tribunal de Contas da União, ao apreciar
êsses contratos, vem sistemàtlcamente negan·
do registro, caracterizando, então, a lnfroção
frontal ao Código de Contabilidade. E o Congresso Nacional, por sua vez, vem Igualmente,
de modo slstemótico, confirmando os atas .de·
negatórios do Tribunal de Contas a respeito
dos contratos.
Sr. Presidente, o Congresso Nacional vem-se
limitando o aprovar as decisões do Tribunal
de Contas, mas não me consta - pelo menos
na minha curto memória nesta . Coso - que
nem do Poder Executivo ou mesma do Trlbu·
no I de Contas .tenha partido qualquer gesta,
qualquer iniciativa em favor da instauração
do competente Inquérito, da implontaçéÍo da
necessória investigação e da conseqUente pro·
moção da responsabilidade civi I e da respon·
sabilidode.. penal.
Assim, Sr. Presidente, a ordem neste Pais
tem sido esta: pode-se praticar tôda sorte de
erosão no Código de Contabilidade Pública;
pode-se entregar recursos financeiras do União
o qualquer entidade sem o exame prévio do
Tribunal de. Contas, porque êste se limita ope·
nos a negar a registro, O Congresso, agindo
mecânicamente, exclusivamente no sentido me·
cânico, concorda com o Tribunal de Contas;
mas o Executivo, a Tribunal de Contas e a
Congresso Nacional, pela sua omissão, o que
têm feito é consagrar .e premiar o Impunidade reiterada, o cuja generolidade·nãa se·opõe,
sequer, uma exceção. ou solução de contlnui·
dade.
Oro: Sr. Presidente, que autoridade pode ter
o agente do Poder Público para punir um pobre
e pequeno funclonório público que deu um desfalque de trinta mil cruzeiros numa repartição,
se êsse mesmo Poder Público oferece o espe·

..
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-88tóculo - e pior do que Isso - o estimulo do
indiferentismo, quando são malbaratados bi·
lhões ·e bilhões de cruzeiros desta Noção afli·
to, que '.já estêve no precipfclo, no. caos e nas
cercanias do letalidade do equilíbrio social?
Sr; Presidente, · o Congresso preciso,'· nesse
terreno; de. ter c dinamismo à altura 'dó di·
mensão. dos· suas responSabilidades; · Aqui estó
uma ilicitude 'confessada, e confessado no dorso
de uma sangria caudalosa no erórló federal,
cifrada em um bilhão de cruzeiros. Nesta rnastl~
gação• neste glutanismo, nesta licenciosidade,
é apenas um detalhe, porque• se o pesquisador
se der ao trabalho de elaborar' uma estatistl·
ca ii resjleito da denegação· de contratos por
pcirte do Tribunal de Contas," ·de contratos
desta natureza·;' onde "houve malbaratamento
dos dinheiros públicos, chegaremos à altitude
de bilhões e bilhães de cruzeiros,· apraxlman·
da-se, em valor, até mesmo do ,orçamentei do
portentoso. Estado. de Séc Paulo. ,
Lembro, Sr. Presidente, :que o ex~chefe de
govêrno, titular de ·uma 'renúncia · tão sem
grandeza, quando se verificava· e se notava
que, no ·pessimismo 'que erifermava ·a ,Nação;
erci' a derradeira' esperança dêste · Pais, foi: ao
meu Estado e 16, também com multa fai:ilidci·
de, assinou· um contrato de outorga· di! milhões
e· milhões· de cruzefrosi 'mas; como .'bacharél
que sou, advogado criminal que· fui durante
muitos anos, devia conhecer e ·distinguir o. que
era Jfclto do que era iii cito, o que era legitimo
do que· era. temerórfo e, evitando que o Go·
vemador do meu Estado fôsse poro a cadela
mais tarde, aconselhei. a S; Ex.0 :· não negociar
uma Letra do Tesouro sequer, enquanto o ..'Trl·
bunal ·de Contas não . decidisse da .. legalidade
daquele ·contrato. Agi mal; Sr. Presidente; O
Govên1o do meu Estado não recebeu cqu"es
milhões,. os Governos de outros Estados rece·
beram milhões, ninguém foi para a . cadela,
ninguém vai para c cadeia, ninguém .vai , ser
Incomodado sequer por um oficial de justiço.
Mas o meu Estado, porque desejou, numa cau·
tela cconselhcdc por mim, não pisar a ln·
certeza das creias movediços, ficou orfonlzado daquelas benesses, daquelas facilidades,
com que o ex-Presidente do Repúblico procuro·
vo premiar o lnterêsse dos Estados e também
as suas dedicações eleitorais.

Sr. Presidente, perguntaria a V.. Ex.a, e
nesse sentido arguo uma questão de ordem, jó
que estamos na execução dos. objetivos e dos
grandes temas revoluclonórios: O ·Congresso
Nacional, ou melhor, o Senado Federal, ·vai
reconhecer que houve prótlca de um ata ilicl·
to, isto é, gastou-se um bilhão de cruzeiros
de modo ilegal. Se,· reconhecida a ilegalidade,
por via de conseqüência, o· mCIIbaratamento dos
dinheiros públicos, com .aprovação do ato do
Tribunal de Contas, vamos apenas exercitar
aqui o dever mecânica de votar, ou se V. Ex.a,
Presidente do Senado, e, mais do que isso, em
boa 'hora coiCicado na Presidência do Congresso Naciónal, ' vai · oficiar a quem' de · direito
para' ci'·conveniente e adequada apuração das
responsabilidades? Do"contrório, Sr: Presidente,
nós; data venla, não seremos um· poder dlnômico, não ·usaremos sequer â. faculdade :constitucional que se confere: a qualque~ 'do povo,
de apontar na :clínica ou ,na cirurgia, pouco
Importa,
as ' Óreas
podres
..do Pais. .. ,.
'
,,
.
'
'•

'

•'

0.

Mas, se V.: Ex. não encontrar na :sua sabe·
daria regimental; aliós mais do que ·consulta~
da .porque aplaudida, elementos poro dizer. ao
Poder. Executivo. que se: praticou. êsse. crime
contra o erório federal,. pediria que·:V, ··Ex. a;
então,. pelo, menos em atenção ao Senador que
o. admira, 'remetesse por ·cópia .. meu discurso .a
quem de direito, levando também a minha· rogativo ao Poder Executivo, no sentido de .que
êsse e. outros crimes congêneres não continuem
sendo estimulados e premiados pela maldição
da , Impunidade. (Multa Hmll

OSR.

PRESIDENTE !Moura Andrade):

Não cabe ao Senado .. Federal a providência
solicitado pelo nobre Senador Eurico Rezende,
uma .vez que; neste ~to, êle está funcionando
como Poder julgador .do decisão do, Tribunal
de .Contos. A matéria, a que S. Ex. a faz refe.
rêncla, deve ser .onaflsodo pelo próprio Poder
Executivo, em cujo Ministério da Fazendo e
Banco . do B~osil poderá encontrar elementos
indispensáveis poro as promoçães que julgue
necessários,. se fOr o caso.
Entretanto, o Presidência encaminhará o discurso do Sr. Senador Eurico Rezende ao MInistério do Fazendo, conforme S. Ex. 0 acabo de
pedir.
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A discussão do projeto foi encerrada em 30
de abril último.

Grato a V. Ex.
.
.

0• ·
.

Em votação .
Os Srs. Senadores que o aprovarn ·queiram
permanecer sentados. (Paula.)

. O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade): .
Em votação o projeto.
Os· Srs. Senadores que

o aprovam

queiram

p~rmanecer sentados. IPaun.l

:.: Estó aprovado. Vai à Comissão de Redaçãa.

Estó. aprovado. Vai à. Comissão de Red~ção:
,,

'

~-

'··

'

.

o seguinte o projeto aprovado:
'I

'·'

,

. PROJETO DI DECRETO LEGISLATIVO
'·'
H.0 153, DE 19U
IN.0 . 138-A, de 1964, na Casa de origem)
· Mantém o ato ·denegat6rlo do Trlbu·
nol de Cantai da União que l'lcuaou· ra·
glitro a contrato ' iii lmpreatlmci .Clll•
brada, em 21 de mala de· 1963, entre a
União Federal e 'a Gcivima da latada da
Bahla, na hnparttncla de Cr$ · . . . . . •.
.. 1.000.000.000.
O Congresso Nacional. decreta:
Art. 1.0 - ~ mantido o ato denegatóriÔ
da ·Tribunal de Contas da União 'que recusou
registro a contrato de empréstimo celebrâda,
em 21 dê mal~ de 1963/entre a União Federal· e o Govêmo do Estado da Bahlci, na
lmportdncla de· Cr$ ·1.000.000.000 (um bilhão
de cruzeiros).
·
·
Art. 2.0
contrórlo.

-

. ~ o seguinte· o projeto· apr~vadoi . .

'

Revogam-se as. disposições em
.'

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
'
N.0 155, DE , 964
IN. 0 195-A, de 1964, na Casa de origem)
Mantím decl1ão denegat6ria do Trlbu·
nil de Contai di União. da regl1tro do
contrato de compra 1 venda, firmada· entre
o Govirna braallelro e .a firma ~lmport
de Vanóvla.
· O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 ,;,;.. Fica rnantid~ a decisão d~ne
gÔtória do .Tribunal de Contas da Uniã~, praferida em sessão de 14 .de ·janeiro de 1964
e ·~onfl~madâ em sessão de 17 de 'in'arço de
1964, com relaçcSo ao contrato de compra
e venda. celebrado, em 9. de dezembro de
1962, ent~e o Govêrno brasileiro e. a' firma
M~tolmport' de. Varsóvia, emprê5a estatal da
Poldnla, pàra fornecimento .de colhedeiras. au:
tomotrlzes cio Ministério da Agricultura; parei
o efeito. de ser concedido o respectiva registro.
. Art. 2.•. - ~te Decreto Legislativo .entra
em vigor ~a data de, sua publicação•

O SR; PRESIDENTE IMau.a .Andrade):.
Item 3: ·

!:

. Votação, em turno único, do Projeto
-de Decreto Legislativo n.0 155, de 1964,
orlglnório da Cdmara dos Deputados
(n.0 195-A/ 64, na Casa de origem), que
mantém decisão do Tribunal de Contas
da União denegatórla de registro a C•1ntrato de compra e venda·, firmado entre
o Govêrno brasileiro e a firma Motolm· .
·port de Varsóvia, tendo Pereceres favoróvels sob números 215 e 216, de 1965,
das Comissões de Constituição e Justiça
c de Flnon;as.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item· 4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n.0 160, de ·1964,
orlglnórlo · da Câmara dos . Deputados
(n.0 171-A/64, na Caso de origem), que
mantém decisão deriegatórla do Tribunal
de 'Contas da União oo registro do contrato de empréstimo, no valor de Cr$ •..
300.000.000 (trezentos milhões de cruzeiros), celebrado entre a União Federal
e o Govêrno do Estado de Santa Catarina,
com recursos provenientes da colocação

.

.

-90de Letras do Tesouro, tendo Pareceres
favoróveis, sob números 217. e 218, de
1965, das Comissões de Constituição e
Justiça ede Finanças.
A discussão foi encer~ado o
do corrente.
Indago do nobre Senador Eurico Rezende se
deseja que no comunicação desta Presidência
ao Ministério da Fazenda sejam também feitas referências a êste projeto de decreto legislativo.

3

O Sr. Eurico .Rezende:
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação. ·

O SR .. PRESIDE!'4TE .(Moura Andrade!:
Tem o palavra ·o nobre Senador. Eurico Rezende, para encaminhar o votação.

· O SR. EURICO REZENDE: · . ·
·(Para encamlnhcu a votasãci - S.m revlaão
do orador.) Sr. Presidente, dizia eu, no primeiro encaminhamento de votação, que a .Impunidade estabelece o figura da · proliferação
dos crimes.
· Em maio de 1963 houve o malbaratamento
. de um bilhão de 'cruzeiros e, agora, V. Ex. 0
anuncia
votação do projeto, acolhendo ato
denegâtórlo 'do Tribunal de Contas da União,
apenta~do que foram gastós ileg~lmente trezentos milhões' de cruzeiros, em Santa .Catarina, através da entrega de colocação de Le~
tras do Tesouro,
.
·
Tinna eu, pois, razão, Sr. Presidente, quando dizia que a Ilicitude irrigava ·e cobria têda
a geografia do Brasil. Antes, a· Bahla; depois,
·Santa Catarina. Se analisarmos os arquivos da
Casa,· nas ' suas etapas vencidos
vincendas,
encontraremos esta constância de assaltos
conscientes ao Tesouro Nacional,' aa ·arrepio
da lei, no violentoção do Código de Contabilidade Pública e, o que é pior, não se podendo alegar sequer a· escusatlva ou· o minorante 'da boa-fé, assalto realizado com o consentimento .de Presidente da .República e aceitação de Governadores de Estado, na certeza
de . que estavam praticando uma ilegalidade
despudorada e licenciosa.
Sr. Presidente, deve-se realmente chegar à
conclusão de que, se a revolução redentora
atingiu a vórlos cantos, recantos e ângulos

a

e

.

desta Nação, antes assaltado, a incidência revolucionória está ainda num compasso de espero, relativamente a êsses contratos criminosamente assinados e delinqUentemente executados contra a Constituição e contra têdos os
leis, .inclusive as I!!IS da decência contábil.
Pois bem, Sr. Presidente, na rapidez de cinco
minutas, o Senado Federal verificou que esta
Noção foi · assaltada, conscientemente. assaltoda, de mó-fé assaltado, em um bilhão e tre- ·
zentas milhões de cruzeiros. E não me lembro
de ter .lido, em qualquer. jornal, ou de ter visto
em qualquer televisão, ou de ter escutado em
qualquer estação de ródlo, a notícia de que
haja sido Instaurado inquérito poro a promoção . de responsabilidade civil e penal em decorrênciã dessas ilicitudes reiteradas. Mas leio,
Sr. Pr~sidente, de vez em quando, a triste,
mas ,necessório noticia, de que pequenos funclonórios que, por·.clrcunstânclas e motivos que
não nos cabe. examinar, deram pequenos desfalques nas repartições do erórlo, foram, punidos com o apenamento capital da demissão, a
bem do serviço público, jogando-se os· seus
filhos na rua da miséria e as suas filhos, multÓs vêzes, nas veredas da prostituição. Mas
aquêles que assaltaram mais no alto e com
mais altitude e dimensãÓ se dão até ao luxo
de, por fêrça de lei, serem abjeto 'dos custosos
trabalhos pgrlamentares, percorrendo a prova
dos seus atas ilíciÍos as duas Casas do Congresso Nacional. E nada acontece· com essa
gente. Doi por que pedi a palavra, novamente,
e a pedirei tantas vêzes quantas necessórlas,
na dimensão do surgimento dos motivos, para
cumprir o meu dever e dor. mais ênfase e
melhor tênlca e dinamismo às minhas denúncias, que não desejo ver caldas aqui em cacos
pelo chão, na rô~idez de uma sessão parlamentar, mas erigidas em apêlo ao Sr. Presidente da República, para que mande apurar
êsses. fatos, punir os culpados e reaver, através da ação de ressarcimento, os bens do União
que foram jogados fora pelo descumprimento
da. lei e pela politica de Investimentos eleitorais.
Estó ai, Sr. Presidente, um desafio à Revolução Demacrótica: de um lado, a sua punição
caindo sôbre multo gente que roubou bastante
neste Pais, mas também sôbre multa gente
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miúda· que roubou pouco e que foi mergulhar
no sorvedouro da punição rigorosa e galopante.
Assim, s'r. Presidente, desejo que V. Ex.a
renieta também és te discurso à apreciação ·c,
sobretudo, à' honradez do ·• Sr. Presidente da
·República, (Multo. bem li
.

O Sr. Vlcinte Augusto:
Sr. Presidente, peço a palavra, para · encaminhar o votaç6o.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
Tem o palavra o nobre Senador•.

O SR; VICENTE AUGUSTO:
(floro encaminhar o· votação - Sem revisão
da orodar.l Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não estamos aqui para fazer a defesa .dos Governadores da Bahía e de. Santa Catarina, mas
acha que a. acusação genérica, formulada pelo
nobre Senador Eurico Rezende, não procede absolutamente.
Se nos dermos ao trabalho de ler o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, verificaremos que dêle consta o seguinte:

<u.l·

(Le~do.l
'.'A EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS
Dispositivo legal encarregoll uma Autarqllia denominada "Gabinete de Planejamento'' com sede na 'capital do Estado
e dlretomente subordinada ao Gover~a
dor, de executar ·o Plano de Metas do
Govêrno IPLAMEGl.
I

Superado a fase de organização administrativa, pôde o Gabinete do Plan~ja
mento iniciar a execução do Plano no
exerdcio de 1962, quando aplicou recursos da ordem de Cr$ 2.200.000.000
'(dois bilhões e duzentos milhões de cruzeiros).

o

Se o PLAMEG niio realizou
montante
de, obras que seria de se desejar, com os
recursos postos à sua disposiçiio, foi por
que sofreu, como todo e qualquer outro
empreendimento no Pais, o Impacto negativo do ,Processo inflaclonório,''.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, lembro-me
bem que em março de 1963, quando era Ministro da Fazenda o Sr. San Thiago Dantes, foi
expedido um decreto do Govêrno Fede.rÇJI regulando a concessão de empréstimos conipensatórlos aos Estados.
•
··

Como se vê, Sr. Presidente, no próprio processo consta a explicaçiio o respeito do assunto.
Q!lero, também, trazer ao conhecimento do
Senado que tive op~rtunidatle de acompanhar ·o Governador ·do Ceoró, Sr. Virgílio Tóvora, que veio também a' Brosllia pleitear um
empréstimo dessa natureza. Trouxemos tõda a , •
documentação, que foi apresentada. No Cearó,
temos também um plano de metas governamentais. O dinheiro foi aplicado tal como se
planificou. Não nos parecem justas as considerações do nobre Senad.or Eurico Rezende,
chamando os Governadores de. ladrões, pedindo
a intervençiio do Senado Federal, a fim de que
sejam chamados à responsabilidade os governantes estaduais. Sabemos perfeitamente que,
reaHzados tais empréstimos, o Ministério da
Fazendo dispõe de todos os meios poro chamar
à ordem os tomadores dêsses empréstimos.

Para o obtenção dêsses empréstimos, os Srs.
Governadores dos Estados eram obrigados o
apresentar a· documentação, inclusive um plano
de aplicação do empréstimo pretendido.

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
existem, nos "Estados, os Tribunais de Contas,
aos quais os Governadores apresentam a prestação de contas dos empréstimos recebidos.

liA recusa em aprêço fllndamenta-se na
inexistência do Plano de Aplicação a ser
elaborado pelo Poder Legislativo;' isto por·
que a Lei n. 0 3. 337, de 12 de dezembro
de 1957, no seu art. 2. 0 , § 2.0 , permitia
à. União firmar contrato desta natureza,
com a dispensa dessa formalidade; entretanto, o art. 66, da Lei 4.069, de 11
,de junho de 1962, revogou expressamente o §., 2. 0 s!lpramenclonodo, sujeitando,
por conseguinte, o entrega dos recursos à
prévia aprovação do plano em callso."

rl

No processo oro em discussão verificamos
o segllinte:

I

".
i
iI •:
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I

I

I

Usando do palavra como ora fazemos, queremos tão-somente fazer, de modo genérico,
como genérica fel a acusação, a defesa dos
Senhores Governadores de Estado. Não nos
passou. pela mente, longinquamente .embora, a
suposição de que algum Governador de Estada,
na Federação braslleirci, 'seja capaz de obter
um empréstimo do Govêrno Fedeiâl para' 'obras
públicas e colocar' odinheiro no b61so. ·
"

•

o,

I

. Por isso, achamos candtmtes, violentas mesmo, as considerações da nobre Senador Eurico
Rezende.
Cremos ~~e, a revolução Joi feita para restaurar. a império da. Lei e da Constituição, mas
não para' se canv.erter em junta, de sanções,
punindo indiscriminadamente a quem muitas
vêzes .cumpre seu dever. Sabemos que ·funcionários' humildes fora~ punidos, mult~s ~té lnjustamente. Mas cremos qu.e. ainda. não passou
a hora de os administradores· relapsos responderem perante as· autoridades·' competentes. Se
as Tribunais de--Contos dos Estados, se Cl Ministério da Fazenda apurcir que na verdade há
governadores que· dilapidarcim''dinheiros públicas, então; sim, .êsses deverão ser chamados
à. responsabilidade . pelo órgão competente, .de
ocôrdo . com .a Carta ,.Constitucional de .cada
unidad~ do Federação 'brasi hil ra. o q~e não se
concebe. é que numa .Casa como esta, da prudência
da serenid~de, estej~mos CÍqul a .
acusar indiscriminadamente. Governadores de
Estado, entre os. quais um que eu conheço; o
Sr. Lamento Júnior, da Bahia .. ' E eu a acho
incapaz da prática do crime q~e lhe atribui
o nobre Sen.c:'dor pelo Espl rito Santo. ·

I

,I

iI·
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· O Sr. Eurico Rei:ende: ,
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V. Ex~ â permite um aparte?
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O SR. VICENTE AUGUSTO:
.

Com
muito prazer..
.
.

O Sr. Eurico Rezende:
Quero dizer o V. Ex. a que eu, absolutanão generalizei. Examinei dois casos
especfficos, apenas, constantes da pauta dos
nossos trabalhos de. hoje. E afirmei que coses
como êstes existem vários, muitos, bastando
que se faça, o êsse respeita, uma pesquisa
nos arquivos do Caso. Não poderio, de modo
mente~

nenhum, generalizar, porque deve haver contratos que tiveram sua execução realizada só
depois do regis~ro pelo Tribunal de Contos, mos
eu acuso aquêles que. foram executados sem
o. ·' alvará
prévio . do Tribunal de Contas:
'
.
O SR. VICENTE AUGUSTO: ·

1

V. Ex. a há de convir que os emprl!stlmas
são efetuados entre duas portes; a que dó o
dinheiro e a que recebe~ depois é.que o can~
trato vai submetido ao Tribunal de Contas.
O qu~ houve no caSCI f~i à' f~lta d~ uma
formalidade' pracessual1 · segundo diz o próprio parecer da Comissão de Constituição · e
Justiça, transcrevendo .. Uma Ú1formciÇão do
próPrio Tribunal · de · Contas. Mas, segundo
estamos 'verificando .no momento, o próprio
Gcivernodor· •de Santa Catarina aduz 'explicações suficientes e que comprovam'que'S; Ex.a,
na · realidade, fêz ·aplicação·, do numerário re·
cebido;
O Sr. Eurico Rezende:

:1 ··p;

·-

' V. Ex.~ traz . a palavra do Governador de
Santa Catarina, dizend() ~ue f~z .a aplicação
legal, mas o Senado, o Congresso Nacional, inclina-se pela palavra da Tribunal de Co~tas.
V; Ex. 0 ·traz a 'palavra de· uma parte/Interessada; o Senado apóia 'a Palavra de' um' órgão,
que· é •o TribUnal de Contas.

OSR.

VICIÍNTE, AUGUSTO: .

·Quando usamos da' palavra não 'foi para defender, r\o ·coso em espécie, o. Governador do
Estado de Santa Catarina. O ·que acontece é
que a decisão denegatória do Tribunal de
Contas é· pela falta de ·uma formalidade processual; mas a simples falta dessa formalidade
não Implica. . . ':' ·
·O· Sr. Eurico Rez.nde:

v:

Sabe
Ex. a qual é essa formalidade? ~ o
Plana de Aplicação. Não é simples, não; éuinà
formalidade substancial, porque, ai, o Tribunal
de Contas quer saber coma vol ser empregado
o dinheiro.
O SR. VICENTE AUGUSTO:

Está certo, mos o Tribunal de Contas exige
a formalidade - a Piano de Aplicação.

I
I
p
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t!t importantissimo.
O SR. VICENTE AUGUSTO:
Mas 'entre a falta da Plano de Aplicação,
formalidade processual para o registro pelo
. egrégio Tribunal de Contas· da União, e a
acusação de. que os Governadores são ladrões,
apoderam·se indebltamente dos dinheiros públicos; vai uma · grande· diferença. Embora
havendo a falta. do Plano de Aplicação, o di·
nheirc> pade ter.sido honesta e criteriosamente
aplicado.
·
O ,Sr. Eurloo Rlnnde:
· Jurista brilhante que é, V. Ex.0 sabe que,
quando·· se descumpre uma formalidade essencial da lei, a conclusão é de ato iliclto.
O. SR. VICENTE AUGUSTO:
Quando se toma um empréstimo, quem recebe o .dinheiro faz a.· aplicação de ·acôrdo com
as· .conveniências e os .interêsses' da entidade
a que o mesmo se destina. No casa, pode ter
havido a falta do: Plano de Aplicação, mas o
dinheiro pode ter sido criteriosa e honestamente . aplicado. Esta argumentação não é. para
que o, Senado negue a decisão do Tribunal de
Contas da: Uniélo, mas para ,defender os Senhores · Gavemadares da • acusação genérica,.
que· reputamos injusta,. que .o .nobre represen•
tante .do Espirita Santo, Senador Eurico .Rezende, lança contra, as dirigentes das Unidades
da · Federação.
' O Sr. Eurico Rlzende:
Permite V.

Ex . a um aparte?

O SR. PRESIDitoiTI !Moura Androdtl:
(Fazendo aoar ~. campai~h01.l Lembro o nobre Senador Eurico Rezende de que· em encamh'lhamento de 'votação não são permitidos
apartes. A Presidência os tem tolerado, mas
precisa lembrar a V. Ex.0 êsse dispgsltivo regi"·
mentai. ··
'O Sr: Eurico Rezend~:
Eu já sabia, mas estava estimulado pela
liberalidade da Mesa. Peço escusas o V. Ex. 0 ,
que me retiro o prazer cativante e honroso de
oportear o eminente Senado~ pelo Ceará.

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Diante destas explicações, Sr. Presidente,
consideramos dispensável, se me permite o nobre Senador pelo Espi ritô Santo, o envio do
seu discursa oo ·chefe do Poder Executivo,
porque êsse lembrete. dó a entender que o .Poder Executivo. não está atento no cumprimento
dos seus · deveres legais, não está · atento no
exerci cio. das atribuições que lhe confere a
Constituição .Federal; Ademais; num Pais como
o nosso, em que os Govemadores dos Estados
vivem de pires na· mão solicitando o auxilio
do Govêmo Federal, nélo é· de se, acusar. o Gavêmo central quando faz empréstimo dessa .
natureza. Sabemos que os Estadas têm sofrido muito, e jó agora se fala numa nova discriminação de 'rendas em que o Govêrno Fe~
derai é .quem vai arrecadar os i_mpostos e• fazer
a .redistribuição entre os Estados da Federação.
Ora, Sr. Presidente, os Estados, notadamente aquêies pobres, como . são os do Nordeste Brasileiro, não poderão sobreviver sem a
cooperação do Govêrno .Federal. Num caso, do
qual temos conhecimento pessoal - como a
do Ceará - , de empréstimo .compensatório
igual. aos dois que oro apreciamos, temos certeza de que a Governador do Estado recebeu
o dinheiro, aplicando-o criteriosa e honesta·
mente. No meu entender, aliás; terão os .demais .Govemadores.agida desta mesma forma.
Assim, vim. à tribuna, apenas; paro expor
nosso pensamento a respeito, pois grave é a
acusação do' nobre Senador Eurico Rezende.
S. Ex.a entende que a simples. falta de forma~ ' · ·
lidade processual Implica no abuso, por parte
das Governadores, na aplicação ,dos dinheiros
públicos. A presunção é de que as Governadores dos Estados, escolhidos livre· ·soberanamente pelo povo, estão à altura da Investidura.
Portanto, Sr. Presidente e Senhores Senadores, achamos oportuno - e obedecendo a um
dever de consciência ' - repelir tal acusação.
Ademais, entendemos. que, no Brasil,. não existem Governadores como os descritos, 'de forma
grav~ e violenta, pelo nobre Senador Eurico
Rezende. (Multo bem! Muito bem!)

e

· O Sr. Attíllo Fontano:
Sr. Presidente, peço o palavra, poro encaminhar a votação.

94O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

\

..

Tem a palavra o nobre Senador Attillo Fon·
tona.
.
O SR. ATTILIO FONTANA:
(Para encaminhar a votasão. Sem reviaão do
oJador.l Sr. Presidente e Srs. Senadores, escutei
atentamente as .considerações feitas pelos ora·
dores que me antecederam sôbre o projeto da
Congresso Nacional, que mantém decisão de·
negatório do Tribunal de Contas· da União ao
registro de contrata de empréstimo de Cr$ •.•
300.000.000, celebrado entre a União Federal
e o Govêmo de Santa Catarina, e conclui que
a simples falta de formalidade para legalizar
o oto não deveria propriamente importar· em·
ata denegatório. para .. o empréstimo. Devemos
considerar a situação. que' a .Pais atravessa.
A ·inflação tem. devorada os recursos dos .governas estaduais e municipais. Enquanto o Go·
vêrna da União·· tem a seu dispor a emissão
de 'papel-moeda para cobrir o deficit de gran·
des despesas; o mesmo não acontece com os
governos estoduais e municipais. Dai as difi·
culdades imensas que ara enfrentam, levando·
os, quase freqüentemente, a pedir, de chapéu
na mão, auxilio ao Govêrno Federal, a fim de
poderem manter o serviço público, o funcia·
namento da ;máquina administrativa.
Comete-se, portanto, uma injustiça ao se negar aos governos dos Estados· o· auxilio que
mendigam para manter o seu trabalho, a seu
govêrno.
. Com referência ao Govêrno de Santa Catarina, cuja organização é modelar, com um plano de metas executado, julgado e apreciado
pelo próprio Tribunal de Contas do. Estado de
Santa Catarina, o empréstimo de Cr$ ..... .
300.000,000, certamente, foi multo bem aplicado. Aquêle Govêrno, realmente, tem-se esforçado. Apesar da inflação, das dificuldades
financeiras, conseguiu realizar administração
proveitosa de desenvolvimento para a Estado,
principalmente no setor da energia elétrica,
da educação, do fomento à produção.
~ de se lamentar, conseqüentemente, que o
Tribunal de Contas da União tenha denegado
a aprovação do insignificante empréstimo de
Cr$ 300.000.000.
Apreciado, no entanto, o assunto pelos doutos Comissões técnicos, não temos outro re-

curso senão esperar que o Tribunal de Contas
da União não continue exorbitando de suas
atribuições. Que procure ser mais humano I
considerando as razões aqui expostas. A · inflação atinge todos os setores da Nação brasileira. O critério adotado pelo Tribunal deveria, pois, ser outro,· deveria ser o de exlgir .a
satisfação e a formalidade aos q~e possam,
eventualmente, furtar, para tornar legal o ato
do empréstimo aos Estados, e não simplesmente denegar, como no caso de Unidades federativas que te.rão de restituir importâncias..
Todos sabemos que os Estados, nessa contingência, não podem restituir à Nação, ao
Tesouro Nacional os empréstimos, dada a 'sua
precária situação financeira. Temos o exemplo do Govêmo da União, que, com referência aos Municipios, não .cumpre a lei que determina a restituição de uma . percentagem
sôbre a arrecadação dos· impostos de renda e
de consumo.
Ainda .hó pouco aprovado pelo Congresso,
foi à sanção presidencial projeto de lei que determina o pagamento de duodécimos, aos Municlpios, da coto-parte dos Impostos de renda
·; ·
e de consumo.
Nestas condições, devemos lamentar que tais
medidos sejam odotadas, deixando-se, ·no entonto, os Munlcipios em· situação de penúria· e
dificuldades;. ~stes, não recebendo· as cotaspartes que a União lhes deve pela própria
Constituição, ficam sem ter para quem apelar.
56 teriam amparo em tribunal que pudesse
julgar os atas da Poder Executivo, visto não
estar cumprindo o que dispõe a própria Constituição Federal, isto é, que aos Munlcipias deve
ser entregue. anualmente a cota'parte dos Impostos .de renda e de. consumo.
Estamos observando, neste momento, dois
pesos e duas medidas: procura a União retirar
todos os recursos dos contribuintes e, no entanto, não paga aos Municípios.
O Sr. Faria T.avarea:
Permite V. Ex. 0 um aparte? (Assentimento
do orador.) Desej'o acrescentar aos argumentos de V. Ex. 0 , ainda; a referente ao não-pagamento do impôsta territorial, que foi tamodo aos Estados e passou para os Municípios,
e a União, que tem obrigação de recolhê-lo,
ainda não o fêz no corrente exercido.
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Muito grato pelo aparte do nobre Senador.
Inúmeros telegramas e cartas nas têm sida
encaminhadas par prefeitos municipais, todos
êles protestando a respeita da falta de cum··
primento, de parte do Govêrno da União, das
compromissos que tem para com os Municl •
pias do interior do nossa Pais.
O Sr. Vicente Auguato:
Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. ATTILIO FONTANA:
Com todo o prazer.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Não pode ocorrer apartes no encaminha·
menta de votação. L.embro aos Srs. Senadores
o dispositivo regimental.
O SR. ATTILIO FONTANA:
L.amento, Sr. Presidente, que problema como
êste, de tal importância, não possa, pelo pró·
prio Regimento Interno, ser debatido. Mas o
faremos em outra ocasião.
No entanto, queremos declarar que discordamos da orientação do Tribunal de Contas
da União e esperamos que,· no futura, critério
mais elevado seja encontrado para a decisão
de tão importantes matérias. !Multo bem!l
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Em votaçéio o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pauaa.l
Está aprovado, contra os votos dos Srs. Senadores Vicente Augusto e Attrlio Fontano.
A matéria vai à Comissão de Redação.
t o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 160, DE 1964 .

I.

I"
I

IN. 0 171-A/64, na Casa de origem)
Mantém deciaão denegatórla do Trl·
bunal de Conto• da União ao reglatra da
contrato de empréatlmo, na valar de
Cr$ 300. 000. 000 (trezentos mllhãea de
cruzeii'Oa), celebrado entre a ...União Fe·
dera I e o Gov4irno do latada'" éle Santa
Catarina, com recuraoa proVllnientea da
colocação de Letras do Tesouro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É mantido o ato do Tribunal
de Contas da União que denegou registro ao

contrato .de empréstimo, no valor de Cr$ .. , .
300. 000 . 000 (trezentos milhões de cruzei·
rosl1 celebrado, em 1O de maio de 1963, en·
tre a União Federal e a Govêrno do Estado de
Santa Catarina (Processo MF. 103.299/63),
com recursos provenientes. da· colocação de L.etras. do Tesouro.
Art. 2.0 ~ste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0
contrário.

-

Revogam-se as dispo~ições em

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item S:
Votação, em turn~ un1co, do Projeta
de Decreto Legislativo n.0 162, de 1964,
originário da Cómaro dos Deputados
(n; 0 167-A/64, na Casa de origem), que
mantém decisão do Tribunal de Contos
da União denegatária de registro a contrata celebrada entre o Ministério da
Marinhei e a firma "Caixas Registradoras
Natianai S.A.", para a serViço de conservação de máquinas de contabilidade, tendo Pareceres favoráveis, sob números 272
. e 273, de 1965, das Comissões de Cons·
tituição e Justiça e de Finanças.
. O projeto teve sua discussão encerrada no
dia 3.
Em votação.
O Sr•. Eurico Rezende:
~r. Presidente, peça a palavra, para enca:
minhar a votação,

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende,. para encaminhar a votação. ·
O SR. EURICO REZENDE:
!Para encaminhar a votação. Sem reviaãa
do orador.) Sr. Presidente, releve o Plenário e,
sobretudo, a idade provecta dos Srs. Senodo.res,
a insistência em manter o inquilinato da tribüno. Mos há necessidade de se focalizar êste
projeto, para se fixar o diferença de menta·
lidade.
Nos outros casos, os eminentes governadores
receberam os L.etros do Tesouro, descontaram·
nas e Investiram o dinheiro.
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de se presumir que o Investimento foi adequa·
do só poderá ter o seu desate OLI' inquérito, se
fôr apurado, porql.le violada a lei - principal·
mente a lei contábil, .que é um dos diplomas
de maior sensibilidade na .defesa do erário a presunção de. qLie houve ato IHclto,· cabe ao
agente do. poder pública Indiciado provar, cen·
til por centil, .a· honesta aplicação, do dinheiro
público, 1':-!ão pode, de. modo algum, a nosso
ver, o Parlamento funclónar como órgão de
defesa a priori. Pode o Parlamento funcionar
como órgão de acusaÇão nestircaso; porque·há
peças de acusaçêjo, que são as decisões . do Tri·
bunol de Contas, afirmando que a Constitui·
ção, o Código de 'Contabilidade Pública foram
desrespeitados.
·
.,
''

Mas vê V. Ex. 0 , no item 5 da· pauta:

"M~ntendo decisão do 'Tribunal de· Con·
tas da União denegatóiia de registro a
contrato celebrado entre
Ministério do
Marinha. a'. firma '~Caixas Reglstr~doras
NationÇJJ'S.A."; pará o serviço de i:anser·
vàção de máquinas de contabilidade."

o

e

'

'

1.;·:,··

.. '

Feito êste cant~ata, a ·Ministério· da Marl·
nha não a executou, não entregou dinheiro,
isto é, não abriu as .arcas do Jesauro para essa
firma contratante, respeitou a lei e não perml·
tlu o dispêndio de dinheiros públicos antes
do julgamento do Tribunal de Contas da
União. Nesse caso, não ·houve execução con·
tratual e, por .Isso mesmo, não houve emprigo
ilegal dos dinheiros públicos. O .contrato teve
seu registro r~cusado. Houve, portanto, ,o oca·
tamento solene e" Integral de·' todos' os 'requl·
si tos e exigências da Lei Maior ~ · da Lei Me·
nor. Dai compreenderão ·os Srs. Senadores do
Sul e do Norte que. não,.estou a.rgumentando
em regime de. prevenção ~· não .estoLI gene·
rallzando. Ao contrário, citei dois casos espe·
ciflcos para acusar e. estou destaca.né:Jo "um
coso específico de congêneres ·para defender
e para louvar.

o

Ora, se o Ministério da Marinha .não dre·
nou os recursos previstos no contrato antes do
exame do Tribunal de Contas, por que então
aqLiêles i IListres Governadores não procederam
da mesmo formo?

Temos, entéio, Sr: Presidente, na paLita dos
nossos trabalhos, até aqui, dois atas llrcltos
praticados por Presidentes da República, e ·por
Governadores, e um ato licito, legitimo, acau.telatórlo, solenemente legal, praticado pelo
Ministério da Marinha.
.,·
· Vê-se, Sr. Presidente, que é multo fácil ·o
cumprimento das leis,' principalmente quando
são Interessados Governadores de Estados que,
no ato cerimonioso da investidura, assumem
o compromisso . não só de promover a bem·
estar de seu Estado, mas do respeito, do. oca·
tamento à Constituição e às .leis. . . .

· t llsse o texto que se contém, embora com
polavros. dlfer.entes, em todos. os· Instrumentos
de compromisso no ato .da assunç~o gover·
na mental .
:,',:•.
Sr.. Presidente, ·lamento' não ter que tirar
Lima palavra sequer das considerações que teci
em ·tôrno dos . dois contratos repudiados· pela
lei. E, repito, não em decorrência do desatendimento de mera formalidade, mas de formalidade ·essencial, visceral, sem. possibilidade de
convalescença, que .é, no caso, a ausincla do
Plano ·de •Aplicação;

ele Carvalho:

c)' Sr~ Aloyalo

Permlie V. E~.a um aparté?

. O SR. EURICO REZENDE:
',''',,I

Com prazer.

, .O Sr. Aloy1ia ele Carvalho:
Plano que deveria ser feito pelo Legislativo
e que não se ·fêz nunca.

O. SR; EURICO REZENDI:
'

.

'

'

'

Não. Parece-me 'que houve; nos debates
aqui travados, menção a uma lei que ·regula
êsses empréstimos . compensatórios, estabelecendo que a entrega deis recursos previstos nos
contratos só se dará mediante a apresentação
do Piano •de Aplicação. ·
Então, dizia eu,' eminente Senador Aloyslo
de Carvalho, que isso não é mera forll)alldade,
é formalidade· fLindamental, é formalidade lrreverslvel, ·de atendimento Imperioso,· porque no
Plana de Aplicação ·é que a Poder Executivo,
ao assinar o contrato, e o Tribunal de Contas, ao examinar sua legalidade, vão ter a cer-

~l
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teza ou não do adequado e legal emprêgo· dos
dinheiros públicos.
· Dizia eu, então,
que nesse caso do Item
,.,.,
'
da pauta, a entidade, o primeiro contratante, ,que foi o Ministério da Marinha, agiu
com cautela e .com respeito· absoluto à lei; não
entr~gou dinheiro, · não adiantou r~cursos' .~
fl~ma; aguardou o pronunciamento· do Tribunal d~ . Coritás. Denegado o registro do cont~Ôt~, •~ . C~ngresso Nacional estó ve;lflcando
qu'e; neste caso, não houve aplicação ilegaldcis
dln.helr~s públicos, pelo 'simples· fato de não
I'•·
·,
.
'•
.
' .
ter havido aplicação dêsses dinheiros.
. Assim, Sr. Presidente, a seqUência da pauta
vai-nos oferecendo .elementos de convicÇão 'e
de .. cobertura para as aflrmatl~as
dénúncl~s
que fazemos, no sentido de ,O,!le não tem havl.·
do .a menor . Investigação,. quando ocorre .. a
hipótese de o Tribunal de 'contas afirmar ao
Congresso Nacional e à' Nação 'qu~ houve
desrespeito ao. Códig~;>. de. Contabilidâde Pública.
· Eu disse - e repito: quando se Infringe a
lel, a ,presunção é da .existência de at~ Ilicito.
lssa, . argumentando. , na seara da aplicação
do~ dinheiros' p~bÍic~s.
.
.

s··

I

, '

,

:•

e

f

'

'·''

'

•

•

'

. Caberó, então, à entidade ou à .. pessoa. Indiciada defender-se no campo penal ou .no cl,
vil, exculpando~se ou minorando .a sua.. responsabilidade,: tornando o delito. em., dimensão
me.nor.. :·. .·,::
Assim, Sr. ' Presidente, . folgo em verificar
que não, 116 generalidade,, nem. falei •em generalida'de; Hó exceçães honrosas
a· êsse r~s
pelto,•destaco a. conduta do. Ministério da Ma•
rlnha,' que cumpriu fielmente os preceitos legais. (Multo bem!)
' .. -

e,

O Sr. VIcente Augulto:
. '
'
,,
'
Sr. Presidente,. peço a palavra, ,para encaminhar. a ,votação.
·'

O SR. PRESIDENTE !Mouro Androdel:
Tem a palavra o nobre' Senador. ·
O SR. VICENTE AUGUSTO:

•·

(Para encaminhar a votação. Não foi re•
visto pelo orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o item 5 da Ordem do Dia é multo diferente dos dois outros que tivemos oportunidade de discutir.

No caso da Bahia e no de Santa· Catarina,
o que se discutiu foram os empréstimos de um
bilhão e o de trezentos .milhões de cruzeiros,
respectivamente, feitos pelo Govêrno Federal
àquelas unidades federados.
O .Item 5 da pauta trata da decisão denegatório do Tribunal de. Contas relativa ao
contrato celebrado .entrt: o Ministério da ,Marinha e a firma "Caixas Registradoras -Nationai . S.A.".
Ora, Sr. Presidente, além. disso. hó ·uma .. desiguoldade de tratamento de parte do egréglc
Tribunal de Cantas . da União. ·
No casa da Marinha, aquela colenda Côrte
converteu o processa em diligência,. a fim· de
que fôssem supridas falhas e omissões conti·
das nos seguintes Itens:

"1.0 ) o despesa, além de abranger perlodo anterior à dota de registro do contrato, foi fixado em Cr$ 50.700, !JO Invés de
Cr$ 49,700; nos têrmps da disposto no
clóusula primeira;
2. 0 ) não. foi feito por certidão o provo de
quitação com o impôsto de renda do flr~
mo Interessada;,
3.•1 não ficou. provada o condição de DIreter-Gerente . da contratante, por . parte
do Sr. Horóclo Gonzoles Relmundls."
Oro, Sr; Presidente, como estamos venda;
trata-se de um contrato firmado' entre o MInistério da Marinho e uma firma fornecedora
de material 'àquela Secretaria de· Estado.
' Nos dois casos anteriores el·am empréstimos
feitos pelo Govêrno Federal a Estados da Federação brasileira, empréstimos feitos de acôrdo com decreto de março de 1963, salvo en~
gano,' quando era Ministro da Fazenda ·ó Sr.
San Thlago Dantas - empréstimos compensatórios concedidos ·mediante apresentação ·de
documentos e exigências outrcis, 'entre as
quaIs a de não ser destinada nenhuma de suas
partes a pagamento de pessoal, acompanhado
da compromisso ta'mbém assumido ··pelo·· Govê'rno do Estado de não elevar os venCimentos
dos seus servidores.
Sr. Presidente, quando pedimos a palavra,
foi para defender os Governadores dos Estados
da acusação genérica feita pelo nobre representante do Estado do Espfrlto Santo, quando

:';:
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atribuições, devia pedir ao Gavêrno da República a Instauração do· processa ·para apurar
responsabilidades de difapidadares das dinheiros públicos.
Esses empréstimos; concedidos pela União
aos Estados, eram destinados à realização .de
obras e serviços públicos. Essas obras e serviviços são matericilmente vlsiveis, segundo
creio, e poderão ser comprovados pelo agente
fiscalizador da Administração Pública. A decisão denegatória do Tribunal de Contas da União, dizfamos hó pouco e agora repetimos, não Importa em declarar que os Governadores dos Estados .tenham cometido ilfclto
penal.
O Sr. Slgefredo Pacheco:
Pode V. Ex.a acrescentar que o Governador
do. Piauí é honesto e empregou bem todos os
dinheiros públicos.·

O SR.· VICENTE AUGUSTO:
Grato a V. Ex. 0 •
O que houve, Srs. Senadores, como dissemos e agora repetimos, foi a falta de uma simples formaÚdade processual, Isto é, a falta de
apresentação do Plano de Aplicação exigido
pela egrégia Côrte de Contas da União. Isto,
repetimos, não importa, de parte das governadores, em lnfração penal. O dinheiro público
foi recebido, constava do empréstimo. e acredito
que as Assembléias Legislativas, .como fêz a
do Cearó, tenham votado uma .. lei autorizando
o governador a aplicar a Importância, resul~
tente dêsse empréstimo, . num plano previamente estabelecido. No Cearó,. temos a Superintendência do Desenvolvimento Econâmlca e
Cultural, SUDEC, feita à Imagem. e semelhan~
ça da SUDENE, e, graças a .êsse órgão autórqulcô, o govêrno do Estado hó podida reaUzar
muito em beneficio da caletividade cearense.
Por entender, Srs. Senadores, que o caso dos
demais Estados seja idêntico ao. do Cearó,
assumimos esta tribuna, repisamos esta declaração para defender os chefes de executivos
estaduais da acusação de dilapidadores dos. dinheiros públicos.
O Sr. Antônio Balbino:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

·O SR. VICENTE AUGUSTO:
Com prazer.

O Sr. Ant6nia Balblno:
Agora, estou tomando conhecimento do
assunto, de acôrdo com os esclarecimentos trazidos por V. Ex. 0 à Casa. Se não ·me engano,
hó, nesta lei a qüe se refere o Tribunal de
Contas para negar a registro dêsses contratos
de ·empréstimos feitos aos Estados, um dispositl~o· de caróter de exceção, enquanto o Congresso não aprova o plano que seria uni· pressuposto do concessão dessa ajudo, permltln~
do ao Govêrno Federal conceder auxilias até
um lfmlte predeterminado, em têrmos percentuais, desde que êsse auxrlio se destinasse a
providências capazes de ajudar um processo· de
contenção do ritmo inflaclonórlo. E, se me
nãÓ enganei, numa das reuniões de Governadores, 'ouvi o Professor San Thiago· Dentas sus~
tentar, com multa procedência, a tese · pela
qual o Govêrno Federal enveredou,· passando,
em seguida, a examinar concretamente a
co~cessão dêsses · diversos empréstimos pela
Govêrno Federal, independentemente do plana
que o · Congresso aprovasse au julgasse por
bem Ódotar, dispondo de determinadas parce~
las dessas Letras do· Tesouro,·. para que as Estados desenvolvessem, por exemplo, um plano de' sentido econômlco. Com Isso o Govêrno Federal estaria convocando os Estados a
·ajudó-lo, como seus Delegados, na tarefa de
combater o· processo lnflaclonórlo. E ai- a autorização do Govêrno Federal para a utilização
dêsses recursos seria legal. Na base disso, se
me não engano, foi. elaborada um decreto executivo pelo <:;ovêrno Federal. Em .seguida, os
Estados Interessados: obtiveram, sem exceção,
autorização, das suas. assembléias legislativas
para negociar êsses empréstimos, e êsses. em.préstlmos foram concedidos. De modo que
V. Ex. 0 diz, com multa razão, que ai não se
trata absolutamente de violação• de nenhuma
clóusula essencial e, muito menos, de um ato
qiJe importe em -desdouro para qualquer das
partes contratantes,_ Quol)do muito, o Tribunal
de Contas, d.entro do âmbito de sua competência, limltarJdo-se a· ~preciar, com rigor, os aspectos for;'Tlals do pracesr.o, chegou à conclusão de denegar o registro, porque entendia
que, dentro de seu critério, teria que se ater
às Unhes formais, às considercçõcs de ordem
formal. Mas aqui, nesta Cosa, somos uma ar-

•
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dem polftlca, Institucionalmente palftica; de·
vemos analisar êsses problemas, não, apenas,
pelo aspecto formal, mas tendo em vista, inclusive, a nossa capacidade de julgamento polftico de examinar para que se destinaram
êsses recursos; se realmente essas assembléias
legislativas autorizaram os empréstimos, se
foram entregues pelo poder público federal,
estadual e se os Estados deram aplicação condigna, condizente a êsses recursos autorizados.
Dentro dessas linhas, com nossa capacidade
de poder polftlco, não temos apenas a direito,
mas o dever de suprir essas deficiências de
caráter formal e sanar essa mera Irregularidade, para que não pairem dúvidas. Sou Insuspeito porque, em relação a meu Estado, êsses
recursos se destinaram a um · Governador de
quem sou adversário, mas por cuja lisura e
honestidade dou meu testemunho sem nenhum
constrangimento. ~ realmente extravagante o
que vai acontecer aqui. Porque à sistemática
recusa ou aceitação da decisão do Tribunal
de Contas nesses casos, em que vai implicar?
Vai implicar ern deixarmos a descoberto, num
ambiente de profunda desconfiança e de ~us
pelção, a lisura da aplicação, da utilização
dêsses recursos diante de um fato consumado.
A União, realmente, não pode recuperar êsse
dinheiro. E os Governadores que lançaram
mão, em beneficio de seus Estados, de recursos
obtidos num empréstimo regular, · pelo menos
para o julgamento dêles, não praticaram nenhum ato llicita. V. Ex. 0 está abordando êsse
problema sob o aspecto que não o da legalidade formal, mas o da nossa presença politica, do nosso dever politico, num assunto de
multa gravidade. Entendo que o Senado deveria considerá-lo, partindo de outros pressupostos, quais os que resultam da orientação de
V. Ex. 0 •

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Muito grato a V. Ex. 0 pela brilhante contribuição que nos prestou.
Ora, Sr. Presidente, em març~'···de 1963,
como frisei há pouco, foi expedido êsse· decreto regulamentando a· concessão dos empréstimos compensatórios.
Lernbro·me bem de que uma das exigências era a de que as Letras do Tesouro não se-

riam entregues
seria feita pelo
descontadas os
dôr receberia. a
empréstimo.

aos Governadores. A colocação
próprio Ministério do Fazenda,
juros respectivos, e o GovernaImportância correspondente ao

Essa providência - segundo creio foi
adotada para evitar negociatas em · tôrno das
Letras do Tesouro. Nesse ponto, houve tôda a
cautela do legislador, quando regulamentou a
concessão das empréstimos compensatórios, e
houve também tôda prudência na realização
··
"
dos empréstimos.
Ora, Sr. Presidente e . Srs. Senadores, sabemos que o Govêrno Federal. descumpre - é
quase regra - as suas obrigações .. em relação aos Estados e aos Municípios. Em 1964,
por exemplo, não foram pagas aos Munlciplos
as cotas dos Impostos de renda .. e de consumo.
Já agora se fala em nova discriminação de
renda, através de emenda constitucional. Isso
vai criar situação cada vez mais grave
difíci.l para as Unidades da. Federação brasih;ira,
que ficarão dependentes da amizade, do prestigio dos Governadores perante o Govêrno
·· ··
central.

e

A Federação está desfigurado e não somos
nós, aqui no Senado, que vamos acoimar de
ladrões, de dilapidadores dos dinheiros públicos as Governadores de Estado, pela simples
falta de uma formálidade processual. O que
importa, no caso, é o recebimento do dinheiro
e a conseqüente aplicação do numerário recebl~o.

. O Sr. Jo1é Gulomard:
Permite-me V. Ex.~ um aparte? CAa~entl
menta da arador,) Disse multo bem. V. Ex. 0

-

o Senado é uma Casa tipicamente dos Estados. Por conseguinte, cabe-nos o zêlo para que
ela possa cumprir esta missão, de ser uma
Casa em que os Estados são todos iguais e
estão representados condignamente.-

0 SR. VICENTE AUGUSTO:
Perdoe-me o nobre Senador Eurico Rezende
que, qual Javé redivivo, velo a esta Casa poro
formular acusações gravisslmas contra os Go·
vernodores estaduais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O .SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores qu'e o aprovam queiram
permanecer sentados.. CP!!uia.l
.
.
''
Está aprovado. Irá à Comissão de Redoção.
o' seguinte o projeto 'aprovad~:'

a

PROJETO DE ,DECRETO LEGISLA'I;lVO
N.0 .162, .DE 1964
. .
'.

•,.,!

...

•

'.

'•

.

Em· votaçiío o requerimento que' acaba de
ser lido.
'
Os Srs. Senadores q~e o aprovam queiram
perman~cer sentados. CPauaci.l
.•
.~,T

:Está aprovado.

•i,.

MGIItím' dó~Jião' de~~ecit6ria elo· T~i~
bunal de Contai da União ~ contrata ce'..;
lebrada:.entre o: Miniatéria dei Marinha e
a · firma ':Caixaa ·· Regidraderu. Natia·
nal S.A;'' .::·i<
.
O Congresso NciC:Iorial decreta: ·· ·
'1\rt. ·,,ó -~ a m~ntlda à' decisão do Tribunal de Contas c:la União, em: sessão de 27
de julho de 1954,· denegatárla de registro do
contrato .celebrado. entre êi Ministério da' 'Marinha e a firma "Caixas· Registradoras Na tio-·
nal ·s.A.", para execução de serviço ê!e" contabilli:làde. ·' · ·
· · •·: · · ·
''

2.0 .:....' ~~te ..Decret~· Legislativa' entra
em vigor na data de sua publicação.
··
· O SR.
PRESIDENTE CMoÜra Andrade):
·I·.,, ..
Item '6: ·
'{i, , : ~ ::, '

' Ârt.

,

,

''1

' ,

o

,.

· ·Em conseqüência, a matéria sal da Ordem
do Dia, à qual voltáró em 14· do corrente.

(N.0 167-A/64, na Casa de origem)

', I

':

I '

,

./

. . , •.D1scussão, er~~ turno. única,. do :Requeri~
mento n. 0 .l55,·,de .]965, em que. o, ·Sr.
Senador ·Vasconcelos ,Tôrres solicita. a
,convocação do Sr., Ministro ,_do Traba.lho
e Previdência Social para prestar, perante
o Plenário, esclarecimentos sôb.re o problema do desemp~êgo no Par!t .·: ...
'O SR. PRESIDENTE !Mourcl Andradeli ·:,
O Sr. 1.0 ·Seeretárlo vai p~Oê~der à' leitura
de requerimento. '
lido ci seguinte:

'a

REQUERIMENTO
..N.0 187, DE 1965
Nos têrmos dos··arts.·.212, .letra ·1, e 274,
letra b,, do Regimento Interno, requeiro adia·
menta da discussão do Requerimento n. 0 155,
de' 1965, 'a fim de ser feita na sessão de 14
do corrente.
Sole das Sessões, em 4 de maio de 1965.
- lacharias do Assumpção.

O .SR. PRESIDENTE, (Moura Andrade):
''

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n. 0 34, de 1965, que, sus. pende .a execuçãodo . Decreto ,n. 0 1.076,
de 31 demarço .de. J94:4, e tabela Ónexa,
, na part& que criou tributação . sôbre o
açúcar, par ter sido julgado. lncanstltucla,,nal, pqr decisão~:deflnltlva ,do: Supremo
Tribunal Federal _(Recurso .Extraordinário
:;,n,0 19.157) .. ~ projeto apresentado pela
.... Comissão de ,Constituição e .Justiça· em
. . seu Parecer n.~ 333; .de 1965, ,.. ,
Em discussão o projeto."
'
.
.
· Se nenhum dos Srs.' 'Senadores pedir ·a pa~
lavra,' darei a discu'ssão i:~mo encerrada .'
(Pauea;)
·
.
'

'

'

. Está. encerrada •.
Em' votação.' ·
1 •

i :,

'~

,

'· · ., '' .·

I

'

{_

'

~

'

I.

,

Os Srs. Senadores que o .nprovam queiram
c6nservar·se sentados. CPau.;i,) .
.
.. .
,,,)

1',1"

Foi aprovado. Vai Õ•.Comlssão de Redação.

ao seguinte oprojeto aprovado:
,,,

l

'·'

PROJETO DE RESOLUÇÃO ·
N.o 34, DE 1965
Art. 1.0 - · ~ suspensa a execução da Decreto n. 0 1':!~76, de 31 de marÇo de 1944,
e tabela anexa,· na. parte que criou •tributaÇão
s6bre o açúcar, por ter sido julgado Inconstitucional, por decisão dcflnltiv6 ·do. Supremo
Tribunal Federal. !Recurso Extraordinário n.?
19.1571.
Art. 2,0 - Esta Resolução entrará em vi·
gor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. .

- 101O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
'Item 8:
Discussão, 'em turno únlco,''do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 121, de 1964,
originário do . Câmara dos ·. Deputados,
Cn. 0 106:Aj 61, na Cc;sa de origem),
que monténi Cl ·decisão
Tribunal de
Contos denegotório do. registro do · têrmo
de contrato celebrado entre o Ministério
do Educação. e .Cultura e alnternotlonol
. Busin~ss Mo~hines World Trad~ C~rporo
.tlon, Poro locação de máqul~os ehitrlcos
.· de. contabilidade~ . tendo Pa"re·é~r~s, sob
números 193 e 194, de 1965, das Comissões de Constituiçãô:e Justiço, favorável;: com a Emendo que oferece ·sob
.. , n. 0 1-CCJ, e de Finanças, favorável ao
projeto·e à Emendo n. 0 1-CCJ.

âo

o

,. E~. discussci~ projeto coma ~rriendo •...
,. .. ,
,
.. I;,.•.
.
·'• .• , :.·
, ' '
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir o palavra, darei o discussão· como 'encerrado.' CP~uaa.l
Estó encerrada.
Em votoçãÓ ô projeto, sem pré;urzo' ~ do
emendo.
'

\: ': ~~ c. :'· 11 '

·.• ,·· :...

• •

.·;

Os Srs. Senadores que .o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pauaa.) · ·
Foi 'aprovado.
. ,_:" .. i

~ o seguinte o projeto aprovado:

•

.

.

•

'

•

,j'

.

'

. , PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 121, DE 1964 ·
CN~ 0 106-A~ de 1961, rio Caso de origem)
,,
. ,'
. ..
.:,
;

''

Mantém a .declaãa 'do Tribunal de
. Contai deneeatórla .de .:.elatro de têrmo
de contrato .celebrado entre o Mlnlatérlo
. da · Éduc~são ~. Cultu~a. e a. lnternotlonal
Bualneaa Machlnea World Trade Corporotlon, poro !~casão de máquina• elétrlcaa
de contabilidade.
O Congresso Nocional decreto:
Art. 1.0 - Fico mantida a decisão do Tribunal de Contas denegatório do regl.stro do
têrmo de contrato celebrado entre o. Ministério
da Educação e Cultura e o lnternotlonol Buslness Machlnes World Trade Corporotlon, poro
locação de máquinas elétrlcos de contabilidade.

Art. 2.0
contrário.

Revogam-se.· as· disposições em

-

.O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
;.

Em votàção a em'endo. ·

Os Srs. Senado~e~ ~ú~ a· aprovam 'queiram
permanecer sentcidos.' CPauaa.l .· .
'.
~·

., I,'

·Está aprovad!J, O projeto, .com a ..emenda
aprovada, .vai .. (! Comissão de Redação. .
~ a seguinte Cl emendo ·aprovada:

EMENDA N;" 1.;c:CJ :·,
Ao art. 1.0 :

·..

Onde se. lê "lnternational Buslness Mochlnes World . Trode Corporation",: retlfique-se
poro· "IBM .·World Trade Corporotion", com o
seguinte acréscimo, ln fine: "de 28 de julho. de
1955" .. '
O. SR. · PRESIDENTE !Moura Andrade):

. lteni 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 125, de 1964,
originário da Câmara . dos Deputados
(n.0 134-A/62, no Caso de'origeml, que
autoriza o Tribunal de Contas da· União
o registrar o têrmo de contrato celebrada
entre o Departamento. dos éôrr~los e Telégrafos e à. sr: Raimundo Ribeiro' Melo,
Prefeito MunlcipÍII . de Barro. do Garças,
.. rio Estódo de Mato Gros5o, pa'ra, cànstrü-·
. ' ção de .um prédio destinado ·.à . 'agência
· · postai-telegrófica daquela cidade; tendo
Pareceres favoráveis, sob nLimeros . . 195 e
196, de 1965,' dos Comissões de Consti·. tuição e J ustlço e de Finanças. ·
•

'

.

!

Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores. pedir o pala·
vra, darei a discussão como encerrad~ .. 'Pau1a.l
. Está encerrada.
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Vai à Comissão de Redação.
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o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 125, .DE 1964
!N.0 134-A, de 1962, na Casa de origem)
Autoriza o Tribunal de .Contai do
União o reghtrar tirmo de contrato ce.
lebrada entre o Departamento doa Cor•
reioa e Telégrofoa e o Sr.· Raimundo Ri.
beiro Melei, Prefeito Municipal de Barro
do · Garsaa, no Eatado de Mato Graaao,
para conatrusão de um prédio deatinado
à og6ncla poatol-telegráflco daquela cl·
dado.

Os ·srs. Senadores que .o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pauaa.)
Estó aprovado. Vai à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

o

ii
ti

<N. 0 173-A/64, na Casa de origem)
Mantém declaão denegat6rla do Tribunal 'de Contaa da União aci reglatro
de tArmo de contrato celebrado entre o
Minlatérlo da · Educasão e ' Cultura e a
Caaa de Saúde Dr. Elraa Ltda.
O Congresso No.cional decreto:

O Congresso Nacional decreta:

;I

N.0 163, DE 1964

~ o Tribunal de Contas da
' Art. 1.0 União autorizádo a mondar proceder ao registro do têrmo de· contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
cidadão Rail:nundo Ribeiro Melo, Prefeito Mu~
nicipal de Barro do Garças, no Estado de Moto
Grosso, paro construção de um prédio desti. nado à agência postal-telegrófica daquela cidade mato~grossense.
Art,' 2.0 - Revog~m-se as disposições em
contrório. · ·

~ aprovado o ata do Tribunal
de Contas da .União que denegou registro ao
têrmo de contrato, entre o Ministério da Educação e Cultura e o Casa de Saúde Dr. Eiras
Ltda., celebrado a 12 de maio de 1954.

Art. 1.0

Art. 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entro
em vigor na . dota de sua publicação;
Art. 3.0 contrório. ·

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE !Mauro Andrade):
Item 11:

O SR. PRESIDENTE (Mouro Andrade):

•'

'·'·'·

'

'·

.

.

'

lt1m .10:
Discussão, em turrio único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 0 163, de 1964,
. originório da Céimara dos Deputados
(n. 0 173-A/64, no Casa de origéml, que
mantém decisão do Tribunal de Contos da
União denegatória de registro de têrmo
·• de contrato celebrado entre o Ministério
da Educação e Cultura e o Coso de Soú··de Dr. Eiras Ltda., para internamento de
doentes, a cargo da Seção de ·Assistência
Social do mesmo Ministério, tendo Pareceres
favoróveis, sob números 27 4 e 27 5I
.
de 1965, das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, darei o discussão como encerrada. (Pauaa.)
Estó encerrado .
Em votação.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreta Legislativo n. 0 165, de 1964,
originório da Câmara dos Deputados
(n. 0 172-A/64, na Casa de origem), que
mantém .decisão do Tribunal de Contos
da Un.lão denegatória de registro a têrmo de contrato celebrado entre o Go. vérno do Território Federal do Rio Branco e o Sr. João Batista Maclel da Silveira; para desempenho da função de
topâgrafo,
tendo Pareceres favoróveis I
.
sob nún:'eras 219 e 220, de 1965, das
Comis.s~es de Constituição e Justiça e de
Finonçàs.
.
Em discussão a proÍeto.
Se nenhum das 'Srs, Senadores pedir a palavra, darei o , 'discussão como encerrada.
(Pauaa.)
Estó encerrada.
Em .votação.r
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

I

I
fi

II
I

IIII

'li

11
[iii

!!

I

- 103Está aprovado. Vai à Comissão de Rede·
ção,

~ o seguinte o projeto rejeitado:

É o segl.llnte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 3, DE 1964

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 165, DE 1964,

(N. 0 439-B, de 1963, na Câmara)

(N.0 172-A/64, na Casa de origem)
Mantém declaéia denegatária do Tri·
bunal de Conta• da União· ao regiatro
de tirmo éle eontrato celebrado entre o
Gov&rno da Territário Federal do Rio
Branco e o Sr. João Batiata Maciel da
Sllvelro.
O Congresso Nacional dec~eta':
Art. 1.o- .~ aprovada o ato do Tribl.lnal
de Contas da União ql.le denegol.l registro ao
têrmo de contrato, entre o Govêrno do Território Federal da Rio Branco· e João Batista
Maciel da Silveira, celebrado a ·31 de dezembro de 1953.
Art. 2.o - ~ste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de Sl.la pl.lblicação,
Art. 3.0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item 12:
Discl.lssão, em tl.lrno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.O 3, de .1964
(n.o 439-B/63, na Casa de origem), ql.le
dispõe sôbre a venda de bilhetes de Loterias Estadl.lais, tendo ·Pareceres centrá·
rios, sob números. 241 e .242, de. 1965,
das Comissões de Economia e de Flnan·
ças.
Em discl.lssão o projeto.
Se nenhl.lm Sr. Senador pedir a palavra da·
rei a discl.lssão como encerrada. !Pouaa,}
Está encerrada .
Em votação.
Os Srs. Senadores ql.le o aprovêim ql.leiram
permanecer sentados. (Pausa.) ··
Está rejeitado o projeto. Será arql.livado e
feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados,

Diapõe 16bre a venda de bllhetea de
Loteria• E1taduai1;
O Congresso Nacion~l decreta:
Art. 1.0 - São livres o transporte: a dis·
tribl.lição, a propaganda e a· venda de bllhe·
tes das Loterias Estadl.lais nos Estados e Ter·
ritórios, revogados os dispositivos do· Decreto·
Lei n.0 6.250, de 1O de fevereiro de 1944,
que colidam com a presente Lei, e demais dis·
posições em contrário,
Parágrafo único - O disposto neste artigo
fica sl.ljeito ao ql.le dispuser a legislação es·
tadual específica.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua pl.lblicação, revogadas as dispo·
sições em contrário .
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Item 13:
Discussão, em tl.lrno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 39, de 1964
(n, 0 1 , 652-B, de 1960, na Câmara), que
modifica os artigos 1.0 e 13 do Decreto· ·
Lei n. 0 7. 729, de 12 de jl.llho de 1945,
ql.le dispõe sôbre aperfeiçoamento, espe·
clalízação, ·viagens de estudo e. missões
de trabalho de servidores públicos éívls
federais no estrangeiro, e dá ol.ltras ,PrO~
vidências, tendo Pareceres favorávéis,
sob números 243 e 244, de 1965, · das
Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças.
Em discussão o projeto.
O Sr. Ant6nio Carloa:
Sr, Presidente, peço a palavra •
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Tem a palavrà o nobre Senador Antônio
Carlos,
O SR. ANTONIO CARLOS:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o
projeto que V. Ex, 0 anunciou poro discussão

-104dispõe sõbre problema ·das viagens ao exterior de servidores públicos , da . administração
di reta ou lndlreta, estabelecendo· normas que
aperfeiçoam e atuOiizom o Decreto-Lei n.0 ....
7. 729, de 12 de júlho de 1945 ~

O artigo 1.0 do projeto que. estamos discutindo estende as deterinl.,aç,ões .do, .decretalei a que me referi aos funclonórlos autórqulcos, ao pessoa( da· administração indlreta, dando-lhe , ,Igual :tratamento .ao. das . servidores da administração di reta.
O art. 2,0 ' estabelece condições aos servidores beneficiadas coin viagens ao exterior,
de estudos, especialização é' :aperfeiçoamento,
no que se.:refere.·ao' exercicio .de suas funções,
quando regressarem ao Pais• Neste particular, estabelece, obrigações,:,. que con~idero
salutares . e .convenientes;
Desejo, contudo, .colhêr a oportunidade da
discussão , dessa ,matéria, ·para,. apresentar
emenda , que· venha aperfeiçoó-ia. .
,
' 'é muito j~st~ 'que se di~ipli~em, de maneira uniforme, as viagens ao exterior de
servidores' públicas da administraÇão' dlretà e
indireta. ~ também de justiça: que . se. determinem obrigações àqueles que se beneficiam
de .tais viagens em pedidos de licença para
tratar de interêsses .llartlcuiares, 'no periado
subsequente ··a vlag~·in. ' ~ também justa se
esclareça a questão da Íicença do cônjuge do
fun~ionório q~e vó' servir 'no exterior ou no
exterior vó 'gozo r uma bôlsa de 'estudos.
O que, não é ju~to, Sr. Presidént~, é que
os fu.rlcionórlos públicos Clue se 'submetem a
testes, a concursos e a provas para terem o
direito' de se 'aperfeiÇoéirêm em ··pais estran•·•
···'•''
',
'
.,.·,
I
geiro, para realizarem cursos de. especialização 'em grandes centras da münda,
vez
atendidos na sua pretensão, porque aprovados naqueles testes, porque r~conhecido a
conveniência de sua ·espeCialização, não 'tenham, em tempo hóbll, o .seu pedido· de ,autorização para . se afastar~m do Pais, deferido
ou indeferido:
Não é com . grande espaça de tempo que
a bolsista funclanórlo público recebe a notfela da concessão daquela bõlsa, e a data em
que deve afastar-se do Pais para. cum'prlr sua
missão de estudos, especialização ou aperfeiçoamento.
,

,

,,,·,

'

,

•.

,

:.1

•

I•

, I

'

,

.

unia

~ i' '

I

I

é natural, Ioga que tenha noticia de que
a instituto de ensina superior da país estrangeira acolheu, sua pretensão, êle dirija, através do órgão da . administração pública especifica,'• o seu requerimento • àa' Presidente da
República, · para que êste :defira ou não seu
pedido· de ' autorização · para · se' afastar da
Pais.

, ~as o qLi~. tem o.c~~~Ídp, é que, êsse espaço
de tempo entre a concessão da bôlsa e a data
d'! viagem ~~c~rre,, ~ , o fun!=ianÓrio .público
r.ãa tem, ,uma ;sotuçãC),,. Na: maioria, dos I casos
êle nõo vai apenas realizar o sol)ho , de conhecer um grande cl!ntro de educação. ou de
especialização no' exterior) 'vai também : adquirir. meios e métados::de· melhor. cumprir seu
,;
dever;
Chega a·· data .prevista' para a ..viagem, e. o
funcionório público; 'se não. contar. com a boo
vontade do ·seu superior. hierórqulco, que concorde em que sua ausência seja,: não autorizada prevl.amente, 111as ,homologada pos~e.rior
mente, fica., na impossibilidade de aproveitar
aquela grande oportl.niidade, que nclo é só .sua
más/também, dó Pars'a que se~ve. ·'· ....
Tenho, Sr. Presidente, uma série de casos
enquadrem ' no ;~nor~inà qui! estou
que
expondo ao Senado. Professares; yniversitórios,
técnicos de real valor, que conseguem a inscrição,' a' ·matricula num curso .. de ·aperfeiçoamento de altos estudos ou de especialização,
até nír·data de seu embarque pa'ra o exterior
não conseguiram despacho da' requerimento
encaminhado à autoridade competente, dais,
tr&s;' 'quatro e mesina cinco meses' antes~

sé

Par Isso 'ente~d~ qu~ é a môni~ntd de o
legislador corrigir essa deficiência e e~tabe
lecer uma norma que venha a·· afastar essa
dificuldade ·corrente na Administração Pública Federa) da· nosso. Pa'is.
·· ' '' · '
~.I,."

Redlgl,"!entãa, a seguinte emenda:

·''

.....\'(""'

(Lendo;)

EMENDA N. 0 .1
Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art.
- Consideram-se deferidos os
requerimentos. solicitando autorização
para especialização ou aperfeiçoamento

-105no exterior que, no prazo de sessenta
(60) dias da data da entrada do· pedido
na secretaria do ôrQÕo . competente do
respectivo ·Ministério, nãó t~nham merecido despacho final."
Solei· das Sessões, . em

4 de

'·_.,',;!.'\,

Esta, a emenda que submeto à considera·
ção do Senado. CMuit~" bem!)
O ·SR. PRESIDEN"T:E !Mouro Andrade):
·A emenda. foi lida pelo. próprio autor. ·
Prossegue .a discussão. do. projeto, aQora
com a emenda.
. ,Se· nenhum dos: Srs .• Senadores pedir .a· palavra, darei a discussão como encerrada. (Pau·
,..., :o1 '· .

Está encerrada.
Em votação.

maio de 1965.

Durante .sessenta. dias, o ...Govêrno poderá
examinar da cqnvenlllnc:la. da viaQem ao .. ex. terlor,, ,das. condições: do candidato ao .curso
de especialização ou aperfeiçoamento. Mas,
apôs sessenta dias, ou a autoridade .competente despacha -favorável ou.· neQativamente
o pedido do Interessado, ou êle .poderá ir
cumprir a. sua, jornada de estudos sem as dú·
vidas; as dificuldades 'e a 'inseguràriça que
ocorrem atualmente.

aa.)

Em discussão.
· Se nenhum Senhor Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Paula.)

.._,_, ·, :..

· Está encerrada • ··
O projeto volta às Comissões de ConstituiÇão e Justiça,· de Serviço Público Civil e de
Finanças, · para darem parecer sôbre a
emenda.
O SR. PRESIDINTE . !Moura Andrade):
;,,::

. lte"" 14:
· ·Discussão,· em turno único, do Projeto
de Lei da Câmar'a ri. 0 1o, de · 1965
(n. 0 976-B/63, ria Cosa de origem), que
acrescenta parágrafo ao :art•. 6. 0 da Lei
n. 0 4.096, de 18 de julho de 1962 (altera . dispositivos da Lei n.O 2. 220, de
1O de julho de 1934), que dispõe sôbre
a taxa a que ficaram sujeltas as entlda-.
des que exploram apostas sôbre corridas
de ccvalos, tendo Parecer favorável, sob
n. 0 185, de 1965, da Comissão de FI·
nanças •.

Os Senhores Senadores que aprovam ·a projeto queiram permanecer sentados .. CPau1a.l
Está aprovado. Vai à Comissão de Redação •
~ o seguinte o 'pr~jeto aprovado:

PROJITO DE LEI DA CÃMARA :
N. 0 10, DE 1965 ·
CN. 0 976,8, de 1963, na origem)
Acre1eenta parágrafo ao artigo 6.0
da Lei n.o 4 . 096, de 1a de julho de
1962 lalt1ro di1po1ltivo1· da Lei n.• •..
u2ô, di ,10. di. julho de .19J4), que
dl1pii1 16bre a taxa'· a que ficaram lU•
jeito• , 01 entidade• qu1 exploram apo•·
ta• 16bre. corrida• de 'cavalo•~. ·
O Congresso Nocional decreta:
Art. 1.0 - Acrescente-se,. oo art. 6. 0 da
Lei n.0 4. 096, de 18. de julho de' 1962, o
seguinte parágrafo:
"§ 4. 0 Fica assegurado às entidades
promotoras de competições de .trote, com
'exploração d~ apostas, o direito de substituir as suas reuniões dos sábados e domingos por uma reunião noturna semanal no ·liorório das 19,30 às 24 horas,
sem prejulzo do. estabelecido no parágrafo primeiro dllste artigo~"

Art. 2.0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em
·

. O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!: . ·
Item • 15:
Discussão, em primeiro turno, do Pro·
jeto ,de Lei do· Senado ,;o 28, de 1963,
de autoria do Sr. Senador Viva Ido Lima,
que dá ao aeroporto de M~naus a denominação de Aeroporto Ajurlcaba, tendo Pareceres (números 353, 354 e 355,
de 1965) das Comissões de Constituição e
Justiça, favoróvel à .aprovação do projeto,
de Transportes, Comunicações e Obras Pú-

I
I I

-106blicas, 1.0 pronunciamento: solicitando
audiência do Ministério da Aeronóutlco;
2. 0 pronunciamel'!to: (diligência cumprida) contrório à aprovação do projeto.
Em discussão.
Se nenhum Senhor Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Pauaa,)
Estó encerrada •
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a projeto queiram permanecer sentados. (Paun.)
Foi rejeitado e seró arquivado.
~

o seguinte o projeto rejeitado:

. PROJITO DE LEI DO SENADO
N. 0 28, DE 1963
Dá ·ao aeroporto 'do Manaua· ·a .denomlno~ão de Aeroporto de Aiurlcaba.
O Congresso Nacional ·decreto:
O · oe~oporto situado no bairro de 'Ponto Pelada, na cidade de · Monaus,
Estado do Amazonas, possa a denominai-se
"Aeroporto Ajuricoba".

Art. 1.0

.....:.

Ârt,
Esta Lei entro em vigor na
data de sua publicação.
2.0 -

Vou encerrar a sessão, designando paro a
próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno única, do Projeto de
Resolução n. 0 39, de 1965 (oferecido pela Comissão de Finanças como conclusão de seu
Parecer n. 0 411/65), que autoriza o Poder
Executivo do Estado do Paranó a assumir, na
qualidade de fiador, compromisso de empréstimo junto ao Banco lnteramericana de Desenvolvimento (BID), no montante de US$ •.•
5.450.000, tendo
PARECER .FAVORÁVEL, sob n. 0 412/65, da
Comissão·
·

-

de Conatitulsão e

2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 14, de 1963 (n.0 2.722-C,
de 1961, na Casa de origem), que altera o artigo 64 do Código de Processo Civil (DecretoLei n. 0 1.608, de 18 de setembro de 1939),
tendo
PARECERES, sob números 31 3 e 314, de 19 65,
· da Comissão

1.

de
0 -

2,0

O SR. PRESIDENTE <Moura A•dradel:
Estó esgotada a matéria da Ordem do Dia,
bem como a hora regimental da' sessão.

,

.

Lembro ·aos Senhores Senadores que hoje,
às 21 horas e 30 minutos, as duas Casas
do Congresso Nacional reunlr-se-ão em sessão conjunta, para deliberar s6bre o veto
presidencial ao Projeto de Lei n. 0 1.486-B/63,
na Câmara, e n. 0 288/64, no Senado; que dispõe sôbre a reestruturação administrativa do
Distrito Federal.
Lembro ainda aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional se reuniró amanhã, às
11 horas e 15 minutos, para receber, em
sessão solene, Suo Majestade Imperial Mohammad Reza Shah Pahlavl, Xainxó do Irã.

Juati~a •

-

Conatltul~io

•

Juati~a:

pela audiência da Ordem das Advogados do Brasil;
favoróvel, com a Emenda Substitutivo que oferece, de n.0 1-CCJ.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 22, de 1965 (n, 0 2.536-B,
de 1965, na Casa de origem), que dó a denominação de "Marechal Rondon" ao aeroporto
que serve às· cidades de Vórzea Grande e Cuiabó, no Estado de Mato Grosso, tendo
, •I•

PARECER F~VORÁVEL, sob n. 0 410, de 1965,
da Comissão

-

de Tra111portea,
Públlcaa.

Cemunlca~õea

e Obra•

4
DiscussSo, em 'turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 118, de 1965, orlglnório da Câmara dos Deputados (n. 0 71-A/61,

-107na .Casa de origem), que aprova o ato do Tribunal de Contas que denegou registro ao têr·
mo de renovação de contrato celebrado, em 20
de maio de 1950, entre o Ministério da Aeronáutica e Antônio Mário Barreto, para desempenhar, na Escola de Aeronáutica, a função
de Professar de Português, tendo
PARECERES (números 344 e 346, de 1965),
das Comissões:
-

de Conatltulçãa e Justiça:
1.0 pronunciamento:
solicitando informações aos Srs.
Secretários-Gerais das Presidên·
elas do Senado e da Câmara;

2.0 pronunclamenta:
(depois de cumprida a diligência
por Intermédio do Sr. Secretário·
· Geral da Presidência do Senado)
pela aprovação;
-

de Flnanços, pela aprovação.

s
Discussão, em turno un~co, do Projeto de
Decreto Legislativo n.0 133, de 1964, erigi·
nárlo da Câmara dos Deputados (n.0 65-A/63,
na Casa de origem), que autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o têrmo de contrato ce·
lebrada entre o Ministério da Agricultura e
Alfredo Alves da Silva e sua mulher, O. Ade·
laide Alves da Silva, para fins de Irrigação
agrfcola, nos têrmos dos.Decretos·L..eis números
1. 498, de 9-8-39, e 3. 782, de 20-10-41,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob números 359,
360 e 361, de 1965, das Comissões:

r

C~natitui~á~

-

de

-

de Finanças e

-

de Agricultura.

o Justiça,

6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto L..egislatlvo n. 0 ISO, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n.0 ·89-A/63,
na Casa de origem), que mantém decisão denegatório de registro de têrmo aditivo a c~n·
trato entre o Govêrno do Estado de Goiás e o
Departamento de Administração do Ministério
da Agricultura, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob números 356,
357 e 358, de 1965, das Comissões:
-

de Conatltulçãa e Juatlça,
de Finanças e
de Agricultura.

7
Discussão, em turno umco, do Projeto de
Decreto L..egislatlvo n. 0 164, de 1964, originá·
rio da Clamara dos Deputados (n.0 88-A/63,
na Casa de origem), que mantém decisão do
Tribunal de Contas da União denegatária de
registro a têrmo de desapropriação de prédios
em Recife, Pernambuco, em que .são partes a
União Federal, como outorgada compradora,
e as Sr. a• Ernestina Botelho de Oliveira e Ma·
ria Anunclata Botelho, como outorgantes ven"
dedoras, tendo
PARECERES, sob números 347 e 348, de 1965,
das Comissões:
- de Constituição 'e Justiço, favoróvel,
·com emenda substitutivo · qu~ afere·
ce (CCJl;
.
- de Finanças, favorável à emenda su·
bstitutlva ·da Comissco de Constitui·
çco e Justiça (CCJl.

8
Projeto de Resolução n.ó 38, de 1965, de
autoria do Sr. Senador Afonso Arinos, que ai·
tera o art. 76 do Regimento Interno.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessco às 18 horas e 40
minutos.)

I
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41.8 Ses~ão, da 3.8 .Sessã~'Legislativa, da ~-a Legis~~~a,
... ·. · em: 5 de.maio de 1965
· PRESIDINCIA DOS SRS;
.

!.

,•

"

· r·

MÔURA

e

Às 14 hóros
30 inin'Üt~s acham-se
presentes os Srs. Senadc5res: · ·'
....
.- ... ,,I :.·. ' ~: ;.'

'

: ~~~

Adalberto Seno.- Arthur Virgrlio Cattete Pinheiro - Lobão do Silveira Menezes Pimeritel - ' Wilson Gonçalves
- Argémiro. de· Figueiredo - José Er~
mfrlo --:- Rui' 1Poimeiro -"" Alôyslo de
Carvalho ·-·· 'Antônio Balbino --'·.Raul
Giuberti - Vasconcelos·· Tôrres ;_· Be·
nedlcto · Vollodores ·-·· . . Nogueira .da.
Gomo ...:.._. Mouro Andrade -· Pedrei lü·
· dovlco ....;.. Lopes' do'·.Costo .;_ 'Bezerra
Neto Adolpho · Franco ·. ...:....: 1 :lrlneu
Bornhousen - Guldo·Mondln- Daniel
Krieger. (23)

o sR.

,":·::,..,

/j

·

"

I

'

~·.:li
.,

~.. :1
•:rr
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I':!1,

'';[,,,

à

Atei.

.

"

i r.:,:

'.:,··'
._,

.

.

. , O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

Em ·discussão a 'Ato;
. Se nenhum Sr. Senador fizer observação $ô.
bre o mesmo, dó-lo-el ·por ·aprovada. ·!Paula.)
· Estó oprolfado:

I

O Sr. 1.0 -Secretórlo lê o seguinte:

EXPEDmNTE
OFlCIOS
Do Sr. 1. 0 -Secretórlo da Cômaro dos Depu·

· • •

!

PR~JETO.

··

'•·' ·' '" • • ~i.~.-·~·

'

DE J,EI DA .. C~MARA
N.0 31, DE 1965
...... '·,•. ··•···· ... ,

· (N. 0 .2.641.-A/65, no origem)

.,

~-c:~naidera mo-~···.m .'défela da ordem,
' dÓI inltituiséiei e 'do regime o Major•
Aviador Rubeil1 ' Florenti~ô ·Vaz.

O Cong~esso Nacional· llecretai
Art. 1.0 - · ~ considerado morto em defe·
so do ordem, das instituições e do regime o
Major-Aviador Rubens Florentino Voz.
1 0
·· Art.
2. ..:... Esta ·Lei 'entráró
em vigoi ~a
~
'!
data da .. suo publicaçõo,· . revogados. as dispO·
siÇõés . e;.;, contrórlo: r .. . . . .
'

..

1

•

I

. ,· I 1 • ~. ·I

t ,.

·'

\: :-

• .,

1' : 11::

"

',' ·

•

• • '·

1 _,

f :'

Às. Comissões de Projetas do Executivo
e ,de Finanças, nos têrmos dos orts. 1
e. 120
Interno.'
·, .
. ··',do.. ' Regimento
,,
., ,,
.,..
-·· ·:

ci2-A

'

'••

PROJETO DE LEI''DA' ClMARA '.
.
N,O 3J~ DE 1965~.

.,'·.·;·:

O Sr.
procede·, à leitura
do·:Ato da sessão anterior.

'I

;;::~

· Vai ser lida

·

todos, encamlnha~d~ · à .· ~é~isS~ do Senado ou·
tógrafos dos . seguintes projetes:·

2. 0 -Secretórla

"

,,' I"

!.

,. ! ) ·: •

PRESIDENTE·~ !Mourci · And.Odil: : · '

,.. A listo de, _presença ,.,acusa. ·.o ,compareci·
mento de . 23 Srs. Senado~es ... Ha~~ndo núme·
ro legal, declaro aberto o sessão •.

'I

ANDRADE E CAnETE PINHEIRO.

• '

I

"'

~

' : ;.

o

t

:

' •:

',

(N.o 2.59_4-B/65, na origem)

. " '·

Complemento a., Lei n.~.3.917, de 14
de...·julho ..ciit
.19'6(' que. '"reorganizou
·.o
. ,-r•... ... , .
·-.
...
Miniltérlo ,dai Relasõe1 Exterlore1"•
' . \ ; :~ LI '

•' I I '

O Congresso Nacional decreto:
. . .. ,
Art. 1.0 - O Ministério das Relações Ex·
terlores, sem aumento do pe~soal, 'nem acrés·
elmo de vencimentos dos servidores lotados
cm Missões dlplomótlcas e consulares, reorgo·
nlzaró e executoró os Serviços de Propaganda
c Expansão Comerdal do Brasil (SEPRO), os
quais possam à sua exclusiva administração.
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Art; 2.0 - Os demais ministérios, órgãos
e entidades da administraÇão pública prestarão ao Ministério das Relações· Exteriores· tôda
a colaboração de que necessitar para os objetivos previstos no art. 1.0 •

Parág~fo' única - Para os fins ·d~ propaganda · e ·• penetração comercial,. aqui mencionados, competl~á aci Minlstérib .das Relações
Exteriores pr~ver, organizar, coordenar e 'efetlvar a representação brasileira em feiras e
éxposJçães no' exterior,. bem assim' empreender
a divulgação de ·produtos nacionais, mesmo
daqu'eies cuja ·~conoinia é regulada por · enti·
dades especificas.
.·
'
''

.,

'

. .Art.. 3.0 . - O Ministério das Relações Exterlores,,,poderó .. aproveitar, nos quadros das
representações diplomóticas e. consulares, .pessoal. idôneo do SEPRO, ,que, .,em concurso de
titu los e· provas, demonstrar habilitação como
economista, estatistlca, redator. e. ,documentariste, ou .em outras. especializações proflsslo·
nais úteis' ao serviço.
Art. 4.0 - Os chefes de Missões diplomótlcas e~ cada pais respondem pela _fls~aliza
çõo das ~tlvldades ·das r~partições consulares
sediadas na sua órea de jurisdição; cabendolhe ~stcibeieê~r pCira elas diretrizes de expansão e propaganda comercial, ·fixar horórlas de
expediente narincil, : em coincidência é:om o
periodo de funcionamento do 1 comércio local,
e sugerir uma politica ·de ·emolumentos que
favoreça e, estimule as. trocas comerciais.,.

Art. 5.0 ' - Ouvldo·o·Minlstrodas ReláÇões
Exteriores, a chefia e resilonsabilldade do ser~
viço de propaganda e·· expansão comercial· em
cada pais seró confiada, em comissão, pelas
chefes de Missões, a funclonórlos :da repre·
''
sentação.'
Art. 6.0 - Em 30 dias da publicação desta Lei o Poder· Executivo· lhe expedi ró regulamento,. que disporó, · também, 'sôbre a
matéria do art. 4.0, a seleçõo d6 pessoal
mencionado no art. 3.0 e· o modo de utiliza·
çõo das', dotações orçamentórlas do SEPRO no
presente .exercício,
Art. 7, 0 Revogam-se as disposições em
contrórlo e especificamente o art. 3,0 do Decreto-Lei n. 0 6. 657; de 4 de julho de 1944,

os Decretos de n. 0 ' 50. 332, de 1O de março
de 1961, e 50.879, de 8 de abril de 1964.
Às Comissões 'de Projetas do' Executiva
e de Finanças,· de acôrdo · com o art.
102-A, do Regimento Interna.
·PROJETO DE LEI DA .. CÃMARA ,
N.0 . 34,• DE 1965
0
(N. 2.636-Bi 651 na ·origem)

··Concede pen1ão e1pecfal ao1 benefl~
clário1 d01.Congrenl•to• que tlveram.~eu•
mandato• canado1, do1 11rvldore1 públl·
co1 e autárquico• e d01 empregado• de
•oeledodn de. economia mf1to, demltfdcil
em decorr6ncla do Ato lnltituclonal, a dá
outra• pravldincla•.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 ; _ Aos beneflciórlos dos fUnclo·
riórlos públicos civis e ·dós servidores da adml·
nlstração pública descentrcillzada que, · em 9
de abril de 1964; gozavam de estabilidade ou
vitaliciedade; bem' coino àos dos emprega'clos
estóveis das ' sociedades de economia mista,
demitidos em ciecorrênciCI do Ato Institucional,
seró 'concedida uma pensão especial. 1' "·
§ 1.0 o beneficio ouiorgado por esta
Lei seró pago pelo· Tesouro NCicfcinaJ' ou pelos
InstitutOs de Previdência, observCidas, · ~m 'C:~da
caso; as normQs VIgentes' relativcis a~s CO&gS
de morte do titular no' cargo ou no emprêgo.
e' ~s r~gr~s especla.is estabelecidCis na' 'presente
Lei.
. . ·'
"' ,:,:,
2.0 ;;... Em nenhuma hipóte$1; a' 'pensão de que trata êste .artigo .poderá .ser inferior a 50% (clnqüentà por cento) dos vencimentos-base do funcionório, do servidor ciu do
, ,
· -1
· . .
1 '
empregado demitido.
·
·
'Art; 2·.0 -·A pensão coristá'nte do artigo
anterior seró concedida a partir da dota da
demissão: do' funclonÓrio, do servidor :·ou do
emp.regado.
Art. 3.0 - Cessam, automàticamente, os
benefí.clos desta Lêl, desde que o servidor ou
empregado: venha · a, exercer' qualquer cargo
público ou . emprêgo em sociedade de economia mista.
·
Art. 4.0 - O recebimento da pensão es-pecial, por parte do beneficiórlo do demitido,
'§
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não prejudicará recurso judicial ou administrativo.
Art. 5,0 Estão incluidos no favor da
art. 1.o desta Lei os beneficiários dos Congressistas que tiveram seus mandatos suspensos ou cassados, nos_ t~rmos do Ato lnstltu·
clonai, desde que o requeiram dentro de um
ano, a contar da data da publicação desta Lei.
Parágrafo única - , A pensão dos beneflciórlos referidos neste artigo corresponderá a
50% (cinqUenta par cento) do subsidia fixo
e será paga pelo Tesauro .Nacional, através
do repartição competente; durando o direito do
beneficio desde a data- da privação do _exerciclo do mandato até o fim da presente legislatura.
Art. 6.0 A pensão concedida na forma
da presente Lei sofrerá os reajustes previstos
no legislação em vigor.
Art. 7.0 - Os beneficias desta Lei _não
poderão ser acumulados com vencimentos,
proventos ou, pensão outra do Poder Pllblico,
ressalvado o direito- de optar. Art. 8.0 - Os beneficiários de servidores
públicos ou autórqulcos, civis ou militares, que
continuam, a perceber, por qualquer modo, do
Tesouro Nacional ou _dos Institutos de Previdência, não farão jus à pensão especial lnstituic:lo por esta Lei.
-_Art. 9,0 Para fazer face às despeSas
destá Lei, relativas Cios exerclcios de 1964 e
1965, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir o crédito especl~l de Cr$ 2.000.000.000
(dois bilhões de cruzeiros).
-_M. 10 - Esta Lei entra em vigor na
"
data de _sua publicação.
A~. 11 - Revogam~se as dispo~lçães em
contrório.
Às Comissões de Projetas do_ Executivo
e de Finanças, de actlrdo com o art.
-' 102-A, do Regimento Interno.
PROJ!TO DE Lll DA CÃMARÂ
N.0 35, DE 1965
0
(N. 2.640-B/65, na origem)
Dlapõe a&bre o aeguro de crédito à
exportasão, e dá outra• provld&nciaa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O seguro de crédito à exportação tem por fim garantir, contra riscos o que

estiverem sujeitas as operações resultantes da
exportação o crédito de mercadorias, produtos
e serviços, os contratantes, no Brasil, dessas
operações ou os entidades de crédito que os
financiarem.
§ 1.0 A garantia do seguro de crédito à exportação beneficiará apenas às pessoas flslcas domiciliadas no Pais ou às pessoas
jurldicas sujeitas às leis brasileiras.
§ 2.0 - As mercadorias objeto do seguro de crédito à exportação deverão ser produtos de origem nacional ou que, pela Incorporação de trabalho ou materiais, tenham
adquirido essa natureza.
Art. 2.0 - Os riscos cobertos pelo seguro
de -crédito à exportação são os rlacaa camerclala e os rlacaa politicai e" axtraardlnárlaa. ,
Art. 3.0 - - Consldera,se rlaco comercial a
insolvência- do Importador de mercadorias, produtos e serviços brasilel ros, efetlvando-se o
sinistro quando:
a) decretada judicialmente o falência ou
concordata do devedor;
b) concluido um actlrdo particular do
devedor com seus _ credores, com
anuência do Instituto de Resseguros
do Brasil, poro pagamento com redução do débito;
, -

- c) executado o devedor, revelarem-se ln·
suficientes ou insuscetivels de seqües~
tro ou penhor os sel.ls bens.
Art. 4.0 - Consideram-se rl1caa palitlcoa
a axtraordlnárlaa os _situações que determinem
o falta de pagamento dos débitos controldos
pelos Importadores de mercadorias, produtos e
serviços:
I ~ desde que, em conseqUência de
•medidos odotados por govêrno
~ '.
estrangeiro:
, a) não se realize, de nenhuma

forma, o pagamento do dé·
bito;
bl nõo se realize o pagamento
no moeda 'convencionada e
disto resulte perda poro
o exportador brasileiro de
mercadorias, produtos e
. serviços;

i
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.....

c) não · tenha lugar a transfe·
rência das import6ncias devidas, apesar de as devedores terem depositado as
somos necessórias em ban·
co ou canta oficial dentro
de seu pafs;

"'.,.

••

...

..
""

dl não se efetue a pagamento,
dentro da prazo de 6 (seis)
meses seguintes ao venci·
~ente, par moratória estabelecida em caróter geral
no, pafs devedor;

III

IIII
IIII

...
III
IIII

..

11 ;.._ desde ·que, em decorrência ·de
guerra civil ·au estrangeira, revoluÇão, ou qualquer acontecimento similar na pafs do devedor, não se realize. a pagamenta dos débitos;

III

III -

desde que o. devedor estrangeiro não possa · realizar o pagamento, por circunstancias ou
acontecimentos de . caróter catastrófico,· assim entendido o
que f6r definido no regulamento :da presente Lei;

IV -

desde que, por circunstancias
ou acontecimentos politicas, os
bens objeta do crédito segurado sejam requisitados, destrui'
dos ou avariados, sempre que
a reparação do dano não se
tenha obtido antes de trans·
corridos 6 (seis) meses da data
do vencimento fixada no contrato;

V _;.. desde que o exportador, prê·
viamente autorizado pelas au·
toridades brasileiras, recupere
suas mercadorias para evitar
risco politico latente. e, em
conseqüência dessa recupe·
ração, advenha uma perda paro
o exportador;

VI -

desde que, por decisão do Govêrno brasileiro ou dos governas estrangeiras, posterior aos
contratos firmados, ·se adotem
medidas das quais resulte a
impossibilidade de .:realizar. a
exportação ou a execução . dos
serviços .e, .par · êste . fato, se
produzam perdas. Jiara o exportador ou contratante brasileiro;

VIl -

quando o devedor fbr órgão de
administração pública estrangeira ou entidade vinculada aa
mesma, ou quando f&r um pÔrticular com a operaçãô garantida par um dêstes órgãos ou
entidades, e, em qualquer dos
casos, o pagamento 'ríãa se efetuor, por qualquer motivo.

Parágrafo único - As garantias de cobertura para rl1cot polltlcot e .xtraordlnárlo1. se
estenderão também aos casos de exportação
em consignação, de feiras, mostras, expasi7
ções e similares, quando se verificar, por uma
das situações descritas neste artigo, a impassibilidade de fazer retornar as mercadorias
brasileiras não-vendidas. no exterior,
Art. 5.0 - A cobertura do seguro de crédito à exportação incldlró sabre as perdas'·
liquidas definitivas, dos exportadores da :Brasil de mercadorias, produtos e. serviços, decorrentes da faltà de cumprimento, par parte
dos importadores do estrangeiro, das condições dos . contratos, abrangendo, também, as
· oé:órrências que determinem a rescisão :dos
contratos, entre a dato em que êstes .forem
firmados e a data em que deveria ser efetivada o embarque das mercadorias .ou Iniciada
a execução dos serviços.
. Parágrafo único - A cobertura do seguro
de crédito à exportação não abrangeró os prejulzos decorrentes de lucros esperados ou de
oscilações de mercado.
Art. 6. 0 - A cobertura dos rl1co1 comer.ciai1 e dos ri1cot politicai e extraordinário•
presumiró sempre uma participação obrigat6·
ria, do exportador de mercadorias, produtos e
serviços, nos perdas liquidas definitivas, nõo

t:
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podendo essa parcela ser objeto de seguro ou
garantia de quaisquer. pessoas· ou Instituições.
Art. 7.0 • - A· cobertura do seguro será
concedida em cruzeiros. ·
Àrt. a.o - .A cobertura' dos riiCOI comerclall,. atendido a:. dlsj)osto no art. 6.0 , será
concedido para a totalidade: ou parte das responsabilidades, par sociedades ·de seguros autorizadas· ·a · operar' em · ramos elementares e
que tiverem' aprovados, pill?' Departamento Naclonai de Seguros Privados' e Capitalização,
suas apólices . de seguro :.de . crédito, ,à exportação, as quais ~~~ão ress~gÚr~do~ pelo Instituto
Re~seguros ,do Brasil, de conformidade
com •.a~., normas
.e ' lnstruçõl,s-. 'que serão pelo
. • • r..• 1 •. · . .
mesmo baixadas. '
._Art. 9.0 .-_A garantia ,dos riscos de que
trata o a~tlgo anterior,· _para. as responsabilidades, total., ou 1- parcialmente. não-assumidas
pelas sociedades. ;de, seguros, .. bem como a dos
rltcot politlcoa ·e .xtraofttlntirloa, atendido o
disposto' no 'art. 6:0 ,. seró' ·concedida .pelo•. Govêrno' Federal~·· representado· 'pelo -Instituto· de
Resseguros do Brasil, mediante' certlflcadoa de
cobertura~ expedidas de acárdo com normas e
instruções fixadas nÓ regulamento dei presente LeL
' · ···
'·
· ·'
.·. Art; 10'·- QÜcilsquer rieg6cios''de exporta~
ção a crédÍta, seja dê mercadorléui' ou· se~lçôs,
poderao ser· abrangidos;·. pgr tipo- de'-rlsco ··coberto; •tanto por apólices de seguros como ·por
certlflcadot de cobertura;
· •· ·
· Parti1rafo ·único ;... ·O 'Instituto: de ·Ressegurcis•do ·Brasil' pOderó>exclulr détermlnadas ope~
ra'çães de cobertura· ·de seguro, ·ouvido o MI~
nlstérlo da ·Indústria ir do Comllrclo. . · · ·
·'Art,• ·11 -·Nenhuma·· apólice de:: seguro
poderó ser· emitida pelas sociedades de segu.
ro; · · senão ' depois de aceitos · os respectivos
resseguros pelo· .Instituto de · Resseguros .·do
Brasil.
·· ·· ·
·Art. 12 - Para garantia das ·respónscibi·
!Idades a · serem assumidas pelo · Govêrno Federal, o Orçamenta-Geral da União •consignará,
ao Instituto de Resseguros do Brasil, anualmente; a .dotação de Cr$ I . SOO. 000. 000
(um· bilhão .e quinhentos milhões de cruzeiros),
a partir do exercício orçamentórlo de 1966, e
durante dez exerciclos orçamentórlos consecutivos.

de-

~

1

••r.
§ : 1.0

O ..Instituto .de Resseguros do
Brasil apllcaró , o valor . dessas dotações na
compra de titulas f_ederais, valor monetórlo,
os quais ·poderão ser vendidos em BOlsa, ouvido. p~evlamente' o Banco' Central da Repú·
bllca do Bràsll, sempre que fOr Insuficiente a
reserva de. prê~Jos formada durante o exerclclo, para pagamento dos' compromissos de·
correntes das. responsabilidades assumidas.
§ . 2.0 ~ ~s v,end~s. ,dos titulas federais
não
.serão realizadas
quando, pelo vulto dos
,··
' . _,,,,1,.·,, ',;," ..·
compromissos a pagar, o Poder Executivo julgar ol)ortUrío solicitar créditos especiais para
êsse ·.fim.
·,· •:.!.;_, .: '' ·
§ 3.0 ,;;:;;; Para. 'os: fins dêste artigo, no
exercfcla
1965, é ..o .Poder
Executivo
auto.. '·' ...de
, .....
... ·,,
,_
rlzado ,a abrir um crédito especial de .••...
Cr$ . I . 000 . 000'. 000 (um bilhão de cruzei·
ros): ; : ' ' ,, ' ' ' ; ' .'
• ,

_

--

•'I

li

·

'

I

'

•

1

j

I

.. ,

'

·:·

'

•.

.

'

.• ,,

'

· A.t. 13 . .:.... O 'Instituto · de Resseguros do
Brasil provldenêlciró no sentido de:
" ... '·
a) estabeleCer e foment~r o intercOmblo
Internacional com ·organlzaçéiés de se·
. guro de crédito; "-"
lll organl:í:àr cadastro·· Informativo sObre
' ..
Importadores estrangeiros de mercado·
. rias, produtos e serviços;
~

'

'· c) obter continuamente Informações sObre
a ·-·sltuação·cpolftlca' e' .econbmlca dos
poises estrangeiros. que transaclonem
com· o Brasil.
' ., . .
I

'

)'''

Art. 14 -~ Pa~a ,,.~;~tender .às operações de
seguros_ de: . crédito à .. exportação, os órgãos
federais, est~duals:.ê' ~~nlclpals, as autarquias
e as sociedades de economia mista prestarão
tllda a ccilabôraÇão quê lhes fOr solicitada pelo
Instituto de Resseguros do Brasil.
· 'Art; 15' .:;:;.;.- O' l'nstltúto · dê' Resseguros do
Brasil ··j)od~ró ' manter·' lntercômblo com entl·
dades do exterior que operem em seguros de
crédito, à,exportação, com a finalidade de garantir,_ r;~o Pais, o. risco comercial do Importador
brasileiro.
Art~ 16 - · Excetuado o Impôs to de renda,
as operações de seguros de crédito à exportação ficam lse~tas de quaisquer Impostos
federais.
Art. 17 - A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação e será regulamen"·''

'
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toda pelo Poder Executivo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias.Art. 18 - Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, de ac6rdo com o art.
102-A, do Regimento Interno.
PROJETO DI LEI DA ClMARA
N.0 36, DI 1965
0
(N, 2.644-B/65, na origem)
Autorlxa o Pocler Executivo a obrlr, 'ao
Mlnlatérlo ela Aaroniutlca, o crédito ••·
peclal da Cr$ 103. 806. 000 · (cento e
t,.. mllh6aa, oltocentoa • aala mil cruxilrot), para o fim que llptclflca.
O Congresso Nacional decreta:

,.
~

1
11

llll

I

Art. 1.0 - Fica o Poder Exec1.1tivo al.ltorizado a abrir, ao Ministério da Aeronáutica,
com vigência em dois (2) exercfcios, respeitado'o disposto na Lei n.0 4.329, de 17 de
março de 1964, o crédito especial de •...•
Cr$ 103 . 806. 000 (cento e três milhões, oitocentos e seis mil cruzeiros), para atender a
despesas com a . execução da Lei n. 0 4 ;320,
de 13 de junho de 1964, que dispõe s6bre a
doação de casas ·residenciais às famílias dos
militares do I.0 Grupo de Aviação de Caça
da Fórça Aérea Brasileira,. falecidos. nas· condições previstas pelos arts. 2. 0 e 3,0 .do Decreto-Lei n.0 8.794, de 23 de janeiro de 1946.
Art. 2. o - Fica revogado o ort. 1O da
Lei · n.0 4, 340, de 13. de junho de 1964.
Art. 3,0 - Esta Lei entra em vigor na
data de· sua publicação.
À Comissão de Finanças, de ac6rdo
com o § 2.o da art. 94-C, do Regimento
Interno.
PROJETO DI LEI DA C.lMARA
N. 0 37, DI 1965
(N.o 2.645-B/65, na origem)
Autoria o Poclet Executivo a abrir,
pelo Miniatírio da Aoronáutica, o crédito
11poclal do Cr$ 500, 000. OOC) .(qllinhontoa mllhõa do crllleiroa), Plll'll. o fim que
oapecifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,• - ~ o Poder Executivo autorixado a abrir, pela Ministério da Aeronáutica, o

crédito especial de Cr$ SOO •000. 000 (qui·
nhentas milhões de cruzeiros), poro atender a
despesas com melhorias e obras de urbaniza·ção da Aeroporto Internacional do Galeão, no
Estado da· Guanabara.
Art. 2.0 - O crédito especial a que se
refere o artigo anterior será registrado pelo
Tribunal de Contas da União e distribuldo ao
Teso1.1ro Nacional.
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor no
data de sua publlcação.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em
contrário,
À Comissão de Finanças, de actlrdo
com o § 2.o da art. 94-C, da Regimento
Interno.
PROJETO DI LEI DA CÁMAU.
. N.0 38, DE 1965
0
(N. 2.646-B/65, na origem)

o

'Autorlxa
Poder Executivo a abrir,
pelo Mlnl1térlo da Aeronáutica, o crédito
eapeclol no. v~lor elo Cr$ 15.480.000.000
(quinA bllh&aa, quatroc111tcÍ1 e .oitenta
mllh6aa ele cru1eiroal, para cobrir a cli·
ftrensa 11a1. aquialsõea cambia ii para' a
importasão de matarlal aeronáut.ico.
O Congresso. Nacional decreta:
Art. 1.0 _... t o Poder Exec1.1tivo autoriza·
da a abrir, pelo Ministério da Aeronóutica, o
crédito especial no valor de ........•..•.•
Cr$ I 5. 480. 000. 000 (quinze bilhões quatro·
c~ntos e oitenta mllt1ões de ·cruzeirós), ·paro
cobrir a diferença 'nas aqLiisições cambiais
para a Importação de material oeronóutico,
destinado ao aparelhamento da F6rço Aérea
Brasileira.
Ârt, 2.0 -·O crédito especial a q1.1e se
refere a artigo' anterior será registrado pelo
Trib1.1nol de Contas da União e distrib1.1ldo ao
Teso1.1ro Nacional.
Art. 3.0 - Esta Lei entro em vigor na
..dato de s1.1a publicação.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças, de acf>rdo
com o § 2.0 do art. 94-C, do Regimento
Interno.

•

114PROJETO DE LEI DA CÃMARA
. N.0 39, DE 1965
(N, 0 2;647·8/65, na origem)

dato, ressalvado o caso de Invalidez causada
por ocidente ou moléstia no serviço.
§ 2.0 · - O preza de exercfciô do man',.': .:
dato exiglrln neste artigo e no parógrafo an·
Autoriza o Poder ·Exec,utlvo a abrir, terior nêla atinge· os congressistas desta Legls·
pelo Minlatérlo da . VIaslo . 1 ·Obtal :Pú· latura, que jó exerceram o · mandato' até esta
bllcaa, o crédito . 11peclal .de .•.....••
data, as quais · pàderão 5olver o resto: da caCr$ 2.;300.000.000, para o. fim que rência,·~ .. ~s~. do::,subsldia·!vigorar~~e J'IO tér·
menciona.
mino do mandato.
_,,
..
0
§ 3. . -.A requerimento do· interessada,
O Congresso. N~clon~l deê~et~: _ •·
seró .computado, para todos· as :1, efeitos legais,
. Art. 1.0 Fica. ,o Poder· Executivo ·Outo· o tempo em que. o .congressista exerceu, man11
. '' ':·· .; ,·,, ·, ·:, ., , ~ •.
:·1 :..
•·:'
.
' ·:I •,",
rlzado a abrir, pelo Ministério da ~~ação e dato de. deputada .estadual, .até o I'IÓximo de
,:1',,',1
Obras Públicas, . em fa.var. da Departamento. 8 (oito.>,_ a~~s. , , , . , , . ·;. . , ,., .. , .
.
1
Nacional de Obras .Contra. as_ 56cas, · o. crédito
§ 4.o - Para a I !imediato
g6zo
.dos
be·
! i
1 ',. ' '
' ·•. !,'
especial de Cr$ 2. 300. 000. 000 . (doi$ ,bilhões neflcios do § 1. 0 , dêste artigo, deveró o intee trezentos milhões de cruzeiros), destinado a
ressado recolher ·as: contribuiÇões· devida's, ·.em
atender às despesàs'com a" desapropriação das 8 (oito): prestaÇões .mensais, no base ·do, sub·
bacias hidróullcas dos: AÇúdes: Mãe-D'Água e
sldio • federai vigente à época em 'que entrou
Buqueirão de :Cabeceiras, na: Paraf.ba, e Ba· ém: vigor' a lei que criou o · I. P. C., . prescre"
narbaiú, no . Estado da Cearó, sendo quinhen· vendo êste .direito no prazo de 6 (seis) meses,
tas milhões pOro os', doi~ prlmeiro~''e. um bi· a ·partir 'da ·data•da':publlcação' desta Lei, caso
lhãci _e oitóéentos~ milhões Pêra' o ,líltfm~;
rião. seja pleiteado pela interesscida: · . ·
·· 'Art; 3.~' ~ · R~;;.ogâm~se às 'disposiÇões em :· Ait. 2.0 .:.;...; .Poderão •ain'da contribuir para
t~ntfófto;. ·--. ,~ ........ : _- . _~:: .. :·._·-·-::-.·.,:.. ·:.:::·,::.~;:-.·
.
ó L p; C. os funciónórios ·do Congresso nomeei"
· ., ' ·À Comíssão 'C!e' Flr1ariÇas;··êi~''ac6rdo dos depois de· 20' de novembro··de .• 1963, 'des·
'com ô §. fo Ciô
94~é:. dó'Rêgimento de' que I 0 1requeiram dentrO' de· 6. (sefs) meSeS,
l~t~rno: .., · ;.. · · . ·· :. · -·:· ;-.~.~-: ·- «!:·.:•
da data destai··lei; ,.,
•: ·
•'' ·,
0 ..... ~.facultado. aos parlamen'tares
.
Ârt.
·3.
PROJETO 'DE' Lll DA': CltAARA
que n5o ·se reelegerem· ou não •concorrerem ao
-N.0 :40,: DI -1965 ···· · · . '··
pleito, e que ·não .quiserem rou. não puderem;
(N.0 ·2.094~C/65, na' origem) ·
nos
têrmos· desta 'Lei, pagar •o' resto da car6n·
'J
"i' ;,. ·,,·: :: ,· · " .
cio,'receber as suas contribuições recolhidas
Altera . dlapoaitlv01. _da., Lei , n.~. ~. 284,
e·
mais
·um• obana •de ·tantos' meses:· quantos
de .20 .da . novembro de J 963.
,. , . .
forem
os
onos de exeri:lcio '•de: mandato, ou
•- ' ' · .,
,
•
'·
I• ,.,
"•" I' '·'''l
O CongresSo·
Nacional
decreta:
·
·
.
fraç6o, na base· de 'pensão' mini ma. ··
1 ,'1'
_,
.
'
·,', ,:
: ;·-1, ,·,-·,,_!·."i,
•· Pani1rofo úlilco '.;...;·Os :contribuintes facul: .,Art. 1.0 - Os ex-congressistas,,que. contem
tativos
qu·e ·desistirem de pagar. o ' resto do
no mini mo 8 (oito) anos de mandato, poderão
carência'·
ou cancelarem ,sua Inscrição no lns·
contribuir para o Instituto de. Previdência dos
tltuto
dos
Congre~lstas
nõÔ Poderão
renovó-la.
Congressistas, devendo pagar· o~- Íl (oito) ~~os
........... '·.o
'
0
d~ carência neces5Ória pará o g6z~·.d~s b~ne~
Art. 4. . ~-·· Fprãa · também. parte. da recel·
flcios, de uma só vez, ou em 8 (alta) presta· ta do I. P. C.- as contribuições dos contribuin·
ções mensais, acrescidas de juros~· n~ base do t~s .penslonistá~. na v~iqr de. i% da pensão,
·.'."
,·.
·-~·•."'1•''"'•'1
'-'~w~;·,,_·,:,.,-"r'
.•
subsidio fixo em vigor ~a d'ata dos pagamen- que serao . mensalmente da mesma descon:·
··
·.
•
tos. O prazo para os atuals ex-congressistas todás.
0
Art. S. - A pensão dos ex-congressistas
requererem sua Inscrição expira em um ano
é proporcional aos anos de man.doto, à razão
após a data desta Lei.
§ 1.0 O congressista e os ex-congres- de 1/30 (um trinta) avos por ano, não po·
;istas só terão direito a pensão se houverem dendo ser Inferior à quarta parte do· subsidio
cumprido, no mlnlmo, 8 (oito) anos de man· fixo, nem a êle superior. A pensão atribulda
'
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-115aos ex·funclonórlos. o!l.edece à mesma propor·
ção, segundo os vencimentos-base do p6sto
ocupado no fim da· ativldàde, computado apenas o tempo de serviço prestado às duas Casas
Legislativas, vedada a contagem de tempo em
d6bra e nunca poéleró exceder· o valor do
súbsldio ' fixo dos ·congressistas;''
:''•'· § 1.0 -·A.pensão,:ein qualquer hipótese,. ·fica . subordinada . ao .. recolhimento das
contribuições correspondentes o 8 (oito) anos
e, no caso de . o término. ,do· mandato ·ou a
aposentadoria ocorrer antes do pagamento do
total do car6ncia, . o restante seró · pago na
base do 'subsfdio ··ou dos vencimentos .bóslcos
da data do término do mandato .ou da: entrada na !natividade,. respectivamente.
§ 2.0 No caso de afastamento tem·
porórlo, do. congressista, para o exercfclo; de
outra .função. compativel com o .. mandato, .não
podendo hav~r o desconto em f61ha .do Con~
gresso, o associado pagaró . Integralmente a
fiU(J COntribuição .e a da .C6mara a que , per•
tencer, correspondentes ao tempo do afasta"
menta.
L_-,•
·-·.-·
·'·r"
.. Art... 6.0 - As.letras.b e o e os.§§ 1·,0 e
2.0 do art,. 8.~ da Lei ,n. 0 4. 284, de 20 de
novemb.ro de 19,63, pa~m .. o vigorar corr. a
seguinte redação:. · ,,
.. ,
. ..
•

''

.

.,

•'

"

, •

'

,

,,.·

'

•

',

,

I

•

,

.,

,

o.

1

,

I

·"bl· em caso de morte, ·pensão.correspon·
... dente à que caberia, na, época <do
falecimento . do • contribuinte, atuali•
.. zóvel nos têrmos ·do art. I I , .e defe·
rida na .seguinte ordem: . · · · ,
I-

·, ·,, •,:'

r
I

no c6njuge sobrevivente. e fi·
lhos de qualquer condiÇõo;

11 .;_ a pe~oa. ~ sexo mq~c~l lno
. menor ou Incapaz, ou do sexo
flunlnlno, ·menor, solteira,: des·
quitada ou viÓva, 'Óu, _Incapaz,
e que viva sob a dep~ndên
cia econõmica do contribuinte."

"e) seguro de vida coiêtivo crn fa~or de
· todos os contribuintes, equivalente a
20 (vinte) vêzes a .maior .saiório·
minimo vigente."

"§ 1.0

O contribuinte. solteiro, .des·
· quitado au viúvo poderó• destinar. metade
da pénsõo à pessoa que co~stitulr bene·
flclórla especial; distinta das pes5oas
constantes dos ·itens I e 11."

"§ 2.0 .

- · Salvo Incapacidade, todos os
beneflciórlos do I.P.c.,· de:qualqÜer ca·
tegorla, perderão o direito à pensl5o ao
·'atingirem a maioridade e, as beneflcló·
rias, pelo casamento.~'

Art. 7.0 - As pensões concedidas até a
dato desta Lei não gazarl5o do aumento constante do artigo anterior,
Parágrafo único - A pensão devida acis
beneflclórlos do cont;lbulnte falecido no exe;.
ciclo: do mandato, qualquer que seja o tempo
de contribuição, é equivalente .. a 50% (cinqUenta por cento) do subsidio fixo em .vigor.
Ait. 8.0 - Em caso de morte do contribuinte ou pensionista contribuinte, o I. P, C.
ccincederó a ~uxlllo-funerái .correspÓndente a
I '(um) mês de subsidio. fixo, vencimentos-base
ou proventós, pago · Cl pessoa que houver
custeado as despesos dos funerais, desde que
qualquer entidade pública não haja custeado .
tais despesas ou dado idêntico auxilio. ·
Art•. 9,0 - Sempre que . o beneflclórlo se
Investir em mandato legislativo ou cargo eletive politico remune.rada perderó o..dl~elt~. ao
recebimento da pensão durante. o .exerclclo
do mandato ou cargo.
·
· :;·
Art. 10 - Se par motivo extraordlnórlo
ou de f6rça maior o Congresso Nacional e os
parlamentares associados do I. P. C. se virem
privados de contribuir na forma prevista nas
aUneas a, b e·c, do art. 6. 0 , da Lei n.• 4 ~284,
de 20 de novembro de 1963, o União flcaró
sub-ragada nas respectivas obrigações, bem
como: no que respeita ao pagamento dos beneficlôs'' constante$ deis arts. 6, 0 7,0 ·e 8.0
d.esta Lei e da Lei n,0 4. 284, de 20 de
novembro de. 1963.
Parágrafo únfco - No caso de recesso ou
Impedimento do Congresso, ficam automàtlcamente prorrogados os mandatos do Presidente
e dos membros do Co!'lselho Deliberativo do
I. P, C., até que sejCI passivei a realização de
novas eleições.
·

I
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Art. 11 -

Em çoso ·de morte ou Impedi·
mente do Presidente, assumiró a Presldênçia,
interinamente, · o membro mais idoso do Con·
se lho, até que se proçeda a nova eleição,
'

'

.

'

Art. 13 -

O pagaménto dos pensionistas
e outros çredores poderó ser em çheque nominativo, ordem de çrédito ou ordem de pagamento,
vis~dos
·
'
'
... pel.o Presidente.
.
.,

Art. 14 -

Flça o Instituto de. Previdência
dos Congressistas autorizado a conceder,. mediante consignação . em · fôlha e .garantias. su·
plementares, empréstimos a seus contribuintes,
respeitado o limite móximo das :contribuições
recolhidas e de ac6rdo com as normas esta·
belecidos pelo Conselho Deliberativci.

A·rt. 15 ~ O l~stituto de · Previdência dos
Cangressi.stas poderá, . por si,. ou em convênio,
realizar e administrar obras assistenciais, des·
de, que ·lhe sejam :fornecidos os. meios e, re·
cursas necessários, destinados. especialmente a
tais finalidades; •

Ponigrofo único -

Com os novos recursos
constantes diste ·artigo, o I. P;·C. cria ró um
Fundo Anl1tenclol distinto e separada da Pre·
vidência e oplicávei de ac6rdo com delibera·
ção do Conselho Deliberativo: ..

. Art. 16 -

Estão . isentos de todos os lm·
postos e taxas, indusive· a de previdência s6bre
juros, ,os· bens, negócios,, :rendas,· a tos e servi·
çoii 'da Instituto· de Previdincia dos Cangressistas.

Art. ·17 -

,'

·,.

dias o
Conselho Deliber~tlvo l:laix~ró os normas •ne·
çessórias' à exota apliçação dest~ Lei. .
. . ' ll

Art. 18 _

Dentro de

Esta Lei entrá em vigor na

data de sua publicação,

, Art. 19 -

......mi

..

PAR!CIER
N.• 413, DIE 1965

'

Art. 12 - ~ permitida a reeleição do Pre·
· sidente e dos membros do Conselho Deliberativo do I. P. C.

'
60 (sessenta)

!11

PARECERES

Revogam-se as disposições em

contrórla,
Às Comissões de Legislação Soçloi e
de Finanças.

Do Coml11áo dt Educosão e Culturo,
. 16bre o Projeto dt Ltl n.0 32, dt · 1965
(n.0 2. 234/64, no C6moro), que ln1titul
o "Dio : Noi:lonol do Ex~Combottnte".

Relotor: Sr. Men11n. Plmtnttl

O projeta em exame, de Iniciativa do llus·

...
...

..

tre Depu.tado ·Jamil Amlden, Institui o "Dia
Nacional dos Eic-Combátentes", flxcindo o primeira domingo ·de ·maio poro sua comemo·
ração.
Nações como os E. U•A., a higlaterra e a
Fránça, · partlé:ipilntes efetlvas ·do última · con·
flagração. mundial, como preito de reconheci·
mente aos que puseram em risco suas vidas
em· defesa do Pátrio, lhes consagram um dia
no a~a de homenagens espeçiais,
Por outro lado, com o objetlvo de exaltar,
universalmente, os que se ·sacrificaram nos
campos de batalha em prol dos ideais de jus·
tiça e 'do liberdade, ·foi instlturdo
"Dia
Mundial do Ex-Combatente".

o

A presente proposição tem um· objetlvo dos

•
I

..I

i

mais. louváveis: fazer· que o Brasil, de maneira
mais efetiva, em um dia da . ano, dedique
homenagens de gratidão e de louvor àqueles
que, heroicamente, expuseram ·suas vidas em
defesa
das
·principies. democróticos
e da segu.' .
I
.
rança ..nacional.

I

O ' projeto
é justo, merecendo, por isso,
. I
. '
nossa integral aprovação.

'..t::

Saia das Sessões, em 5 de. maio de 1965.

~Podre. Colo1on1; ,Presidente Plmenttl, Relator de Melo.

Men1111

. Mem de Sá -

Amon

,.

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
E.stá· finda a leitura do expediente,
S6bre a mesa pro!eto de lei que vai ser
lido.

I

117~ lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
H.0 28, DE 1965
ln1tltui o cuno artlltlco no 1n1ina téc·
nico de grau m'dio, e dá outro1 provi~
dlnclo1, modificando a lei que fixa 01
· Dlretrl111 • Bo111 da lduco~ãa Naclanat

O Congresso Nocional decreta:·
Art. 1.0 - O ort. 47, do Lei n.0 4.028,
de 20 de deze~bro de. 1961, que fixa as
Diretrlzes e Bases do Educaçdo Nacional, passo o ter a seguinte redação: .
"Art. 47 - O ensino técnico de grau
médio abrange :os seguintes cursos:

'af Industrial;
ltl, Agrlcola;
cl Comercial;.
d) Artistlco.
§ 1.0 Serão formados no curso técnico de nivel médio o atar, a contraregra, o cenotécnlca e o sonoplosta,
c:obendo ao Conselho Federal de. Educação f.ixor a duroc;ão e o .currlculo minimo dos tursos,

§ 2.0 - Os cursos técnicos em nivel
· . . . médio, não-especificados nesta Lei, serão
regulamentados nos diferentes sistemas
de ensina."
Fica lnstltuldo no ensino ortls. Art. 2;0 tlco de nlvel médio o curs~ pré-técnico de um
ano, em que poderão ser ministrados os dis·
clpllnas . especificas do ensino. técnico, o critério e regulamentação do Conselho·. Federal
de Educação.
Art. 3.0 - Os cursos ortlstlcos, no seu
nivel superior, serão . Integrantes do sistema
universitário brasileiro. ·
Esta Lei 'entrará··:~'!' vigor na
Art.
dato de sua publicação, revogodéís :as dispo- .
sições em contrário,
··
Solo dos Sessões, 5 de maio de 1965. Buerro Neto.

·c.• -

Justiflcaçiio
Mensagem do Sr. Presidente do Repúbllco, Projeto de Lei n. 0 2. 522-A, de 1965,

1.

do qual .somos Relator, e por certo o ser
convertido em lei nestes próximos dias, dispõe
sõbre os cursos de teatro e regulamenta os
c:ategorlos profissionais ·correspondentes.
2. O projeto aprovado nos têrmos do sl.lbstitutlvo do Câmara dos Deputados incl1.11 o Direter de Teatro, o ·Cenógrafo e o. Professor
de Arte Dramática entre os q1.1é deverão ser
formadas em c1.1rsos de nfvel superior, com
duração
currfculo mfnlmo fixados, e determina que as demais categorias (olor, contraregra, cenotécnico e sonoplasta) em· cursos
técnicos de nlvel médio, organizados de acõrdo c:om o parágrafo· único do ort. 47 do Lei
n. 0 4. 024, de 20 de dezembro de 1961.
3 . Ocorre q1.1e esta lei .citado, 01.1 seja: o de
fixoc;ão dos Dlretrizes e Bases do Educação
Nacional, no referido ort.. 47 in'dico como
cursos de grau média,· no e~slno. técnico o. Industrial, o agrlcola e o" cameKi~l ...
Pàlldomente, apenas mondo, pelo .seu porógrafo único, que quolq1.1er outro curso téc~
nico de nlvel médio, não especificado, pode
ser regulamentado nos diferentes sistem~s de
ensino. Assim, como na lei trobalhi~to jó
existe mais afirmativo o direito do· profissional de teatro, dos· casos de diversões, · e ria·
leglsloçiio civil e direito do· autor; é inodió·
vel que o otlvidade ortlstica, nos suas vórias
expressões, figure no estatuto bósico e legal
referente à edúcaçiio nocional. Em essência,
o Lei n. 0 4.024, ort. 1.0 letra f, no que se
·PoSSO dizer que trota dos artes, apenas. afirmo que .. o ed1.1coção nocional, Inspirado nos
principias de. liberdade. e nos ideais de solidariedade humano, tem por fim a prese~:Ya·
çélo e expansão do potrlmbnio cultural.
4, O Projeto n. 0 5.592-A dó o primeiro
posso, q1.1ando inclui os otÍvldodes teatrais
como as que podem ser cursos no sistema da
educação nocional, mas, no: leJ·'bóslca, nenhuma, nenhuma referência se vê ·paro cl.lr·so artístico.
No presente proposição lnstit1.1i-se o setor
ortlstlco como uma das linhos mestras do
organogromo e adotom·se outras provldênclos,
com o lnstltul;élo do curso pré-técnico oté o
Universidade ortistlco.
Estamos atrosadlsslmos em matéria de fomento às otlvldodes das artes, notadamente
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-118do teatro e do cinema, se olharmos o que· é
feito em Israel, nos Estados. Unidos da América, no México, na União Soviética, e tantos
outros poises. Para usar uma palavra · da
moda, devemos .dizer que teatro,. cinema e
música são meios de ·Implantação· para uma
politica de desenvolvimento.
LEGISLAÇÃOCITADA.
LEI N.0 4.024, DE 20-12·1961
Fixo 01 Dlretrln• e Bou1 ·do Educosão
Nacional.

venções consignadas no . orçamento de 1965,
às diversas
entidades
sediadas
no ··,Estado do
I .
_,
'
Rio de 'Janeiro?
··
··
'·'

Em caso afirmativo, qual o critério adotodo e 'quais ··as'' entidades · beneficiadas?

3. ·. en;. c~~o ~egatl~~. ·qual· ~· ·m~tlvo ''porque

. a.té esta. data não fÓra;n· pag~s as. r~ferldos
subvençãesi
· · · · .. · · · · ·'
Sola das Sessões, em 5 de maio de· 1965.
- Va•concel01 T6rre1.
. .'REQUERIMENTO
0 189, DI ·1.965

:o -

A educação nocional, Inspi· Art. 1
rada nos principies de liberdade e nos ldeolr.
de solidariedade humana, tem por fim: ·
O •

o

O

o o o

.'
o o' o

''•
o o o o o o o' o o o o o
'

'

0

0

''
o o

'

o o· o

f) a preservação' e expc:insão ' ·do patr 1·

m6nlo cultúral.

·································

Art. 47 - O ensino técnico de grau médio abrange os 'seguinte~ cu~os: ·· ·
·a) industrial;

·

',

11) agrlc~la;

c) comercial.
Parógrcafo único ._

Os cursos técnicos em

...·.

2.

.N.

Solicita lnformasiia ao · Poder Exe·
cutlvo, .atravít. do Mlnlltérlo da. lndúl·
trio e do Comércio, 16llre a dl1pen1a de
concorrtncla púllllca parca ·a ' aceitasão
pelo I.A.A. de prepo1to1 · de vanda de
asúcar d11tlnado à exportosõo.
Sr. Presidente:
Na forma regimental, requeiro ao . Poder
Executivo, através do ·Ministério. da . Indústria
e. do· Comércio, as seguintes informações:

nlvel médio não ·especificados nesta.L.ei serão
1 . Motivos' 'que levaram a Presidência do
regulamentados nos diferentes .sistemas de
Instituto do Açúcar e do Álcool · a autorizar
ensino.
.
...;..: ·pela Resolução n.0 1.945, de 7 de .Janeiro
Às Comissões de Constituição e .Jusde· 1965 - o Comitê de Vendas existente
tfço e de Educação, e Cultura.
naquela autarquia· "a' aceitar' propostos firO SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
mes poro venda de açúcar, destinado ao mer·
· . De autoria ·do Senhor Vasconcelos Tt!rres,
cado livre mundial, sem . a necessidade de
hó stlbre O mesa vários requerimentos de fn- CDI)CDrrênc,f~ púbfié:~~•,',
. ·.. , , . .
formações que vão ser ·liclos• pelo Sr. 1.0 "Se- 2. Se estó sendo posta em prótlca pelo inscretárlo.
'' ··
tftuto do Açúcar· e do Álcool uma polrtica
São lidos os· seguintes requerimentos:
que .tenha' por. objetlvo. melhorar ... a produtiviRIQUIRIMENTO ·
dade
usinas - nas diferentes zonas do
N.• 188, DI 1965 ·
Pais ~m que está Implantada o agra,lndús·
·
·
'·
trio ciçucarefra - de. forma. a dar ao, açúcar
Solicita lnform~sÓIII . ao Poder Exe
. ·
• fabricado no Brasil as indispensóvefs, condi,
cutlvo, atrcavít do .Minl1térlo da Faztll• ções competitivos poro firmar-se .no mercado
da, 1élllre o pagamento do• •ullvensõe1 :~'jlnternaclonal. .
e,
' conllgnodal, na . orso.mento' de 1965 .
Ju1tlflcoção
Sr. Presidente: .

das

Na formo regimental, requeiro ao· Poder
Executivo, através do Ministério da Fazenda,
os seguintes Informações:
1. Se o Ministério da Fazenda tomou provldêncios no sentido de serem pegos as sub-

Diz: a resolução em referência, no . seu
art, 4, 0 , que a mesm?,''entrará em vigor na
data de sua aprovaÇão e teró vigência enquanto perdurar a gravosldade do açúcar no
mercado livre mundial".
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REQUERIMENTO

Ora, a gravasldade da açúcar ou de qualquer outra produto. nacional, no mercado mur·
dia I, .prende-se,·· coma ninguém Ignora, às
condições aritlecon6miéas em que o mesmo é
obtido no Pois,· compciratlvomente às condi"
ções em que . é obtido . e nos demais países
que o exportam .

. ~ · estranho,- par Isso. mesmo, ·que ,um organismo ..lnstltuldo pelo Govêrna . brasileiro .poro
encaminhar a solução, em têrnios racionais
e .. nacionais, dos ·velhos desajustamentos que
entravam a agro-indústria açucareiro indígena e tome a contraditória resolução de
aceitar, como , foto·. externo, · '.'a ·. gravosidade .da açúcar· no mercado . livre mundial".
E, ao contrário :de odotar medidas· que pudessem ou possam dar ao açúcar brasileiro
as condi!;ões c~m~etltlvas. de que .êle preciso
poro Impor-se no mercado mundial, o J.A.A.
~
aceita; é:omo · fcíto · consumado, que escapa a
qualquer esfc!lrço que possamos desenvolver, a
gravasidade da açúcar fabricado no· Brasil:
'

·, .,

I

.

:., ;-, ••

,

:• ,

.

. •, · •"

" .'': , ', \ I

.

• ..,·'' 'I

•

:

Sr . Presidente:

N~ .fo~ma regi,;,ental, requeira ao Poder
Executivo, através d~ Ministério das Minas.
Energia ~ EL.ETROB.RÁS - , o~ seguintes ln~
formações:

e

1 . Quais as emprêsas .. associadas e subsl·
diárias ,que receberam verbas, especificando
a quantia recebida, a partlr.:de janeiro do
corrente ano?
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2.

De que forma serão. aplicadas as quantias Investidas?. . , .

3.

Quais os .planos apresentados pelas referidas subsidi6rias e . ~ssocl.adas? .
4.• ,.. Quais as concorrências, .para, aquisição
de material,, efetuadas pelas mesmas?
5, · Quais· as: propostas. apresentadas· para
cada. material pedido em concorrência, e quais
as aceitas?
. : :
'~

'

Sala das Sessões, em 5 de maio.de .1965.
Vo1conceloa )&rrll . . .

,,;

,•·•,

REQUERIMENTO.

~o~:o 191,' DE 1t6s

'

A dispensa: .de concorr6ncla, .outrossim,
poro as propostas de venda. de açúcar, faz
crer que··O custo .de -produção do•referldo pro~
duto seja o mesmo em t6das as regiões do
Pais. Isso não é verdade, cabe lembrar, e o
critério· adotado pelo I.A.A. poro aceitação
das propostas constitui, assim, .lmpatrlótico
desestimulo às emprêsos que romperam com
a rotln~, · reaparelhando · suas fábrl.cos , para
produzir em têrmos 'ecanO;.;;Íé:os. . .

-·
.....

lbu.

Solicita informasõn aa Poder Exe·
cutivo, atravét do· Mini1téria da1 ·Minai e
Enirgia - . ELETROBUS .;...., · IÕbre a1
apllcasilel da · verba de Cr$. · 6 bllhõe1,
79 mllhilti ·e 347 mil crü1elrol.

A gravosldade' de ''um produto. é, pois, problema ligado ·a deficiências de ordem Interna
do ·.setor da respectiva .eçonomlo · nacjonol de
onde. "êle é originário... E de ·. nenhum modo
poderio ·ser. •considerado ' problema · que se relacionasse dlretamente; com a ,• próprio 'mercado mundial, coma parece admitir o 1.0.A.

~~~

N.0 , 190, DE 1965

. Solicita infomiasõn . ao. Poder Executivo, otravé1 ' do Mlnlatério da Saúde;
IÕbN ··fobiflcasõ11 · do bebldai .
.'

..

;

'.,

...

Sr. Presidente, · ·

Não nos parece, em face dessas razões, que
a Resolução n.0 1.945-65 do I.A.A. atendo,
seja no que fOr, aos interêsses nacionais.

De conformidade , com . o dispositivo regimental, requei~o · 'informe · o Poder Executivo,
através do Ministérló da · Saúde, se existe
cooperação . entre esta Secretaria de Estado e
as. DelegÓcias de' Defraudações dos Estados c,
em caso afirmativo,- quais as estatlstlcas a
respeito da ·falsificação de bebidas alcoólicas
e nõo alco61icas, bem como a relação com·
piela das firmas autuadas.

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Vasconcelos Tôrres.

-

Solo das Sessões, em 5 de maio de 1965.
Vasconcelos Tôrres.
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-120REQUERIMENTO
N.o 192, DE 1965
Solicita lnformaçóe1 ao Poder Exe.
cutlvo, atraví1 do Minlatério da Viação
I! Obra•. Pública• - Comlaaão de Marl.
nha · Mercante - , 16bre tncomtnda dt
navio• aa1 .11taltlra1 naclonaia •.

da Ministério da Viação e Obras Públicas DNER - , Informe par que motiva está sem·
conservação o trecho da. Rodovia Rlo-Bahla,
nas proximidades do Munlclpio de Sapucaia,
no Estado do Rio de Janeiro.
Saia das Sessões, em· 5 de maio de 1965.
- Vaa~onceloa T6rm.

Sr. Presidente:
De acôrdo com a letra regimental, requeiro ao Poder Executivo, através do Ministério
da Viação e Obras Públicas - Comissão de
Marinha Mercante ·-, Informe a respeito das
encomendas· de construção de navios, nos estaleiros nacionais, a partir de 1_963, até a
presente dato, bem como quantos já foram
entregues à C.M.M. e o destino a êles dado.
Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Vaaconctloa T6rra.
REQUERIMENTO
N.o 193, DE 1965
Solicita lnformaçõea, ao Poder Exe.
cutlvo, atravn· do Mlnlatério da:. Viação
e 'Obra• Pública• - Departamento Na.
clonai dt Portal 1 Via• Navegável• - ,
16bre a dragagtm da Parta de Nlttr61 •.
Sr. Presidente,
Na forma regimental, re<~uelro ao Poder
Executivo, através do Mlnstérlo da· Viação e
Obras Públicos - Departamento Nacional de
'
Portos e Vias Navegáveis_-·, a seguinte Informação:
Quais os providências adotadas pelo DePartamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis no sentido de que seja efetuada ·a dragagem do Pôrto de Nlter61. ·
. Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Vaaconceloa T6rre1.
'

REQUERIMENTO
N.o 194, DE 1965

REQUERIMENTO
N,o 195, DE 1965
Solicita lnformaçõe1 ao Poder Ex•·
cuHvo, atravéa do Mlnlatérlo da Saúde;
16bre. 01 ca101 de tlfa, em Campot, 11·
tado .do Rio dt Janelra •.
Sr. Presidente,
Na forma regimental,· requeiro ao Poder
Executivo, através do Ministério da Saúde, as
seguintes informações:
1)

se são do· conhecimento do Ministério os casos de tifo ocorridos em
· CCmpos, Estado do Rio de Janeiro;

2)

em caso afirmativa, quais as provi~
dênclas adotadas, visando a extinguir
a referida ocorrência.

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Vaaconceloa T6rrea·.

O SR.

PRESIDENTE !Moura. Andrade):

Os requerr'mentos lidos serão publicados e,
em . seguida, despachados. pela Presidência.
O Expediente da sessão de hoje será dedi·
cado às comemorações do centenário de nascimenta do Marechal Cândido Mariano da
Silva Rondon, conforme .decidiu anteriormente o Senac!a .
O primeiro orador Inscrito é o Sr. Senador
Lopes da Costa, a quem , dou a. palavra.
O SR. LOPES ·DA COSTA:

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito já se
Solicita lnformoçãea ao . Poder Exe·
tem falado e escrito a respeito da vida e da
cuHvo, atravéa do Mlnlatérlo da VIação •
obrá' gigantesca dêsse herói nacional, cuja
e Obrai Públlca1 DNER - , a&bre
memória a Senado da República reverencia
conaervação de trecho da Rodovia Rihoje.
Bahia.
Limltar-me-el tão-somente a citar alguns
O Sr. Presidente,
episódios e feitos gloriosos ·do Insigne brasl·
De conformidade com o dispositivo regilelro, cuja biografia jó é do conhecimento dos
mental, requeiro ao Poder Executivo, através
meus nobres colegas ..
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to de respeito e dupla emoção que subo a· glória e a grandeza do homem simples do
esta tribuna . Emoção do modesto filho do sertão mato-grossense, que coM· denôdo e rara
Estado de Mato Grosso, seu humilde repreabnegação, de sacrifício em sacrifício, de re~
sentante nesta Alta Casa do Congresso Nanúncio em renúncia de uma vida inteira, do
cional, sempre serena e inflexivel no caminho
doce aconchego do lar, se converteu, mais tardo dever e. do constante aprendizado ..
de, num dos mais' belos exemplos da nossa
Porque o mato-grossense, o conterrâneo, anPátrio, mo.tivo de orgulho que pode ela se
tes mesma que o próprio Senador, é o que
vangloriar eternamente, porque apóstolo do
mais se sente honrado e ao mesmo tempo orbem, altaneiro, Imaculado e átlco.
gulhoso, de solicitar atenção de seus dignos
Renúncia e sacrificlo, Sr. Presidente, que
colegas, para a homenagem que se faz mis- começam na própria terra natal, nas pródroter prestar, nesta data, a um dos mais ilus- mos da infância, menino órfão, criado às extres e honrados .filhas de Mato Grosso, aquêpensas e aos cuidados de um tio de parcos
le que, pelas suas virtudes cívicas e pelos
recursos e poucas letras.
méritos de suas grandes epapéias, soube eleNasceu o ilustre e saudoso homenageado
var tão alto o nome da Pátria brasileira ennas terras do Mimoso, municlpio de Cuiabó,
tre as nações civilizadas, elevando bem alto
onde cursou os primeiros anos de colégio e
a. estoicismo da sua gente entre os homens
concluiu com brilhantismo o ginósio. Imagida sua época, o valor de seus técnicos entre
nem só: aos 16 anos· de idade recebeu o dios estudiosos e geógrafos. de todo o mundo.
ploma de professor público.
Caráter incomparável êsse a que desejo me
Desejoso de continuar os estudos, mas sem
referir •.
recursos necessários, assentou praça no 3.0
Suo história é a de tontos outros cujo nome
Regimento de Artilharia daquela Capital.
adorno brilhantemente os páginas dos anais
Queria estudar, se prendia aos livros e aos
do nossa Pátria.
mestres
com a segurança dos espiritos UumfHoje, 5 de maio de 1965, se comemora o
nados,
para
os gràndes feitos e as grandes
centenório de seu nascimento, dia festivo do
missões.
nacionalidade e que deve ficar .gravado . nos
Estudou com Benjamin . Constant e serviu
trabalhos desta Caso, pois bem merece o saucom ·Hermes da Fonseca.
doso Marechal Cândido Mariano do Silva
Rondon, a bandeirante do século XX, o maior . . Aluno excepcional, distinguiu-se sobretudo
glória do meu Estado natal até os dias pre·
no estudo da matemática, para em breve resentes.·
ceber o gráu de Engenheiro Militar e BachaEm meu nome e, quero crer; dos meus corel em Matemática e Ciências Físicas e Nalegas do representação moto-grossense, deseturais.
·Jc{ Si'. Presidente, que seja consignado em
ato um voto de profunda saudade e de pereDesligado, por conclusão de curso, da Esne admiração ao nobre e. altivo conterrâneo
cola Superior de Guerra, foi o jovem Rondon
que em 1914 já recebia o "Prêmio Livings- elevado ao pôsto de 1.0 -Tenente .e por escotone" da . Sociedade de Geografia de New
lha do Major Gomes Carneiro, Comandante
York e em cujo livro de ouro apenas cinco da Linha Telegráfica de Cuiabá ao Araguaia,
grandes pioneiros estão inscritos''.ém lugar de · ·designado para servir nessa comissão na quadestaque: Amundsen, Charco!, Pearry; ·Byrde e
lidade de ajudante.
Rondon, respectivamente o explorador do PcO Sr. Vasconcelos Tôrres:
lo Sul, do Pelo Norte, das Terras Árticas, das
Permite-me V. Ex. 0 um aparte?
Terras Antárticas e, finalmente, das Terras
Tropicais.
O SR. LOPES DA COSTA:
~sse titulo, Sr . Presidente e Srs. SenadoCom muito prazer, Senador.
res, de uma das maiores corporações cientl-
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Estou notando que as comemorações cio

Centená~lo de. Randon não têm o relêvo ·me~

recldo, de acôrdo com o projeçéio de >suei figuro' na Hlstáiia do Brasil e na História continental. Penso que, hoje, o D.C,T. deveria
emitir um sêlo comemorativa. Entendo que
em tôdos as escolas ....::.. primárias, secundárias e superiores' ~· dêste Pois, uma palestra,
necessàrlomente, ·deveria .'ser proferida. Percebo que há ·um silêncio,· quebrado' por êsse
rumor clvlco 'da homenagem· do Senado, requerida"par ·V, Ex.0 • Enquanto ·Isso, entre as
figuras mais eminentes da mundo; nos ·Estados Unidos da América do Norte, está o. busto
de Rondon, como: um dos pioneiros,· .um· dos
humanistas, uma das figuras maiores da civilização . em todas os tempos; .Bem age . o
Senado, neste instante, ·quando ·homenageia,
por intermédio da Bancada de' Mato Grosso,
a figuro daquele que• .foi .chamado de um
mameluco; sim, um mameluco, mas. que sinteti.zou, como ninguém, a bravur'o dessa. raça
brasl.leira. Queria congratular-me com.Vossa
Excelência, em nome das de ma Is bancadas,
porque os galas do dlá de• hoje - embora
essa . homenagem .não .tenho·· sido ditada por
bairrismo - cabem a Mato Grosso, que teve
o privilégio, coma o Estado do Rio de· Janei·
ro teve o de ter dado 'Có)das ~~ Nação Brasi·
leiro, de ser o bêrço de Roridon. Congràtu"
lamo~nos com V. Ex. 0 , .Sr.· Senador Lopes
do Costa.

O Sr. Pedro· Ludovico: ·
Permite o nobre aradar um apo;te?

1

O SR. LOPES DA COSTA:
Primeiramente ..,.. permita-me V . . Ex;0 ,: responderei. ao aparte .do nobre Senador, Vos·
cancelas Tôrres.
Muito grato, nobre ·. Senador · .Vasconcelos
Tôrres, pelo aparte com que me honrou.
Diz bem V. Ex. 0 que, hoje, as escolas de"
veriam consagrar pelo menos. alguns minutos
à memória daquele que foi, ~m vida, não s6
um dos desbravadores do sertão do Oeste bra·
sllelro, mos um guio da nacionalidade, dos
homens de bem, dos pois de fomflla . A lem·
bronça de V, Ex. 0 , portanto, no sentido de
11

:I

que se prestasse, hoje, uma. homenagem especial à memória .do grande vulto brasileiro
tem tôda a razão de. ser .
Agradeço, .. em nome da bancada .de Moto
Grosso, as referências .que acaba .de fazer ao
Ilustre e insigne patriota.
Ouço, com satisfação, o :nobre· Senador Pe·
dro Ludovico.

O Sr. Pedro Ludovico:

. ;,.

·'

Tenho grande prazer em solidarizar-me
com V. Ex.0 , na homenagem que presta à
memória ·do Marechal. C6ndido Mariano da
Silva Rondon. Ele, de ·fato,: foi um grande sol·
dado, um grande patriota, um homem de bem;
de caráter. Quando percorreu o Brasil/: po"
ciflcando lndios e construindo. linhas telegrá·
ficas, demonstrou o seu espirita humanitário,
tanto que dizia aos companheiros ser prefe·
rlvel que morressem ia que matassem os· ln"
dios;. Quando. da inauguração de Golônla,
passou-me um telegrama, aliás· com um elogio exagerado, dizendo que eu era um bandeirante dos. dias modernos, De .maneira ·que
não podia deixar de dar minha contribuição
a esta homenagem que V .. Ex, o. 'presta ao
grande soldado, ao grande. brasileiro que 'foi
o Marechal Rondon.

O SR. LOPES DA COSTA:.

·'··

''

Multo obrig~d~ pel~ aparte deN.
o q~e
Interpreta, neste momento, o sentimento .do
povo de .Goiás, dêsse mesmo, povo cujas , ter·
ras palmilhou o ilustre homenageado de hoje.

Ex.

(Retomando a. ·leitura) .Antes, . porém,
prestou relevantes serviços .. aos movimentos
clvicos .que se desencadearam .. na Brasil: . "A
Lei Áurea e da Proclamação da República."
Pouco tempo era· passado, já o. militar Ron·
don se' apresentava ·OO seu comandante, em
terras de Cuiabá,: a fim de Chefiar a Seção
da· Comissão Gomes Carneiro.
,, Aqui Sr, Presidente·. e: Srs. Senadores, começa a sua grande obra : de desbravador ,
Aqui nasce o herói. Aqui surge o pioneiro.
Aqui entra a florescer o pacificador,·
De comissão em ccimissão, de serviço em
serviço, de perigo em· perigo, de selva em
selva, de floresta em floresta, do sol à chuva,
enfrentando com destemor invejável feros e
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capitulo dêsse longo livro que foi a suo vida
de sertanejo lndomóvel,. de desbravador sem
Igual, misto de herói e de santo.

. O Sr.· Buerra Neto:
Permite

V:

O Sr;

Ex. 0 um aparte?

O SR. ·LOPES DÁ COSTA:

.

Com· muito prazer.:

O Sr.

Bez~rra

mentes, com referência à visita de Theodore
Roosevelt ao Brasil, quando Rondon foi o companheiro mais competente .. e conhecedor · dos
problemas das regiões percorridos pela Comissão,

Neto:

V. Ex.0 estÓ folarido em no~e jó nã~ digo
da bancado de ~ato . Grosso, mas. representando as sentimentos. de .todo o Senado da
Rep~blica' nesta homenagem à figure Imortal
de Cândido Mariano, Sou .autor do . projeio
surgido no. Senado. em' t6mo das ,c.ri,einoraçõe~ n.oclo~ols dêste centenório, . projeto ês~
te que, fundida ao ,do Deputado Wilson Martins,. estó na· Ordem ·do Dia da· Câmara dos
Deputados. ASsocio-me. às palavras d~ Vos~a
Excelência~ Ilustre representante de Mato
Grasso~ e nunca é pouco dizer que Cândido
Mariano da Silva Rondon foi 'homenageado,
rio piaria mundial, multo mais
que na própria . terra 'qu~ c. viu nascer. 'A respeito dê ie
disse, na justificação· do projeto, ·o que figuras ilustres d~ cenórlo mundial afirmarem.
Fixo, agora, outras manifestações. Paul· Claudel, figura exJÍcnencicl das letras francesas,
sôbre o grande sertanlsta afirmou: "Rondon, ..
esta alma forte que se -Interna pelo sertão,
na sublime missão de assistir ao selvagem, é
Úma ·.das personólicÍodes brasileiras cjue mais
me Impressionam. · Rcndon dó-me a l~pres
são' de uma figura do Evangelho." S6bre · Rondon assim ~ resumiu o grande geógrafo J~
gUaribe
Mattos: "Tem na sola dos pés o
mais longo caminho. jamais percorrido,"
Thecdore Roosevelt, que sôbre êle chegou a
escrever um livre, afirma, numa sintese odmlróvel: "A América pode apre~e'ntar aa mun: ·
do duas realizações clclóplcéis: ao· norte, o
Canal do Panamó, ao sul; o trabalho de· Rondon - cientifico, prótico, humanitório."

do

de

O SR. LOPES DÁ COSTA:
Muito grato a V. Ex. 0 ,
V. Ex.0 antecipou em parte as palavras
que eu irlo pronunciar dentro de alguns mo-

Va~eoncelo1

T&rre1:

Gostaria, de formular um nóvo aparte, apenas para fa~er justiça à Bancada de Mato
. Grosso na .Senado e, em particular, ao Senador Bezerra Neto.
·

O SR, LOPES DÁ COSU:
Pois não.

O Sr. Vaaconcel01 T6rrea:
Veja V. Ex. a que os nossos projetas· andam como· certas tartarugas de Mato Grosso,
Jabutls, muito lentamente. Um assunto desta
natureza, jó aprovado pelo Senado; ainda estó na Câmara e não é por culpa da Câmara
ou do Senado. Certos assuntos ligados à' Hlst6rlo do Brasil deveriam ter certo· prioridade;
como êste, em que V. ElC. 0 acaba de ressai~
ter c Iniciativa tomada pelo brilhante Senador Bezerra Neto. ·Tenho aqui os avulsosI mas
,
.
~uando os projetas forem aprovados seró tarde demais. V. Ex.a, todavia, salvou a' h'omenagem ·e o Senado do Brasil, ao· dar a dimensão exala da .grandeza dêsse vulto que V •. Elc.0
homenageia no dia de hoje, porque nós, re~
presentantes de todos os: Estados da· Federação, não ficamos Indiferentes o ·essa ~amemo~
ração, cuja Iniciativa coube justamente o
V.· Ex.0 • · Voltando a aparteó-lo, queria· ressaltar apenas Isso, pedindo· désculpos por Interrompê-lo, ió que V. ElC. 0 estó fazendo· um
bela, Importante ·discurso, sintese blogróflca
odmlróvel de um dos malares vultos da Hu·
manldade.

O SR. LOPES.. DA .COSTA:
'

'

Obrigado pelo aparte. ~ multa bondade de
V. Ex. 0 • O meu discurso é bastante modesto,
como modesto é êste representante de Mato
Grosso, porém, sempre cheio de entusiasmo e
boa ·vontade paro cumprir com seu dever
nesta Casa,
(Lendo.) Sr. Presidente, aparecia o. homem que deveria adotar, pelo desprendimento e sentido humanltórlo, o sadio e patriótico
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nunca." Nesse sentido, quando Iniciou suas
atlvidades no construção da linha telegráfica de Cuiabó, mandou colocar em muitos lugares um edital concebido nestes têrmos:
"Atenção! Quem quer que de agora em diante tente continuar a atacar os índios Bororés, habitantes dêstes sertões e legítimos donos destas terras, responderá pelos seus atas·
criminosos perante a Chefia desta Comissão."
E com êsse lema traria para a civilização
dos brancos milhares e milhares de Irmãos índios.
Neste terreno, ninguém maior nem mais
··
justo que Rondon.
Foi o grande Cacique branco que trouxe,
para o nosso convívio, com a sua alma cheia
de brandura e inexcedível patriotismo, .os Caciques menores de todo o sertão do Amazonas, de Mato Grosso, de Goiás e do Paró.
Por Isso teria sido mais amado pelos nossos
índios compreensivos, ,que pelos brancos conquistadores e ambiciosos.
Ele foi sempre um símbolo da paz e da
humanidade, que procurava servir mais aos
outros que a si mesmo, num perene sentido
de dupla renúncia, a começar pela própria
famrlia da qual constantemente viveu afastado, por necessidade •.de serviço, e para servir à grande Pátria dos. brancos e dos índios
que, neste ponto, era uma . indivisível ao seu
espírito evoluído dentro dos princípios do positivismo histórico.
Jó como Chefe da Comissão da Linha Telegráfica de Cuiabó-Corumbá, · abrangendo
os fronteiras do Paraguai e da Bolívia, .trabalhos que se prolongaram dez. .longos. anos,
· · · longe da espôso, no. sagrado cumprimento do
dever, no mais agreste da floresta, no mais
traiçoeiro dos mistérios da mata tropical, entre atoledos e pantanais bravios, êle conseguiu levar a efeito essa temida e assustadora
exploração de 1.600 qullômetros.
Nascera Rondon para a vida de sacrlflclo,
para a vida árdua .
Arrostava os mais difíceis obstáculos e suportava com bravura todos os sofrimentos,
Sr. Presidente:
A convite do Presidente Afonso Pena, investiu-se Rondon na mais áspera de suas mls-

sões, naquela que lhe exigiria maior dose de
sacrifícios: "A Comissão Construtora de Linhos Telegráficas de Mato Grosso oo Amazonas", de objetivos multo além da simples fixação de postes de ligações telegráficas, pois,
se de um lado existia a desejo da consolidação e Integração dos territórios percorridos,
por outro havia o lnterêsse de se fazer o le,
vantamento das coordenadas geográficas,· estudo da riqueza do solo e de suas Imensas
possibilidades econômicas.
E neste pôsto a luta de Rondon cresce de
entusiasmo e de fé.
Suportando o falso das corredeiras, a difícil dos charravascals, ora sofrendo a escassez
da égua, ara o excesso do mesmo líquido;
ora o privação da restrita matulo, o perigo
das flechas e das cobras, enfrentando a morte a cada Instante, no melo de tantas Incertezas, poucos foram aquêles que. conseguiram
escapar aos botes traiçoeiros· das endemlas e
das surprêsas desagradáveis, numa exploração
de 2. 300 quilômetros.
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, a chegada
a Manaus coroou de pleno êxito o seu esfôrço extraordinário e êsse feito ficou marcado no ·gratidão do povci de maneira Indelével, porque até então tôdas as tentativas no
sentido de vencer a selva, entre as Estados
do Amazonas e Mato Grosso, tinhàm se reduzido ao mais Ingrato fracasso.

O Sr. Edmundo Levl:
Permite V. Ex. 0 um aparte? (Áuentlmento
do orador.> Nobre Senador L~pes .da. Costa,
quéro congratular-me com V. Ex.à e, através
de. V. EX. 0 , com' o nobre povo de Mato Grosso,
tão bem, representado pela sua ilustre figura.

O SR. LOPES DA COSTA:
Muito obrigado.

..

O Sr. Edmundo Le~i~';
Quero congratular-me com o discurso que
Ex. 0 estó . pronunciando, de exaltação à
pessoa do gr~~'de Marechal Rondon. Nobre
Senador, as reiÍgiões têm os seus profetas, os
seus santos, ci·s· 1.pótrlas têm os seus heróis, e
Rondon, no hogiológlo civlco nacional, é uma
das figuras proeminentes dêste PaIs. De ma-

v.
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marcante figura, ainda não traduz bem todo
o amor, o respeito e devotamento que devemos
ter par tão eminente brasileiro.

O SR. LOPES DA COSTA:
Muito grato a V. Ex.0 pelo seu aparte.
Como representante do Amazonas,. V, Ex.a
conhece bem as tragédias· que se verificaram
no longa caminhada de Rondon através das
selvas mato-grossenses e amazônicas, ao atravessar as rios Madeira e Mamoré, a fim de
alcançar Manaus. Foi unia luta de sacrlflcios
Incessantes, que culminou com uma vitória
extraordinária, ·para grandeza de nossa pátria
e para felicidade dos mato-grossenses, amazonenses
acreanos. Foi a arrancada do Marechal Rondon para o Noroeste· que deu margem a que f6sse construido a BR-29, que hoje
serve ao tráfego para essas regiões longlnquas
do· Brasil,

e

(Lendo.! Façanha que honrou a alma e
o sentimento patriótico de Rondon, cuja ln teligência e bravura se igualaram em todos os
limltes. Além'dessas qualidades possula Rondon, tal como Epamlnondas, o extremo valor
ao lado da extrema benignidade. '
Sr. Presidente,
.

terra, disse: "As Américas possuem dois
grandes monumentos dignos de serem conhecidos por todo o mundo: a abertura do Canal
de Panamá e a construção de Linhas Telegráficas nos Sertões brasileiros, que Rondon levou
a efeito."
Em multas outras Importantes missões se
empenhou a figura do herói nacional, dentre
elas podemos destacar a Chefia da Comissão
que decidiu a questão entre o Peru· e a Colômbia, em Letlcla, por volta de 1934, o que
motivou por parte dos litigantes, a lembrança
do seu nome para o Prêmio Nobel da Paz.
A sua obra de Integração nacional· patenteou-se ciclópica. Do seu heroismo resultou
para a Nação a sua descoberta total. · Seus
feitos desafiam ainda hoje a tempo e a história.
~ por Isso Sr. Presidente que, ao se comemorar seu primeiro centenário de nascimento,
não poderia a voz de Mato Grosso silenciar
tão emérltos feitos, ressaltando-se em linhas
mestras a figura. do estudioso, do filósofo,
do soldado, do técnico, do naturalista e clentista que existiram em todos os Instantes
dentro· do pacificador Marechal Cândido Ma-·
ria no da Silva Rondon, alma forte e rara de
sertanejo e de herói.

.

Os grandes. feitos do herói, não param ai:
continuou a servir a Pátria com os mesmos
desvelos que embalaram seus sonhos da Juventude.
··
Como Caxias, o Pacificador, Rondon paclficou Irmãos brancos e sllvlcolas, pois do seu
esfôrço nasceu o Serviço de Proteção aos lndi os, ao qual se dedicou de corpo e alma, sem
jamals medir qualquer sacriflclo, E nesta
causa, admirável é a sua trajetórla, e inexcedlvel a qualidade de seu exemplo.
À frente da Comissão Cientifica RooseveltRondon, a sua figura lendária teve contribuição marcante e todo o êxito ciêi. ·.empreitada a ·
êle se ficou devendo, sem dú11ida •nenhuma.
Foi um companheiro extraordinário, segundo expressão do próprio Presidente dos Estados Unidos, que viu na pessoa de Rondon, a
maior glória de soldado do nosso continente
e um dos mais notáveis vultos da humanidade,
do comêço do Século. E, ao regressar a sua

Como soldado ou como cidadão, detentor
das mais altas comendas e condecorações, na
silêncio do lar ou no mais agreste da. floresta
tropical, enfrentando a morte' ou desafl~ndo o
perigo ou defendendo os humildes, a obra de
Rondon é para ser meditada, porque não é
um exemplo Isolado, mas sim da humanidade ..
Sr. .Presidente, não posso deixar de menclonar trecho do discurso proferido por Rondon, no augusto recinto do Congresso Naclona I, ao ser investido no elevado pOsto de Marechal do Exército, porque essas palavras traduzem na sua simplicidade, a nobreza de sentlmento e de caráter, que êle jamais abandonora.
São estas as palavras pronunciadas por tão
Ilustre e Insigne militar, ao receber as platinas de Marechal: "A única coisa que realmente fiz em minha vida até o presente momento, num per ioda de 7 5 anos de otl.vldode
pública, foi procurar servir dignamente o Na-
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ção. Chegando ao fim da ·vida, acho que
devo estar tranqüilo .de consciência e de espirita, porque cumpri com a minha obrigação.
Estou certo de que um das motivos da minha
promoção foi a· desbravamento das sertões.
Receba, portanto, a minha promoção ao p6sta
de Marechal como uma lisonja de caráter pessoal e .·como uma., merecida homenagem ... a
todos as companheiras vivos e mortos, da .Comissão de Limites Telegráficos Estratégicos, de
Mato .Grosso ao Amazonas, uma homenagem
às gloriosas F6rças Armadas e uma: homenagem ainda maior à.·Repúbllca,. graças, a cujos
prlncfplos foi passivei .. a organização dos trabalhos elaborados com tanto êxito por algumas
dezenas. de brilhantes militares e.. civis, visando
o 'conhecimento dos :nossos ·sertões· e a redenção da nossa população lndlgena."
E terminando, Sr; · Presidente, solicito aos
meus· nobres colegas um minuto · de silêncio
como prova de .eterna admiração .e .eterno
respeito . do Senado, Federal, àquele que foi
mais do que um ,simples soldado .da Pátria
parter sido maior soldado· da .humanidade .e
dos seus desejos .de vida, pacifica, o.rdelra e
laboriosa .. (Multo bem! Multo bem!, Palmaa;)
O· SR. PRESIDENTE

(Cothte · Plnh~lra):' ·

Tem a palavra a nobre
Müller. ·
.
,. '

Se~ador

.í:l.· ....

Fiu'nto

O SR. FILINTO MULLER:
'
'
'
(sGm
ravlaão
do orador.!'·.'
Sr. :I Presidente,
ha. '
' '
. ' ,·· ''
·. ' ,.,. :. -,
via-me Inscrito . para falar, hoje,. justamente
com a Intenção 'de deixa~ ' asslncllada, nos
Anais do S~nado; à pgssogem da· data do prl·
melro centenário de nascimento ' .do'. grande
brasileiro Candidô Mariano da Silva Rondon.
· Entretanto/ao chegàr a 'êste' recinto, já encontrei na ·tribuna ci meu nobre. colega 'e prezado àmlgo; Senador Lôpes 'da Costa que, em
magistral oração, fêz ci elogio do 'Ilustre mato-grossense; ·do grande· brasileiro cuja· vida
foi dedicada· Inteiramente· ao serviço da· pátria
e ao serviço da humanidade.
·Eu me dispensaria, portanto, Sr. Presl·
dente, de usar da palavra, neste momento,
porque melhor do que o eminente colega que
me antecedeu na tribuna ninguém poderia fazer. o ·elogio do Marechal Cândido Mariano
da Silva Rondon .

· ·Desejo, entretanto, Sr. Presidente, ràplda·
mente, assinalar. alguns· aspectos da vida do
eminente brasileiro. A meu ver, exerceram
Influência capital na vida de Rondon. três fa·
tos, três circunstancias Importantes: . A pri·
melro diz respeito ao local do·'seu nasCimento. Era filho' da ·região do Mimoso, dei :região do ·pantanal mato-grossense. Descenden·
te. de famllla humilde, do: :lado ·materno,, de
·lndlos mato-grossenses;. Rondon ., se Impregnou
do que •havia de mais nobre e, de: mais elevado naquele .ambiente. A .Leste .do. local do
seu nascimento residia, e;ainda . reslde, a grande
tribo· dos .bororos, lndlos .os ·mais fortes, .os
mais ,altos e .belos do Brasil. Não, pertencem
os bararos- sabeV;.Ex0 •. ~ .. nem,ao ramo
dos. Tupfs nem· dos Guaranls.. São·. lndios. do
ramo Gês, passlveln:~ente, vindos., da Bollvla ..
~sses lndios assaltavam as. fazendas, atacavam . os viandantes parque entendiam que
os viandantes e fazendeiros que se Instalavam nas suas terras · eram Invasores dos seus
lares ... E de fàto ·.o. ~~~~m. A atitude q~e tomavam em defesa de suas terr~~; '~m defesa
do seu lar, era respondida; pelõ's ' civilizados,
com massacres ' tremendos q'ue • q~ase .suprlmlram'•a' nação' das· bararos. ' ...
·
·'
I

,••'
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Rondon há de ter ouvido, nos dias.. da .sua
meninice, os contos tétricos dos' r'nas5a'cr~s de
lndlos 'que devem' iér 'calado profUndamente
no seu' esplrltó. '' ', . ' ., \ ·'·

'

I
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' Nàsceu. 'êle' numa reglao 'de pantanais, de
campinas extensas, talvez uma das mais belas
dc:i' Brasil; grande campa
que medr~ o
capim chamado mimoso, que deu nome a essa
região: C~rcada'' ao Ierige por elevações,' por
montanhas de'·· pequ~mo parte, que delimitam
os campos de criação; Rondon/ ali; cresceu
guardando-,lhe: o ·retrato perfeito. ··Anos depois,
visitando ·o Mimosó, paio Inaugurar uma · escola· que mandara construir 'e. à qual dera
o nome de sua' mãe, chamou o Secretário
de· Interior e ·Justiça ·do Estado, de então, o
Dr.' Cives ·Müller da Silva Pereira, e lhe mostrou, no horizonte;· todo o espetáculo de beleza dos campos de Mimoso·. Dizia: "Vê, ali, à
esquerda, há uma elevação; abaixo, na parte
plana do pantanal, estÓ o gado, pastando; ali,
à direito, há árvores frondosos." E assim p;lr
diante.
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-127' .Sr. Presidente, Rondon estovo cego, quando
fàzlo tal descrição. Na entonto, havia guar·
dado na ,sua retino, na sua lembrança, no seu
afeto pelo terra natal, o Imagem que vira na
meninice e, naquele Instante - sem querer
confessor· o cegueira - descrevia o Mimoso
com a precisão . absoluta. de quem estivesse
vendo,· realmente, uma fotografia.
~sse foto me foi relatado pelo Dr.· Cives
Pereira, que ouviu entusiasmado e emoclo·
nodo o descrição da terra de · Mimoso feita
por :C6ndido Mariano. Digo, de propósito, Côn·
dldo Mariano,. porque Rondon foi .conhecido,
em todo o· Moto Grosso, como Cândido Mo·
rlono, O nome Rondon, de suo fomllia mas
não seu, êle odotaro, posteriormente, jó Ofl·
cio I . do .Exército. Cóndldo Mariano é o nome
das ruas., que, ·em Cuiobó, Campo .Gran.de,
Corumbó. e .. outras' cidades de Mato Grosso,
rememor(lm ,o Ilustre e ·grande. brasileiro ..
Cóndldo Mariano, aos 15 anos, mudou-se
para · Culabó, onde foi completar .estudos. De
lá;":fal poro:. o Rio. de Janeiro, como soldado,
parei prosseguir nos estudos no Escola Militar
da Praia Vermelha.: Ali, .outro. fato· deve ter
influenCiado po~~ro5omente 'sua vida: entrou
em contàto com Benjamin Constant. Teve no
grande mestre, o seu gula, a seu orientador,
dedicando-se,. então/ ao estudo das teorias :de
Augusto· Camte, adotando profundo e· sinceramente,' a ·.religião .do humanismo:·: o Positivismo.
Era Rondon de espirita profundamente religloso. Adotou o· Positivismo . para cumprir os
seus mandamentos;·, adotou o Religião da Humanidade poro •seguir-lhe a orientação.
· · Penso, Sr. ·.Presidente, que o .Positivismo, a
Religião· da Humanidade, respondeu aos anseios. e às angústias do seu coração... Durante
t6da a sua vida, soube .êle ser. fiel .a êsses
sentimentos religiosos, porque viveu pelo fratem'ldade, viveu para a 'humilnidade
e viveu
' '
para outrem.
· O terceiro :foto: ql.le, a meu wer, exerceu
Influência capital nos seus de~.tlnos,. ocorreu
quando, jó Tenente, abandonando o cótedra
de Matemática da· Escola Militar da Praia
Vermelho, conquistada pelo seu valor, pelo
seu saber e pela suo competência, foi servir,
sob as ordens do Tenente-Coronel Gomes Cor'

neiro, no construção da linho telegráfico que
ligou Cuiabá o Goiás e, portanto, ao Tri6ngulo ·Mineira, a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Serviu sob o comando de um chefe
militar dona de raras virtudes, de excepcionais qualidades, também animado. dos mesmos sentimentos de fraternidade, de amor ao
próximo.: Via no fndlo perseguido pelos civilizados, abatido, massacrado, ·cujo .lar era destruido, o dono do terra .que precisava ser
respeitado, que precisava ser amado, poro que
compreendesse a missão civilizadora dos. estranhos que até ali chegavam.
Contou Rondon uma dos passagens da sua
vida. Quando acampado com Games Carneiro
num · 'dos peritos do . trecho desbravado por
aquela Comissão, ouviam, ·em certo· momento;
urros' de macacos, urros de· bugios ·e pios ·dé
jaós e outras aves. Perceberam, então, que
os fndlos, cercando o acampamento, fàzlam
sentir que não gostavam da presença, ali, de
estranhos. Gomes Carneiro, Sr. Presidente~ tiIlha a fOrça nos mãos,· comandava grande
número de soldàdos armados e munlclados e
poderia resistir o qualquer ataque que lhe
fOsse feito. Preferiu, .no entanto, mesmo à
noite, mondar recolher os animais, levantar
oca~pomento e .sair dos terras ,dos bororos.
Sentia êle que não tinha o direito de,. sem
poder dar um, esclarecimento, permanecer no
local .e provocar, talvez, com sua teimosia, a
chacino de inocentes .e pobres boraros.
• · ~stes fatos Influenciaram, de forma posl'tlvo
e duradoura, o espfrlto do Tenente Cândido
Mariano. Terminada a missão do construção
da linha telegráfica poro o Leste - de Culobá
para Goiás - , foi Cândido Mariano chamado
pelo grande Presidente Afonso Pena que nêle
via um desbravador semelhante a Fernão Dias.
Entendeu, pois,. de lhe· conferir missão s6bre·
humana. Teria de traçar uma ligação entre
o centro .de Mato Grosso, Isto é, entre Culabá,
capital do nosso Estado e o Norte, em Manaus, no Amazonas, através de sertão jamais
percorrido,. jamais trilhado por criatura civilizada. Rondon assumiu o compromisso de cumprir essa missão. Partiu de Culabâ levando
um pugilo de Oficiais, como êle, animados dos
mesmos sentimentos, desejando prestar servi·

-128ços à nosso Pótrla. Ajudado por um grupo reduzido de soldados, embrenhou-se pelo sertão.
Quem, Sr. Presidente, como V. Ex.0 , filho
da Amazônia que é, conhece essa ·região, .certamente pode testemunhar como até hoje ainda é inóspita, como é diffcil transpô-la, como
são grandes os riscos que correm aqul!les que
desejam ali penetrar. Pais bem, Rondon penetrou no sertão amaz{mlco. Levou quatro meses para atingir a região acima das terras dos
nhamblquaras, debaixo da ameaça de :febre
do impaludismo atroz. Conseguiu atravessar o
Rio Madeira e fl!z a ligação entre o Centro
e o Norte do Brasil.
Sr. Presidente, foi obra .ciclópica. ~le Integrou ao Brasil uma região desconhecida . dos
brasileiros; fl!z o levantamento geogróflco e
cartogrófico de .vasta zona de Mato Grosso,
mas tudo issà animado dum sentimento profundo de humanidade, sem .querer jamais lesar o dono da terra, o fndlo que nela habitava.
. Foi hostilizado terrivelmente na região dos
nhambiquaras, par tôdas as tribos indfgenas
que ·residiam nesses se,rtões por êle atravessa:
dos, e não permitiu jamais que se praticasse
uma violência contra os fndios. .
Ficou célebre a sua frase, · que foi uma
palavra de ordem para quantos seguiam suo
orientação: "Sofrer, se preCiso; morrer; se preciso f6r; mas, matar, nunca."
Era o· séntimento de humanidade · que se
aninhava no seu coração; era o sentimento
de repulso que lhe vinha desde a idade juvenil, das histórias ouvidas ao pé do fogo, no
seu lar, quando se contava o massacre dos
bororos; · Era · o sentimento· que lhe provinha
da religião adotada, que lhe ordenava se sa. ' crlflcasse pelos demais. Era o exemplo de
Gomes Carneiro· a imprimir na sua vida um
marco de absoluta fidelidade a êsse sentimento
de humanidade e de fraternidade cristã.
Sr. Presidente, o obra de Rondon, Imensa
. e admlróvel, não seró jamais esquecida pelos
brasileiros, e nós de Mato Grosso, que acabamos de ter os nossos sentimentos . interpretados tão. fielmente e com tonta elevação
pelo nobre Senador Lopes da Costa, nesse dia
em que se comemoro o primeiro . centenórlo
de nascimento de Rondon, queremos deixar
também registrada, nos Anais do Senado, o

nossa homenagem a êsse grande vulto da vida
brasileira.
Vulto que não teve semelhante, até os
nossos dias, pela especialização dos trabalhos
que realizou. lnspetor de Fronteiros, percorreu
t6das as fronteiras do Brasil. Designado pelo
Presidente Getúlio Vergas para mediador na
questão de Letfcla, entre o Peru e a Bolrvia,.
passou quatro anos em Letfcla, doente, porque
alr sentiu êle, pela primeira vez, os sintomas
do glaucoma que o faria cego no fim de· seus
dias. Mas não se afastou da missão recebida
e a cumpriu fielmente, dignamente, honradamente servindo ao Brasil, quando jó retirado
da atlvidade do serviço militar.
Sr. Presidente, cabe muito bem, como sentiu o nobre Senador Bezerra Neto na justificação do seu projeto, dizer de Rondon - e
o faço para finalizar estas ·palavras de homenagem - · aquilo que Bllac escreveu s6bre
Fernão Dias: "Desbravador de sertões, plantador de cidades; dentro do coração da Pótrla
vlverós.'' (Multo bemf Multo bem! Palma••
O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Cáttete Pinheiro):
O Sr. Senador Lopes da Costa solicitou f6sse
prestada homenagem de um minuto de silêncio à memória do Marechal Rondan.
Neste momento, vou. submeter à consideração do Plenórlo o requerimento de S. Ex.0 ,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Est6 aprovado.
Convido os Srs. Senadores a se levantarem
para que seja · prestadci a homenagem reque·
rida - um minuto de silêncio que encerrar6
a comemoração do 1.0 centenário de nasci·
menta do grande brasileiro Marechal Côndido
Mariano da Silva Rondon.

..

De pé, ol.'!JPienórlo guarda um minuto
de silêncio.
.
.

O SR. PRESIDENTE (CaHete Pinheiro):
Há, ainda, orad?res insc~ltos.
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos
.: i
T6rres.
Sua Excelência nã()· 'está presente,
Tem a palavra o Sr. Senador Arthur VirgUlo.

•
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· O SR. ARTHUR VIRGILIO:

O que vemos com tristeza, neste momento,
Sr.
Presidente, é o Brasil na Organização dos
· ·(Sem revi1ão do orador.) Sr. Presidente, Srs,.
Estados Americanos,. em face da proposta
Senadores, não me foi possível, por falta material de tempo, comentar o discurso aqui pro- apresentada pelos Estados Unidos da América,
estar em duas companhias que não lhe são
ferido pelo emlnimte Senador Daniel · Krieger,
nada
honrosas: a companhia da ditadura do
a propósito de aparte que dei à oração pronunParaguai e a companhia da ditadura do Haiti.
ciada naquela tarde pelo eminente Senador
As nações democráticas dêsté Continente, o
Vasc~ncelos T6ries.
·
·
O assunto, entretanto, Sr. Presidente, conti- Chile, o México, o Uruguai, estão se opondo
tenaz e irredutlvelmente à açCio militar, à oção
nua palpitante; a luta na República Dominicade
guerra, à violação de irotados americanos
na: ~Indo ··não cessou; vidas continuam sendo
perpetrada pelos Estados Unidos da América.
ceifadas e as tropas de pára-quedistas e de fuE não só esses nações democráticas da Amé·
zileiros navais dos Estados Unidos da América Latina: grandes jornais que se editam
rlcá permanécem na capital daquele pais com
nas
Estados Unidos e membros do Congresso
possibilidades de virem o se' agravar os choAmericano,
·segundo noticiário internacional,
ques com as tropas rebeldes e com o popu.
também
estão
condenando o ato de agressão
loção civil cirmada •
contra a República Dominicana.
· Sr. Presidente, sirva esta oportunidade para
Sr. Presidente, disse o eminente Uder Daque eu; em definitivo, ponha c6bro às exploniel Krleger, no seu discurso de ontem, que
rações ·que· se fazem atribuindo posição lntrcinslgentemente antlamerlcana da parte da- aquêles que condenam atas dos Estados Uni·
queles que combatem e que se opõem aos ex- dos olvidam ações de guerra dos poises comunistas em todo o mundo. Não quis S. Ex. a
cessos e às violências · da grande· República
se
referir, certamente, a mim. Desta mesma
do Norte. Entendo, Sr. Presidente - e acho
tribuna, condenei, com a molar veemência, a
que falaria em nome do meu Partido, dentro
brutalidade russa no Hungria, e ninguém oude sua linha de ação polrtica - , entendo que
viu,
jamais, de mim uma palavra de defeso
o destino e a atuação internacional do noss~
da
revolução
cubana depois que Fldel .Castro
Pcils estão, ·jnegàvelmente, vinculados ao desse
proclamou
marxlsta-lenlnlsta. ·
tino .e à atuação Internacional dos Estados
O que verifico, porém, Sr. Presidente, é que
Unidos da Américo. Não c'oinpreeriderla, na
deflagração de· um conflito entre os dois munnem · sempre aquêles que condenam as dita·
dos que otualmente se opõem o · mundo
duras comunistas, nem sempre aquêles. que
comunista e o mundo dP.mocrático -'- não .. condenam as violências da Rússia contra a
Hungria têm olhos poro enxergar as misérias
compreenderia uma posição d~ Brcisll senão
ditatoriais fascistas que se · espalham ' pelo
ao lado das nações democráticas, senão ao
mundo, tão nocivas à liberdade, tão ofensivas
lado do · mundo livre contra o mundo comu·
à dignidade humana, tão negadoras dos prln·
nisto.·
cfplos morais que defendemos e que procura·
Compreender esta posição, porém, Sr. Premos preservar quanto as ditaduras comunistas.
sidente, e admitir que nos transformemos em
satélite dos Estados Unidos, é que vai uma
Quais as palavras de condenação, Sr. Pre·
grande distancia. A nosso solidariedade não sldente, ao fascismo salazorlsta? ·Quais os pa~
lavras de condenação ao fascismo franquista?
pode Ir ao ponto de perdermos,~. voz e a autoridade no .Plano Internacional, de nos trens-· · Quais os palavras de condenação, aqui mesmo;
no nosso Continente, na nosso vizinhança, à
formarmos em pais que apenas homologa as
decisões tomadas no Departamento de Estada
cruel e terrível ditadura de Stroessner, no Pa·
ragual? Quais as palavras, Sr. Presidente, de
Americano, em pais que aceita erros e absurcondenação dêsses que s6 vêem Cuba, só vêem
dos, que homologa violações de tratados internacionais, sob o falsa justlfic;~ção de uma luta
Hungria, s6 vêem poises comunistas? Quais os
palavras de condenação à Infame ditadura de
anticomunlsta.

I .. -
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-130Trujillo, que a República Dominicana sofreu,
ajudada, Inclusive, com dinheiro· norte-amerl·
cano? Quais as. palavras em defesa daquele ln·
feliz pais quando sob 'o tcicão 'de Trujlllo?.
O Sr. Joai l!rinlrlo:

I

..

Permite V~, Ex. 0 um apa~?,

O SR. ARTHUR VIRGILIO: .
C.om multa· prazer. ··
O Sr... Joai _lnnfrfo: ·

. A República Domlnléana i um. pais de
48.442 qull6metros quadrados, com 3.334.000
habitantes. Tem a Universidade de Scinto Do·
minga, fundada em 1538, a Universidade ea~
t61iea, sob a égide da Mattr 'tt M.glltft, em
Santiago de Las Caballeros;·· e' 103 bibliotecas
públicas. O ditador TrújÍIIa,· do·'qual 't5o 'justamente falou. o Senador· Arthur .Yirglllo,. :foi
um homem que abocanhou uma r fortuna: de
urn bilhão e quinhentos. mil dólares, propicia·
da pelo capital americano ; : Mas Isso i do pai·
sado. Vamos aa presente;·. Sabé 'o, Ilustre Llder
do Govamo neste Casa, e sabe ·o Sr. ·Presl·
dente da República, ·a ·razão · par que. o Pre·
si dente Juan Bosch foi deposto. par militares,
depois de ter sido eleito em r elelç&!s. livres, e
que. era .amigo, do falecldo··Presldente-.·Ken·
necly? Sabe o. Sr; Presidente da República, e
sabe .o. digno Llder do_: Govama neste . Casa,
que depois de eleito a Presidente Juan Bosch
sofreu um golpe estimulado. pelo .. pessoal .. do
Serviço de lntellgancla, C. I.~.;. e por, mllltores
norte-9merlcanos em , serviço , ,na :. República
Domlnlcan~? Scibem ainda. S.,::f1c, 0 ' que esso
oposição. ao. Govlmo eleito.. democràtlcamente
na .. República Dominicana .. teve como causa
principal a oposição declarada _do grupo flnan·
celro - norte-americana Morgan, apoiado pela
direita nativa, aa contrato feito. por Bosch com
a General Electric inglêsa para a. eletrlflcaçã~ de , t6da a provlncia de .'Sã~ .Domingos?
Permitam S. Ex. 0 ' que, em nome do ·povo
brasileiro, lhes indague ainda: estão S. Ex. 0 '
cientes das notórias ligações de capitais norte·
americanos; cujas emprêsas detêm o monopólio
das exportações de açúcar, de que antes com·
partilhavam os privilegiados da oligarquia dos
Trujillo, que durante 30 anos dominaram, di·
r

r

tatorialmente, a 'República. de· São' Domingos?
Mais: que
no.. hoje boat nller
"O , '·Estado-,Mi·
li
o,,,,
•
,
o,
lltarista , do Jornalista norte-americano Fred
J. Cook, ficou .. exaustivamente. _próvad~ · que
firmas indÜstrials norte~mericarias iigcii:tcis ao
Pentógona conseguem o. que querem no seu
pais, obte~da, lucras fabulosos em prazos '!Íir~
nimos, ·para lsso.usando dos. mais lncrlveis.cirtiflclas,
coma
.o ' oferecimento
de ,1.'1
. Üriâs
espe·
.. '
' .
'
•"' ,, . '•''
.. '•.' .
taculares_ nos. mares_ das ~ralbas?,. Que,,.a _res·
peito, bastaria citar. o exemplo da.firma,"Mar·
tl_n · CompÓny",, d_e •B~ltl.,.;~re, que. trcÍnspÓr~
muitas
militares
de Tio Sam. . para'. umas. . .férias
.
.... ·' '', ......
. ....
pagas e multo dlrertldas na Ilha .Eleutera, nas
Ba~ar:nas:;trmici qué de repente se tomou po:
deraslsslma? . , Que a General Oynamics tem·
b6m usou &se expediente ~ra conseg~ir ~
seus. fabulosos !legóclos, . tendÕ ~.ti. c~ntrat~do
a .general .Mcnarmey,_ cam. os salórlas
65.óoo d61a~es por .ano, e. iogõ e~ segurei~
feito P~esldente da Convair? ·~sse própria r)1í~
fitar .declaro~, . em depoimento . soh1n~; ,qu~
havia. ~ecebld,~ _clesso, flr111Q. c~rca de 324.SOQ
dólares a titulo de salórlos e .despesas, po~ ter
conseguido.' pgra a emprisÓ .ConsOiidated Vol~
t~, uma subsldlórla da .General Dynamlcs,. fa·
brlcante do 'avlêlo .. B-36; v~ltosos cont~atos?
Que caias . cama i tsses . são Jn~inerÓs, .. d~ :l11anelra que. Clt(serla cci~iatlvo cillnhó~los aqui?
Rec~men~CI'rra ajod~s .a I~Jt~ra .do ,cltado)'O
Estado :Militarista". Scibem, ainda, .que, ,·Ir:~~
feÍJzmerite,· o Pocte~lo dos militares 'norte·
amerlean'll .tem sido Ütlllzada ·._· pelas ' g~nde~
grupos ~~~ustrlals ..em -~, os s.etores ,Õ~de
hó Interesses norte-americanos, dentro e. fora
elo pélr~U,Iao ~eria as~e o caso. da. pequ~nlna
Repúbllé:êi Domlnlcan~? Por fim, pa~ que . esse
ll~stre ~om~m d~ Gov&mo dos Estados. U.nldas
né!o SeQi,le as palavras de .Washington, . que
dizia,
textu~lmente:
· " ···
'
:
',1,;
.
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.
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"Deveis ter semprê em · vista que i lou·
cura .esperar uméi .naçêlo' favores deslnte•
..
I
.
, ,.
.
, , ' .,.
ressados 'éle ·outra, e que tudo quanto
''
''JfJ't: :
. ' .
.
:· ' '
uma nação recebe como favor teró de
"'tt
.' .
pagar, . mais tarde, ' com uma parte de
sua Independência , Não pode haver
maior &rro do que e1perar favon1 nal1
de uma nação a outra."
~,._.

- 131Ou as palavras do digno presidente Wilson:
''

'

I

•

•

•

"''I

-··

'.

"Um pais é possuldo e dominado pelo
. capital que nêle se acha empregado; ).,
·.·proporção> que o capital estrangeirei aflui
:: . e tomà ascendêncié'? ' .

:.Ou, ainda,. de Wl.lson:.
', -:..

','

j,.

, ·: .,

I

'',

.

'

'

"Devemos abolir tudo quanto tenha se·
·... q~er à aparêndl~' de prl~lléglo:;? ' .
,ol

.

,I

Era o que eu tinha para·· colaborar· com
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O SR. ARTHUR VIRGILIOÍ.
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... V. Ex. 0 . acabo de apresentar dados da malar
ln;pÓrt6ncl~ n~s i~d~gaçÍies que. formula ~ que
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11reclsam, em. '{erdade, receb~r resposta.
:Para . ·completar êsse :seu. aparte, ·lerei o que
diz o general norte-americano Smedley ·Butler,
do .Corpo .de Fuzileiros .. Navais, considerado
herÓi dos .Estados Unidos, 'condecorado' vários
vézes: · · · ' · .· ' · .. · · · ..
.,.,··"AJudei· a tomar: o. MéXico•. e, essencial·
mente; Tampico, um lugar ·seguro paro
os lnterêsses · petrollferos'' norte-amerlca·
·· nos; em .1914. Ajudei o tomar o Haiti, e
Cubo,· um lugi:lr.:decente paro •os rapazes
· · do'' Natlonal City •Bank recolherem rendas. . .. Ajudei a purificar a Nicarágua
paro a .cosa bancária intemaclonal dos
lrmãôs: Brown, em 1909-1912. Escla.. reei a Rep!Jbllca · Dominicana Pôra ~$ ln~
. terêsses . QÇUCoreiros,
.1916 , (oc~Pada
' .. oficialmente até .1924, . nã~flclalmente
· /' afj T9á4l:. Ai~del 'endireitar Ho~i:luras
para as CQ,T;~nhlas. ci~ericanas de, .frutas, em 1903 •.• ",

em

'a

I

'

"~Estas

:

'

I

'

são palavras de um ·general americano que participou de explidlçães a 'várias Repúblicas' do Continente e, depois, talvez penl·
tenclando-se, perante , a sua ·consciência, fêz
essa dura e terrlvel·condenação, atualmente'espalhada 'pelo mundo, em cltações\:is.. mais .variadas, t6da a vez que se 1comenta · o neocolonialismo que os Estados Unidos procuram
reimplantar no Continente.
Sr. Presidente, lembrava eu a terrlvel dita·
dura de· Trujilla: calcula·se que, nos trinta e

dois anos dessa tirania nefanda, cêrca de
quinhentos· mil dominicanas foram· assassina-·
dos. O que se revelou ao .mundo, depois que
o· ditador foi morto, é de estarrecer. Uma escritora de amenidades, da revista ·Lciok, das
Estadas Unidos, em visita . àquelu Repilbllca 1
escandalizou-se 1e revelou aos americanos e
ao mundo que havia, ali, um. anão, ,chamada
"Bola .. de Neve", .Incumbida, pela policia:. de
Trujllla, da mais sórdida das missões 'de tortura .• co~tra ..os 'presos palltiC:as masculinos.
. Q~~i~, Sr., Presidente, as medidas. adotada~
em. defesa da liberdade e da· democracia contra essas ditadura~? Quais, Srs. Senadores, as
providências " tornadas ·.·pelas · Estados · Unidas
para derrubar homens que, fora do mundo
comunista, .:esmagam. as· direitos mais. elemen"
tores dos cidadãos em vórlos. continentes?
· Nenhuma,, Sr; Presidente. Nenhuma. Trulll·
la ficou :na·poder 32 anos; Stroessner estó.:na
poder matando,, ..massacrando e roubando. Du·
yaiUer, na Haiti, também estó matando, massacrando e roubando há muitos anos. E Isto
não provocá a movimentação dÔs marina•,
dos famosas. fuzileiros norte-americanas, em
defesa ·da' liberdade e da democracia.
O 1lolciii' de hoje não é mais aquêle degradante 11011an de Theodore Roosevelt, segundo
qual. seus fuzileiros partiam, para esmagar
povos ·Indefesos, a fim de evitar umci ação
q'u'e resultasse . ''na enfraquecimento .geral
dos laças das saciedades civilizadas".· E, ainda, nas têrmas da famosa emenda .Pratt, que
limitava "algumas nações civilizadas" aos fstádas Unidas, ''pl]ra llmpgr a caminha". O
1l011an hoje não é mais êsse," não é 'a nação
"clviUzada" se ·impondo. pela brutalidade à~
nações "não-civilizadas" que plantavam cana
e faziam açúcar para enriquecimento amerlcôno, que 'extraiam minério pcira enriquecimenta americano, que tinham suas terras sob
domlnio americano; o . 1logan, hoje, é a luta
anticomunlsta.
· . Levantou-se o. povo dominicano, .levantall.·
se .parte de suas Fôrças Armadas contra uma
ditadura que derrubara um Govêrno canstitu·
clonalinente eleito, e os Estados Unidas da
América,· violando pactos americanos, violando
tratados, Invadiram a pequenina e fraco nação

o

-132com fôrça armada, expondo à morte alguns
da sua juventude e matando milhares de cl·
dadãos dominicanos.
Sr. Presidente, é contra Isso que eu me
Insurjo. A autodeterminação e a não-inter·
venção constituem a arma juridlca :tntema·
clonai· que protege as nações fracas.· ·E nós,
como· ·nação fraca, não podemos esquecer ·Isso:
A autodeterminação dos povos · e o principia
da não-Intervenção são uma tentati~cí ·de ie~
ventar barreira lntemaclônal .contrci a brutalidade e a fero'cldade, :submetendo os povos
desarmados aos poderosamente armados,
Não foi outro o espl rito do ·ato : de Cha·
pultepec, que determinou o Tratado lntera. mericano de Assistência Reciproca de' 1947
e, posteriormente, a Carta da Organização' dos
Estados Americanos. L.endo-se asses Tratados,
assinados também pelos Estados Unidos da
América, verificaremos que ci ·ata · contra· a
República Dominicana foi uma violação frontal aosc seus expressos têrmos. . .
O Tratado lnteramericana de Assistência
Reciproca, assinado no Rio de -JanelrC) a 2
de setembro de 1947, estatul no art, ,9.~:
"Além de outros a tos que, em . reunião
de consulta, possam 'ser caracterizados
.
.
.•.• J

. · E a Carta da Organização . dos Estadas
Americanos, assinada em Bogotó, em .30 de
abril de 1948, na art. 15:
·
·
,.,.

"Nenhum Estado au . grupo de Estados
tem o direito de Intervir, dlreta au· lndlretamente, seja qual fôr o motivo, nos
assuntos Internos ou extemos de qual·
quer outro. Este principio exclui não sb·
· mente a· fôrça armada, mas também
qualquer o~tra forma de Interferência ou
, de ,tendência. atentatório à personalidade
do Estado e dos elementos pollti!=os,·_eca· '
nômlcos e culturais que o constituem.

..

..

.

Art. 1~ Nenhum Estado poderó apll·
cor ou 'estimular medidas coercivas de
caráter econômlcci e politico, para forçar
a · vontade ·soberana de outro Estado e
obter· dêste vantagem de qualquer na. tureza.
Ârt. 17 - O ter~Ítórlo de um Estado é
· Inviolável não pode ser objeto de· ocupg~
ção militar, nem de outras medidas de ·
fôrça tomadas· por outro Estado, di reta
ou lndlretamente; qualquer que . seja o
motivo, .. embora de maneira. temporária.
Não se reconhecerão as aquisições territoriais ou as vantagens especiais obtidas
pela fôrça ou por qualquer: outro mela.
de coação."

i

NÓs somos, Sr. Presidente, signatários dêsse

como de agressão, serão considerados

po~ta e dêsse tratado. Nós estudamos ·rangei-

como tais:

mente as · suas repercussões, ·'as Implicações ·
que poderiam vir a ter. E qÚílndo as· nações
americanas assim decidiram, estavam resguardando-se de qúcilquer tipo de 'agressêlo, partissem ; elas de fôrças ·militares' extracontlnentois ou de fôrçôs militares continentais;

ai o ataque armado riãa praticado por
·'·
um Estado contra o território, popu. · · loção ou fôrça terrestre, na base aé·
rea de outro Estado;
bl a Invasão, pela fôrça armada de um
Estado, do território de , um Estado
americano, pela travessia das fronte!·
ras demarcadas de conformidade com
um tratado, sentença judicial· ou laudo arbitral, ou, na falta de fronteiras
assim demarcadas, a Invasão que. afete uma região que esteja sob a jurls·
dição efetlva de outro Estado,"

Nosso Pais assinou êsse poeto e, dentro
disses. têrmos, Sr. Presidente, não é passivei
encontrar, . juridlca ou moralmente, justifica·
ção para o atentado brutal, violento, esmo•
gador dos Estados Unldos:à República Doml·
nlcanal Defesa contra o';C:o'munlsmo? Ora, Isso
chega a ser até rldlcui.C)(:~ '
O próprio represent~riie.) americano que se
encontra no Brasil de~ra·~ou à ~rmprensa que
se haviam Infiltrado nasi,fôrças rebeldes cêrca
de cinqUenta comunlstos. A própria Imprensa

-133norte-americana não vê na rebelião ·dominicana contra a ditadura essa. Infiltração e êsse
perigo de um Partido que, naquela nação, .tem
expressão reduzldlsslma.
O que estó por trós do ato de guerra dos
Estadas Unidos a História e o futuro Irão esclarecer.· Talvez surja outro ·general, como o
que .acabei de citar, poro dizer que os póraquedlstas e os marlnes foram ate àquele pois
matar em defesa da Unlted Frult. Pode ser
que haja outro general que tenha portlclpodo
dessa operação · militar· poro declarar, como
6ste que' acabei de citar, que as tropgs americanas foram à República Dominicano de.
fender aquêles lnterêsses a que se referiu o
nobre Senador José .Ermlrlo.

~os só o futuro escloreceró, Sr. Presidente,
a verdadeira miSsão dos marbiea e dos póraquedlstas americanos. Por enquanto, hó as
tentativas de explicação para à opinião pública lntemaclonal, mas não · as aceito .e,
permitam-me, Sr, Presidente e nobres colegas
senadores; que eu mantenha esta posição:
Não aceito essas explicações, não concebo
o apoiei do ~eu .Pais a .êsse ato de guerra.
E não conceberei multo menos que possamo.s
mandar a nossa juventude ·para morrer in·
glorlamente na República Dominicano, em
d~fesa de uma causa que não é absolutamente
à da· liberdade e da Democracia.
"'

1,<"

•

Poderei aprovar o envio de tropas brasileiras, se estas tiverem .a missão de nossas tro·
pos, quer no Oriente Médio quer na África.
Tropas Internacionais, sob o comando da OEA
ou das Nações Unidas, têm tido, em verdade,
missões de paz, de defesa de principies de·
mocrótlcos; para evitar a Implantação do arbl·
trio e da prepotência.
·
. Mas, enviar tropas para se unirem àquelas
que estão ló, esmagando, com o poderio de
suas armas, as fracas f6rças. dos rebeldes dominicanos, em missão de miaasa'cri; 'tiaia esmagar um povo que se levanta em· luta· •pela
liberdade, não, Sr. Presidente, não! Comba·
terei, desta tribuna, o envia da nossa )uven·
ttide para uma missão tão Inglória. Não darei
meu voto poro que solam daqui nossos rapazes, a exporem suas vidas em .defesa de lnterllsses, que ainda não sabemos quais são, que

levaram as marinas e os póra-quedistas americanos àquele pais das Caralbas,
Sr. Presidente, não hÓ, repito, xenofobia
nesta ·minha posição. Reitero que não tenho
animadversão pelos Estados Unidos da América. Multas grande~as do seu regime merecem a minha admlraç'ão e
meu. respélto,
Multas ações de desprendimento, -qüe· · êles
também têm praticado, no mundo, têm o meu
aplauso e a minha admiração também.
O que condeno, Sr. Presidente, o que ataco,
o que não. aceito é a supremacia dos .lnterêsses americanos sObre os lnterêsses brasileiros,
AI, não! ai sou xenófobo Intransigente, total,
não apenas em. relação .aos Estados Unidos,
mas a qualquer pais.
Os ·lnter6sses de minha Pótrla estão acima
de todos e quaisquer lnterêsses e procurarei
defendê-los .o qualquer preço. E o lnterêsse
do Brasil, nesse triste episódio, seria, pelo me•
nos, manter-se· numa posição de expectativa,
pelo menos uma posição de observação, até
que o .órgão Incumbido de apreciar o Incidente, ao qual estamos subordinados pela assinatura que demos aos pactos americanos, decida . sóbre a questão e indique a medida
coletlva, e não unilateral, a ser adotada pelas
nações americanas. Pelo menos êste deveria
ser o nosso comportamento no episÓdio. Mas,
Infelizmente, ·jó :tomamos posição de· apoio.
E tanto ~ fraca a situação dos_ Estados Unidos
na OEA, tanto ela é melindrosa que, apesar
da ·Influência econOmica americana em t6da à
América Latina; em tOdas as Américas, apenas
dois países, até agora, aprovaram a moção
dos Estados Unidos,
Já falam os jornais de hoje numa modificação·· de proposto, enquanto~ paralelamente,
surgem proposições, como ·a apresentada pelo
Chile, ou exigências, como a indicada pelo
Uruguai, nas Nações Unidas, exigindo a retirada das fOrças de .Invasão daquela República,
... Sr. Presidente, eram estas as palavras que
eu desejava dirigir ao Senado, em citenção ao
eminente Lfder Daniel Krleger, oo Senado e
à opinião pública brasileira. Alonguei-me em
explicações, embora não fale em nome de
minha Bancada, para que, de minhas palavras, não pudessem surgir interpretações envolvendo minha Bancada e o meu Partido

o

:

~

-134E tenho a Impressão de que "nenhum Membro
dessa Bancada, ·de que. nenhum· Membro do
meu: Partido .. dlscordaró das teses. que. defendi,
porque elas se enquadram; -perfeitamente, na
posição ·histórica do Partido Trabalhista,,Bra~
slleiro e estão. coerentes:. com .. as atitudes :e
posições que , minha agremiação tem tomado
ao . longo de sua exlstênc.la, sobretudo ., em
defesa, o ,que . tem sido. uma , constante,. dos
principias da, não-Intervenção, e, da autodeter·
mlnação dos povos,
. i' ... ,. . .. :.;.
Encerro, assim, minhas ··palavras; Sr. Pre·
sldente,' e agora levcinta unia. oblata aos Céus
para que a paz volte à República Donilnlcana,
para que a razão retome ··à . orientação ·dos
estadistas dêste Continente ·que)se: envolveram
nesse··conflito, e ·que a ·solidariedade .:amerl·
cana, ··a ,que todos· ~splramos,': que todos. esta·
mos·. procurando alcançar;- ,formando um· corpo
jurldlco lntemaclonal nas· vórias conferências
que se vêm realizando· neste. Continente, que
essa solidariedade não seja :mais quebrada por
atas. dessa natureza, . pai' medidas' marcadas
pela Impossibilidade de merecerem, o, benepló·
cito daqueles que, vivendo numci pótrla. livre,
querem t6das as demais. pótrlas também livres.
!Multo bem! MulfO bem!)'
'

.

O Sr.
' •

'

.

Danlil
''

· · · ;~, ,·r. :,

Krlealr: '

'

!, •

1

:·

•••

I •

o·

SR. PRÜIDINTE (Cattltl' Pinheiro):" :

.

.

'

.

'

.

'

.... '

'

1.,;,

. ,Tem . a palavra o nobre Senador Daniel
Kriéger, ·como Lrder da Mal~ría .'. · ' ··· ·
'',

. . ·'

'

o.SR.

'

'

'

.. ,-,;_·~~·!,~!_:r

Americanos.)._,·

, ~j

-·.

'

DANIIL KRIEGER:

'

,

....

'·

.,

'·"

, ', '

!Sem• revl1io do oradOr.) Sr. 'Presidente;
uma ..retÍflcàÇão: nã6 se~ Lrder ·dÓ Maioria;
sou Llder do Govêrno e sou. Lide~ da Unliio
DemocrótiC'a NclcloÍ1al.·
· --·• ··
Sr. Presidente, Srs. Sen~dor~s, hoje 'o debate
que ~ai ser ·travado. no Sena.do da República
não é entre o Llder .do Govêrno e, o S~n~dor.
Arthur Vlrglllo, porque entre o Sen~dor Arthur Vlrglllo. e o Govêrno. hó umo plena identidade.
Como disse, ontem, no discurso .que proferi
nesta Casa, o Sr. Presidente da República,
usando de um direito legitimo e, na correspondência de um dever lmpostergóvel, deter·

,-.··. ·

Ouvi. com multa .praze.r., as :declaraçães.,do
nobre Senador "rthu~ .~!rgUio, que, nessa .. hlpótese, .concordou lntegrolmente.,-,Aiiós, nenhu~
dúvida. pode , existir; •. nesse, sentida, -~r. Presl~
dente: e Srs.:: Senadores, . porque. o: Ministro .. foi
claro e preciso e o: Sr. P.reside~te. da, Repúbli~a,
nas ::declarações :que, f6z,,, disse, que. a .. missão
do, Brasil não.era .de, guerra mas-de.paz.,..... ,.
· Se o>orgorlizoção .dos·· :Estados :Americanos
solicitar a coóperaçda. brasileiro 'para'·' a·. manuter:'ção .da .. ordem. e defesa ,da democracia,
Govêrr:'o d~ .~r~~~~· nã~ ~~~II,aró, 'I~, s~ ln~,
~ante: depo!s,de,ouvir; naturalmente, os órgãos
mUitar~s, e o Çoru.elho d~· Seg11r,onç~ Na~ional,
!lnvloró::90 ,Cong~,esso NacionaL o._pedido para
remessa··de ,!fopas. ,Cr~l~ .. qu~ .essa,,'~~messa·:,de
tropas seró multo útil e uma verdadeira con·
trlbuição paj:g a Paz ~m~rl~anai 'tira ró 'a 'ca:
rocterlstlca' ele' umâ . intervenÇão ui-i'ilàteral' ~ra
sem'cir o po~tô
vl~tá ·~ 't6cias" as
ànierlconos ·na def~5a dd '·~efiime · êlerii'ocr'ótlco
é dei s~guroi\ÇC. dos 'n~s~os'! continentes, .... ,.
• ,"' '
, ',": ;1 , >, ''.:.I
I' ·I _ ' .'
",'
.•
, . Não .hó, ,pois, nenhuma dlverglnclo entre
êlt e 'Gov6rno clà 'Rêp'ublica; 'hÓ umá pequena diverg6~~i~'~ntre Sr; Artn~'fVlrglllo;
cujo nóme declino' com 'mi:rlto 'afeto e· com
slrii:erá· · ádmiraÇão,' ·,e •:- o ' Senador pela Rio
Gr,ânde dó Sul/Daniel Krleger'; •• · · · · ,. '
lo I
' ', ' 1 :1· ' ·'•· 1 ' •, .: ·,·•,' · · •.·,·• • .... :. ·:
Portanto, ,t&do a disputa, 1 t6da a discussão,
hoje~ ; vai ser:. travâda . entre·' dois . modos'. ele
Interpretar .os .fatos:'. u'm,'" defendido slnceral
··,•i
mente, ·dignamente; pelo Senador· Arthur 'Vir·
gllio; outro, pelo Senador Daniel Krleger ·;...;:,
e creio que· o ,Senado:'da .República me'·faz
justiÇa - com •sinceridade.·

o
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j"• '

' ;·, ,,'.'('I

Sr•. Presidente, peço a, palavrp,, como ..Lider,
'

minou •que seu·:representante na Organização
dos Estados· Americanos desse cobertura à proposição apresentada pelos .Estados .Unidos, .mas
condicionou, sempre, a Interferência da Brasil
à ,solicitação da Organização . dos .,.Estados
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O Sr. Ãrthur Vhtlllo: ··
'

:

'

'
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'
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· .P.ermlte V.

"•

'

'

'

'·.

1 '•

'1

·: '''' .: . ,.
Ex.~ . um :aparte?

'.: '"

,(a111ntlmento
do orador.) , Sempre. r~~é:li ~lncera homena·
gem .. ao valor. de homei\í,:~públlco de V. Ex.0 •
E faço Isso. sem nenhuma; lisonja, porque nós,
que nos conhecemos .bem, que somos homens
assim de luta, sabemos entender-nos precisamente por Isso..

·~
. !

-135O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr', Presidente, não posso conéordor com ci
tese apresentada· e defendi dei pelo nobre Senádor pelei Estado do Amazonas: A Carta de
Bogotó foi hó multO superada pelos aconte;
dmentos ·' · ·
· •·· ·
·
; .A rea,;Jdode tem ô. f6rça de altera~ a própria Lei e o Direito, porque, o Direito, segundo
dlzl9 Jean c;ruet, não oprime a Sociedade;
CIPepCI~ a exprime.
'
·
·
Na Confer•lncla do Rio de Janeiro )6 foi
Clfterado,,,profundamente diferente, o .conceito
de. autodetermlnaç&!., porque .-:-- perdoem-me,
talvez....um pouco ,de fCIItCI de respeito - eu
não creio em autodeterminação de povos .fm.
posto por régulos, pelo vlolênciCI e pele~ J6rçe1,
Creio ne1 ~utodetermlriai;iiii ~.dos 'Põvos que~ndo
6stes se me~nlfestam' livremente, democràtlcamente, e~través das•'.umCis;
. •. ..
Por Isso, Sr. Presidente, quero dizer que a
Conferência do Rio de Janeiro )6 resolveu de
forma. diferente; jó néio ~penas 'conceltud o
livre détermlnoção, )6 'não vedciu ·a lnterven·
ção das noçães amerlccínas, em determinadas
dréunst6nclas, e 6 rin.ilto ·C:tarei' o seu texto;
no seu art: 8.0 , que asstrri d~termina llll:

"Se a lnviolabiltdÔde ou 'i~tegrldade do
território ou a·· sab'eronlci ''ou·· lndependên·
ela politica de quo Iquer 'Estado omerica·
no ' f6i' atfngfdo 'por "Uma agressão que
· não seja um ataque armado, ou por um
confltto extracontinental, ou ' por qual·
. ' quer ' outro foto
situação que . possa
p6r em' 'perigo a poz ida América, o
Orgêio de Consulta reunlr·se-6 Imediata·
mente o fim de ,acordar •as, medidas
que, em , casa de agressão, devam ser
tomadas em auxilio do agredido, ou, 'em
qualquer ca5o, convenho tomar para a
defesa comum e poro a manutenÇão da
paz e da seg~rança no Contll).ente." '

'ou

:;·

E1/lhes pergunto, Srs. Senadores, se para a
defesa e a .paz do Continente americano não
é micessórlo proscrever os regimes ·comunistas
que aqui se procuram Instalar para agredir o
liberdade, para sufocar o conceito cristão, essa
etemo luz que .tem iluminado a consciência
da Nação?

Eu vos pergunto, Srs. Senadores, se não
estó dentro dêsse texto o direito de defender
a liberdade e não permitir que se ·assassine
como se estó assasstna.ndo. em São. Domingos,
para que se usem êsses poredões que são uma
nódoa· na consciência' humano?
Eu vos pergunto, Srs: Senadores, se. é ~d
mlsslvel uma nação como o Brasil, qu'e nasceu
à sombra da Cruz, à sombra da Crux viveu, à
sombra do Cruz se desenvolveu, possa per·
mltlr que se viole o principio sagrado da ln·
tangibilidade da vida humano e• se fuzile e
se to~ture apenas movido por Asse Instinto de
destruição: por .essa tendência que 6 a ~razão
de se~ dos poises comunistas.
·
·O Sr. Pedra Lutlovlco:

. Permite V.. EX. 0 uma Intervenção?

O SR•. DANIEL KRIIGER:
Pois nõo.
O Sr. P1tlro Í.utlovlco:

Nõo estou de ac6rdo com V. ·Ex.0 quando
falo s6bre par~tl6n; Os jornais não deram no·
tfcia certa s6bre par1•6n1, mas que constovci ,
que havia par~tl6n1 funcionando .em São Do·
mingas. Pode ser verdade ou não.
· O SR. DANJU KRIIGI.R:
V. Ex.0 , entl!o, não discorda do meu ponto
de vista. Pode estar de .gc6rdo. Eu vos lembro
U"J.. pois americano que caiu sob o domfniD
comunista: Cubo. Ali, existe ou nêio?
O Sr. Puro Lutlovlcoi

Existe, e sou abscilutamentê contra; acho
que 6 banditismo.

O .SR•. DANIEL KRIEGER:
· V. Ex.0 não precisa me dizer Isso, conheço
seu feitio moral e sei que V. Ex.a seria inca~.
paz de defender atrocidades dessa natureza.
' .. O Sr. P1tlro. Lutl~vlco:
'

Exoto, mos quero lembrar a v.. Ex. 0 que
em lutas fratricidas, como se deu no Rio
Grande do Sul, hó até degola. O próprio Depu·
todo Flôres da Cunha disse certa feita: "Eu
fui um dos que impediram a degolo no Rio
Grande do Sul," São fatos que se dão nos
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paz são absurdos. · Sou. absolutamente con..
trário a isso.

O. SR. DANIEL KRIEGER:
V. Ex. 0 rememora o Rio Grande do. Sul, que
merece sômente elogios .pela _sua bravura, lndependência e dignidade: .•
O Sr. Pedra Ludovico: ·
Perfeitamente, admiro o Ri~ Grande do Sul.

O SR.

D~"'IEL

KRIEGER:

, . , porque foi êle quem fixou as fronteiros
do Pais contra os estrangeiros; Más V; Ex. a
se refere a foto oc·arrldo há quase cinqUenta
onos, quando a mentalidade era_ completamente diferente. Hoje não há consciência humana que possa admitir, nem c~mo episódio
transitório, que se Sacrifiquem vidas humanas,
porque estas s6 podem ser sacrificadas pelo
Divino Criador, que foi quem as deu.
·

e

O Sr. Pedra Luclo~lco:
··
.· :• . ' ···.·
-Permite V. Ex.a um apar,e?
O SR. DANIEL KRIEGER:

I
Iii

Pois nãci.

O· Sr. Pedra Luclovlco:

O Sr; Pedra. Ludovico:
Estou de acôrdo com V. Ex.a, repilo êsses
processos.

O $R. DANIEL KRIEGER: ·

.. Que V .. Ex.0 .acha m~ls legal em Sã~ Do,
mingas:· aquêle que foi eleito pelo povo e foi
deposto por uma junta militar, ou .eSIO junta
militar ·que está dominando Ó.pais? ·
·

Mas, Sr.. Presidente, contiliuo no meu discurso, respondendo ao nobre Seriador Arthur
Virgfllo.

O SR. DANIEL KRIEGER:
A resposta, V•.. Ex. a não precisa que eu a
dê, .mas eu a darei •. Quero dize~ a V, Ex.a

A Conferência do Rio de Janeiro admite -a

o seguinte: ·êsse .ou aquêle tem o. ·,direito de
assassinar, de Invadir as propriedades,. de comprometer a .segurança de todos ._os. cidadãos
que não' pertençam àquela República, onde
mais de dais mil cadáveres têm semeado
aquelas ruas? ::

Intervenção armada no seu art. 8. quando,
entre outras medidas, termina dà seguinte
forma: o emprêgo das fõrças_: ar111ada~.
0

..

Por Isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
pretender agredir aquêles cuja ação foi decisiva na últlrna guerra, como decisiva foi· na
de 1914, e que depois da vitória não damlnaràm, não esé~Óvizaram ninguém, constitui
irídescuipóvel' Injustiça; e se defender, com
subterfúgios, os . poises que sacrificaram .ria~
ções livres e sob~ranàs, que até então tinham
vivido à sombra da liberdade, da paz e da
prosperidade, represento uma felonla com a
qual não posso concordar e não concordarei
nunca.
·· ·
::Razão teve 'o gránde Presidente Benes, socrlflcCido pela teoria camurílstCI, ·que· ·a filo~
soffa· do: poder 'é 'uma filosofia bárbara
desumana.

Sr. Presidente e Srs .. Senadores, sentir-me-la
mal se não dissesse, com a ·franqueza que me
caracteriza: o mundo está·· dividido entre
Oriente e Ocidente. O Orlentif' representa a
escravidão, a noite eterna. O Ocidente, a liberdade, a garantia e a alvorada risonha de
uma nova vida.
Não vacilo. Entre um regime e outro, prefiro o · regime democrático, ·que defende os
Estados Unidos, que suporta na hora presente
todo o pêso da luta comunista que se faz por
todo o mundo, com o único propósito de
enfraquecer a grande nação americana, que
é o último baluarte de defesa da .liberdade e
da concepção cristã da vida.

O Sr. Pedra Luclovlco:

v.

. Mas Isso é uma revolução, e
Ex;O sabe
que num movimento revoluclonórlo há dessas
'
l.
coisas.

O . SR. DANIEL KRIEGER:

'·
.
Não, movimento revolucionário que precisa
ser respeitado é aquêl~. que defende um ideal,
e aquêle que
. defendii'~iim ideal respeita . princlpios que são iiTJUtóveis.
.~

..l.•.t'·•

•

O Sr. Pedro Ludovico:
.
......
Mesmo oquêle ·:·ideal que inspirou a Revolução de 1930, no Rio Grande do Sul, em que

I
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mesmo ar, houve mortes, até em Pôrto Alegre. dos que não estavam .envolvidos na luta fratricida.
O SR. DANIEL KRIEGER:
Posso dizer ao Senado da República, por
Fiz:. parte dêsse movimento ... Ainda . adoles- informações CjUe recebi do Sr. Ministro das
cente, participei do ataque ao Quartel-General
Relações Exteriores, que inúm.eras: naçõ~s pe~
do· Exército. Entretanto, . não houve morte, dediram, inclusive, se estendesse ·O espaço de
pois dé a Inimigo capitulado e vencido. Péio
garantia, porque tôdas estavam ameaçadas;
contrório, houve a respeito móxlmo, como
Ninguém tinha segurança de vida e nem de
é trâdiÇão da gente rlo-grondense~ Na luta se propriedade.
·
morre ou se mata. Esta é uma ·contingência.
O ilustre Professor Aloysio de Carvalho,
O Sr. Pedro Ludovico:
mestre Incontestóvel de Direito Penal, sabe
que
a figura da legitima defesa, chamada por
1t grande qualidade do povo rlo-grandense.
alguns .de subjetiva e par outros de··putatlvo,
O SR. DANIEL KRIEGER:
em que se pode defender..antes que o agres1t uma contingência; mas depois da· luta são seja manif~sto, antes que ela se tenha
troduz:ido naqueles ates unrvocos e h1equlvocos
não se ameaça .•.
e se o foz: em defesa de bem supremo ·que é
O Sr. Pedro Ludovico:
o vida do cidadão ..
Claro.
O Sr. Aloyaio de Carvalho: ·
O SR. DANIEL KRIEGER:
Permite V. Ex. 0 um aparte? .
. • . depois da luta não ·se. condena sem. ser
O SR. DANIEL KRIEGER:
por processa regular; depois da luta os coraPois não!
ções generosos se humanizam e· procuram
O Sr. Aloyalo de Carvalho:
poupar o adversórlo.
A tese é perfeita em relação à legitima
O Sr. Pedro Ludovico:
defesa individual. Dou a V. Ex. 0 o direito de
.. Reconheço Isso.
aplicó-la ao episódio dos Estados Unidos com
a República Dominicana. ·Ponho, entretanto,
O SR.' DANIEL KRIEGER:
minhas dúvidas em que, na hipótese, ela ,Jieja
Sr. Presidente e Srs. · Senadores, ·receba com 'perfeita.
especial agrada •os apartes do nobre Senador
O SR. DANIEL KRIEGER:
Pedro Ludovico. Sei que, ..bem no .fundo .do
O aparte de V. Ex. 0 é profundamente· concoração, S. Ex.0 estó de pleno ac6rdo com· o
fortador para mim. No entontei, .não surpreenSenador Daniel Krleger.
deu V. Ex;0 o seu aluno em êrro de Direito
Meus · Senhores, continuo.
'Penal.
Creio que a Intervenção · ameriC:àna não
O Sr. Aloyalo de Carvalho:
estó - quero aqui expressar-me em meu
nome - Integralmente dentro dos tratados.
Não hó êrro.
Não sou · coma Blamarck, que afirmava que
O SR. DANIEL KRIEGER:
os tratados são papéis sujos que
queimam. · ··
Allós, V. Ex.0 aceita que se possa admitir
Penso que devem ser obede'él das,' quando
atendem à realidade. Quando não atendem à a tese, e, nesta hora, é preciso que se a
realidade, são expressões mortas e não podem admita para defender a liberdade e a Democracia 'no mundo ...
ser Invocados.
O Sr. Alayala de Carvalho:
Creio, ainda, que a nação americana fêz
É uma questão jó de estado de necessl,dode
muito bem ao mondar seus marinheiros e seus
soldados a fim de que defendessem uma óreo e não de legitima defeso.

'se•
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O SR. DANIEL KRIEGER:

O Sr. VIcente Augusto:

Já Invoquei em meu .discurso passado o
estado de necessidade.
i

O Sr•. Aioyalo de Carvalho:

Então, V. ex:a está 'combinando; Não estou
dizendo que haja estado de necessidade; pode
havér cfrcunstéincla de f6rça ·· maior. Agora,
V. Ex. 0 , aceitando que haja estado de necessidade, i está afastando, evidentemente, ' a. hi~
pótese do legitima defeso, tal como foi con·
figurada.
o

v:

.Sei que
ex:a não poderia pensar qué
eu
Ignorasse
i5so.
Mos
como
não
'-~e · pode
, I
··, ,- .. '
: ..
, ,
'· ,. .
estabelecer CjUOI é .o responsável, o resultodci
é, como
sempre,
a,.' absolvição
e a consagroÇão.
,,
-··
,·
,. ' . ;
:
.'

1.,

· Invoquei· dois exemplos: se um· não servir
o outro deve servi r.
O Sr. Eurico Resende:
O advogado vai o júri com duas. teses e, à
última hora, escolhe uma.

to t6das ·as I teses. I.

A mh1ha Interpretação se "prende a razões
morais, a razões amplas. Seja .'qual f6r a
decisão juridlca que o ampare, eu me sinto
feliz, porque eu estou defendendo aquilo que
é, repito, digno de minha Pátrio; ·
''
Vicente Augusto:.

Permite V. Ex. 0 um aparte? .

O SR. DANIEL KRIEGER:
Pois não.
O Sr. VIcente Augusto:

Supunha que o Professor\ Aloyslo de Cor·
val!'lo f6sse responder que, Por se envolverem,
n~ 'conflito, mais, de três entidade~ ,de direito
público, aplicando-se o principio de direito
privado, não viesse Isso resultar. no crime
de rixa.
'·
''

O SR. DANIEL KRIEGER:
Ainda aceito a tese de V. Ex. 0 , porque,
na rixa a autor é indeterminado e, . portanto,
não há ninguém responsável. No caso, tudo
foi feito de acéirdo com as clrcunstéinclas.
O Sr. Eurico Rennde:
Na rixa, teriam que se contentar os ame·
ri canos ...

, .·:·.:·

O SR. DANIEL KRIEGER: ,;,,_'

.I

. Aceito t6das as. teses. Como disse o 'Se·

~~dor goúcho Pi~helro Machado, queni caval-

ga o rozão não precisa de espilros~ Estci o
minha situação,
'
O Sr. Bezerro Neto:

O SR. DANIEL KRIEGER:

o.· Sr.

'

·, O. Sr•. Herillaldo VIeira:

V. Ex.0 está numa: tarde maravilhosa:. acei-

O SR. DANiEL KRIEGER:.
I

Permite V. Ex. 0 ? Porém 'na ·rixa, também,
pode. sepgror, pune~se o· crime ln"
dlvldualmente.
. ,.,
O SR. DANIEL KRIEGER:

quando se

Permite V. Ex. 0 l.iin ·,o parte?

O SR.· DANIEL KRIEGIR:· ::
.

'

Concedo o aparte a
'

.

.

-~ ~

v;

. ·: -. I . '

..

Ex a··

O Sr. Bezerro Neto:

v. Ex.0 que tem o,,,pad!lr de ,conciliar o
justificação da legitimo defesa .com o estado
de necessidade, poderio invocar uma· 'terceira
justificativo: o êrr()~de; 1 fato, o ,êrro de boo·fé.
,O SR, DANIEL KRIEGER:
Muito ·bem, V. Ex. 0 foi multo longe•na.sua
apreciação.·· Paro mim. não houve êrro; houve
acêrto; mcis se tivesse havido êrro, já ' que
V. Ex. 0 confirma a. •boa, Intenção, dúvida
nenhumo hó' de qué .o ação americona deve
ser. aplaudida pelo, mundo livre.
Mas, vamos continuar no· debate.
. O Senador José,.Ermlrlo, eminente Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, cujo nome
declino: com multo respei'to .e com multo afeto,
porque reconheço en1 S. :·ex~ o qualidades ·extroordlnórlos; leu notiéia~'núm jornal americano, .condenando e atribuindo à nação ame·
rlcana Inspirações menas::·puras e nobres.
Ora, Srs. Senadores,• ·admitindo-se que os
jornais possam expressare' .o pensamento real
sempre correspondendo à·-~erdade, perguntaria
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S. Ex. 0 •
O Sr. Eurico Rexende:
O Senador José Ermirlo lê a Oltlma H~ra
do Estado •• ,, .
O SR•. PRESIDENTE !Cattete Pinheiral:
.(Dirigindo~ .ao orador.) Nobre Senador~ penT1ita-me adverti-lo d~· que o tempo
destlrÍado
Ex,o estó ' esgotàdo :

a v..

·O SR; DANIEL KRIEGER:
• V.' Ex.0 sabe que pedi q'~inze minutos para
fâlar ·como Lider do Gov~rno. Agora, peço
quinze minutos, como Lider da União Democráticà ·Nacional.

.O,SR:

·.PRESIDENTE !Ca.ttete Pinheiral:

Tem V, .Ex.0 , então, de·ac6rdo com. o sua
solicitação, mais dez minutos, porque. V. Ex.a
)6 havia passado cinco minutos do tempo que
lhe' estava destinado • ..
' ' . ''
O SR. DANIEL' KRIEGER:
Agradecido à decisão de V. Ex.0 , Sou homem sempre cordato.
.. Mas, dizia que, depois da Conferência de
Bagotó, evoluiu multo o conceito de autodeterminação. Já o defini, como penso e entendo. Mos, ·na ConferênCia de · Puntà dei
leste, o Deputado San Tnlago 'Dentas, uma
das malares expressões Intelectuais desta Nação, assim se expressou ,(lendo):
"Naquela oportunidade, salientei ··que, no
entender da Delegação do Brasil, a criação de um . regime comunista na Hemls.féria entrave? em conflito conceituai com
os principias do sistema lnteramerlcano.
Por essa 'razão, dei o nosso voto favorável ao primeiro e ao segundo das· artigos da parte resolutivo." .......

E não ·pode ·haver nenhuma dúvida: Comunismo e Democracia não se podem, nunca,
harmonizar; um tem um conceito sôbre o
nomem, o outro tem um conceito totalmente
diferente: a criatura numana nada vale e,
para nós, o criatura numana é a medida de
t6das as grandezas.

O Sr. ·Pedro Ludovico:
V. Ex. 0 já leu O Zere e o Infinito? Nesse
livro justamente estó a .confirmação do que
V. Ex. 0 falou.
.
O SR. DANIEL KRIEGER:
''

Não li, mas até ~e felicito que não tenha
lido, porque V. Ex.0 me deu um maravilnosa
argumento para o meu discurso.
Sr. Presidente, ·Srs. Senadores, quero, depois de· ter Inicialmente definido com precisão,
creio. eu, o ·ponto de vista do ·Govêrno, depois
de ter discutido com os nobres Senadores o
meu ponto de vista pessoal, expressar, com
a lealdade que me é carocteristica, a minha
pos.lção: ·sou Integralmente , favorável .à ação
unilateral dos Estados Unidos. Entendo que o
nação que .suporta no mundo todo o pêso' em
defesa dà liberdade não 'pode perder um pllsto
sequer parei que faça triunfar i!sses prlncfplos
que devem ·ser eternos, porque são· eternos na
consclêncla'·e no'·'é:ora;õo dos liomims' livres.
Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que lamento·. profundamente, e deploro,
sinceramente,. a discussão e a divergência no
panorama lnt~rnaclonal. Desejava para o meu
Pais t6das as divergências Internos, tôdas as
dlssençÕes e que os nomens se, atacassem com
o devido respeito, ·mas que no panorama ln·
ternaclonal pudéssemos ser umo fllrça 'única
um pensamento com~m: o defesa da PÓtrla
que tanto nós como nossos adversários ama_mos, porque sei - e faço justiça aos meus
adversórlos - que tudo isso ~ão tem outro
propósito senão o de servir ao Pais em que
nascemos ... Isto porque naturalmente 'pensam
como eu, que sempre repito 'aquela frase
admirável do Padre Alves Mendes, quando
dizia que "se ·me perguntassem, ao vir à luz
· . do' mundo, qual o ponto escolhido para minha
morada, eu diria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria o Brasil."

e

Pótrla admlróvel que não será dlmlnuido
mos engrandecida, e que seró, como pregava
Tneodore Roosevelt, o pátrio do futuro, a
grande nação do século vindouro. !Multo .bem!
Multo bem! Palmas.)
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180 e 182, ao Ministério da Fazenda; 181,

Sôbre c mesa requerimento de · urgência,
que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.

ao Ministério da Viação; 183, ao Ministério
de Saúde, e 184, ao Ministério dos Mines e

~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO

N.0 196, DE 1965
Requeremos urgência, nos têrmos do crt.
326, n.0 5-B, do Regimento Interno, para o
Projeto de Resolução n.0 . 38, de 1965;' que
altere o crt. 7 6 do Regimento Interno.
Sala .dos Sessões, 5 de maio de 1965. Daniel
Bezerra Neta Fillnta Müller Krleger.

Energia.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
Compareceram mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Josué de Souza -:Edmundo Levl - Zcchcrics de Assumpção - Eugênio Berros - Sebastião Archer - Joaquim Parente - Sigefredo
Pacheco - Dix-Huit Rosado - Dlncrte
Mariz - Sclviano Leite - Arnon de
Melo .- Heribcldo Vieira -José
. Leite
- Eurico Rezende ,....... Aurélio Vicnna ..;_
Faria Tavares - Pedre Cclozcns - J~sé
· · Feliciano --' Filinto MUller Mello
Braga - Ant6nlo Carlos - Attflio Fontano - Mem de Sá.
·•
.

O SR. PRESIDENTE !CaHete Pinheiral:

O requerimento que acaba de ser lido será
votado ao final da Ordem do Dia, na forme
do art. ·32-6, do Regimento Interno.
O Sr. I.0 ·Secretário vai proceder à leitura
de requerimento· encaminhado à Mesa.
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO

N.0 197, DE 1965
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição .de avulsos pore o
Projeto de Lei de Câmara n. 0 32, de 1965,
que institui o Dia Nocional do Ex-Combatente, c fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte,
Sole dos Sessões, 5 de maio de 1965. Guida Mondln,
O SR. PRESIDENTE !CaHete Pinheiral:
~ste requerimento não depende de apoia-

mente .nem de discussão, Vou submetê-lo a
votação.
·Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. !Pau1a.l
Aprovado,
O projeto, pare o qual foi concedida dispensa de lnterstfclo, figurará na Ordem do
Dia de pràxlma sessão.
A Presidência .deferiu, hoje, os seguintes
Requerimentos de Informações apresentados
pelo Sr. Senador Vasconcelos Tôrres: n, 0 ' 179,

O SR. PRESIDENTE (CaHete Pinheiral:
A lista de presença · acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores.
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de ResoluÇão n. 0 39, de 1965 (oferecido
pele Comissão de Finanças como COM•
efusão de seu Parecer n. 0 411/65), que
autorize o Poder Executivo do Estado do
Paraná o assumir, no qualidade de fiedor, compromisso de empréstimo junto ao
Banco lnteramericcno de Desenvolvlmen·
to (SJD), no montante de US$ 5.450.000,
tendo Parecer favorável, sob n. o 412/65,
de Comissão de Constjtuição e Justiço.
Em discussão o projeto.
f/\·'"r

Se nenhum Sr. Senador:( pedir a polavro,
!Pau1a.l
darei o discussão como e~~~rrado.
••
._.~,11'

Estó encerrada.

i(~-~~·

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permonec:er sentados., (Pausa.)
Estó aprovado, Vai à Comissão de Redoção.

I

I
''

I
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~ o seguinte o projeto aprovado:

O Sr, AloYIIo de Carvalho:
Sr. Presidente, peço a palavra.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

O Senado Federal, na forma do• artl1101 33 e 63, 11, da Con1titulção Federal,

decreta:
0

Ârt. 1. - Fico a Poder Executivo do Estado do Paraná autorizado a assumir, na qualidade de fiador, compromisso de empréstimo
junto ao Banco lnteramerlcano de Desenvolvimento CBID), no montante de US$ •...••
5. 450 . 000 (cinco milhões, quatrocentos
cinqüenta mil dólares), operação essa 'a ser
firmada com a Central · Elétrlca CapivariCachoeira S. A. EL.ETROCAP, coma mu·
tuária, e a Companhia Paranaense de Energia
Elétrica - COPEL., como Interveniente, des·
tinada à aquisição de bens e · equipamentos
para a instalação da primeira etapa da Usina
Capivari-Cachoelro.

e

O empréstimo, a juros de 6%
Art.
(seis por cento) ao ano, será . amortizado em
19 (dezenove) anos, mediante prestações semestrais, Iguais, a partir do nono semestre
após a assinatura do contrato.
2.0 -

3.0 -

Ârt.
Esta Resolução entrará em vi·
gor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE CCattete Pinheiro):
Passa-se ao Item 2, da pauto.
Discussão, em turno único, do Projeto
de L.el da Câmara n.0 14, . de 1963,
n. 0 2. 722-C, de 1961, na Casa de ori·
gem, que altero o art. 64 do Código de
Processo Civil (Decreto-lei n. 0 I • 608,
de 18 de setembro de 1939), tendo Po·
receres sob n. 0 ' 313 e 314, de. 1965,

Tem a palavra a nobre Senador Aloysio de
Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
(Sem revl1ão elo orador.) Sr.. Presidente,
Srs. Senadores, o projeto introduz modificação ·
no Código de Processo Civil, mandando redigir
o art. 64 da seguinte forma:

§ 1.0 Os honorários serão fixados na
própria sentença, que os arbitrará com
moderação e motivadamente.
§ 2.0

favorável, com a emenda substi·
tutlva que oferece, de n. 0 1-CCJ.

Em discussão o projeto.

IIII
~

•'

;
' ;

Se a sentença se basear em
fato ou direito superveniente, o juiz le·
vará em conta essa circunstância para
o efeito da condenação nas custas e .nos
honorários."

O projeto poderia ser combatido logo de
Inicio,. pelo preliminar de que já está concluldo
o onteprojeto do Código de Processo Civil.
Seria, então, quando viesse para o Congresso,
a melhor oportunidade para estabelecermos
modificação desta natureza.
~ verdade que o jurisprudência dos Tribu·
nals se veni orientando no sentido de estender
a condenação a honorários advocatlclós, nesses
casas, fugindo ao estritamente estabelecido nas
leis processuais. · Acontece, porém, que, na ·
Comissão de Constituição e Justiça, o nobre
Relator, Senador Jefferson de Aguiar, concluiu
por uma emenda substitutivo, redigida nos
seguintes têrmos:
"Art. 64 - A sentença que julgar a
ação condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e
os honorários odvocatlclos aprovados pela
tabela em vigor ou, à sua falta, em
conformidade com apreciação eqültatlva."

-

ll

11!

-

CL&.l

2. 0

i

"Art•. 64 - A sentença final na causa
condenará a parte vencida ao pagam11nto
dos honorários do advogado da .parte
vencedora, observado, no que fôr apli·
cável, o disposto no art. 55.

1.0

pela audiência da Ordem dos ...
Advogados do Brasil;

.

'

(LU

da Comissão de Constituição e Justiça:
-

·~

O SR. PR.ESIDENTE CCattete Pinheiro):

N.0 39, DE 1965

I

I

t

l

I I.
I
I

~~

'i~'!!,,

'I ,h,;:
I

(t:.~·
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que a projeto pretendia inicialmente.
E, além disto, é disposição perigosa; por
isso que dó aa juiz o arbítrio para condenar
a parte vencida nas despesas que o vencedor
antecipou.
Que despesas séc. essas? -:- pode~se perguntar. O projeto falavci em custas e 'honorórlos
advocatlclos; Sabemos o que sejam custas e
sabemos a que sejam honorórlos odvocatlclos;
Sabemos que as custas' são despesas decorrentes do processo, Mas que despesas são ·essas,
antecipadas? Amanhã, poderá o vencido ter
que pagar ao vencedor até despesas .extra·
judiciais, fora do processo: uma vla'gem, uma
corrida de automóvel JXira alcançar uma audiência. . . Evidentemente, a redaçãa está am·
pia, demasiadamente.
·
Argül-se que no anteprojeto do Código de
Processo Civil assim está· .no .art; ·64, mas
não· conhecemos,- no anteprojeto, ' as dispo·
slções que antecedem ou as disposições que
venham , posteriormente a êsse .. art. 64. De
modo que pediria a atenção do Plenário para
que rejeitasse. a emenda, , deixando de pé o
projeto, se f6sse o '.casa de aprová-lo, . tal como foi apresentado .
O SR. PRESIDENTE !Catteto Pinheiro):
Continua em discussão o projeto, com , ci
emenda,
i.
Se mais nenhum Sr. Senador pedir a pa·
lavra, darei a discussão como ·encerrada.
Está encerrada • '
Tratando-se de substitutivo Integral, ' a
emenda
tem precedência
votação . .
.
,
.
,
I.
, ,

na

O Sr. AloJilo do Carvalho:

sabre a me~a requerimento, que será lido
pelo Sr., 1.0 -Secretórlo. ·
~ lido 'o 'seguinte:

'I

O SR. PRESIDENTE (CaHeta Pinheiro):
Tem a palavra o nobre Senador.
,.

O Sr. AloJIIO de Carvalho:
Sr. Presidente, vou enviar à Mesa requerimento para que seja votado ·antes o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Cattcte Pinheiro):
A Mesa, enquanto aguarda o requerimento de V. Ex. 0 , convoca os Srs. Senadores para

•; '

REQUERIMENTO
N.0 . 198, DE ,65
Nos têrmos dos arts. 212, letr~ p, e 309,
n.o· 1; do Regimento Interno, requeiro preferência para o projeto' sabre o emenda substitutivo (Projeto n.0 14-63).
'
· '
. Sala . das Sessões, em 5 .de maio de 1965.
....
- AIOJiio de CaJ'!alho.
O . SR. PRESIDENTE !Cattete Plnhllirol: ·
Passa-se à ·,_,I;
votação
d~. projet~,
. tenda em
,• ,I
'
'
vista' o requerimento
aprovado.
.·
'
'
'

'

o

,'

"

-

Os Srs.. Senadores que aprovam o projeta
queiram permanecer sentados. !Pau~a.)
Está aprovado.. Fica .prejudicada a emenda
substitutivo. Vai à sanção.

~ o seguinte· o projeto Óprovado:
PROJETO DE. LEI DA CÃMARA ·

N.0 . 14, DE 1963
(N.o 2.722-C/61, na Cdmara)
'

'

'

·'

.

'

'.

1.

Altaro o art. 64 do Código de· Pro·
ceuo Civil (DocretO·LII ':n.0 · 1.608; do
. 18 do 11tambro .de 1939).

O CongresSo. Nacional decreta: ·
'1,.

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem;
,··

uma sessão extraordinária às 18 horas, em
seguida a esta ..
(Pausa.)

'

'

'

.

.

. .

:

Art. 1.0 - O art. 64 do Código de Processo· Civil· n::iecreto-Lei · n. 0 ' L608, de 18
de setembro de 1939) PaSSO ter a Gegulnte
redação:

a

"Art. 64 _;; A sentença final na causa
condenará a parte vencida ao pagamento ,dos honorários do advogado da par.te vencedora, observado, no que f6r
aplicável, o disposto né) art. 55.
§ 1.0

Os honorários serão flxodos na
própria sentença que os arbltraró com
moderação e motlvadamente.

-143. § 2.0

Se a sentença se basear em
·fotó':ou direito superveniente, o juiz levará em conta essa clré:unstêncla, para
o efeito da condenação nas custas e nos
honorários." ·

Ârt. 2,0 - Esta te i entrará em vigor na
dota · de ·sua publicação, revogados as disposições em contrário •

· lt o seguinte o substitutivo prejudicado:
. IMENDA, SUBSTITUTIVA ·, N;o , 1-CCJ
Ârt. 1.0 - O art:' Ó4 do Código de Processo Civil (Decreto-Lei n. 0 1.608, ··de 1,0 de
setembro de. 1939) passa a vigorar com a seguint,e r~daÇãa:
' ·
·•
' '' ' ·
I

•·''

•;,.,

;,,

'•

"Art., •64 ...- A sentença,. que julgar a
ação, .condenará ·o vencido ia ·pagar oo
vencedor as despesas que antecipou e os
honorários · advocatrclos .oprovàdos pela
:·· tabela em vigor. ou, à sua ,.falta, em conformidade com .apreciação eqUitativa."

Art. 2.0 -.Esta Lei apllcar-se-á .a. todos
os processos pendentes de decisão, em qualq~er instância. ' · · '.
· · ·· ·
·
' .. '

.

l

'

'

'

'

.

i

.

.: .Art. 3.0 ~ . Revogam-se as disposições .e~
contrário •..

... O SR. PRESIDENTE CCattete Pinheiro):
A matéria vai ~à Comissão · de Redação. :
'1·

.•

",,

'

'

'

·,

'I

:

Item 3:
Discussão, em turno . único, dó Projeto
de Lei da Célmara n.0 22, de · 1965
Cn,o 2.536-B-65, ,na , Casa . de origem),
que dó a dén~mlna!iãc de "Marechal
Randon" ao aeroporto que serve às cidades de Várzea Grande e Cuiabó, no
Estado ele' ·Mato Grosso, tendo, · Parecer
fdvorável, sob n. 0 41 O, da Comissão de
Transportes, ComunicaÇões e Obras Pú. bllcas. '
·
Em discussão . o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pa~na.)
'Está encerrado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Está aprovado, Vai à Comissão de Redação, a fim de colocar a ementa em consonélncla com o texto do projeto.

lt o segul~te o projeto ~provado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 22, DE 1965
CN. 0 2.536-B/65, na Cosa.de origem)

Dá a danomlnasão de -'~Marechal Ron·
don" ao aeroporto que 11rve à1 Cidoiln
de Várzea Gronde e Cuiobá, no lltodo
.·
· de MotO G;_o, .· .
O Congresso Nacional decreta:• ·
Art. 1.0 · ::._; Fica autorizado' o Mi~lstério
da ..:eronáutica a cfar a de~omÍnaçéb 'de "Aeroporto Mâ~echal Rondon" ao que serve às
Cidades de VÓrzea Grande e Cuiabá, ~o Estado de Mata Grosso.
Art. 2.o ..;;.. Revogam-se as disposições' em
contrário.

O· SR. PRESIDENTE CCottoto Pinhelró): .
Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 118, de
1965, originário da Célmara dos · Deputados (n, 0 71-A/61, na Casa. de origem),
que aprova o ato do Tribunal de Contas
que denegou registro ao têrmo de renovaÇão de contrato celebrado, em' 20' de
maio de 1950, entre o Ministério da
Aeronáutica e Antélnio Mário, Barreto,
poro desempenhar, na Escola .de .Aero·
náutica, a · função de Professor de Português, tendo Pareceres. (n. os 344 a 346,
de 1965) das .Comissões de Constituição
... e Justiça: 1. o pronunciamento, solicitando Informações aos Srs. Secretários-Gerais deis Presidências · do Senado 'e da
Célmara; 2. o pronunciamento (depois de
cumprida a diligência por Intermédio do
Sr. Secretário-Geral do Preslcllincla do Senado) e, pela aprovação; de Finanças,
pela aprovação.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pau10a.l

-144Estó encerrada .
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentadas. (Pauaa.) .. ·
Estó aprovado o projeto, que vai à Comls·
são de Redação.
~ o .seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLÂTIVO
N.0 118, DE 1964
(N.0 71-A, da 1961, na· Cala .de origem)
Aprova o ato do Tribunal de Conto•
que denegou rogla~ro ao t&rmo de ro·
novasão . de contrato celebrado, em 20
de .maio. d~ 1950, entra o Mlnlatérlo da
. Aerclnáutlco e Ant6nlo Mcirlo · Bàrreto,
para deiedlpanhar, na Elcola . de Aera~
náutica, a funsão de Profenor de Por•
tuguia.
O Congresso Nacional decreta: ..
~aprovado ato da Tribunal de
Contas que denegou registro .ao. têrma de .. re·
novação de contrato celebrado, em 20 de
maio de 1950, entre o Ministério da Aeronóutlca e Antllnlo Mórlo · Barreto, para desempenhar, na Escola de Aeronóutlca, a função de Professor de Português .
Art. 2.• - Revogam-se as disposições em
cantrórlo.

Art. 1. 0

O SR. PRESIDENTE !CaHete Pinheiro):
Item .5:
Discussão, em ·turno ~nico, do Prole·
to de Decrêto l.eglslatlvo n.0 133, de
1964, orlglnórlo da Cdmara dos .Deputadas (n.0 65-A-/63, na' Casa de•crlgem),
que aütorlza o Tribunal de Contas a re·
glstrcr o têrmo de contrato celebrado
entre o Ministério da Agricultura e AI·
fredo Alves do Silva e sua mulher ·Dona
Adelaide Alves da Silvo, para fins de
Irrigação agrlcola, nos têrmos dos De·
cretos-l.els n.0 a 1.498, de 9-8-39 e
3.782, de 20-10-41, tendo Pareceres
favoróvels sob n. 0 s 359, 360 e 361, de
1965, das Comissões: de Constituição e
Justiça, de Finanças e de Agricultura.
Em discussão o prL,jeto.

Se nenhum Sr. Senador pedir a .palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paun.)
Estó encerrada .
Em votação o projeto,
Os Srs, Senadores que o aprovam·• queiram
permanecer sentados. (Pauaa.)
Estó aprovado.' O projeto vai à, Comissão
de Redação.

ll: o seguinte o ·projeto· aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 133, DE. 1.964
(N.0 65-A/63, na Casa de origem)

Autorizei o Tribunal de Conto• a nglatrar o ti""o de contrato celebrado
entre · o Mlnlatérlo d11 Agricultura e AI·
fredo Alvn da Silva a aua mulher Don11
Adel11lde Alvea do Silvo, para fina de
lrrlgDsão 11gricola, n01 tirm01 d01 Decretoa•Lela n.0• 1 .498, de 9·8-39 1
3.782, da 20-10-41.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.• - Fica o Tribunal de .Co~tas. cu·
torizado a fazer o registro do ·têrmo de con·
trato celebrado entre o Ministério · da ·Agri·
cultura e Alfredo Alves da Silva e sua mulher
Dona Adelaide Alves da .Silva, para fins de
irrigação .agrfcola nos têrmos dos Decretos•
l.éis n.•a 1.498, de 9-8~39 · e 3.782, de
20-10-41.
Art. 2.0

-

Revogam-se as disposições em

contrório.

O SR. PRESIDENTE !C11Hete
Pinheiro):
·,
Item 6:
Discussão, em turno ~nico, do Proje·
to de Decreto Legislativo n.0 I 50, de
1964, originór'io da Câmara dos· Depu·
todas (n.0 89-A/63, na Caso de origem)
que mantém decisão denegatóric de re·
gistro de têrmo aditivo. a contrato entre
o Govêrno do Estado de. Goiós e o De·
parlamento de Administração do Minis·
tério da Agricultura/tendo Pareceres fa·
voróveis (sob n. 0 ' 3SÓ, 357 e 358, de
1965), das Comissões: de Constituição e
Justiça, d~ Finanços·:e de Agricult"I'C,

145 Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauaa.l
Estó encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pauaa.)
·Estó aprovado. Vai à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 150, DE 1964
<N. 0 89-A/63, na Casa de origem)

. Mantém deciaão denegat6ria . de ,..
giatro a tirma aditivo a . contrato ceie·
brado entre o Govirno do Eatado de
Goiáa e o Departamento .de Adminiatra·
são do Miniatério do Agricultura.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

-

~ mantida o ato do Tribunal

de Contas da União, denegatório de registro
a têrmo aditivo a contrato entre o Govêrno
do Estado de Goiós e o Departamento de
Administração do Ministério da Agricultura,
por haver sido publicado fora do prazo legal.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em
cantrório.

.. O SR. PRESIDENTE ICatttte Pinhei10l:
Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 164, de
1964, origlnórlo da Câmara. dos Deputados (n.0 88-A/ 63, na Casa de origem),
que mantém decisão do · Tribunal de
Contas da União, denegatórla de registra a têrmo de desapropriação de prédios
em Recife, Pernambuco, em que ·são partes a União Federal, como outorgada
compradora, e as Sr. 0 ' Ernestlna Botelho
de Oliveira e Maria Anunclata Botelho,
como outorgantes vendedoras, tendo Pareceres sob n. 0 ' 347 e 348, de 1965, das
Comissões de Constituição e Just1Ça1. favoróvel, com emenda substitutivo que
oferece (CCJ) e de Finanças, fovoróvel
à emenda substitutivo do Comissão de
Constituição e Justiça (CCJJ.

Em discussão o projeto com a emenda.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pouaa.)
Estó encerrada.
Tratando-se de substitutivo Integral, a
emenda tem precedência regimental na votaç(io.
Portanto, em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pauaa.) .
Aprovada. O projeto estó "prejudicado.. A
matéria vai à Comissão de Redação.
·
~ a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA SUBSTITUTIVA !CCJ)
Projeto de Decreto Legialati~ n,0 164,
de 1964 ln. 0 88-A/63, na Camara), que
auteriza o Tribunal de Contei a proce·
der ao regiatro do tirmo de deaapropria·
são de prédioa em Recife, Pernambuco.
~ o Tribunal de Contas autorizado a registrar o têrmo de compra e venda
para efetivação de desapropriação de dois
prédios situados na Avenida 1.7 de Agâsto,
n. 0 ' 1.020 e 1.046, em Recife, Pernambuco,
em que são partes a União Federal, · cómo
outorgada · compradora, e as Sr. 0 ' Ernestina
Botelho de Oliveira e Maria Anunciata Bote~
lho, como outorgantes vendedoras.
Art. 2..0 - Revogam-se as disposições em
contrório,

Art. 1. 0

~ o seguinte o projeto prejudicado:

PRO,IETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 164, DE 1964
(N. 0 88-A/63, na Casa de origem)

Mantém deciaão denegatória de re·
giatro a tirmo de deaapropriasão de
prédio• em Recife, Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
~ mantido o ato do Tribunal
de Contas, denegando registro a têrmo de
comp~a e venda poro efetivação de desapropriação de dois prédios situados na Av. 17 de
Agôsto, n. 0 ' 1.020 e 1.046, em Recife, Per·
nambuco, em .. que são partes a União Federal,

Art. 1.0

!'
I

.J

~~I

AI

t:

·:·:!

-- 146 como outorgado compradora, e os . Sros. Ernestino Botelho de Oliveira e .Mario Anuncioto Butelho, como outorgantes vendedoras.
Art. 2. 0 - Revogam-se os disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cottete Pinheiro): .
Foi lido,.. no hora
do ' Expediente,
o ,.Reque'
.
'
..
0
rlmento n. 196,. de autoria dos .nobres, Senadores Bezerra Neto, Filinto MUller Daniel
Krleger, requerendo urgência, nos. ,têrmÕs,: do
art. 326, letra b, do Regimento Interno',' p~ra
o Projeto de ResoluÇão n. 0 ' 38; de · i 965, que
altera o art•..76 do Regimento Interne;
Em votação o requerimento. . ..
Os Srs. Senadores que o· aprovam queiram
permone.cer sentados. .<Paue.o.l ·.
Está oprov~do. . . .
."
Passa"se . imedlatome('lte à apreciação do
Projeto, de .Resolução, n. 0 38, ·de. acõrdo com
o requ~~im~nto que. ac~ba de s~r apr~~ado.
Com a palavra o nobre Senod~r . Bezerra
Neto, como: Relator do •matéria ·na ' Comissão
de Constituição e Justiça~ poro· emitir : porecer. ·
'·:·'

e

O SR. BEZERRA NETO:
•

:.

'·

'·.

',

'

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
'•.

'

i

.•.••

'

. : '·Í.:

·.. ,'

',,_

'

'_,...

• .

,-

,.

.•

Com a palavra .o nobre Senador .Guida Mon-.
dln, comei., rel~tor d.a· Comissão. Dlretora, paro
emitir parecer.
O •SR. GUIDO MONDIN:
(Sem revleio: .do· orador.) Sr; Presidente e
Srs. Senadores;,· .o parecer da. , Comissão de
Constituição e Justiça . completa .a ·justificação oferecido o ê~te projeto de resolução pelo 'seu autor; o nobre Senador Afonso Arinos.
'sr. Presidente, atende o' projeto de 'resolução · ao : aspecto quotidiano· dei '''vida· 'prática
dos · trabctlhós :. das'' Comissões. As ausências,
motivodos por· uma 'série •de ·fatõres; dos' titulares das Comissões ·.Impedem ou, pelo menos,
prejudicam, o ,ação dos. s~plentes,. cujo tr,obolho poderio evito~ .tôda e qualquer solução de
continuidade na .elaboração, discussêio e apre·· ·
sentoçÍÍo do po~ecer ao Plenário. ·
·~ isto à que' o" projeto .de resolução procura
corrigir. A meu ver, na oplnloo. mesmo do
Comissão Direioro, ''esta êle perfeitamente for~üladci, evlto~do, Inclusive - como se observa
no § 4.0 do novo redoçãa que se dá ao art. 76
- passiveis 'percalços; .quondo''o' suplente tiver
que relator, no hipótese de estar completa esta
ou aquele Comissão que iró apreciar o perecer.
'Consegulnte'~ente, . Sr. Presidente,' consideprático que ~as 'levou o esta
rando. 'que f~l
propôsiçãô, at~ci~és do
nob;e autor, Senador
Afonso Arlnos, e, embora o trabalho das de·
mais' Com.issões seja diferenté 'cio da Comissão
Dlr~t6ro, um~' 'vêz que os seus Mertibros nele
'~,
funcionam sem restrições, compreendemos que
a . solução 'trozlcla pelo Projeto de Resolução
n.0 38 acolhe be~ a medido ditado pela
experh~ncla: .
.
Com estas ·considerações, · somos·· favoráveis
ao Projeto de Resolução n. 0 38 comei está,
isto é, n~ suo Integro. (M~Ito bemll
,I',

'•.

. (Pa'ra e~ltlr parecer- Sem revleãa do orador.> .
Presidente; cônheço 'as insplraçães
que ditaram ó pr~sente Projeto de ResoluÇão
n.0 38. lndep~ndente da 'condlçao de ·Relo~.
· . ·, · :•r· c ._ .·· ,- . . .
· ~• .
: ~; ~·~
:
ter sei que· o objetiva contido na proposição
pode se resuiiú r' e~ dois aspectos: o do 'melhor e o do maior rendimento dos t'robi:llhos
dos Comissões; técnicos · do ,, Caso;· .. Quer o
proposição - e elo o foz com clareza merl·
diana':.:.,;:. q~e' 'os :s~pÍcntes das: córiii;~ões,
cujo freqüênci~ nos trobolhbs de Plenário são
registradas. com posl.tivido~e. superior à dos
titulares, constantemente chamados às Comissões, . tenham a faculdade ·. de'' •··manifestar-se s6bre · os processos. ' 'E esse''' manifestação, nos trabalhos das· Comissões, destaca-se mais na função dos relatores. A experiência lmpõ~-nos o surgimento de~tci proposição. Falo como testemunho dêsses ·fotos,
que Inspirarem e Impuseram o presente ·medido.
Assim, Sr. Presidente, · como se troto de
Inserir este norma no Regimento Interno, e
como colnlclde ela com os objetivos daqueles

s;.

que desejem que os trabalhos dos Comissões
tenham maior e melhor rendimento, o pare·
cer ·é· favorável· ao presente projeto de 'resolu·
ção. (Multo bem!)
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O SR. PRESIDENTE. (CaHoto Pinheiral:
Os pareceres dos Comissões de Constituição
e Justiça e Dlretoro são favoráveis ao projeto.
Possa-se à discussão do projeto.
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147O Sr. Eurico Rezende:
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro!:
• Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende.
O SR, EURICO REZENDE:
(Sem revlaão · do orador.> Sr. Presidente,
o proposição formulada pelo ilustre Senador
Afonso Arlnos visa, pelo prindpio do Igualdade, o democratizar a . vida . regimental do
Casa, porque propõe que o art. 76 do Regimento passe o vigorar· com o seguinte texto:
"Art. 76 - Compete ao suplente substitui r a membro do Comissão:
a) eventualmente, nos seus impedimen·
tos, para efeito de quorum nas reuniões;
b) par determinados períodos, nas hipóteses previstas nos Arts. 38, 39 40
e 42.
§ 1.0

A convocação será feita pelo
Presidente do Comissão, obedecido o ordem numérica do suplente.
-

§ 2. 0

Em caso de vaga, licença ou
afastamento com prazo determinado
(art. 38), substituirá· o titular ausente
· o ~uplente de número mais baixo na
classificação ordinal,· ressalvada · o disposto no art. 73-A.

· · § 3.0

.;..... Ao suplente poderá ser distrl. buída proposição poro relatar:

1) nas substituições previstas na alínea

b dêste artigo;
2) quando se trote de matéria em regime de urgência;
3) quando a volume dos matérias despachadas à Comissão o justifique."
~ que, pela norma regimental, que otualmente vige, ao suplente. nõo é deferido o
direito, em hipótese oigumo, de executar o
tarefo de relatar.
'- ·
Sr. Presidente, pedi a palavra par~· argUir uma questão de ordem perfeitamente
pertinente com a matéria, objeto de discussão.
Esclareço: o Diário do Congresse> Nacional,

ao publicar a relação dos membros efetlvos
das Comissões técnicas da Casa, divulga também, a latere, a relação dos suplentes, mas
existe, pelo menos na Comissão de Constitui·
çõo e Justiça, uma controvérsia no instante
em que se deve convocar o suplente. Por
exemplo: membros efetivos da Comissão. de
Constituição e Justiça, Senador Joõo · Agri~
pino, pela UDN; Senador Heribaido Vieira,
pela UDN. · Ao lado do n9me · do Senador
João Agripino vem, por exemplo, .o nome. do
Senador Eurico Rezende e, ao lado do nome
do membro efetivo, Senador Heribaido Viei·
ra, vem, verbl gratla, como ·suplente, o nome
do Senador ·Adolpho de Oliveira Franco.
Então, se falta o Senador Heribaldó Vieira,
cujo suplente é o Senador Adalpho Franco, e
êste não está presente, mas .está presente o
Suplente Eurico Re~ende, entende-se "que só
se pode convocar o suplente Eurico 'Rezende
na ausência do Senador João Agripino, quon·
do a meu ver, o suplência é partidária.
··
Dai par que o publicação no Diário .do Con·
gresao Nacional, parte 11, da maneira como
se faz, Isto .é, ao lado do membro efetiva um
determinada suplente, nominalmente · considerado, provoca essa dúvida; porque muitos entendem - e, o Senador Aloysio de .Carvalho,
que tem sido presidente eventual da Comissão
de Constltuiçõo .e Justiça,. assim·, entende que. cada membro efetivo tem o seu respectivo suplente rigidamente pré-fixado.
Ora, não me parece ser juridicamente sadio essa interpretação, mas tem razão o Pre·
si dente. da Comissão ao interpretar ·por êsse
ângulo, porque o Diário do Congresso Naclonai ensejo essa Interpretação ·ao coloé:or,
repita, ao lado da membro efetivo, o respectivo suplente. ·
. De modo que pediria a V. Ex. 0 que ofereça desate a essa questão, que me parece
relevante porque, a prevalecer a controvér·
sia, estaremos concorrendo para o embaraço
no funcionamento das Comissões técnicos.
Se V. Ex.a entender que a suplência não
é do. membro efetivo, e sim partidária, vaie
dizer, do Partido, então poderia determinar
a retiflcação no espelho das Comissões constante da publicação no Diário do Congresso

I!
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148Nacional, de modo que seja colocada pura e
simplesmente a relação dos suplentes.
I! a questão de ordem que deposito na ln·
tellgência e na decisão de V. Ex. a.
O Sr. Heribaldo Vieira:
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar a questão de ordem suscitada pelo
Sr. Senador . Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE !Cattete Pinheiro):
Tem a palavra o Sr. Senador Heribaldo
Vieira.
O SR. HERIBALDO VIEIRA:.
(Para contraditar a queatão de ordem - Sem
revlaão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me que o Regimento é claro sôbre o assunta·. A Interpretaçêo que vem senda
do dada, uniformemente, nas Comissões, é a
verdadeira.
A convocação dos suplentes é sempre feita
obedecendo à ordem numérica dêsses suplentes, como dispõe o Regimento Interno. Assim
tem-se convocado sempre o suplente correspondente ao titular da ordem numérica em
que êle · é colocado· na Comissão. I! essa a
interpretação •parque o dispositivo regimenta I
manda que assim se faça.
Afigura-se-me, entretanto, que tem razão
o nobre Senador Eul'ico Rezende, quando pretende que não se faça essa convocação pela
maneira determinada no Regimento Interno,
que preclsarfamos alterar para tornar moi~
fócil o trabalho das Comissões. O suplente
deve ser partldórlo, como diz S, Ex. a. Devem-se Indicar. tantos suplentes quantos forem os titulares em cada Comissão, de for·
ma que, não estando presente um dos suplentes, a convocação dos outras possa ser feita.
Assim se facilitaria, repito, o trabalho das
Comissões, mas precisarfamos emendar o Re·
glmento Interno, que determina a obediência
à ordem numérica dos titulares e suplentes,
pela correspondência da ordem numérica.
~ste é o meu entender sôbre a questão de
ardem levantada pelo nobre Senador Eurico
Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Cottete Pinheiro):
A Presidência, acolhendo a questão de ardem do nobre Senador Eurico Rezende, tem a

declarar que o Regimenta é bastante claro
com relação à questão formulada por S. Ex.a.
No ort, 75, diz o Regimento;
"Cada Partido, salvo os representados
no Senado apenas por um Senador, teró
nas Comissões permanentes suplentes
em número Igual ao dos lugares que lhe
caibam, escolhidos no ato do preenchimento dêstes, de acôrdo com as normas
estabelecidas no art. 73."
E diz no seu parógrafo único:
"Os lugares de suplente obedecerão à
numeração ordinal."
Diz, ainda, o Regimento, no seu art.

76~

"Compete ao suplente substituir o mem·
bro da Comissão:
a) eventualmente, nos seus Impedimentos, para efeito de quorum nas reu·
niões;"

E acrescenta na § 1 o.
"A convocação seró feita pelo Presidente da Comissão, obedecida a orden•
numérica do suplente."
Entende a presidência h6 somente um
equivoco com relação ao espelho publicado
no Diário do Congreaao: é que devem ser
eliminados os números que se .encontram à
esquerdo dos titulares, que não cabem, para
manter tão-somente aquêles relacionados com
os suplentes.
Assim, julga a Presidência estar esclareci·
da a questão de ordem levantada pelo nobre
Senador Eurico Rezende ~
O Sr. Eurico Rezende:
Muito obrigado, Sr." Presidente. ·
O SR. PRESIDENTE !Cattete Pinheiro>:
Continua em discussêa o Projeto de Resolução n. 0 38.
·.~:.
Se mais nenhum Sr. Senador pedir a pa·
lavra, darei a discussão coino encerrada. !Pausa.)
~ ', :
-.;
Estó encerrada .
Em votação.

.

l
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queiram permanecer sentados. (Pauaa,)
Está aprovado. O projeto vai à Comissão
de Redoçõo.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 38, de 1965
Altera .o art .. 76 do Regimento Interno
O Senado Federal resolve:
Artigo L!nico -O ort. 76 do Regimento ln·
terno posso o vigorar cám o seguinte redcçõo:

"Art. 76 - Compete ao suplente subs·
tltulr o membro do Comissão:
a)

eventualmente, nos seus lmpedlmen·
tos, para efeito de quorum nas reu·
niões;

b)

por determinados períodos, nas hipá·
teses previstas nos artigos 38, 39, 40
e 42.

§ 1.0

A convocação será feito pelo
Presidente dll Comissão, obedecida a or·
dem numérica do suplente.
Em caso de voga, licença ou
afastamento com prazo· determinado (ar·
ligo 38), substituirá o titular ausente o
suplente de número mais baixo nu elas·
sificaçõo ordinal, ressalvado o disposto
no ort. 73-A.

Ao suplente poderá ser distri·
buída proposição poro relator:
§ 3.

-

1) nas substituições previstas na ali nea

b dêste artigo;
2)

quando se trate de matéria em regime de urgência;

3)

quando o volume das matérias des·
pochodos à Comissão o .Justifique,
0

Hlil

ou, na inexistência dêste, o último dos
titulares do Partido constantes do listo
oficial do Comissão publicada no Diário
do Congreaao Nacional.

·s.o -

Serão devolvidos ao Presidente
da Comissão, para redlstrlbulçõo, as proposições em poder da membro da Comissão, titular au suplente, ao se afastar êle da exerclcia, nos casos dos artl
gos 38, 39, 40 e 42.';
§

O SR. PRESIDENTE ICattete Pinheiro):
Está esgotada o matéria constante do Ordem do Dia.
Antes de conceder a palavra aos oradores
Inscritos, devo lembrar aos Srs. Senadores
que o Senado está convocado para uma ses·
são extraordinário, às 18 horas. (Pauaa.)
Tem o palavra o nobre Senador Edmundo
Levi.

O SR. EDMUNDO LEVI:
Desisto da palavra, Sr. Presidente.

-

§ 2.0

0

IR i

§ 4. Nos hipóteses de nL!meros 2 e
3 do parágrafo anterior, se o represen·
toção do Partido a que pertencer _o suplente estiver completo na reuniêici,. o
presença dêle só será computada,' com o
seu voto, em relação à matéria que re·
lotar, deixando de participar do delibe·
ração o suplente convocado por último,

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro!:
Tem a palavra a nobre Senador Eurico Re·
zende.

O SR. EURICO REZENDE:
Desisto do palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
Tem a palavra a nobre Senador Argemi ro
de Figueiredo.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:
Sr. Presidente, reconheça o adiantado da
hora, mas, Infelizmente, para não perder o
oportunidade do meu pronunciamento sou
obrigado a ocupar a tribuno, para manifestar
um voto de pesar. São poucas palavras.
Sr. Presidente, ontem, à noite, recebi de
um dos meus filhos residentes em Campino
Grande, Estado do Paraíba, a noticia do .fale·
cimento do Dr. Severino Cruz.
Desejo registrar nos Anais desta Casa o
desaparecimento do grande patricia. Foi êle,
Sr. Presidente, um dos homens mais singula·
res que já conheci. Era médico, dos mais on·
tigos de minhà terra. Formado ao tempo cm
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-150que a Medicina pouco se desdobrava em especializações, Severino Cruz odotava a cHnlca9eral em suas atlvldades profissionais.
As próprios contingências do. melo provinciana, desprovido de assistência médica,
levava-o ao diagnóstico e tratamento de tôdas
as moléstias e de . todos os enfermos. Quase
sozinho na velha Campina, Severino Cruz não
tinha hora de repousa e de descanso, tão
constantes eram os chamados que !ecebla.
Creio que não haja um lar camplnense onde
êle não tenha pôsto os pés, e~ 'socorro aos
doentes. Durante. várias. décadas, acompanheilhe as passos de beneiT!erênclc.

O esfôrço Intenso que desenvolvia nãa lhe
reduzia o ênlmo forte. e a boa vontade nos
atendimentos. Era um confôrto vê-lo chegar
à nosso .casa quando adoeciam as nossos entes
queridos. O otimismo.,que o animava sempre,
o riso constante que tinha nos lábios, as palavras de fé que pronunciava a.o avistar-se
com os doentes e 'seus familiares;' tudo constituía um grande fator no êxito .de suas atlvidades. Era a fé que despertava alentando
todos 'os' enferm~s. · Seguros. eram 'os seus
diagnósticos.
Homem pobre, clinlcando, como disse, ·quase sozinho em uma provfncla .rica, Severino
Cruz estava assim com todos os elementos
para se constituir honestamente uma d~s grandes fortunas· na· região :onde trabalhava.
Assim, porém, não sucedeu. Morreu pobre,
quase tão pobre come ao tempo em que Iniciara as suas ctivldades .. Preocupava-se só e
s6 em salvar os doentes. Era um apóstolo
sublimando a ctlvidade médica.
Não hó cCimpinense que não lhe deva uma
gratidão; Todos recordam, nesta hora do seu
descpareclmentc, um ente querido que· êle
tomou das· garras da morte.

O Sr. · Salviano Lclté:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:
Com todo o prazer,

O Sr. Salvigno Leite:
Quero associar-me, Senador Argel'l'liro de
Figueiredo, às palavras comovidas com que

V. C:x. 0 , neste instante, de modo brilhante,
como lhe é comum . - .

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:
Multo obrigado c V. Ex,0 •
O Sr. Salvlano Leite:
, .• presta justa homenagem póstuma ao
Dr. Severino Cruz. Também o conheci. Era,
realmente, um pcrclbcno Ilustre, um ccmplnense eminente que, ao desaparecer, deixou,
sem dúvida, . alto lastro de serviços ô sua
cidade, sobretudo, como vem V. Ex. 0 acentuando, no qualidade de médico humanitário
e de notório competência profissional. Tem,
portanto, V. Ex. 0 tôda razão na sua manifestação. Estou certo, nobre Senador, de que
V. Ex.0 , neste Instante, interpreta, também, o
pensamento· de. todo o nosso Estado, a Pare íbc.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO:
Agradeça a contribuiçã_o de V. Ex. 0 (lendo):
Não satisfeito com a atividode que já desenvolvia servindo cama médico, quase sempre
sem compensação material, Severino Cruz criou,
em Campina Grande, um hospital, o '"Hospital
Pedro 1", de assistência e amparo aos' doentes
pobres. A êle dedicou .todo empenho e· atlvidade. Era o primeiro que ali , chegava e o
último que sala. Creio que essa sobrecarga
de trabalhos encurtou-lhe ..a existêl'lcia.
O falecimento do grande médico, Sr. Presidente, enlutou Campina Grande e o próprio
Estado da Paralba.
Foi politico, exercendo o pôsto de Prefeito
da cidade serrana.
Desprendido, desamblcloso e leal, •Severino
Cruz não criara incompatibilidades na. ação
partidória. O seu riso comunicativo e fraternal
destrula, por um milagre, tôdas as barreiras
das paixões politicas. '
Espôsa e chefe de famflla exemplar. Quando desaparecera a bela camplnense que desposara, D. Estelita Cruz, em suo mesa de
cabeceira, junto ao leito, êl.e pôs, e dali nunca
mais sofra, o retrato da,:'companheira morta.
Educou todos os filhos, e todos êles são
dignos de sua memórlo.:\·Sãc êles: Drs. Arofdo
Cruz ·e Hermano Cruz; notáveis médicas em
Complna Grande; Dr. Vanildo Cruz, compe-

- 151tente engenheiro-qulmico, servindo no .Estado
de São Paulo; Dr. Evaldo Cruz, . brilhante
advogado .nas auditórios para[banas;: D. lsis
Cruz, portadora de excelsas virtudes, casada
com o Ilustre e conceituado médica campinense, Dr. Gilvan Barbosa; Ubaldo Cruz, honrada comerciante e ·agricultor. Além dêstes,
deixa o extinto um filho ·menor:
~sses moços,· Sr. Presidente, '·se não·: recebem, por· morte do pai,· o grande potrlmõnlo
que · êle· teria ·acumula.do se profissional houvesse sida, no sentido ·material ''da expressão;
herdam, entretanto, ··.um ·imenso · patrlmônió
moral; de honradez, lealdade, devotamento à
Medicina, abnegação e amor· aos pobres;
Registrando êsse · fato doloro.so nos Anais
da Ca~a, Sr. Presidente, deseja en,vi~r .à familia
ilustre da grande morto as homenagens do
meu profunda pesar e imensa saudade. (Multo

bemll
O SR. PRESIDENTE !Cattete Pinheiro!:

Presidente do Legislativo estadual. No Govêrno João Tomé Sabola e Silva, o Coronel Rubens Monte exerceu o cargo de Prefeito Municipal, eni Fortaleza, oportunidade em que
Imprimiu nõvo rltm,o, à' administração da Comuna, 'através do'· saneamento das finanÇas
públicas, de novos processos de arrecadação
i
, ,
'
e, acima de tudo, Sr. Presidente e Srs. Se:
nadares, através da realização de Importantes
abras.
·

•

Em 1914, houve no Ceará a conhecida
revolução do Juàzelro. O Coronel Rubens Monte ergueu a sua voz perante o Clube Militar
para protestar contra a Intervenção federal
naquele Estado.
No Ceará, o Coronel Rubens Monte exercia
atlvldade politica. Foi um dos fundadores do
Partido Republicano Democrata, cabendo-lhe
a redoção das respectivos estatutos. :.. .
Deputado estadual durante vários• leglslaturos, de 191
a 1930, o Coronel Rubens
Monte ocupou sempre, em ascençiio, os cargos
de 1.o.secretérlo, de 1.0 Vlce-Presldente e de

a

' 1 '.
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O SR. PRESIDENTE !Cattete Pinheiro):
Não há mais oradores inscritas.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando poro a sessão extraordinária o ter Inicio às 1a horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Sr. Presidente, desejamos consignar nas Anais do
Senado o registro do falecimento de Ilustre
cearense, ocorrido no dia 31 de março, no
Estado da Guanabara Coronel Rubens
Monte, brioso ofiCial do Exército . Nacional.
Filho do Desembargador Sablno do Monte
e de D. Carolina Perdigão da Sirva Monte; o
Coronel Rubens Monte teve atuação marcante
na vida pública brasileira, notadamente no
Estado do Ceará.

,·

Neste instante, desejamo~ consignar, :não
apenas em nosso nome pessoal, mas 'em n'ome
do Bancada do Ceará, a manifestação de
pesar pelo desaparecimento do nossa Ilustre
e estimado coestaduana: !Multo bemll

Tem a palavra o Sr. Senador Vicente Augusta.

!Não foi revi1to pelo orador.) -

'

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 12, de 1965 (n. 0 2.310B/ 64, na Câmara), que dá a denominação de
"Prefeito Emílio Sesti" à barragem de Furnas
do Segrêdo, no Rio Jaguori, Ria Grande do
Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 335, de 1965,
do Comissão:

-

de. Tran1portes, Comunicaçõe1 • Obra•
Públlca1.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n, 0 32, de 1965 (n. 0 2.234/64,
na Cosa de origem), que Institui o Dia Nacional do Ex-Combatente (lncluido em Ordem
da Dia em virtude de dispensa de lntersticlo
concedida na sessão anterior, a requerimento
do Sr. Senador Guldo Mondln), tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 413, de 1965,
do Comissão:
- de .. Educação e Cultura.

i
'

•~I

'I,,,,;
' '"
. :11

. :li·

, ·l'
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Cdmara n. 0 268, de .1964 (n.o 508B/59, na Cdmoro), que autorizo a Poder
Executiva a abrir, pelo Ministério do Viação
e Obras Públicos, a crédito especial de .....
Cr$ 201.591.171,50, poro o fim que. espe·
cifica, tendo ·
PARECER FAVORÁVEL, n. 0 257, ~e 1965, da
Comissão:

-

de Flnanc••·

4
Discussão, em turno único, da Parecer da
Comissão de Finanças sdbre o Mensagem
n. 0 56 (n.o de origem, 175),- de 13 do mês
em curso, pelo qual o Sr. Presidente. da Re-

•

pública submete ao Senado o escolha do Sr.
João Arno. Bauer para Integrar o Conselno
Administrativo ,da Caixa Econômico do Estado
de Senta Catarina.

5
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão. de Relações Exteriores sôbre a Mensagem n. 0 55/65 (n.o de origem 171 /65),
pela qual o Sr, Presidente da Repúblico submete ao. Senado a. escolna da Diplomata Dara
Alencar de. Vasconcelos para o função de
Embaixador Extraordlnórlo e Plenlpotenclórlo
do Brasil junto aa Gavêrna do República Popular do Polônio.
Estó encerrado o sessão.
(Encerra-se o sessão às ·17 horas e 35
minutos.)

~·li
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42.a Sessão, da a.a Sessão Legisl~t:tiva, da s.a Legislatura,
em 5 ·de maio de 1965
(EXTRAORDINÁRIA)
PRESIDINCIA DO SR. CATTETE PINHEIRO
Às 18 horas acham-se presentes os
Srs. Senadores:

O SR. PRESIDENTE (Cattet. Pinheiro):.

Sôbre a mesa requerimento de informações,
Adalberto Sena - José Guiomard que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretório.
Josué de Sauza - Edmundo Levi - Ar~ lido o seguinte
thur Virgfllo - Zacharios de Assumpçãa
- Cattete Pinheiro - Lobão da Silveira
REQUERIMENTO
- Eugênio Barros - Sebastião Archer
N.0 199, DE 1965
- Joaquim Parente - Sigefredo Pacheco - Menezes Pimentel - Vicente AuSolicita informasõea ao Poder Exe·
gusto - Dix-Huit Rosado - Dinarte
cutivo, atravú do lnltltuto Brasileiro do
Mariz - Salviano Leite - Argemiro de
C:ofé, s6bre a entrega do prédio exis·
Figueiredo - José Ermlrio - Rui Paltente em Comendador. Ven6nclo, do ex·
meira - Arnon de Meio - Heribaldo
. Vieira - Oylton Costa - José Leite tinto. Departamento do C:afé pertoncen·
Aloysio de Carvalho - Antônio Balbino
te à Campanha Nacional .de Educandá·
- Eurico Rezende - Raul Giuberti rios Gratuitas, para funcionamento do
Vasconcelos Tôrres - Aurélio
Vianna. - .
.
Ginásio Nicolau Boatos Filho.
Faria Tavares - Benedicto Valladares Nogueira da Gama - Padre Calazans
Sr. Presidente, de conformidade .com a . le- Moura Andrade - José Feliciano tra
regimental, requeiro informe o Poder ExePedro Ludovico - Lopes da Costa - Fi-cutivo, através do .Instituto Brasileiro do Calinto Müller - Bezerra Neto - Adolpho
fé, sôbre as providências tomadas no sentido
Franco - Mello Braga.- lrineu Bornde ser entregue o prédio do extinto Deporta;
hausen - Antônio Carlos Attílio
menta de Café, situado em Comendador VeFontano - Guida Mondln - · Daniel
nândio, Estado do Rio, e pertencente à Cam-'
Krieger- Mem de Só- (47).
penha Nacional de Educandórios Gratuitos,
O SR. PRESIDENTE (Cattett Pinheiro):
para funcionamento do· Glnósio Nicolau BasA lista de presença acusa o comparecimento tos Filha.
de 47' Srs. Senadores. Havendo número legal,
Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
- Vaaconceloa T&rrea.
O Sr. 2. 0 -Secretório procede à leitura
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
da Ata da sessão anterior.
O requerimento seró publicado e em seguida
O SR. PRESIDENTE (C:attete Pinheiro):
..
despachado
pela Presidência. (Pausa.>.
Em discussão a Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação sôbre a mesma, dó-la-ei por ap1ovada. (Pausa.)
Estó aprovada .

SObre a mesa a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 38, de 1965, que vai ser
lida pelo Sr. 1.0 -Secretório.

- 154~

§ 3.0

Ao suplente poderá ser distri·
buída proposição para relatar:

lido o seguinte
PARECER

1 . nas substituições previstas na alínea

N.o 414, DE 196.5

.I

Redaçãa Final da Projeta: de Re1alu•
são n.0 38, de 1965.
. .. .
Relator: Sr. Ant&nla Carla1
A Comissão apresenta ···a redaÇão · flncJI d~
Projeto de Resolução n.0 38, de 1965, que altera o. art•.76 do ReglinentoJntemo.
Sala.das Sessões, . em ' S... de maio de 1965.
- Dix-Hult Ra1ada, Presidente; Ant&nla. Cor·
los, Relator; Lobão da Silveira.
·
'

'

-

'

ANEXO AO PARECER
., ., ' -~ : : i,_,; i ':i ::.

' :- ., ' :

N. 0 414,i DE
1965
,,i
~,' I

:' ','

0

Redaçãa tini.'i"d~
n. 0 38, de 1965,: .·

' :•

I' o

,

"

Prajet~ de Retolusão
··

·.. '

Faço saber que o Senado Féderal Óp~ovou e

eU, ..·.·....... ~-· .: . ·. :<· ... , .·~ ~-; -~

Prési'dente,
nos têrmos·•do àrt:• •47,
l6, ·do Regimento
Interno, promulgo .'a seguinte .. ·
n. 0

;.• .

'

· RESOLUÇÃO,· .
N.o

; DE 1965

Altera a art. 76 da Regimenta lntemo.
Art. única ~O art. 76 do Regimento 'lnterno posso a vigorar com· a· seguinte redaçãà:

'.

-

"Art. 76 - Compete ao suplente substi·
tu ir o membro. da. Comissão:.
a) eventualmente,· nos seus : impedimen. tos, para. efeito de quorum nas :, reuniões;
.. .
:....
bl por.. determinados perlodos,· nas hipóteses previstas nos arts. 38, 39, 40
e 42.
§ 1.0 A convocação ser6 feita pelo
Presidente da Comissão, obedecida a ordem.numérica .do. suplent.e. ·.: ;.
§ 2. 0 Em caso. de vaga, licença ou
afastamento com prazo determinado (artigo 38), substituirá o titular ausente· o
suplente de número mais baixo na classl·
flcaçõo ordinal, ressalvado o disposto no
ort. 73-A.

...

·,.:
· b dês te artigo;
, 2. qf'~~do se tratar de matéria em regi. nie ·de urgência;
3. · quando o volume das matérias despachadas à Comissão o justifique.

~-~

§

-- . Nas hipóteses dos números 2 e

3 do parágrafo anterior, se a representação do Partido a que pertencer o suplente estiver completa nâ· reunião~ ·à pre:
•:Sença dêle só será computada, com o seu
voto, em, relação à matéria .que.. ·relatar,
. deixando de participar da ,:deliberação o
· ,suplente convocado, por. último, ou, na
Inexistência dêste,. o . último dos titulares
·,do. Partido constantes· da. lista oficial da
:Comissão publicada! no Diário do Congres, so Naciona I;
. · . ·.
0
•§ 5. Serão· devolvidas ao ·Pn!sidente
da Comissão, para redistribuição, os pro. :posições em· pader do membro da Comls:são, titular ou suplente,· ao se ·afastar êle
do exerci cio, nos' casos .. dos· arts. ·38, 39,
'40'· e'42"; ·
'

·,'

i

•i'i•

,,.,

•

-

O' SR~ PRESIDENTE (Catteté .PinhebÔl:
:

.

·'

i

'

'

Trata"se de .matéria em. regime de. urgência:
Em ta'í$ condições dev~rÓ s~r sub;n~tl.da. irl\ediat~mente à conslderaçéÍo do. PlenÓrio~ c:
·
Em.discussão.a redação final •. ·
.:
Se' nenhum Sr.,· Senador.'·· pedir · a •:P<ilavra,
darei a discussão como· encerrada~·,. (Paula.)
""•'·'" ·I
··'·Está encerràda.··' '·'·
'•,'!•.
Em votação.
1' .,'·

... ,•. 1.·,··

.··;,- ·, '

J

'

• • •·.

Os Srs. Senadores" que a aprovam queiram
permanecer sentados. :(Paula.)
Está aprovada' ·Vai· à promulgação. ·!Pau1ail
Sêbre a mesa requerimento de· dlspensci:·,de
publicação para Imediata· discussão e votação,
que vai· ser ·lido·..

~ lido e aprovado o segu,inte: .
REQUERIMENTO ..

...,, '
N. 0 200, DE' 1965
'

Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de

lliílll'i

I
III

11

- 155publicação para a imediata discussão e votação da reqação final do Projeto de Lei da Câmara n. 0 22, de 1965 ..
Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Guida Mondin.
. O SR, PRESIDENTE (Cattetc .Pinheiro): .
De acôrdo com o voto do Plenário, passa-se
à imediata apreciação da matéria.
Em discussão a redação final do Projeto de
Lei da Câmara n.O 22, de 1965.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrada.
!Paula.)
.
.,
..

Grande e Cuiabá, no ütado de Mato
Gro11o.
O Congresso Nacional decreto:
Art•. '1,0 ~ o Ministério do· Aeronáutica
autorlz:ado a dar a denominação de "Marechal
Rondon" ao aeroporto que serve às cidades de
Várz:ea Grande e Culabá, no Estada ..de. Mato
Grasso.
Art. 2. 0 .
contrário. ·

Há, ainda, sôbre a mesa, outro requerimento, que vai ser 'lido.

.

~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO

Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau111.l
.

·Está aprovada.' Vai
;,,

',

I

.

H.0 201, DE 1965.

.

Õsanção'. ·
·

•·

-..·1

.

·~ a seguinte a redoção final aprovado:
PARECER

'N.0 415, DE 1965 ·
r''

Nos têrmos dos~arts. 211, letra p e 315, do
Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para a imediata discussão e votação
da redação final do Projeto de Resolução n.o
39, de 1965.

•.

Redasão final do Projeto de . Lei da
C6maro n. 0 22, .de 1965 (n, 0 2.536-B65, na Casa de origem). · ·
Rêlatar: Sr. 'Sebá1~ã~ Archer;
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara n. 0 22, de 1965
(n. 0 2.S36-B-65, na Casa de origem), que autorlz:a o Ministério da Aeronáutica a dar o denominação de "Marechal. Rondon" ao oero 7
porto que serve às cidades de Várzea Grande
e Cuiabá, no Estado de Moto Grosso.
'

'

Revogam-se ds disposições .er:n
· ··

O SR. PRESI~ENTE (Cattete Pinheiro):

Está encerrada . ·

I

-

I

'"

.

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Ant6nio Carlo1, Presidente ... · - Sebaltião
.Archer, Relator - LObão da Silveira.
ANEXO AO PARECER

N. 0 415, DE 1965
Redasão final do Projeto de Lei . da
Câmara n. 0 22, de 1965 (n. 0 2.-536;8~
65, no Co1a de origem), que autorizo o
Ministério da Aeronáutica a dar a deno•
minasão de "Marechal Rondon" ao ao·
roporto que serve às cidades de Várzea

-

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Piliheirol:

.. Em discussão. a redação final para a qual
ac.aba de ser concedida dispensa de. publicação.
. ,

I

I

I
I
I

Se nenhum Sr•. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paulo,)
Está encerrada •
· Em votação. Os Srs. Senadores· que a aprovam qu~lram permanecer sentados. (Paula.)
Está aprovada. Vai à ·promulgação. · ·
~ a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
N.o 416, DE 1965
Redação final do Projeto de Resolução
39, de 1965.
Relatar: Sr. · Seba1tiãa Archer

n.•

A Comissão apresentà a redação final do
Projeto' de Resolução n. 0 39, de 1965, que autoriza o Govêrno do Estado do Paraná a assumir, na qualidade de fiador, perante o Banco
lnteramerlcano. de Desenvolvimento (B.I.D.l,
compromisso de empréstimo , no montante de

'Í
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US$ 5.450.000 (cinco milhões, quatrocentos e
cinqüenta mil dólares), a ser firmado com a
Ce.1tral Elétrica Caplvori-Cochoelro S. A. ELETROCAP, como mutuário,. e a Companhia
Paranaense de Energia Elétrlca - COPEL, como interveniente.
Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Antéinio Carlos, . Presidente Sebastião
Archor, Relator ;.;.._ Lobão da Silvei~a.

Art. 2. Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas. eis dis·
posições em contrário.

t

•=

~
~

•I

O SR. PRESIDENTE CCatteto Pinheiro):

Passa-se à

N. 0 416, DE 1965
Redação final da Projeto de Resolução
0
n. 39, de 1~65.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
n_os têrmos do art ,63, n. 0 U, do Constituição
Federal, e eu, ••.••.•..... Presidente,. promulgo o seguinte
RESOLUÇÃO
.

0

,,

Continua o hora do Expediente. Não há
oradores inscritos.

ANEXO AO PARECER

N; 0

Parágrafo único - O empréstimo, a juro de
6% (seis por cento) ao ano, será amortizado
em 19 (dezenove) anos, mediante prestações
semestrais, iguais, a partir do. 9. 0 (nono) semestre após a assinatura do contrato.

,DE1965

Autoriza o Gov&rno do Eatodo do Pa·
raná o as1umir, n'a qualidade de fiador,
perante o Banco ·· lnteramerlcana de De·
11nvolviinento !B.I.DI, compramluo de em~
prátlmo no montante de US$ 5. 450.000
(cinco mllhãel, quatrocentol
clnqüento
mil dálare1l, a 1or firmado com a Central
Elétrlca Caplvari·Cachoelra S.A; - ELE·
TROCAP, como. mutuário, e a Companhia
Paranaen1e. de Energia Elétrlca - CO·
PEL, como Interveniente.

e

ORDEM DO DIA

I

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 12, de 1965
(n. 0 2.310-6~64, nà Câmara),. que 'dó a
denominação de "Prefeito Emílio Sesti" à
barragem de Furna$ do Segrêdo, no Rio
Jaguari, Rio Grande do Sul, tendo parecer
favorável, sob n, 0 335, de- 1965, da Comissão de Transportes, Comunicações. e
Obras Públicas. ' :
-Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir. o palavra,
darei como encerrado a discussão. (Pau~a.)

.-

Está encerrada ;

..

Em votação •.
Os Srs. Senadores que o aprovam queliom
permanecer sentadas. CPau1a.l
Está aprovada.

~ o seguinte· o, projet~ ap~ovado:

Art. 1.o - ~ a Govêrno do Estado do Pa. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
raná autorizado a, assumir, na qualidade de
N.0 1~, DE 1965
fiador, perante o Banco lnteramerlcano de Desenvolvimento CBID), compromisso de emprésCN. 0 2.31 0-B-64, na origem)
timo no montante de US$ 5.45_0.000 (cinco
Dá a denominação de "Prefeito Emílio
milhões, quatrocentos e clnqüento mil dólares),
Sosti" à barragem do Furno1 do Segrl!do,
destinado à aquisição de bens e equipamentos
no Rio Jaguorl, Ria Grande do Sul.
• I·
,
paro •O Instalação do primeira etapa da Usina
O
Congresso
Naclona_F.\~.ecreta:
Caplvari-Cachoelra e a ser firmado com a CenArt. 1.• - Fica denominada "Prefeito Emltral Elétrlca Caplvari-Cachoelra S.A. - ELETROCAP, como mutuário, e o Companhia Pa· · -lio•Sestl" a barragem qÚêío Departamento Nacional de Obras de S~~êamento do Ministério
ranaense de Energia Elétrlca - COPEL, como
de Viação e Obras Públicas está construindo
Interveniente.
,....,~:, 1'1

- 157no Estado do Rio Grande do Sul, no Rio Jaguori, no local denominado Furnas do Segrêdo.
Art. 2.0
contrário.

-

o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 201.591.171,50 poro o
fini que especifica, tendo parecer favorável, n. 0 257, de 1965, do Comissão de
Finanças.

Revogam-se as disposições em
·

O SR. PRESIDENTE (Catteto Pinheiro):
Item 2:

Em diséussão o Projeto.

Discussão, em turno único, do Projeto.
de Lei da Câmara n. 0 32, de 1965
(n. 0 2.234-64, na Casa de origem), que
Institui o Dia Nocional do Ex-Combatente (Incluído em Ordem do Ola em virtude de dispensa de interstício concedida
na sessão anterior, a requerimento do Sr.
Senador Guida Mondin), tendo parecer favorável, sob n. 0 413, de 1965, da Comissão de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada . (Paula,)
Estó encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.J
Estó aprovado. Vai à sanção.
~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 32, DE 1965
(N. 0 2.234-C/65, no Casa de origem)
ln1tltui o "Dia· Nacional do Ex-Com·
!latente".
O Congresso Nocional decreta:
Fica instituído o "Dia Nacional
Art. 1.0 do Ex-Combatente".
Parágrafo único - ~ fixado o primeiro domingo de maio para suo comemoração.
Art. 2. 0 Esta Lei entra ern vigor no
data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam·se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattcte Pinheiro): •
Item 3:
Discussão, em turno único, do "Projeto·
de Lei da Câmara n. 0 268, de 1964
(n. 0 508-B-59, na Câmara), que autoriza

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
·(Não foi revi1to pelo orador.) Sr. Presidente·, .
o projeto, cuja discussão se inicia, estó enunciado nestes têrrnos, conforme o avulso que
tenho em mãos:
(Li.)

"O Congresso Nacional decreta:
Ârt. 1.0 - ~ o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, em favor da Companhia
Nacional de Navegação Costeiro (Patrimânio Nacional), o crédito especial de
Cr$ 201.591. 171 ,50 (duzentos e um milhões, quinhentos e noventa e um mil,
cento e setenta e um cruzeiros e cinqüenta centavos), para atender aos pagamentos devidos pelo Companhia Nacional de
Navegação Costeira. ao Export-lmpart
Bank of Washington, à Morltime Adminlstrotion, Department of Commerce, e ao
pagamento de seguro correspondente aos
doze navios de cargo, da série CI-M,AVI,
adquiridos ao Govêrno dos Estados Unidos do América, por contrato de 13 de
junho de 1956."
A conclusão que tiro dêste enunciado é que
esta Importância é paro dois pagomentos, ·sendo um dêsses pagamentos o de seguros correspondentes aos 12 navios de carga adquiridos
ao Govêrno das Estados Unidos da América.
Acontece, entretanto, que o parecer da Comissão de Finanças não se refere, absolutamente, ao pagamento do seguro dêsses navios,
mas à compra dêsses navios .
Diz o parecer:
"Pslo presente projeto é outorlzada o
abertura, pelo Ministério do Vioção e
Obras Públicos, do crédito cspeclo I de
Cr$ 201.59.1,171,50 (duzentos e um milhões, quinhentos e novento e um · mil,
cento e setenta e um cruzeiros e cinqücn·

- 158ta centavos), para atender aos pagamentos devidos pelo Companhia Nocional de
Navegação Costeiro ÇJO Export·lmport
Bcnk, de .Washington; e ao pagamento
relativo à aquisição de doze navios de
cargo, do série CI-M-AVI, adquiridos ao
Govêrno dos Estados Unidos do Américo."
Oro, Sr. Presidente, não é isso o que está
no texto Impresso do projeto.
Desejaria de V. Ex. 0 um escloreclrnento,
sem o qual me veria constrangido o pedir o
volto do projeto à Comissão de Finanças, poro
que melhor definisse· o finalidade dêsse nume·
rário, paro o qual se. obre o presente crédito
especial. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE, (Cattete, Pinheiro):
A Presidência, tomando ém consideração a
solicitação do Sr. Senador Aloyslo de Carvalho,
esclarece que Sr. Ministro do Fazendo de então, em suo exposição de· motivos, declaro que
c importância é destinado ao pagamento· do fi·
nanciomento 'feito 'pelo. Expcrt~lmfÍOrt Bânk à
Administração Marftlmo Americana li de prêmios de seguros, no perfodo de 18 de setembro
de 1958 a 18 de setembro de 1959, no valor
de US$ 309.805, sendo o total do pagamento
das prestações de US$ 778.858.
·

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
Seguros e parcelas do· amortização do compro de navios.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
'!,

. . • vou encaminhar à Mesa um requerimento poro ser ouvido a Comissã~ de Trens' portes, Comunicações e Obras Públicas do Senodo.
O. SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
A Mesa aguardo o encaminhamento do· requerimento de V. Ex;a.
O Sr. 1.0 -Secretário ~ai proceder .à leitura
do. requerimento. encaminhado. à' Mesa pelo Sr.
Senador Aioysio de Carvalho.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

o

..

Parece, .entretanto, que,. o redação do ort. 1. 0
não está bem cloro .
Mos, c exposição de motivos com a qual
o Ministro do Fazenda encaminhou o solicito·
ção ao Presidente da Repúblico de. então, o
ex-Presidente. Juscelino Kubltschek, poro Men·
sagem oo Congresso, assim esclarece.
É o que

a Mesa· pode Informar.

O Sr. Aloyaio .de Carvalho:
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
Tem o pc:·avra o nobre Senador Aloysio de
Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Sr. Presidente, em face do esclorecimcnto
de V. Ex. 0 de que o Importância é poro po·
gar seguros ..•

N.0 202; DE 1965
Requeiro o adiamento do Projeto n. 0 268,
de 1964, poro audiência do Comissão de Transportes, Comunicações é Obros,Púbiicos •.
O SR. PRESIDENTE (Cattete 'Pinheiro):
Em votação.
Os Srs •. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. ..(Pausa.) .·
Está aprovado.
O projeto sol do pauta; poro ser ·cumprido a
diligência solicitada.
: .·
Item 4:
Discussão; em turnÔ único, do Parecer
do Comissão de Finançcis sõbre.'a• Mimsogem n. 0 56 (n. 0 de origem 175), ·de 13
do mês em curso, pelo qual o Sr. Presl·
dente da Répública submete· ao Senado a
escolha do Sr. João Arno Bouer .. para integrar o Conselho ·Administrativo do Cal·
xa Econõmlca do Estado de Santa Cato·
ri no.
Item 5:
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores sôbre
a Mensagem n. 0 55-65 (n, 0 de origem
171-65), pelo qual o Sr. Presidente da

- 159República submete ao Seriado a escolha
' da· Diplomata Dera Alencar de Vasconcelos para ·a função de Embaixador Extra·
ordinário e Plenipotenciário da Brasil junto ao Govêrno da República Popular da
Polônia.
.. .
. ..
..·
Tratando-se·., de. ',;atérla .. ~ se~ apreciada
em sessão.. secreta, peço . aos Srs .... funcioná·
rias .da Mesa que to,;e.; ~s providências ne·
cessár.las para CIU.e a mes~na possa ser. realizada.

· ' <A sessão transf~r;,·~~~e em' 'secreta às
I 8 horas e 20 minutos e yolta .a ser pública às I 8 horas e ·as mi~utos.i

2
Discussão, em turno único, do Projeto· de
Legislativo n.0 23, de I 963, originá~
rio da Câmara dos Deputados (n. 0 I 64-B-63,
na Casa de . origem), que aprova o texto do
Acôrdo de Cooperação no' ,Campo de· Utiliza ..
ções Pacificas da ,Energia ' Atômicâ, entre o
Brasil e' a Comunidade Européiã de F.nergia.
Atômlca CEURATOMJ, celebrado em BrasUia, a
9 de .junho de. I 96 I, tendo · · ·
Decr~to

PARECERES (n. 0 ' 882-64 e J42-65) da Co·
missão:
-

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):

1.0 ) pela constitucionalidade;,,

Está reaberta a sessão pública.
Hoje, às 2 I horas e 30 minutos, as duas
Casas do Congresso Nacional se reunirão, em
sessão conjunta, para apreciação de vetos presidenciais ao projeto de lei que dispõe sôbre a
reestruturação administrativa do Distrito Federal.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a sessão, designando para a próxima a seguinte

2. OJ para que seja a matéria submetida a plenário.
(N. 0 883-64) -

-

da Comissão:

de Segurança Nacional:

tra c do art. XVII do Acôrdo;

Votação, em primeira turno, . do Projeto de
Lei do Senado n.0 39, de I 964, de autoria
do Sr. Senador Vivo Ido Limo, que dispõe sô·
bre a profissão de protético dentário, tendo
PARECERES (n. 0 ' 1.161, 1.162 e 1.163, de
I 964, e 294, de I 965) das Comissões:
- de Con1tltulção e Ju1tlça, favorável;
-de Saúde:

-

de Relaçõe• Exterlore1, favorável;

I .0 ) favorável, com a supressão do le-

1

-

da Comissão:

(N,OS 885-64 e 343-65) -

ORDEM DO DIA

-

de Con1tltulção e Ju1tlça :

1.0

pronunciamento: favorável,
com a emenda que oferece, sob
n. 0 1-CS;

2.0

pronunciamento: favorável,
co~ subemenda à Emenda n. 0
I ·CS;

.

2. 0 ) favorável, nos 'têrmos em que foi
aprovado na Câmara;
(N.0 s 884-64 e 886-64) da Comissão;
-

de Economia:

J.OJ pela audiência da Comissão de
Segurança Nacional;

2. 0 ) pela aprovação. nos termos do
parecer da Comissão de Segurança Nacional.

3

de Legl1lação Social, fovorávet ·..

NOTA: Projeto retirado da
28 de outubro de
da aprovação do
454-64 (reexame
Saúde).

Ordem do Dia' de
I 964, em virtude
Requerimento n. 0
da Comissão de

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n, 0 3 I, de I 964, de autoria do
Sr. Senador Cottete Pinheiro, que dispõe sôbrc
0 equiparaçao, ao crime de contrabando ou
descamlnho, o deslocamento de café para des-

-160tino diferente do autorizado pelo Instituto Brasileiro do Café, tendo
PARECERES (n. 0 ' 329 a 332, de 1965) das
Comissões:

-

de Conatltuisão e Juatisa, favorável;
de lndúdrla e ·Comércio:
-

-

I.0 pronunciamento: solicitando
audiência dos Ministérios da
Justiça, da Fazenda e da Indústria e do Comércio;
2,0 pronunciamento: favorável.

'4
Discussão, em primeiro turno, com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos têr-

mos do art, 265 da Regimenta Interno, do
Projeto de Lei do Senado n.0 14, de 1965,
de autoria do Sr, Senador Faria Tavares, que
estabelece prioridade para estudos de ensino
médio gratuito, tendo
PARECER n. 0 322, de 1965, da Comissão

-

de Conltitulsão a Juatisa, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Sr. Senador Eurico Rezende,

O SR. PRESIDENTE (Cattate Pinheiro):
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40
minutos.)

~ :••1
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43.8 Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da
em 6 de maio de 1965

s.a Legislatura,

.PRESID.INCIA DOS SRS•. NOGUEIRA DA GAMA E GUJDO MOHDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
· presentes os Srs. Senadores:

menta n.0 481/64, do· Sr. Senador Aarão
Steinbruch.

Adalberto Sena - José Guiomard Josué de Souza - Cattete Pinheiro Eugênio Barros - Menezes Pimentel Vicente· Augusto - Dix-Huit Rosado · Solviano Leite Argemiro de .. Figuei·
reda - Rui Palmeira - Heribaldo Viei~
ra - José Leite - Aloysio de Corvo·
lho - Josophat Marinho - Eurico Re·
zende Raul Giuberti ;..... Aurélio
Vianna - Faria Tavares --: Nogueira
José
da Gama - Padre Cclazans Feliciano Pedro Ludovico - Lopes
da Costa - Bezerra Neto - Adolpho
Antônio Carlos Daniel
Franco Krieger. - (28 . )

.PARECERES

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
A lista de presença acuso o comparecimen·
to •de 28 Srs. Senadores. Havendo número Ie·
gai, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata..
0 . Sr. 2.0 -Secretório procede à leitura
da Ata ·da sessão anterior. ·

·O SR, PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Em discussão a Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesma, dó-la-ei por aprovada. (Pauu.)
Estó aprovada.
O Sr. 1.0 -Secretório lê o seguinte

EXPEDIENTE
RESPOSTA A PEDIDO DE
INFORMAÇOES

'-·

Aviso n. 0 676, de 30 de abril, do Sr. Ministro da Marinho, com referência ao Requeri·

PARECER
N. 0 417, DI 1965
Da Caml11io de .Educasõa e Cultura,

16bre a Projeto de Lei da C4mara n.0 92,
de 1964, que reconhece a profl11áo do lO•
clólogo, e dó outro1 providinclal.
Relatar: Sr • Mem de Sá
· O Projeto de L.el da Cdmara n.O 92, de
1964, tem par fhíalldade reconhecer e regulamentar a 'profissão de sociólogo, e resulta de
substitutivo da douta Comissão de Educação· e
Cultura daquela Casa do Congresso, elaborado
pelo · eminente Deputado Carlos de Britto
Velho.
Corresponde à tendência, que 5e generali:l:a
no Brasil, de regulamentar tôdas as atlvidades profissionais, embora seja passivei de controvérsi~ a conveniência dêste regime . em alguns setores que exigem especialização cultural.
No caso em exame, assalta-nos o· receio
de que não existam, ainda, no Brasil, diplomados em sociologia em número suficiente
para que se lhes confira, com privatividade,
t6das as atribuições enumeradas no projeto,
desde que êste Inclui, expressamente, também
as entidades e emprêsas privadas como obrigadas' ao cumprimento de suas disposições.
Assim, por exemplo, o teor do § 2. 0 do art. 4. 0 :
nenhuma entidade privada poderia realizar
estudos de coróter econômico-social, se não
mantivesse, em suas equipes, um ou mais soc16logos legalmente habilitados, Não iró tal

'
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- 162preceito Impedir ou dificultar imensamente a
pesquisa e o estudo económico-social nos milhares de munldpios existentes ao longo de
nosso território, por inexistirem sociólogos diplomados?
Sem entrarmos, nem suscitarmos o debate
em tô.rno da 'conveniência do projeto, aceitando-o em princípio, somos de parecer que
êle seja aprovado com as seguintes emendas,
devidamente justificadas:
EMENDA N. 0 1 -

Ao art, 1.

0,

CEC

letra b:

Dê-se a seguinte redação à alínea:

"bl dos diplomados em Cursos de Ciêncials Sociais das Faculdades de Filosofia, oficiais ou reconhecidas."
Juatiflca~ão

Segundo a redaçãa do projeto, somente os
diplomados em Cursos de Ciências das Faculdades de Filosofia das Universidades Federais, ou equ.iparodas, seriam abrangidos na
categoria. Ora, existem no Brasil Faculdades
de Filosofia que não .estão. integradas em Uni~
versidades Federais. Outras há integrados em
Universidades privadas, reconhecidas. O vocábulo "equiparadas'' poderia prestar-se a interpretaçãe.s prejudiciais aos diplomados nestas
últimas. Pela redação proposta, nenhuma dúvida subsiste, quanto à intenção da lei, pois
as Faculdades de· Filosofia, integrantes de
Universidades Federais, ou "equiparadas", são
oficiais ou reconhecidas. A redação proposta,
aliás, harmaniza~se com a adotada na alinea a do mesmo artigo.
EMENDA N

°2

CEC

Ao art. 1,0 , letra e:

abrangidos, tivessem "adquirido", em face da
lei, estabilidade nas respectivas funções. Tal
requisito possivelmente tornaria Inviável o
preceito, pois dlflcil seria reclamar das Interessados prova de que, em face da lei, haviam adquirido estabilidade nas respectivas
funções. O texto se prestaria a 'discussões,
Interpretações as mais diversas. Pois
pleitos
se somente agora, depois de, a projeto transformar-se em lei, é que se vai criar no quadra
do funcionalismo público federal a função de
soci61oga (§ 1.0 do art. 4. 0 ), co~o pretender
que os Interessados comprovem estabilidade
"nas respectivas funções, em face da lei"'
ainda que as exerçam em entidades ·privadas?
A redação proposta segue a que tern sido
esposada na regulamentação de outras .atlvldades profissionais e tem por fim atender à
realidade brasileira, sem prejudicar lnterêsses
legítlmoa,

e

EMENDA N. 0 3 -

Ao art. 2.0 :
Acrescentem-se, depois das palavras ..
"artigo anterior",
as palavras:
"letras a, b, c, e d",

Jultlflcação
Trata-se de emenda meramente formal, decorrente da emenda anterior (n, 0 2-CECl. Pela redação do art. 2. 0 , exige-se registro de diploma de todos os sociólogos de que trata o
art. 1.0 • Ora, êste, na letra e, permite também o registro dos que, sem serem diplomados, exercem funções· definidas. como privativas de sociólogos •.
EMENDA N. 0 4 -

Dê-se a seguinte redação à alinea:
"e) dos que, exercendo funções definidas como privativas dos sociólogos,
há mais de dois anos, na data desta
lei, se registrem nesta categoria profissional na forma que a lei· estabelece."
Justificação
Pela redação dada à alinea em causa, no
projeto, exigia-se que os profissionais, nela

CEC

Ao art.

3. 0 ,

n. 0

CEC

1:

...

Dê-se a seguinte redação ao Item 1 do
art. 3. 0 :-•
"1 - projetar, e dirigir pesquisas sociais
promovldos·;por, entidades de direito p(,.
blico federaisYou estaduais, Inclusive as
sociedades "db'• economia mista, ressalva.
das as quej:'orrespondam à área própria
das demais ciências sociais."

-163Justificação
A primeira alteração intrad~zida pela emen·
da consiste em suprimir as entidades privadas
e as municipais dentre as que ficam obrigados
a entregar a sociólogos o tarefa de projetar
e dirigir pesquisas sociais: Consoante a emen·
da, somente as entidades de direito público,
federais ou estaduais, precisarão necessàrio·
mente • recorrer a sociólogos diplomados paro
tais funções. Assim se propõe, tendo em vista
a realidade brasileira e ~ inexistência, atual·
mente e ainda por muitos anos, de sociólogos
em número suficiente para que a disposição,
nos têrmos do projeto, possa ter vigência sem
inconvenientes.
·
A outra modificação consiste em suprimir,
do texto, a ·palavra "~fet~ar" . : Pela redoção
do item, constitui otlvidcide ·privativa dos · so-.
ciólogos, não somente projetar e dirigir, mos
também "efetuar" pesquisas sociais. Projetá·
las e dirigi-las, compreende-se. sejam ·atribui·
çães privativas dos sociólogos, . mas efetuá-las
ou executá-las inclui tarefas secundárias
que não reclamam diploma para serem· cum·
pridas.
EMENDA N. 0 5 - CEC
Âo art. 4.o, § 2.0:
Dê-se a seguinte redoção ao comêço do
§

2.o:
"§ 2. 0 As entidades de direito p~bli·
co, federais ou estaduais, inclusive suas
sociedades de economia mista, que rea·
lizem estudos de caráter econ6mico-social ••• etc ... "·

Justificação
·~ a mesma dada à Emenda n. 0 4. Visa-se

a excluir as entidades privadas e os munici·
paIs da exigência contida no preceito, tendo
em vista o realidade nacional e a inexistênCia
de sociólogos em número suficiente poro oten·
dê·las.
EMENDA N. 0 6 - CEC ;,.

..

Ao ort, 7.0 , parágrafo único:
Suprima-se o parágrafo único.
Justificação
Pelo texto do parágrafo que se propõe suprimir, atribulo-se aos delegados regionais do

trabalho competência para impor penalidade
aos lnfrotores da lei, "exceto no que respeita
às .pessoas de direito público, .às quais se apli·
corá a legislação vigente". Por conseguinte,
as delegacias do trabalho somente poderiam
punir as emprêsas privadas que violassem
as disposições da lei. Mas, estas, por fôrça
dos Emendas n. 0 ' 4 e 5, foram excluidas den~.
tre as que ficam sujeitas à observância. das·
normas contidos no projeto. Assim,. iogica·
mente, o parágrafo único do art. 7.o deve desaparecer.
Com as emendas sugeridos, somos favará·
veis à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 7 de abril de 1965.
- Menezes Plmentel, Presidente - Mem de
Sá, Relator
Walfredo Gurgel ;_ Ant6nlo
Jucá.
PARECER

N.0 418, DE 1965
Da Comissão de Serviço Público Civil,
s6bre o Projeto de Lei da .C6mara n. 0
92, de. 1964.
Relator: Sr. Mello Broga
Após receber judicioso estudo da Comissão
de Educação e Cultura, vem ao exame desta
Comissão o Projeto· de Lei da Câmara n. 0 92,
de 1964, que reconhece a profissão de sa·
ciólogo, e dá outras providências.
Procurando aprimorar a obro legislativa, a
Comissão de Educação e Cultura, aprovando •
parecer do Ilustre Senador Mem de Sá, apre·
sentou os Emendas de n. 0 ' 1 - CEC, 2 CEC, 3 - CEC, 4 - CEC, 5 CEC e
0
6 - CEC, alterando os arts. 1. , letra b; 1.0 ,
letra e; 2.0 ; 3.0 , n. 0 1; 4. 0 , § 2. 0 ; e 7. 0 , pará·
grafo única.
No que tange ao projeto e às emendas ofe·
recidas, verifica-se que, com· exclusão do pre·
ceituado no art. 4. 0 ,·§ 1. 0 , as medidas propostas· atendem aos objetivos a que se destinam,
em consonância com a política de disciplina
de tôdos os atlvidodes profissionais.
A respeito do providência Inserto no artl·
go 4. 0 , § 1.0 , porém, à vista dos aspectos que
são dados a esta Comissão apreciar, vale dizer

-164que a mesma não se conformizo com a siste·
mática vigente no serviço.· público, ·uma vez
que não se connece no sistema estatutária bra·
sileiro a figura preconizada no citado dispo.
sitivo, ou seja, a criação de funções gent!ri·
cas, sem a necessórià observ6ncia dos requl·
sitos indispensáveis à caracterização de cargo
público.
De ·fato, o que existe no Quadro Geral do
Funcionalismo, aprovado pela Lei , n.0 3.780,
de 1960, são cargos especfflcos, criados em
número certo, com nomenclatura própria e
pagamento pelos cofres da União.
Não. n6, pois, como admitir a criação de
funções, sem a ·participação .de elementos quo
a caracterizem,' mesma porque jó não existem,
por fôrça de absorção estabelecida pela Lei de
Classificação de Cargos,' quaisquer funç~s
nas quadros do se,;,.iÇo civil do Poder Executivo.
Além do mais, não se· compreende a' atribuição de direitos e vantagens a uma funçéio
- conforme prescreve o dispositivo - , mas
oa funcionário,, detentor de função ou cargo,
ti .que são deferidos direitos.· e vantagens.
Nesse passa, vale salientar que, se fôsse
passivei o equiparação recomendada no dispositivo, deveria elo tomar par base não as
funções de nlvel técnica, mas as de nlvel trlcnlco-clentlflca, .verificada a condição de grau
superior da profissão de sociólogo.
, Em face do exposto, opinamos pela aprovação do· .projeto, com as E~endas de n.o• 1 CEC a' 6 - CEC e mais a .s~gulnte:
EMENDA N. 0 7 -

CSPC

Ao art. 4.0 , § 1.0 ;

"Suprima-se o § 1. 0 do art. 4.o, passando o
§ 2. 0 a constituir porógrafo único." ·
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1965. - Slgefredo Pacheco, Presidente Mello Braga, Relator - Miguel C011to - Jo1ó
Leite.

PARECER
N.0 419, DE 1965
Da Comlulo dt Flnansa1, •••,. o
Projeto dt Ltl da Cintara n.0 92, dt
1964.

Relator; Sr. Mtm de 56
O Projeto de Lei da Cdmara n. 0 92, de
1964, como enuncio o ementa, tem por fina-·
lidâde reconhecer profissão de socióloga •

a

Estabelece a. quem .cabe, privativamente, a
designação de .sociólogos, determina o registro dos ,diplomas no. Ministério da Educação,
caracteriza OS· atlvidades a serem 'exercidas
privativamente .pai'_ êles, troça normas refe~
rentes à flsealização dQ nova profissão, fixa
penalidades, e' dó outras provicl6nclas atlnentes, .à mesma profissão •
De forma dlreta o·projeto·não Implica, Imediatamente, reflexos de ordem financeira ou
orçamentária • Apenas mediatamente, os teró,
por .estipular que sociólogos devem participar
da elaboração e execução de planos nacionais
e regionais de desenvolvimento e, especialmente, por determinar a criação, no.· quadro do
funcionalismo federal, do função de sociólogo,
com os mesmos direitos e vantagens das demais funções de nlvel técnico.
A Comissão de Educação e Cultura ofereceu · à proposição seis emendas, t6das, pÍ)rt!m,
de natureza técnico, tambêm sem qualquer
repercussão financeira. E a douta Comissão
de Serviço Público Civil apresentou emenda suprimindo precisamente o § 1.0 do ort. 4.0 , re·
ferente à criação da função de sociólogo no
quadro do funcionalismo federal, depois de de·
monstror a lmpr9Prledade da redação desta dls~
posição, uma vez que não se coaduna com o
slstem6tlco de nossa organlzaçé5o de pessoal
a criação de "funções" •
Como acima foi dito, aste é o único preceito
f~
···~'''
'
do projeto que1;conUm repercussão orçamentá·
rio, embora não di reta e imediata. Embora
escape, a rigor, à competência especifica .do
Comissão de Finanças o ex~m~ do mérito da
emenda, parece-nos, do estudo :do projeto, que
sua finalidade se~á, em magna~ parte, frustra·
da, se acolhida a emenda mencionada. Assim,

ifll
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- 165,para salvó-lo, atendendo aos apelos e anseios
dos sociólogos brasileiros, .toma a. Comissão de
Finanças a liberdade de apresentar subemenda
à Emenda n.~ 7 - CSPC, em que, mediante
nova redação ao § 1.0 do. art. 4,0 , atende plenamente às justas e precisas objeçães. levan'
tadas · pelo nobre Senador MeiJe Braga, que
justificaram sua proposta de eliminação do
dispositivo.
.

, I

,

A repercussão financeira do projeto dependeró da criação dos cargos de sociólogos no
quadro do funcionalismo federal. Isto, porém,
s6 poderó ser feito mediante pro(:"Jsta do Po·
der Execuilvo, e 'somenté em tal oportunlda·
de .o Congresso examina ró a conveni6ncla da
provldincla, conforme o número de cargos pedidos. Seró o momento de verificar o reflexo
da próposiçéio s6bre o orçamento.
, Assim, a . Comissão de Finanças nada tem
a objetar ao projeta e às Emendas n.0 ' l a
6 - CEC, e apresento a seguinte subemenda
à de n.0 7 - CSPC:
0

SUIIMINDA. À IMINDA. N. 7 -

CSPC

0&-se a seguinte redação ao § 1.0 do ar·
tlgo 4.0 do projeta:

"5 1;o - Obedecidas as normas legais
referentes à mat,ria, serão criados, no
quadro do funcionalismo federei, cargas
de sociólogo, a cujos ocupantes se atrl·
buirão' 'os mesmos direitos ·e vantagens
conferidos ao pessoal de nlvel técnico·
cientifico."

S o parecer.

'

PARECER
N.0 420, DE 1965

.

i

Da Comluio de Economia, 16bre o
ProJeto de Ltl da Cimara n.0 291/64
(n.0 1,199-B, na CaiO da .origem), de
Iniciativa da. Poder Executiva, q111 con•
cede, pelo proxo de dol1 anoe, i11nçio
do1 lmpollol de Importação a dt : con·
1umo, poro Importação de material dtt·
finado i follrlcaçãa de máqulnat, rodo·
vlárla1, da ac6rda com 01 plano• de no•
clonallzaçlo aprovada• pelo Grupo lxe·
cutlvo ' da lndúltrla dt Máquina• Agri·
calo• a Rodoviária• - GEIMA.R.
Relator: Sr. Jo1é Ermirlo
O projeto, de lnlclotlva do Poder Executivo,
visa a conceder, pelo prazo de dois anos, isenção dos Impostos de importação e de consumo,
para Importação de material destinado à fa.
brlcação de móquinos rodoviórlas, de acOrdo
com os planas de nacionalização · aprovados
pelo Grupo .Executivo da Indústria d~ Móquinas Agrlcolas e Rodoviórias IGEÍMARI.
Estamos de pleno acOrdo com as elevadas
finalidades da propositura, allós, suficientemente fundamentada pela então Chefe do Poder Executivo.
·. A necessórla · p~oteção c:i~. material similar
nocional estó perfeitamente assegurada pelo
·
dispositivo do § 1.0 do art. 1.0 •
Com a exclusiva Intenção de aprimorar, na
prótlca, o mecanismo da fiscalização dos fo.
vorecldos com essa Isenção,' de finalidades
claras e determinadas, propomos apenas os
seguintes alterações:
EMENDA N.0 1 -

CE

11 Acrescentar,. no flnol do ort. 1.0 :

Sala das Comissões, em 4 de maio"'cte 1965.
- A.rgomlro do Figueiredo, Presidente Mam de Sá, Relator - lrinau Bornhauten Lobão da Silveira - Monexoa Plmtntol Faria Tavares - José Guiomard - !Edmundo
Lovl.

'!

" .•. mediante o competente têrmo de
responsabilidade."
~sse acréscimo objetiva fixar responsabilidades, e se· enquadra no espirita da Lei n.0
3. 244, de 14 de aflÔSto de 1957 (Lei de
Tarifas).
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166 EMENDA N. 0 2 -CE
O atual art. 3. 0 passará, naturalmente, a
constituir o de n.0 4. 0 , •

"Art. 3.0

Fica o. Ministério da Via. ção e Obras Públicas autorizado, até cinco ·. anos apás a liberação · do material,
equipamento, sobressalentes :e ferramen.tas a que se refere a presente Lei, a
proceder à verificação de sua destinação
e seu ·uso.
-

Parágrafo únJco ....:... Verificada a destinação ou uso de qualquer dêsses elementos
para fins diversos dos previstos nesta Lei,
será feita cciinunlcação ·ao Ministério da
Fazenda, que providenciará .a cobrança
dos Impostos que foram objeto da isenção, com aplicaÇão da penalidade do
art. 33 da Lei n.0 3. 244, de 14 de
agôsto de 1957, com incidência dos índices legais de correção mo"! etária."
Acredita mós. que, com essas providências,
ficarão devidamente occutelcdos os interêsses
do Fisco, no . caso de ·desvirtuamento .das justos finalidades do projeto. O prczÓ de 5 anos
é fixado dentro do sistema vigente de prescrição qülnqüenal dos direitos oponivels à Fazenda Pública.
Brasilla, 18 de fevereiro de 1965; - Joaé
Ermirlo, Presidente e Relator - José Feliciano

-

Sigefredo Pacheco Mello Braga,
N.0

JeHenon de Aguiar

PARECER
421, DE 1965

Da Coml11ão de Tran1portea, Comu·
nlcaçõe1 e Obraa Públlcaa, 1llbre o Pro•
jeto de Lei da Cllmara n.0 291/64,
Relator: Sr. Joaé Leite
O Sr. Presidente do República, em Mensagem n. 0 346, de 1963, encaminhou ao
Congresso Nocional o PLC n, 0 291/64. (na
Câmara, n. 0 1 . 199-B), que propõe Isenção,
pelo prezo de dois (2) onos, de Impostos de
importação e de consumo para o importcçõo
de material destinado à fabricação de máquinas rodoviários, de ccôrdo com os plenos

de nacionalização aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria de Máquinas Agrícolas e
Rodoviárias (GEIMAR) .
Ocorre, porém, que tonto o Senado como o
Câmara dos Deputados, esta em caráter final,
já aprovaram a dita Isenção quando votaram
o Projeto n. 0 2. 424-C, de 1964 (no Senado,
n.0 320, de 1964), conforme se poderá verificar pela simples consulta ao art. 1.•, letra d,
com redação Idêntica à da proposição ora sob
nosso exame.
Diante disso, parece-nos, devemos propor o
arquivamento dêste · projeto, pois, ainda que
o Sr. Presidente da República venha a vetar
dispositivos do projeto acima citado (no Senado,
n. 0 320, de i964), dito veto não o~orreró certamente sôbre o letra c, por nós mencionada,
cuja matéria · contém ·pedido feito em mensagem do Poder Executivo. , ·
Nessas condições,. esta Comissão opina no
sentido de que seja sobrestado o andamento
do PLC n. 0 291/64, para ulterior arquivamento, assim· que fllr promulgadá a lei objeto do
Projeto n. 0 2.424-C, de 1964, na Câmara,
e n.0 . 320, de .1964, no Senado.
Sala das Comissões, em 24 de março de
1965. - Lope1 da Co1ta, Presidente - Joaé
Leito, Relator - Eujinlo · Bario1 _, Ârnon de

Melo.
PARECER
N.0 422, DE 1965
da Coml11ão de · Flnansaa, aôbre o
Pràjeta de Lei da Cllmàra n.0 291/64.
Relator: Sr. Vlctarlno Freire
O projeto .con~ede, pelo prazo de dois anos,
isenção dos Impostos de Importação de equi·
pamentos industriais, sobressalentes e ferramentas, destinados à fabricação, no Pais, de
máquinas rodoviárias e de suas peças, assim
como das respectivas partes complementares
da prodJÇào nacional, importadas de acôrdo
com os planos de nacionalização
previstos nos.
\,
projetas Industriais aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria de MáqÚinas ·Agricolas e
Rodoviários (GEIMAR).
O projeto exClui '·:ê16 beneficio o material
com similar nacional'' reglstródo, E esclarece
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mentes importados, poro a execução dos pro·
jetos Industriais aprovados pelo GEIMAR, de·
sembaraçados com êsse beneficio mediante
assinatura de Têrmo de Responsabilidade, de
acOrdo com o que faculta o art. 42 do Lei
n.0 3. 244 (Lei de Tarifas), de 14 de agOsto
de 1957. ·
Figuro, Igualmente, no texto da proposltu·
ra, disposição segundo o qual a baixo do Têr·
mo de Responsabilidade referente à Isenção
prevista, só será efetivado à visto do respectl·
va verificação fiscal.
A medida de que troto o· projeto foi · solicl·
toda ·ao Congresso pelo Poder Executivo, em
mensagem encaminhada em outubro de 1963.
Nessa mensagem estão expostas os ro%ães de
interêsse público, justificadoras da providência
pedida.
· ' Na Câmara, o projeto teve tramitação pa·
cffica, .com pronunciamentos, a êle favorâveis,
das Comissões de Justiça, Transportes e Fi·
nanços. A redação final foi aprovado em
novembro de 1964.
No Senado, já houve pronunciamentos sô·
bre o projeto, das Comissões de Economia, e
de Transportes, Comunicações. e Obras Pú·
blicas.
·
O parecer da Comissão de Economia, con·
cardando embora com "as elevadas flnolido·
des do . propositura", apresentou duas emen·
das a seu texto, "com a exclusiva Intenção
de aprimorar, no prática, o mecanismo da fis·
calizaçãa dos favorecidos" com o isenção.
A Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicos, opinando em 24 de março
corrente, observou que tanto o Senado como
a Câmara dos Deputadas, esta em coráter fi·
nal, já aprovaram o Isenção de que. trata o
projeto ora examinado, . quando votaram o
Projeto n. 0 2.424-C, de 1964 (n: 0 320, de
1,964, no Senado), "conforme se poderá ve·
rlflcor pela simples consulta ao ort•. 1,0 , letra
d, com redação idêntica à do propo'sição ora
sob nosso exame".
Concluindo, o
Comunicações e
se'ntida de que
menta do PLC

Comissão de Transportes,
Obras Públicos opinou no
fôsse "sobrestodo o onda·
n, 0 291/64, poro ulterior

arquivamento, assim que fõr promulgado o
lei objeto do Projeto n. 0 2. 424-C, de 1964,
na.Câmara, e n. 0 320, de 1964, no Senado".
Aceitando, pois, o ponto de vista externado
pela ilustrada Comissão de Transportes, Co·
munlcações e Obras Públicas, cuja ·autoridade
para apreciar a mérito da proposição dispensa
considerações, .opinamos .. pela conveniência de
ser arquivado o presente projeto de :lei ..
~ o parecer.
Sala das Comissões, em 28 de abril de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Ant&nio Jucá, Relator'- Bezerra Neto:._
Petaoa de Queiroz - Lobão .da Silveira Mem de Sá - Daniel Krleger - Sigefredo
Pacheco.
PARECER

N.0 423, DE J965
Da Comi11ão de Projeto• do Executivo,
aôbre o Projeto de Lei n.0 23, de 1963
(n.0 2.592-B/65, na Câmara), que dil•
põe a&bre 01 curaoa de teatro. e re·
guiamento 01 categorial profi11ional1
correapondente1 ,
Relator: Sr. Bezerra Neto
I . Dispondo sôbre os cursos de teatro e re·
guiamentando as categorias profissionais cor·
respondentes, o .Poder Executivo apresentou
projeto de lei ·ao Congresso Nacional.
No artigo primeiro enumerou como categ·a.
ria~ definidas poro os efeitos legais o Diret'?r
de Teatro, Cenógrafo, Professor de Arte Drà·
mática, Ato r, Contra-regro e Cenotécnico.
Uma emenda. integrado no substitutivo apro·
vodo pela Câmara dos Deputados, incluiu
mais uma categoria - a ·de. Sonaplosta - ,
cujas atribuições são as de executar e coorde·
nar os projetas criados pelo Diretor de Teatro
relacionados com o som (art. 101.

2:

Exposição de motivos, em anexo, do Se·
n.hor Ministro d·a Educação e Cultura, foz ver
que o proposição, dentro da programótica
constitucional, no coso dos atividodes tea·
traIs, de evidente repercussão na vida e
desenvolvimento do povo, procura conciliar a
liberdade de profissão com os condi~ões de copacidode, tal como determina a Carta Magna.
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uma pólida Incursão no que toca a criar um
estatuto profissional parei os que lutam com
o teatro, esquecendo o autor, nas suas múlti·
pias fadtas da vida moderna • Ainda mais,
para erigir, como faz, o ensino superior e o
médio, no sentido de diplomar' os· vórlos tra·
balhadores das categorias teatrais, deveria
determinar especificações na tltual Lei, de Di·
retrizes e Bases, sendo urgente, par· exemplo,
a Inclusão, nos cursos do ensino técnico de
grau médio. previsto no art .. 47, da Lei núme·
ro 4.024, de de:tembro ·de 1961, ao· lado das
cursas industrial,· agrlcolo e comercial, o cursa
artístico, desde que em tal dispositivo manda
incluir o ensina para preparação do atar,· do
contra-regra e do . cenatécnlco. t o que pre·
tendemos fazer,. em . projeto .à parte, modifl·
conde a Lei de Diretrlzes e Bases.
4, Outras ínadificações foram introduzidas
no substitutivo aprovado pela 'CIImara, entre
estas facultando· o. registro profissional, no
prazo de· um ano, a partir da ·publicação da
lei, aos· atares, di retores, cenógrafOs, contra·
regras; cenotécnlcas e sonoplastas que, hó
mais de dois anos, exerçam. suas profissões,
sendo-lhes Impedido ·o exercielo na falta do
registro (art. 14).
A Comissão de Projetas do E,xecutivo opina
· pela aprovação do presente projeto de lei.
Solo das Comissões, em 4 de mala de
1965. - Jo1é Ennlrio, Presidente - Bezerro
Neto, Relator Ânt6nio Cariai Jo1í
Gulomard - Edmundo Ltvi :- Mem de Sá.
PARECER
N.o 424, DI 1965

Da Comle.io do Financae, t6bre o Pro·
)eto de Ltl da Clmara n.0 25, de 1965
(n.0 2.630-B, de 1965, na C6maro), que
autori1a o Poder . Executivo a . abrir, oa
Mlnl1tírlo da Guerra, o crédito 11peclal
de Cr$ 2.750.000 . (dali mllhõt1, le•
tecento• e clnqüenta mil cruzelrol), paro
o fim que e•peclflca,
Relator: Sr. Faria Tavare1
1 . O projeto, ocomponhado de mensagem
do Executivo, propõe abertura de crédito es·

peclal para cobertura da despesa de Cr$ , . ,
2. 750,000, prevista, em 1963, a favor do
Ministério da Guerra e referente à obrigação
de pagar a edição brasileira de "Milltary
Revlew" e os vencimentos de datllógrafa par
serviços prestados naquele exerci cio.
2. A mensagem se' apoia no art: <4.o,
caput do Ato Institucional, e visa ·a obviar
o fato de haver caldo em exerclclo finda a
verba constante do orçamento de 1963, sem
que houvesse sido relacionada como , restos a
pagar<
. ·. ·
.
.·
3. i Ao Executivo, a fim de cumprir a abri·
gação assumida,. não caberia outra providência senão a constante do projeto,
4. '• Pelo exposto, opinamos · favoràvelmente
pela sua aprovação. · ·
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1965, ' - Âl'ltmlro do Figueiredo, Presl·
d~nte - Faria Tavare1, Relator - · Mene~ÍI
Plmentel ~ Lobão da ·Silveira .,;_ ·Mem éli
Sá - Edmundo Levl - lrl.neu BornhaUien ...:..
Jo1í Gulomard •

N.0

PARECER
425, DE 1965

. Da Camlnia da Praieto• · do Ezecutl·
. vo, t6bre o Projeto de Lei da Clmara
n.o 28, de 1965 (n.0 2.637-B, de 1965,
na Clmaral, que altera o art. 4.0 da Ltl
n.o 2.391, de 7. da• janeiro do 1955, que
.. flza •01 efetlva1 da1 . F6rc•• Ârmadae · em
tempo de paz.. ·
Relator: Sr. B111rra Noto
1 . ' Em mensagem de 15 ·'de março do corrente, ao· Congresso Nacional, o Senhor Presidente · da República apresentou, para deliberação, o presente projeto ·de lei, que altera· o
art. 4;0 do Lei' n. 0 2.391, de 7 de janeiro
de 19S5, que fixa os efetlvos das Fôrças Armadas em tempa de paz. A mensagem é
acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro da Aeronautlca e visa a proposição a alterar a Lei :n,0 2.391, de 7 de janeiro de 1955, na parte relativa à Aeronóutlca, de modo a possibilitar, à Fôrça Aérea
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2. O projeto de lei, abonado pela minuciosa demonstração oferecida pelo Sr. Ministro da Aeronáutica, encontrou na C6mara dos
Deputados a mais franca acolhida, sendo par
unanimidade aprovado pelos Senhores membros da Comissão de Constituição e J ustlça,
da Comissão de Finanças, da Comissão de Segurança Nacional e da Comissão de Orçamento.
3. A Lei n. 0 2.391 é de 1955, e após seu
advento foram criadas mais vinte e seis organizações, por imposições lnelutóvels do serviço. Antes disto, Isto é notório, a F6rça Aérea Brasileira foi desde cedo Intrinsecamente
ligada· às atlvldades da Aviação Nacional,
destacando seu pessoal, já quantitativamente
pequeno, para os misteres da Infra-estrutura
de todo o problema aviatórlo nacional. O demonstrativo da exposição de motivos não
deixa dúvidas na clareza e simplicidade dos
números. A exemplo, o caso. do Comando de
Transporte Aéreo que trabalha para a
tropa aerotransportada, para os Destacamentos de Fronteira e para os órgãos governamentais, assim corria executa serviços vários - ;
o pessoal empregado é da ordem de 2.000
homens, quando os claros · a preencher, e a
necessidade de provê-lo de um Esquadr6o dotado de aviões C-130 a serem recebidos, Impõem a admiss6o de pessoal da ordem de
mais 1.000 homens.
No Setor de Proteç6o ao Vôo, que atende
a todo o Pais nos serviços militar e civil, está
empregado um pessoal militar na casa dos
3.600 homens, havendo um deficit lndlscutlvel não Inferior a 3.000 homens. Os vinte e
seis novos serviços criados após a Lei n.0
2.391 prevêem, no mlnimo, um pessoal na
ordem de 6.775 homens - apenas considerando-se os praças em geral, e, no entanto,
para elas, até agora, distribuirain-se apenas
4.075 praças.
· ·.
Oferecendo os dados numéricos, fatos bem
comprovados, a exposição de motivos sintetiza o problema com esta oflrmaçõo: "O exame mais superficial da situação de efetlvos
da Aeronáutica no~ levo à conclusão de que,

desde 1955, vive a Administração na contingência de distribuir as faltas, em lugar de
cobrir os claros."
Pelo presente projeto de lei, esta a verdade, é ·modesta a pretensão da · Aeronáutica,
pois, dentro da Lei de Fixação de Fôrças, o
acréscimo solicitado, para os seus quadros
quantitativamente modestos, apesar de cobrir
com din6mlca movimentação tôda ~ vastld6o
continental do Brasil, e mesmo · nos levando
a poises vizinhos (Bolívia, por exemplo), o
acréscimo pretendido não excede a 4.200 sargentos, 6. 000 cabos e soldados e 1 • 500 taifeiros.
A Câmara dos Deputados, em seu Plenário,
acolheu sem ressalvas a proposição.
A Comissão de Projetes do Executiva é de
parecer favorável à aprovação do presente
projeto de lei, oferecendo a seguinte emenda:
EMENDA N.0 1 (CPEl
À letra f, do art. 4.0 , da Lei n. 0 2.391, de

7 de janeiro de 1955 (art. 1.0 do projeto),
dê-se a seguinte redação:
"f) 1.800 cadetes da Escola de Aeronáutica, Escola de Oficiais Especialistas e
de l11fantaria de Guarda, e Alunos de ·
· Cursos de Formação de Oficiais ·e da Escola· Preparatória de Cadetes-do-Ar;"
Sala das Comissões, em 4 de maio de 1965.
- Ja1é Ermlrio, Presidente, em exercido Bezerra Neta, Relator - Ant6nla Cario• . Mem da' Sá ~ Joeí Gulomard.
·
PARECER

N.0 426, DE 1965

Da

Coml1ãa da Flnansae, .abra a Pro-

jeto da ..., da C6mara n,0 28/65.

Relatar: Sr. Mem da Sá
O projeto de lei em exame procede de
.mensagem do Sr. Presidente da República e
tem por objetivo alterar o art. 4. 0 , da Lei
n. 0 2.391, de 7 de janeiro de 1955, que fixa
os efetlvos das Fôrças Armadas em tempo de
paz.
O art. 4. 0 , mencionado, é o que diz respeito à Aeronáutica.

I
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motivos dirigido pelo S~. Ministro da Aeronáutica ao Sr. Presidente da República declara:
"Cogitando a Lei de Fixação de Fôrças
. apenas da parte relativa eis praças em
· geral, verá, Vossa Excelência, que a solicitação da Aeronáutica é, em linhas
gerais, extremamente modesta, pois o que
pretende é um acréscimo da possibilidade de obtenção que não excede o 4.200
sargentos, 6 . 000 cabos e soldados e
I • 500 toifeiras.
Seja dito, desde logo, que os acréscimos
relativos o sargentos só poderão começar o existir dais anos, no minimo, após
a aprovação do lei proposta, o que reduz, de muito, as· despesas referentes ao
total de · pessoal previsto no corrente
exercició, uma vez que tais praças deverão ser convenientemente preparados
nos cursos específicos.
No que se · refere, por suo vez, ao número de cabos novos, só é possível acréscimo, na corrente ano, de parcela mínima, por isso que s6 poderó existir, a
mais, número correspondente às praças
com o cursa de formação .
Senda o recompletamenta dos Quadros,
tonto de oficiais cama de sargentos, feito
através dos Escalas de Formação, é nessas que se tem de cantar com refôrço
imediata. Aqui, porém, a despesa é perfeitamente suportável, uma vez 'que, pela
legislação em vigor, os vencimentos de
alunos são reduzidos.
··A êsse respeito é oportuno lembrar que as
Escolas de Formação têm de sofrer reajustamentos progressivos para que. atinjam os níveis de preparação desejados,
o que resulta em diluição por vários exercícios financeiros das despesas respectivas.
Assim, portanto, mesmo os acréscimos
de alunos das Escolas de Formação, para
preenchimento dos claros, não se efetuorá
de uma s6 vez, mas ficam condicionados
às possibilidades que resultam de vários
fatôres, tais como instalações, aparelhamento, instrutores, monitores e serviços.

Como se depreenderá do exposto, o que
se pretende com o projeto de lei ora
apresentado é a abertura de passibilidades legais para que possa a Aeronáutica
vir a ter o pessoal militar que deverá
·ser obtido, preparado e especializado progressivamente."
Desta demonstração, depreende-se que a lei
em tramitação viso a aparelhar, em futuro
próximo, a Aeronáutica brasileira para o cumprimento de suas altas, múltiplas e dificeis
atribuições.
De acentuar e ressaltar é que a lei, cujo
ort. 4. 0 ora ·Se cogita de alterar, é do ano de
1955 e que, como ainda revela a exposição
de motivos do Ministro Eduardo , Gomes, de
então pára cá, foram criadas as seguintes
organizações, em número de 26, por imposição inelutável de serviço:
Comando Aeronáutico Terrestre (RJ)
Comando Aeronáutico Naval. (RJ)
Quartel-General da 6. o Zona Aérea (Brasllia)
Base Aérea de Brasilia ·
Destacamento Precursor da Escola de A~
ronáutica !Pirassunungal
Núcleo de Parque de Material Bélico
(Galeão)
·
1,0 Grupo de Aviação Embarcada
(1. 0 Esqd. de P-16, em SC)
1.0 Grupo de Transporte de Tropa
!I .0 e 2. 0 de Esqd.)

1.0 Esquadrão do I O. 0 Grupo de Avia·
ção (São Paulo)
2.

0

Esquadrão do I 0. 0 Grupo de Aviação !Busca e Salvamento)

1.0 Esquadrão do 7. 0 Grupo de Aviação
(P-15) em Salvador
2. 0 Esquadrão de Contrôle e Alarme
" (Pôrto..; Alegre)
1. 0 Esquadrilha de Ligação e Observação (AF-Exército)
2, 0 Esquadrilha de Ligação e Observação
(GL-Morinhal
3. 0 Esquadrilha de Ligação e Observação
(PA-Exército) .

- 171Estabelecimento de Intendência do 2.o
Zona Aéreo (Q.-G. 2 .. Recife)
Estabelecimento de intendência da 4. 0
Zona Aéreo (Q.-G. 4, São Paulo)
Comissão de Construção da Nova Escola
de Aeronáutica (Plrassununga)
Serviço de . Rotas da 6.0 Zona Aérea
(Brasllla)
Pagadoria de !nativos e Pensionistas da
Aeronáutica (RJ)
Comissão de Construção de Aeroportos da
Região Amazónica· (Belém)
2. 0 Esquadrão do Grupo de Transporte
Especial
Esquadrilha da Fumaça (RJ)
Esquadrilha Aeroterrestre de Salvamento
Núcleo de Parque de Eletrânico (RJ)
Curso de Proteção ao Vâo (São José dos
Campos).

ort. 4. 0 do Ato lnstltuclonol, propõe projeto
de lei elevando o capitel do Fábrica Nacional
de Motores- de Cr$ 18 bilhões para Cr$ 30
bilhões,
A mensagem apóio-se em exp~siÇão de motivos do Ministro da l_ndústria e dei Com~rcio,
que, em breve análise, nos dó co~to das dificuldades atuais da referida Fábrica em matéria de capital, pois que até do capital de
giro teve que valer-se para regularizar sua si-.
tuação em relação a credores.
Dita situ~ção, se bem que contornado nos
aspectos mais graves, aconselha, entretanto, a
elevação do seu capital para o montante as-

De tudo se verifica que as· alterações se funcionamento, como diz o Sr. Ministro da
Indústria e do Comércio, se efetue em condiacham plenamente fundamentados. Suas repercussões financeiros não são imediatas; for- · ções realmente econômicas.
se-ão sentir à medida que o Ministério puder
O projeto, além de autorizar a elevação
ir provendo seus quadros com o pessoal inmencionada,
assegura aos atuais acionistas a
dispensável à eficiência do serviço.
T ratar-se-á, então, como agora, de despepreferência na subscrição e obedecida a prosas· determinadas por imperativos da segu- porcionalidade de ações.
rança nacional e da boa organização e bom
Por outro lado, para completar a medida
funcionamento de nossa Fôrça Aérea, cuja
benemerência dispensa encômios.
pleiteada, o projeto, pelo seu art. 3. 0 , autoriAssim sendo,. a Comissão de Finanças nada
za o Poder Executivo a abrir crédito especial
tem a objetar à aprovação dêste projeto de lei,
até a importância de Cr$ 12 bilhões, que é
Solo das Comissões, em · 4 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente b valor da diferença entre o capital atubl e
aquille que a proposição sugere.
- Mom ele Só, Relator - Edmundo Lovi Jo1é Guiomard - Faria Tavar11 - Menezea
Estamos inteiramente de acOrdo com a
Pimental - Lobão ela Silveira - lrinou Bormedida e sugerimos, assim, à Comissão, que
nhaulen.
PARECER
opine em favor do presente projeto.
N,0 427, DE 1965
Nestas condições, a Comissão de Finanças
Da Comi11ãa de Finança1, aôbre o
Projeto de Lei ela Câmara n.0 29, ele é de parecer favorável ao projeto em aprêço.
·196.5 (na Câmara, n,0 ~~38-B), que
Sala das Comissões, em 4 de maio de
diapõe aôbre a elevação. do" ~~pita( da
1965. - /crgemiro ele Figueiredo, PresidenFábrica l'olacional de Motores, o dá outras
te - Lobão da Silveira, Relator - Edmundo
providilncia1.
Relator: Sr. Lobão da Silveira

Lovi -

O Sr. Presidente do RepLibllca, em Mensa·

vares, vencido -

Menezes Pimental -

do Sá, vencido -

lrineu Bornhouson .

gem n. 0 35, de 1965, e com fundamento no

':

!

sinalado (Cr$ 30 bilhões), a fim de que seu

José Guiomord, vencido -

Faria Ta·
Mem

I
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N.0 428, DE 1965
Da Comissão de Flnans••· 16bre o Projeto de Lei da C6mara n.0 30, de 1965
(na Climaro, n.0 2.639, de ,1965l,,.que
autoriza a Poder Executiva . a abrir, ao
·Miniatério da Educasão e Cultura, .o cri·
dito e1peciol de Cr$ 180.000.000 (cen·
to e oitenta milhõu de. cruairu), para
cuatear •• d11p11o1 com. obro• de ,,..
cuperasão do Imóvel 1ituado no Eltado
'.

da Guanabara, na Praia da Flamen1o,
n.0 132. ·
Relator: Sr. Faria· Tavare1
O Chefe do Govêrno apresentou ao· Congresso o presente projeto de lei, que .autoriza
o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 180.000.000 !cento
oitenta · milhões
de cruzeiros), para custear as despesas com
obras de recuperação do imóvel situado no
Estado da Guanabara, na ·Praia do Flamengo,
n. 0 132;
·

e

Deu origem à iniciativa governamental a
exposição de motivos do Ministro da· Educação e Cultura que; justificando o crédito, assim declara:
"O imóvel em aprêço foi destinado, recentemente, pelo Decreto n.0 55.591, de
19 de janeiro ·de 1965, para. abrigar,
além da Campanha de Assistência ao Estudante da Divisão de Educação · ExtraEscolar do Departamento .. Nacional de
Educação, o Conservatório Nac.ional de
Teatro, o Museu e a Biblioteca da Serviço Nocional do Teatro, o Conservatório
Nacional de Canto OrfeOnico e o .Museu
Vi lia -Lobos."

O parecer da Comissão de Finanças é, pelas razões expostas, favoróvel à aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 4 de maio de 1965.
- Argemlra de Figueiredo, Presidente - Faria Tavare1, Relator. - lrlniu Bornhauun Lobão dei Silveira · Meneze1 Plmentel Joaí Gulomard Edmundo Levl Mem
de 56.

N.0
.

PARECER
429, DE 1965
.

.

· Redacão final do Projeto de Reulu·
SIO n,0 24, de 1965, que IUipendl o lXI•
cusio do, art, 34 da Lei n,0 492, de 30
de a161ta de 1937.
Relatar: Sr. JaiOphat Marinho
A Comissão apresenta
Projeto de ·Resolução n. 0
suspende a execução do
deral n.0 492, .de 30 de

a redação final do
24, de 1965,, que
art. 34 da Lei Feag6sto de 1937.

Sala. das Sessões, em 6 ·de maio de 1965. Dlx-Hult Rondo, Presidente - Jouphat •Ma·
rlnho, Relator - S.ba1tlão Archer.
ANEXO AO PARECER
N.o 429, de 1965.
Faço saber que o Seriado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição Federal,
e eu, .. , , ..•..••...•...... , Presidente,
promulgo a· seguinte

N.0

RESOLUÇÃO
·.
, de 1965

Su1pend1 a execusão do art. 34 da Lei
n.0 492, de 30 de ag61ta de 1937.

A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara Federal aprovou o · projeto em seu
aspecto jurfdico-constitucional.

Art. 1.o ....:. ~ suspÉmsa, .par inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva
prof~ rida pelo· Supremo Tribunal Federal, em
'sessão ·de 5 de agôsto ·de 1957, no Recurso
Extraordinório n. 0 25. 533, do Estado de Pernambuco, a execução do art. 34 da Lei Federal n. 0 492, de 30 de agosto de 1937.

Como se vê, a medida insertà no projeto
é daquelas que dispensam maiores comentórios, dado a evidência de sua necessidade.

Art. 2.0 Esta Resolução entroró em
vigor na data de sua publicação,. revogadas as
disposições em contrórlo.
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PARECER
430, DE 1965

Redasão final do Projeto de RfllõoluçãD
n.0 25, di 1965, q.;. 1uspende a' exo·
cuslo dO art. '10 da .... n.0 2.359, de
5 ú deximllro de 1962, de Eah.do do
Piauí.
Relator: Sr. Josaphat Marinho
A Comissão apresenta a redação final da
Projeto de Resolução n.0 25,. de 1965, que
suspende a execução do ort. 1O da Lei número 2.359, de 5 de dezembro de 1962, do .Estada do Piaur •
Solo das Sessões, em 6 de moia de 1965,
- Dlx-Hult ROlada,, Presidente - Jasophat
Marinho, Relator - Sebastião Archor,
ANEXO AO PARECER
N. 0 430, DE 1965
Faço saber que· o Senado ,Federal aprovou,
nos têrmos do ort. 64 da Constituição Federal,
e eU,

1

o 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 •I

Presidente, promulgo a seguinte

N. 0

RESOLUÇÃO
, DE 1965

PARECER
N. 431, DE 1965
0

Rodosão finol do Projeto de Resolusão
n.0 26, de 1965, que 1usp~nde a execusla do art. 75 do Código Trlbutárlo.do
Município de Maior Isidoro, do . Emido
de Alogo01.

;

I

I

Relator: Sr. Josophot Marinho

I

A Comissão apresenta o redação final. do
Projeto de Resolução n.0 26, de 1965, que
suspende a execução do art. 75 do Código
Tributário do Município de Major. lzidoro,. Estada de Alogoos, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Sala dos Sessões, em 6 de maio de 1965.
- Dlx-Huit Rosado, Presidente .Josophat
Marinho, Relator - Sebastião Archer.
ANEXO AO PARECER
N. 0 431, DE 1965

.I
i i
' !

1:

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição Fe:
deral, e eu, •.•.••.•.•• , . , , , , Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N. 0
, DE 1965

1:
I
I' '

I

I .

I

,I

I;

.; I

. . Suspende a execusão do art. 1O da Lei
n.o 2.359, de 5 de dexembro de 1962,
da Estado do Piauí,

Suspende o execusão do ort. 75 do
Código Tributário do Município de Ma·
Jor llldoro, do Estoda de Alagoas ;

Art. 1,0 - ~ suspenso, por lnconstltuclo·
nalldade, nos têrmos da decisão definitiva pro·
ferido pelo Supremo Tribunal Federal, em ses·
são de 29 de maio de 1964, ria Represento·
ção n.0 543, do Estado do Piaur, a, e'xecução
do art. 1O da Lei n. 0 2.359, de 5 de dezembro
de 1962, do mesmo Estado.

Art. 1.0 - ~ suspenso, por Inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva proferido pelo Supremo. Tribunal Federal, em sessão de 9 de janeiro 'de 1961, no Recurso
Extrâordinário n. 0 39.933, de AlagOos, a
execução do ort. 75 do Código Tributário do
Munidpio de ·Major lzidoro, daquele Estado.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em cantrério,

Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em vi·
gor na dato de sua publicação, revogadas os
disposições em contrário,

I

'

: i
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- 174PARECER
N.0 432, DE 1965

PARECER
N.0 433, DE 196S
Redasão flnol do Projeto de Reaolusão

Redasão final do Projeto de Reaolusão
n.0 27, de 1965, que auapende a exe·

28, de 1965, que auapende a exe·

cusão doa art1. 7 ,0 , 17 ' e 29
da Lll n,0
: .

cusão doa Leia n.0 • 577 e 578, de 14

.

de ag6ato de 1964, do Eatode da Gua·

3l de dezembro de .1948, elo Ea·
todo do Rio Grande do Sul.

nabaro.

A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resol!lção n. 0 27, de 1965, que
suspende a execução das Leis n. 0 ' 577 e 578,
de 14 de agOsto de 1964, do Estado da Guanabara.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 1965.
Dlx-Hult Roaado, Presidente :...... Joaaphot

Marinho, Relator -

'

53~, de

Relator: Sr. Sebaatlão An:her

Relator: Sr. Jonphat Marinho

-

n,0

,Sebadlão Archer.

A Comissão apresento a redoção final do
Projeto de Résolução n.o 28, de 1965, que

a execução dos arts. 7.

17 e 29 da
Lei n. 534, de 31 de dezembro. de 1948, do
Estado do · Rio Grande do Sul ,

suspende

0,

0

Sala dos Sessões, em 5 de maio de 1965.
Ant6nlo Carlaa, Presidente - Sebaatlão Ar·
cher, Relator ~ ·Llbão da Silveira.·
ANEXO AO PARECER
N.a 433, DE 1965;

ANEXO AO PARECER

·N.a 432, DE 1965

Faço saber que o Senado Féderal aprovou,

Faço saber que o Senado Federal aprovou,

nos têrmos do ort. 64 da Constituição Fe-

nos têrmos do art, 64 da Constituição Fe-

deral, e eu, •.....••..... ; . , Presidente,

deral, e eu, ..•..... , . , ...•. , Presidente,
promulgo a seguinte

promulgo a seguinte

N.O

RESOLUÇÃO

N.0

,

RESOLUÇÃO
,DE 1965

Suapende o execusão doa arta. 7,0 , 17

DE 1965

e 29 ela Lll n.0 534, de 31 de dezem·
n.0 ' •••

Suapende o execusão da a LI I•
577 1 578, de 14 de a161to de 1964,
do Eltodo do Guanabara .
Art.

1.0 .....,.

~

suspensa, por inconstituciono·

lidade, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de. 30 de novembro de 1964, na Representação n. 0 602, do Estado da Guanabara, a
execução das Leis n. 0 ' 577 e 578, de 14 de
ogôsto de 1964, do mesmo Estado.
Art. 2. 0 Este Resolução entraró em~.vi1 •·.
gor no doto de suo publicação, revogodos.:os·
•.•.
disposições em contrório.

bra. de 1948, ·elo Eltodo ~~~ · Rio Grande
elo Sul.
Art, 1.0

-

~suspenso,

por inconstituciona·

lidode, nos têrmos do decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no sessão de 4 'de janeiro de 1950, na Representação n. 0 130, do Estado do Rio Grande do Sul,
a ·execução dos orts. 7, 0 , 17 e 29 da Lei
·~

n.0 534, de 3l'~de dezembro de 1948, do
mesmo Estado, :.; '.:
Art. 2. 0 - E;téi~.Resoiuçõo entroró em vigor
no doto de sua :'p~blicaçõo, revogados os disposições em cont~Ó~io.

-175PARECER
H.0 434, DE 1965
Redasão final do Projeto de Reaolusão
0
n. 29, de 1965, que 1u1pende a exe·
cusão da Lei n.0 2.340, de 31 de dezem·
bre de 1958, do E1tado do Rio Grande
da Norte.
Relator: Sr. Seba1tlão Archer

. A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução n. 0 29, de 1965, que
suspende a execução da Lei n. 0 2. 340, de 31
de dezembro de 1958, do Estado do Rio
Grande· do Norte, que criou o Munlcfplo de
Campo Redondo, desmembrado do Município
de Santa Cruz, do mesmo Estado .
Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
-Antlnlo Carlo1, Presidente Sebastião
Archer, Relator - Lobão da Silveira.
ANEXO AO PARECER
N. 0 434, DE 1965
· Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64, da Constituição Fe·
deral, e · eu, .•••••••..•.••• , Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
, DE 1965
N.
0

Su1pende a execusão da Lei n.0
2.340, de 31 de dezembre de 1958, da
latada do Rio Grande do Norte •
Art. 1.0 - ~ suspensa, por lnconstituclona·
lldade, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de 24 de outubro de 1960, na Representação n. 0 451, do Estado do Rio Gr:,a.nde do
Norte, a execução da Lei n. 0 2. 3410, ·de 31
de dezembro de 1958, que criou o Mu~lcf
pio de Campo Redondo, desmembrado do Munlcfpio de Santa Cruz, do mesmo Estado.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entrará em vigor na doto de suo publicação, revogados os
disposições em contrário.

PARECER
H.o 435, DE 1965
Redação final do Projeto de Re1olu·
são n.0 31, de 1965.
Relator: Sr. Seba1tião Archer
A Comissão.· apresenta a redoção: final do
Projeto de Resolução n. 0 31, de ·1965, que
suspende a execução dos a rts. 9. 0 e 19 da
Lei n. 0 6, 895·, de 1.0 de setembro de 1962,
do Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, em 5 . de maio de 1965.
- Ant&nio Cariai, Presidente - Seba1tião
Archer, Relator - Lobão da Silveira.
ANEXO AO PARECER
N.0 435, DE 19~5
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do ort. 64 do Constituição Federal,
e eu, •••.· .' ·••.••.••..•...• , Presidt:nte,
promulgo a seguinte
N.o

RESOLUÇÃO
, DE 1965

Su1pende a execução do1 . artl. 9.• e
19 da Lei n.0 6.895, de 1.0 de latem·
bro de 1962, do E1tado do São Paulo.
Art. 1;o - ~ ·suspensa, por lnconstltuclo·
nalldade, nos têrmos da decisão definitiva
proferida ·pelo Supremo Tribunal Federal, na
sessõ~ de 16 de novembro de 1964, na Re:
presentação· n.0 608, do Estado de São Paulo,
a execução dos arts, 9, 0 e 19 da Lei número 6.895, de 1.0 de setembro de .1962, do
mesmo Estado.
Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER
H.0 436, DE 1965
Redação final do Projeta do Resolução
n.0 32, de 1965.
Relator: Sr. Sebastião Archer
A Comissão apresenta a redaçõo final do
Projeto de Resolução n. 0 32, de 1965, que
suspende a execução da Lei n. 0 879, de 5·

-176de abril de 1963; da Estado de Santa Catarina, que criou o Municl pio de Marari, desmembrado do território· do Munielplo de Tangaró.
Sala das Sessões, em 5 de maio de 1965.
- Ant&nlo Cariai, Presidente - Stbaltláo
Archer, Relator - Lobão da Sllv1lra.
ANEXO AO PARECER
N.0 -436; DE 1965 .
Faço saber que o Senado Federai· aprovou,
nos têrmos do. art. 64 . da Constituição Federal, e eu, •.••••. ~ ·..•... ·•• ~'.·;, Presidente,
promulgo a seguinte ··'
·RESOLUÇÃO
N. 0
:, DE 1965
Su1pondo a 1xocusio da Lei n. 0 879,
de 5 de abril de 1963, do lltado ·de'
Santa Catarina. · ·
Art. 1.0 . - lt suspensa, por inconstitucio·
nalidade, nos têrmos .i da decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na
sessão de 22 de outubro de. 1964, na Representação n. 0 598, de Santa .Catarina, a execução da .Lei n. 0 87.9,·de,5 de abril de 1963,
do mesmo Estado, que criou o Municlpio de
Mararl, desmembrado do território do Municl·
pio de Tangaró. ·
Art. 2.0 - Esta . Resoluçã~ entraró em vi~
gor na data de sua· publicação, revogadas· as
disposições em calltrório,
·
· PARICIR.
N. 437, DI 1965
0

Redasio final do Projlta do Dtcrlta
Legl1latlvo n.0 104, de 1964. (núml•
ro 50-A/63, na Ca10. de origem),
Relator: Sr. Sebadlio Archer
'A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 • 104, de
1964 (n. 0 50-A/63, na Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas da
União, denegatórlo de registro .ao contrai~ ce·
lebrada, a 19 de novembro de 1951, na Divisão de Obras do Departamento de Adminis-

tração do Ministério da Educação e Saúde,
com a firma A. Pereira Gonçalves.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 1965.
- Dlx·Hult. Rolado, Presidente:- Stba1tlio
Archer, ·Relator - Jo1aphat Marinho.
ANEXO AO PARECER
.N. 0 437; DE 1965,
Faço saber que o Congresso Nacional
vou, nos têrmos do art•. 77, § 1.0 , da
tituição Federal, e eu, .••••• ·..· ..•· ~
Presidente do Senado Federal, ·promulgo
'
guinte ·

aproCons.· ••• ,
o se-

DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
I DE 1965
Mantém o ato do Tribunal d1 Conto~
da Unllio; dinogot6rlo do rogldro ao conl
trato Cllebrodo, a ·19 .do· nOYIIIIbro d1
1951, na Divl1io d1 Obrai :ilo, D1porto·
manto de Admlnlltrasio .do Mlnldérlo
do Educasão e Saúde, com a firma A. P1• ·
rolra Gonsalvo1.
O Congresso Nacional decreta:

. Art•. 1.0 - lt mantido o ato, de . 12 de. dezembro de 1951, do Tribunal de Contas da
União, denegatórlo de registro ao contrato celebrado, a 19 de novembrode 1951, na Di·
visão de Obras da DepartarTient~ de Administração do Ministério da Educação e Saúde,
com a firma A. Pereira Gonçalves, para obras
de prosseguimento de instalação de luz e f6r·
ça no Pavilhão de .Adolescentes, .feminino, da
Colônia . Juliano Moreira, no otÚ~I . Estado da
Guanabara.·
Art. 2.0 ' ~ ~ste · Decreto Legislativo en·
traró em . vigor. na data de suo publicação,
revogadas' as disposições em contrório. .
PARECER.

N.0 . 438, Dl1965 .
,Red~sõo final do PrciJoto d1 Docr1to
Legl1lotlvo n.• 126, do .1964 Inúmero
41-A/ 63~ na Ca1a de origem).
'~

Relator: Sr;' ,Seba1tião Archer
A C;missão;.. apresenta a ·redoção final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 126, de
1964 (n, 0 41·A/63, no Cosa:de origem), que

- 177mantém o ato do Tribunal" de Contas da
União, denegatórlo de registro ao contrato ce·
lebródo, em 31 de dezembro de 1953, entre
o Govêrno do Território Federal do Rio Bran·
co e Joaquim Bayma Nogueira, para a desem·
penha da função. de Chefe da Seção. de Navegação;
Sala das Sessões, em 6 de maio de .1965.
- Dlx·Hult RoHdo, Presidente - Seboatliio
Archer, Relator - Joaaphat Marinho.
ANEXO AO PARECER
N.0 438, DE 1_965 . _
Faço saber que o Congresso Nacional opro·
vou; nas têrmos· do art. 77, § 1.0 , do Constituição Federal, e eu, •••.•......••.. .',
Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
gulnte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
1 DE 1965 ·

determina o registro do têrmo de escritura
·pública, de 31 de dezembro. de 1956, re-ratlflcado a 7 de mala de 1957, de aquisição
de Imóvel, em decorrência de desapropriação
amigável, que outorgam Maria lm.aculada
Santos .Almeida e outras à União Federal.
Sala das Sessões, em 6 de maio._ de 1965.
- Dlx·Hult, Rotado, Presidente ..:.: 'S.baatllo
Archer, RelatOr - Joaaphat Márlnho.
ANEXO AO PARECER
N.O 439; DE 1965-.
Faço saber que o Congresso .. Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0, da
Constituição Federal, e eu, •....••••. , •. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N; 0
•· , DE 1965

Mantém o ato ·do Tribunal de Contaa
da União, denegatórlo de reglatro a con·
· troto celebrado, 1111 31 de· deumbro de
1953, entre o GoYirno do Terrlt6rlo Fe·
deral do Rio Bronco· 1 Joaquim Bayma
Nogueira.

. Dltlrmlna o roglatro do ttrmo de n·
· crlturo pública, ele 31 .de .de1e111bro de
1956, N•rotlfic~do _a . 7 de maio de
1957, de aqulalsiio de Imóvel, 1111 de·
conAncla de dnciproprlaslo ·amlgtivel,
que .outorgam Maria Imaculada _Santoa
Almeida 1 outroa· à Unllo Federal.

Art. 1.0 ~ mantido o ata, de 23 de
março de 1954, do. Tribunal de Contas da
. União, denegatórlo de registra .a con.trc:ito ce·
lebrada, em 31 de dezembro de 1953, entre
o Govêrno do Território Federal da Rio Bran·
ca e Joaquim Baymo NoguelrÓ, para o desem·
penha da função de Chefe da Seção de Na·
vegação .. , . ..
_ .
0
Art. 2. ...:.. Est~ Decreto Legislativo entra·
ró em vigor na data de sua publicação, re·
.vogadas os disposições em contrária.

O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 - · O Tribunal de Contas da
União registrará · o têrmo 'de escritura públi·
ca, de 31 de dezembro de 1956; re~ratlflca·
do a 7 de maio de 1957, de aqulslção'de
Imóvel em decorrência de desapropriação
amigável, que outorgam Maria Imaculada
Santos Almeida e outros à União Federal .
Art. 2.0 - Este Decreto legislativo entra·
ró em vigor na data de sua publicação, ré·
vogadas as disposições em contrário.

· · PARECER
N.0 439, DE 1965

N~"

i .

i I

'

'
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PARECER
440, DE 1965
I '

Rldasão final do Projeto '-de Decreto
Llglalotlvo n.0 115, de 1964 '(n.<»
52-A/60, na Caaa de origem).
Relator: Sr. Sebaatlão Archer
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreta Lealslatlvo n. 0 115, de
1964 (n.O 52-A/ 60, na Casa de origem), que

Redação final da Projeta de Decrito
Leglalatlvo n.0 139, de 1964 (n,0 95-A,
de 1961, na Coaa de origem).
Relatar: Sr. Sebaatlão Archer
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 139, de
1964 (n, 0 95-A/ 61, na Casa de origem), ·que

l_-

1'"

- 178mantém o·ato do •Tribunal de Contas da• União,
denegat6rio' de . registro a têrmo: de contrato
celebrado, ·aos· 3 ·de :fevereiro de '1951,'. entre
a União ·Federal' e Felisberto Olimplo Carneiro.
:· Sclla deis SessÕes, .·êm 6 de maio .de 1965:
- Dlil•Hult Roiádo) Presidente·:;.:,.::. S.lialtll~
A~her, . Relator .;;:,.. ::.oaaphat Marinho. ''' ·
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'. " ANEXO . AQ, PARECER , ' . ; . -.
N.0 440, de· 1965
j; ~~.:·.~: ·~- .. , .'
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DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
. I DE 1965
'!/ i':··,.
J
,-.
:
Man"!ll •o ,ato. do Tribunal de Conto•
da Unllo, denegatórlo de reglltro o tArmo
·' ' de' cóittrotél celêiíitido; au'·~··di'.'feverelro
··· · ile19it/·~ntre a UnliÔ'Fideralr e"'Fellabeito olim'pla COrnililir•·'• · ·;;:·. '''
·~~

.,.

·~·

·'I .,

..

...... ···::::-:!.:;:;·;,

:;.... ·:·":·!

'' Ait.

r;o:·i::;;:·:·a mcinticló o' ato,' ife· 12 de de·
zembrô de 1951,· dÓ' Tril:iunal' dê· Coriias da
União, denegatórlo · ,de · registro a. ·. têrmo de
contrato celebràdo, Cios 3 ' de . fe~êrelro''.>' de
1951,
entre
a União
Federal:,: e:1Fel,sberto
Ollm•. -. .,J
,. " " . ·,,.r.
·.:L :.·.; : ·_
t , '· · .. :; - r.. , , ·.
pio
,Carneiro.,
para
o.
desempenho,.nà,
Instituto
.·.,: .,_, ":! . . . ,...
,o
·,·,f,.ol' ',·_,,·
'.·
I , ',
.· .••
Nacional do Livro,da função de técnico espeê:lalizado. 'em lexlc~rofla, ;'orevlsâ~
ê>1':•'coordena~
•... ,.o:.r
•'· -·i' '
ção de textos. . .
... A;t', '2.~ -- ~~~e Decret~ '~eg;~i~;lvo entr~ró
em .vigor .na .data de· suacpubllcação;• revogadas
as .~lsposlções. em . contrórlo. · ·:• ,, : , · ,. . ,
.
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'
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'
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. . ,"'ANEXO,AO PAREéÍiR .. :; ...,,,

",.,,i-t• 44'1; de 1965' ·
......

'

•

.··

\,"•

• •

,

,. ··,.

.,.

'.'

· · ·' ·

'

Faço saber que' o Congre5so'·Naclonal aprovou, nos têrmos ê!o art/77~ §:i,o, da Constl·
t~iç~~ /.F,e~~ra.l, ~._eu,_ ...• --~·~-· •.•...•.•..••.•.••.•.••• ,
Presidente do Senàdo Federal; promulgo segulnte
'.'! , ·:·
.... , ;,,pECREIO LEGISL.A'JW9 · . ,
N.0
. I DE 1965 .
,

'··•·

, .. ,J, I

,

f

.

•

·•I

"•

• .I'

1r

o

'···,

1 ·. ':

'

. Mant'm
o. ato do.Trlbunal de . Contol
\ t,,
da Uniio; 'deilélatórlo de reglitra a tlrma
de aluai~-· ~elelirado, aoa 24 de novembro
,. ·.>.,de , 1958, ··•ntre, :o J)epartomento Naclo.,,.. ,,:; .nal.tde:.Portoa,,•Rioa :enCanallinl a t·flrma
:.· . .:ST.ECO:.-.. Servlso• .:Técnico• de ·Enge·. 'i ,;ftharla,·e Com,rcla..Ltda, .,,., ... :•::,o '•';
1

""

Relator: ·Sr. 'Sebaatlõo 'A'rc:her · ' '
A Comissão· ap;esenta' a rédação final do

Projeta· de Decreto Legislativo n.0 1.19,. de
·1964 (n. 0 72-A/61, na ·cosa de origem),. que
mantém .o ato. do Tribunal de Contas da. União,

'•

.,

·,

''_ •

L,,!': •

,

',I

'·"'(fco~Cir~'~~ 'N~ci;;g~J ·àe~;~~a;':
'" ·
. ,...··,.
Art. 1.0 - ~ mantida o ato, de 26 de dezembio 'cÍe. 1958; do Trióün~l 'de CÓntâs da
Uiliãô~ '''éllinegatórlo
registro
t~rmci de
ajuste' é:elêbrado/·aos· 24 de'"nove'mbro de
1958, ~ntre 'o ·Dllpartâménto Nacional élê
Porteis,·' Rios' e' ~cariais, e 'cí'· fl'rma STECO .··...;,;,
ServiÇos T'cnicoii"de 'Engenharia'' e ''Comércio
J.:tda.; 'pci'rci'''construÇã~-'de uín' muro de pro~
teção da margem do rio Mearlm, na .i:ldadê
dê Vitória~" hei' Estaélo' dÓ· MQ~rihão·:· ·,: · · ';. ·.
'Art;> 2. 0 :~ ~ste ~i::retô Legislativo entraró
em vigor ri'q datá de sua publitoçãéi, revoga"
das as. disposições em ;cpntrório.

de

'· '

Redaçõo ' final d~ · P~Jrio de Decreto
. Litglalatlvo n.• 119; de. 19.M :(n,0 72-A/
.... ' :61, na. Caaa de órlgem).
·, ' ·
"•

:•

.1

,··. .-~·;;~:'!'
O. .Col)gressa,.Nac!onal · dec~eta:;,. :. ,. , ,
.: ..

·.'-:.'-1' ' '

n·:.·.. ·.·-:.

<:. /·.

Faço saber :que o·;Congresso; Nacional aprovou, nos t6rmos do art. 77, § I .0 , da Constl·
tulção-· Fede'rcil;··re·~reiJ, ·,' •• -:~'::.;·. ~:·, ~- ..• ;:."~-~·:•• ,
Presidente dÓ :senado· Federal/ ·promulgo o se~
gulnte·
,· ' ·
; .;·

denegatório de registro a têrmo de ajuste celebrado, aos 24 de.·novembro 'de. 1958, . entre
o:':Depàrtamento r:Naclonal de Portos, Rias' e
Canals,.e a firma STECO·- Serviços Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda; :
< •Sala· das. Sessões,· em 6 'de i maio de 1965.
- Dlx-Huit Roaado, Presidente - S.baatlio
Archer,, ~elator -:::;- Joaaphat ·Mo~lnho. . ,

a

'. 'P~RECER ' ..
,., ,,., ,,.,,:.: ,..

,. N.~,442i DE,.,1.965 ,

: '· RedC.slcl final i~ ProJetÓ' de :'Decreto
Leglalotlvo n:• '141;' dê'1t64·'(n~0 •••
66-A! 63, !I• Cosa d~, o~'"end.
Rel.otor: . Sr. Sobastião A!!;~~.~ .. ,
· A Comissão apresenta a.'·;rárdaçõo final do
Projeto de' Decreto Legl~latlvo n. 0 141, de

'''/
J.

I

.f'
·"I

1!. i

P: I

I

-179.1964 (n. 0 66-A/63, na .Casa de origem), que
determina o registro·· de contrato celebrado,
em 26 de julho de 1955, na Divisão d&
Obràs:do "Departamento :de 'Administração do
Minlstâricl' dei ·educação Cultura; com firma Irmãos Bârretoi':paro ·obras éle.'ampllação
e reforma do prédio da Faculdade de Direito de Alagoas, Mà~el6, Estado de At~g~s.
Stlla. das· Sessões, em 6 de maio' de "1965.
..:.. Dlx~Hult Rotado;- Presidente· - Seballlio
Archer, ·Relator - ·J-phat Marinho.

e

a

AO PARECER:
N;o 442, DE 1965'
I

'

'

1964 (n.0 75-A/61, no Cosa .• de origem), que
mantém o .ato do Tribunal ·.de Contas... do
União, denegat6rlo de· registrei . a tArmo de
contratei celebrado, a 27 de ag&sto de 1954,
entre .a. VIação Férrea·· Fede·ral Leste Brasileiro e a J.B.M .. World TracÍe ·Corporatlon, :
•· Sala das Sessões, em 6 de ;maio de 1965.
- Dlx-Hult Rotado, Presidente.. ....; 'SÍballlici
Archer, Relatôr' ..;... Jaaaphat Marinho. ·
''··'

",.

'

,,Faço· saber que o Congresso Nocional
aprovou, nos têrmos .do ort. 77/:.§,. 1.0 , da
Constituição Federal, e eu, .•• ; ........... ,
Presidente do. Senado Federal, promulgo o
seguinte

aprovou:' nos t.,rmos do árt. 'n; § f.o,· da
Constituição Federal,: e .eu, · ., ..•....•.••. . ,
Presidente do .: Senado Federal, promulgo o
seguinte
..

·· Mantím · ~ ata do Tribunal de ·Coii~
toa do União, denegatórlo de reglat..O a
ttrmo de : contNto cll~brcldo, o 27 de
og6ata :;.,:: 1954, entN a ·vlosio "mo
FtdtNI, Ltate.. INalltiN, , e, ..a· J.B.M.
.World TNdt. CorpoNt(on.::

~

'

I

.

,

Naclo~al deeretai
'
.
Art. 1.0 - ·O Tribunal de Contas do
Unia;} rêglstrarÓ' o,. contrato celebrado; em 26
dtf'iulho' de·l955, :no ·olvisilo ·de 'Obras do
Oêpàrta~en~o ·. ele ·Administração.· .do·. Ministério 'dei 'EducaÇêio e Cultur'ci,""com 'o 'firmo lrm5os 'e(lrretO, pÔro 'obras de âmpllâÇiio e reforma do prédio da Foculda~e de';Direlto de
Alagoos, Macel6,. ,~todo de:.Aiag00 s .. ,.
Art. 2.o - ~ste Decreta Legislativo entra·
ró 'em ' vigo'r no. ;dato ' de sua publicação, re·
vógados as disposições em' 'i:ontró~Ô.
'
.,.,.
... ·
.. PARECER
... ;
N.o. 443, DE 1965.
'

Redação 'flnol do Pl!lltto de Decreto·
Legislativo n. 0 120, de 1964 (n, 0 •••
· 75-A/61, na Caaa de origem!.
Relator: Sr. Seboat.iãa Arche.r
A Comissão apresento a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n.0 120; de

,.

DECRETO LEGISLATIVO.
. N.0
1 DEJ965

D1t1rmlna o Ntllfi'CI do . c~nfl'!lta c..
· lebNdo, ,em 26 de julho de, .1955, na
·DI~Iaão . do·
ObNi 'd'o ' · Deporhmentci
'IIi
' . . , . '
: .'
, . . ,., ' . , '
.
I .
AdmlnlatNsio do, Mlnlatírlo do . ltluca•
são ~ 'ci.ltiiN; com á firma 'lnilioi' Ba":'
Nto.

o CongressO.

· '

::FciÇ~ sàber quê o dngr~o ·': Na~ipnal

DECRETO, LEGISLATIVO
N,0 ·
. , DE 1965
.

..

ANEXO AO PARECER
, . N.~ .443, DE 1965

'·

.ANÊXO

•

]~

'

''

' : 'I · '

,.

' · · '

,~ •

"

• .• t .. •

q .Cóngr.esso: Nacional decr!!ta:. ' ·
.,

... ·Art.·.1,0 · - ~- mantldo.o cito,.de,7·:·:de ou·
tubro·: de !1955,- do: TribunaL. de Cantas da
União, denegat6rlo ·de ·registro .a .. ttrmo de
contrato· celebrado, :a ·27: ·de ag&sto .de .:1954,
entre a União· Federal e a: I.B.M. World Trade Carporatlon, para .locação. dos serviços de
móqulnas elétrlcas de'c'ontabi.lldade~ ~ , ·
, .
. '·'
"
. . . •.•· "I
,
.
Art. 2.o - Este Decreto Legislativo, entraró
em vlg~r ·na data de sua publicaÇão, ~evoga~
dás
.QS dispOsiçÕes
em contrório, , . . .
.
:
.
.!

',

'

'

'

PARECER
N.o 444, DE' 1965'
'

.

Redas~o final do Projeta de D1cNto
Le1lalatlvo, n.0 142, de, 1964. (n.~
79~A/63, na Caaa de arl1eml.

Relator: Sr. ·Seba1tlão Archer
A ·comissão apresenta a .redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 142, de
1964 (n,o 79-A/ 63, na Casa de origem),

!

I'"
'li

i
,,'I

~~

11 j

I:
I'
I
'
'

-180que mantém o ato do Tribunal ·de Contas da
União, denega tório · de . registra a têrmo de
contrata . celebrado, aos: 31 de · maio de
1957, é reu aditivo' de 14 de .. sotembro de
1957, entre o. Departamento. Nacional de Es·
trodas de Ferro e a· firma· Construtora .·Aicln·
do S. Vieira S. A., sucessora de Alcindo S.
·Vieira Ltda ., para con~trução de um trecho
ferrovlórlo na ligação D; Silvério--S. Domin·
gos do Prata-Nova Era; no Estado de Mi·
nas Gerais.
·
Sala das Ses5ões, em 6 de maio de 1965.
- ·Dix·Hult Roeado, Presidente - S.baatliio
Archer, Relator - Jolaphat Marinho.
. .'

'

ANEXO AO PARECER ·.
N. 0 444, DE 1965
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos ·da art. ·n, · § 1.0 , da
Constituição Federal,' e eu, . ; ; .•.•.• ,...• ,
Presidente· da Senado Federal, promulga o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
I DE 196S
'

N:•

'

Mantém· o·· ato do· Tribunal · di· Conto• do Uni lo,· clenegatétlo di reglatro o
ttnno de contrato celebrado, .ooe 31 de
maio de 1957, I IIII aditivo de 14 de
utlmbro ele .1957, entre o . Deporta•
mento Nacional de ·ldrodoa de Ferro •
o firmo Conatrutoro. Alclndo S. Vlelia
S.A., paro conlfrUSio de' um trecho hrrovl6rio, no lidado de Mlnaa .Gerola.
.
O ·cOngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 mantida o cita,' de 22 de OU•
tubro de· 1957, do' Tribunal de Cantas da
União, denegatórlo de registro a têrmo de
contrata celebradÓ, aos 31 de· maio de 1957,
e seu aditiva, de ·14 de setembro de 1957,
entre o Departamento Nacional de Estradas
de Ferro e a firma Construtora Alcindo S.
Vieira S.A., sucessora de Alcindo S. Vieira
Ltda.; para construção· de um trecho ferro·
viório na ligação O. Sllvérlo--5. Domingos
do Prata-Nova Era, . no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entraró
em vigor na dato de sua publicação, revogadas as disposições em contrórlo.

a

PARIECER
. N.0 445, DE 1965
: Rodo são ,final do Projeto de. Decreto
. Leglalotivo n.0 122, de 1.964 ln.• 108-A,
de I 961, no Coto de origem),
Relator:· Sr. S.baatliio Archer

A Comissão apresenta a redaçãa final do
Projeta. de Decreto Legislativo n.0 122, de
1964 ln. 0 .·108-A/61, na.Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contos da União,
denegatório de registro a 'têrmo de contrato
celebrado, aos 5 de janeiro de 1953, entre a
Junta de Conciliação e Julgamento de Saro·
cabo e Waldemar Ferreira Telles.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 1965.
- Dlx-Huit Rotado, Presidente ·-. S.boatllo
Archer, Relator - Joaophat Marinho. ·
ANEXO AO PARECER
N. 0 445, DE 1965
·Faço. saber que o Congresso Nacional apre·
vou,·nos'têrmos.do art. 77, § 1.0 , da Constl·
tulção''Federal, -~ eu, . ; ·................ ,
Presidente cÍd Senado Federal, promulgo o se·
..
·
·
guh1te
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 ·
, DE 1965
1 ;

·:c:_·

·

·

"· ·.

Mantém o ato .do .Tribunal de. Contaa
da. Unliio, d~negatórlo de regldro o t•rmo
de. contrato, celebrado, aoa. 5 . de. janeiro
de 1953,. entre .a Junta de Concllloslo 1
Julgamento cl~ SorocollcÍ • Waltlemàr
Ferreiro Telln.
·
O Congresso Nacional dllcreta:
•

I

.'

. Art. 1.0 ...._ ~ mantido o ato, de 6 de mar·
ço de 1953, do Tribunal de. Contas da União,
denegatório de registro a têrmo de contrato
celebrado, aos 5 de janeiro de 1953, entre a
Junta de Conciliação e Julg~menta de Soro·
cabo e Waldemar Ferreira :J:elles, para locação do primeiro pavlmento,.do prédio n.0 29,
da Praça Frei Baraúna, na cidade de Sorocaba,
Estado de Sõo Paulo.
·:::
Art. 2. 0 - ~ste Decigfo~,'Leglslatlvo entra·
ró em vigor na dota de suo·!,PUblicação, revogadas as disposições em contrório,

- 181N. 0

PARECER
446, DE' 1965

N.0

Redaçio final do Projita de Decreta
Legl1latlva- n. 0 144, de 1964 ln.• 81-A,
de 1963, na Ca1a de origem).

PARECER
447, DE 1965

. Redação Hnal do Projeto de.· Decreto
Legl1latlva n, 0 123, de 1964 ln.• 133-A,
de 1962, na :Cala de origem).
Relator: Sr. S.ba1tlão Archer

.Relator: Sr. S.baetlão Archer
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n,0 144, de
1964 ln. 0 81-A/63, na Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas da União,
denegatória de registro a têrmo de contrato
celebrado, aos 4 ·de outubro de 1956, entre a
União Federal e a Ródio Cultura de ·Aroçatuba,
Estado de São Paulo.·

A Comissão apresenta·· a redação · final da
Projeto de Decreto Legislotlv~ n. o 123, de
1964 ln.0 133-A/62, na Casa de origem),
que mantém o ato do Tribunal de Contas da
União, denegatório de registro a têrmo de con·
trato de compra e venda, celebrada, aos: 30 de
dezembro de 1953, entre a União Federal e
Anna Augusto de Figueiredo. ·

Sola das Sessões, ·em 6 de maio de 1965.
..;... Dix-Hult ROlado, Presidente ..:... · S.ba1tlio
Archer, Relator ·-· Ja1aphat Marinha.

Sola I das. Sessões,
em 6 de maio de 1965.
.'
'
- Dlx-Huit Ra1ado, Presidente - Seba1tl6o
Archer, Relator - Jo1ilphat Marinho.

ANEXO AO PARECER
N.o 446, DE 1965

ANEXO AO .PARECER
N.0 447, DE 1965

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Constl·
tuiÇão ·Federal, e eu, ....•.••....• , ..•.. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o se·

Faço saber que o Congresso Nacional apre·
vou, nos têrmos do ort. 77, § 1,0, da Constl·
tuição. Federal, .e eu,. ,., •....••• ·, ••••••• ·, :.,
Presidente do Senado Federal, promulgo a se·
gulnte

~~~

.

DECRETO LEGISLATIVO
N.o
I DE 1965

DECRETO LEGISLATIVO
N,O
I DE 1965
Mantém ~ ato do Tribunal de Contai
da União, .denegatórlo de regl1tro a tir·
ma de .contrato celebrado,. 001 4 de ou.'
tubro de 1956·, entre a . União Federal e
a Rádio Cultura de ArasotÚba •U_mltada.
O Congresso Nacional decreta: .

Mantém a ato ·do Tribunal de Contai
da União,· denegatórlo de reglltro a ttrmo de contrato de compra e venda, ce•
·lebrada, a01 .30 de d..embro de 1953,
entre a · União Federal e Ànna' Augulta
do Figueiredo.
O Congresso. Nacional

decr~ta:

Art. 1. - ~ mantido o ato, de 18 de
dezembro de 1956, do. Tribunal de Contas da
União, denegatório de registro a têrmo de contrato celebrado, aos 4 de outubro de 1956,
entre a União Federal e a 8_ádio Cultura de
Araçatuba Limitada, . para Jnstalação de uma
estação radiodifusora de ondas · tropicais em
Araçatuba, Estado de São Paulo.

Art. 1. - ~ mantido o· ato, de 26 de
fevereiro de 1954, do Tribunal .de Contas. da
União, denegatórlo de registro a têrmo de con·
trato de compra e venda do lote rural n.0 11 O
do Núcleo .Colonial São Bento, Munlciplo de
Nova lguaçu, Estado do .Rio. de Janeiro, que
outorga a Unléío Federal a Anna Augusta de
Figueiredo.

2. 0 - ~ste Decreto Legislativo entra·
ró em vigor na data de sua publicação, revo·
godas as disposições em contrário.

Art. 2. 0 - ~ste Decreto· Legislativo entra·
ró em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

0

Ârt.

0

- 182PARECER
lot0 448, DE 1965
·.·· .

~,o,

· Redasão final do Projeto de Decreto
Legl•lotlvo .n.". 148; de 1964 (n. 0 86-A,
de 1963, na Célia de . 'origeni)•.

'lo,Redasão .final. do Pr,.jeto .de.Decreto La·
: gl1lotlvo n. 0 136, do 1964. (n.0 77-A/63,
na Cél1a de, origem). ·

Relator: Sr. ·S.ba1tlão Archer · ·
A . Comissão. op(esento .o redo;ão final do
ProJeto de .Decreto Legislativo n.0 148, de
1.964 ,(n, 0 86-A/63, .no Coso de origem),. que
mantém a.ato do Tribunal de Contos do União,
denegotório de . registro .a têrmo ·de. contrato, de
5 de.: novembro' de 1953, .de ,revlgoro;ão de
aforamento. do· ter(.eno de. marinho que o União
Federal outorgou à .lmoblliórlo u A Pedro do
Lar S. A.". . . ;. .
,.
. Solo dos Sessões; ém' 6 de maio. de .1965. ··-.D'ix-HÜit Rolado, Presidente _:, S.ba1tlão Archer, Rel~tcir ::.:... .ioiaphát Marinho.

PARECER
449, DE 1965

Relator: Sr. S.baltlão Arch1r
A Comissão apresento o .redo;ão ,final· do
Projeto de Decreto.. Legislativo n. 0 136, dfll: ,.•
1964_.(n.CI 77~A/63,::na, Coso de :origem), que
mantém,() !!to do Tribun.ol de Contas da União,
denegatórlo de registro o .têrmo de escrituro .de
compra e .vendo de um ·Imóvel, .celebrado,. o..17
de .mar;o . de. 1~54, entre a ,União FederaL.e
Feliciano Miguel Abdalo,
. \·
,
1

:Sola dos Sessões, .em •.6 de maio .de 1965;
Rolado, .Presidente --,, Sebaltlão
Archer, Relatar,,..... J01aphot Marinho. , .... ,
~... Dix-Hult

ANEXO AO PARECER
N: 0 448; DE 1965

ANEXO. AO .PARECER
N.~. 449, de. :1965

Fo;o saber: que o Congresso .Nocional ·aprovou, ·nos têrmos do ort. 77, § ·· 1.0 , do Consti·

. Fa;o•Ji saber
que o Congresso Nocional apro: '
vou,
nos .têrmos do ort., I:,.
77,, .§. 1.''0 ,. da. Constl·
I
' ·'
·'
, ·

'

' (

'!

''

.

~

1

'

•i '''

1

'•

;

1

',

,

•

1

•

•

'

:, '

•·:

''

tuição Federal, e eu, •.•.•...•• -•• -~·-. ·•• ; •• , ,

tulção Federal, e eu, .....•.., .• ........ ~ • ,

Presidente do. Senado Federal, ·•promulgo o se·
guinte
DECRETO .LEGISLATIVO
N.ci ..
I DE 1965

Presidente do Senado Federal; promulgo o se·
gulnte ·
·
'.,I'

Mant'~ ~ato do Trlbun~l :de Contai da
União,. 41enlgatórlo de reg litro a: tirmo de
....;: contrato, de. 5 de novembro.de . •19S3, de
nvlgorasiio · de .afOramento do terreno de
:. ·.: •:· marinha que a Uinlãa: Federal outorgou à
. • · . ;lnloblll6rla "A.. Pedra. dei Lar S. A.".

'

,'. •.'

,,

.1.

'•

•.•• '.

,

I

,

'

,

. ,

,

DECR~.TO

LEGISL"}TIVO
N.~ . .......
I '
• DE 19.65

1

.. l:'

''

;

Mantém o ato do Tribunal de Conto1
da UniãOi di~eeatórlô de ·reelnro ao ter. • ino :cl~' tiCrltura' de comprá;, 0 1 venda de
uinl''lm'óvel; 1 êielibl1.cló;'a17 di,'' marco de
1
I::' 19S4; Intra 'ÍI Unliio :Fêd~ral e' Fillclano
· 'MIÍiuei:Abdála; . : ·· ' ,: · · ' ·

O Congresso Nocional decreto:
Art. 1.o ....:..· ~ mantido o ato, de 13 dé abril
de 1954, do Tribunal de• Contos do União/de·
negatório de registro· 'o têrmo de contrato, de
5• de novembro de 1953, de revlgoro;ão· de
ciforoinento. do terreno de marinho, · lote 737,
do ruo Visconde do. Rio Bronco n.0 769,' em
Niteról, Estado do Rio de Janeiro, que outorgo
a . União Federal à lmobillórlo "A Pedro do
Ler S. A.".
. Art. 2. 0 . - ~ste Decreto Legislativo entro·
ró em vigor no doto de suo publlco;ão, revo.
godos os disposições em contrário.

O Congresso· Nacional ·decreta:·

Ait: · 1,0 ._:.. ~ mantido o:' ato, de 1·4' de
maio de 1954~· do 'Tribunal .. ':de · Contas 'da
União; denegatórlo de registro· á têrmo de es"
crltura de .compra e venda de um hÍióvel si~
tuado·.no êó'rrego Jocutinga, Distrito de Santo
Ant6nio do Monhuoçu, Munlcfplo de Caratlri·
ga; Estado de Minas Gerais, que' outorgo o
União Federal o Feliciano Miguel Abdolo. ·
Art. ·2.0 - llste Decreto· Legislativo entroró em vigor no doto dé• suo publlco;ão, revogados os disposições em·. contrórlo,
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PARECER
N.o. 450, DE 1965
· · Redasão ·final ' do Projeto .de · Decreto
·'iLegialotlvo n. 0 ·149, de-·1964· (n,o '. : . •
87·AI 63, na •Ca10 de orltem).
Relator Sr. S.baatlão· Archer

..

·..

·,;

:,• A Comissão apresenta, a redação , final- .da
Projeto de·_,Decreto Legislativo .n. 0 149, de
1964 '(n. 0 -:87-A/63, na.Casa de origem), que
mantém. o ato do Tribunal ·de Contas da, União,.
denegatório de· registro a .,têrmo. de contrato
celebrado, aos ·13 de novembro de 1. 953, en~
tre• o, Departamento dos Correios, e .Te.légrafos
e o firmo Roui-Hirt.Sero; , ,, ,
. , _,_,
. Saia dos Sessões, em 6 de moia ... de ..1965.
7"" Dlx~Hult Roaaclo; Pr~sidente · __:_ S.baatlão
A~~IÍ~r, 'Relator;:, J.o~aphot Mari~ho: :. ,.,. ,

'. •''I

:

.

'

,

.

!

,

,

·· ··· Redasão· ··final do Projeto ·de -Decreto
·.Legialativô nl 137, de'·1964 (n,0 -- •• , .
78-A/63,- ila C:a·aa de orltem), ·
Relator: Sr. "Sebaítiãci Archlr ·' ··: '·' ·
• A Cdmissão apresenta a reda'Ção final/ do
Projeto de De~reto' Leglslativa ri.0 · 137, · d~
1964 (n, 0 78-A/ 63, na Casá de origem),
mantém o ato do Tribun'al de Contas da 'União~
denegatório ·.de registro a coi'itroto' celebrada,
ém31 de agôsto de i954, ~ntre a'Estrada de
Ferrei Tocantins· e a Companhia Brasileira' dê'
Motêrial FerrÔviélrio. · · '
· ' ·· · . ·
Sola das Sessões, em 6 de maio' 'de 1965.1
.;.;.;;;•· Dix-Huit Roaádo/ Presidente :::..._; Sebaatião
Archer; · Relator .2..:.. Joaaphat ·M~rlnho; ·

que

).!···.:/~':,

ANEXO AO PA_RECER
Nt 450, de 1965

,'\'·,'·.'··.·,.

'

'

. I'
i'
'

i
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ANEXO AO PARECER
N.0 451, de 1965.
'

'

Faço saber que .o Congresso Nacional apre·
vou, nos têimos do ~rt._77, § 1.0 , daConsti·
tuição Federal, e eu, ..... : ........ : • .• ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o se·.
·'
' · ·. . .
guinte
·· . . ' ,' ·

Faço saber que o Congresso Nacional apre·

vo~. nos têr;,;os do art. 77, § i .0 , da cônsti·
iUIÇõO ·F~derol~ e eu, • ·••• ~ ·~ .' ••· •· •.••••• .",
Presidente do Senado Federal, promulga a se·
'
·
. '.

.

.

;

g~inie

DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1965

DECRETO. LEGISLATIVO
. N.0 .. r. ·, DE 1965
'•-

i;
I

PARECER
0
N; 451, DE 1965

,: ;

Mantlim o ato do Tribunal ele Conto•
:' I ·.. da Unlãô/ile~~.citórlo ele reglatr~ 'a tirmo
'· . de contrato celebrcíllo; aOI 13: cll novem.;. bro ele 1953~ ·entre.'o DiJIOrtârillnto doa
·· · ·., 'Correio•' e'Telítrofiil e a':firma 'Raul Hlrt

·sera. ·\ . ,. . .

·:,.. ·: .. · ·

,·,, .•

T'·'i

r'•

O Congresso Nacional decreta:

p" .. ' Mantli.lii;to :do Trlliunal· ele' Cinto• ela
· Uniio, ·denlfiatõrici ·de reliiatro · a contrato
cilebradci> em 31 'de at61to cll' 1954,
'entre" a · Eatrada de Ferro Toc~ntinl e a
· Companhia · liôailelra de Material Ferra·
· viário, '· !·.·i
·' ' · ·
'

..

·, '

,,.

i

:·

'I
i

...

O Congresso Nacional decreta: ,

Art. 1.0 .:.:._ . ~ mantido ~ ~to, d~ 30 de de·
zembro de 1953, do Tribunal de Contas ·da
União, dênegatório de' registro a têrmo ' de
contraio celebrado; aos 13 'de novembro· de
1953; entre o Departamento-dos Carreias e Telégrafos e o firma Raul Hirt Sera, ·para construção de um prédio destinado à sede da Agên~
ela Postal-Telegráfico ·:ae "'ribogi, · no Estada
do Paraná.

--• Art. , 1.0 ~mantido o ato,·de·.26 de ou·
tubro de ·,1954, do Tribunal de Contas da
União, denega,tório de registro ,a contrato ceie·
bradl;l, em 31 de ogôsto de 1954, entre. a Es~
trada .de. ~erro Tocantins, sob a' administra·
ção da Fundação Brasil Central, e a Campo·
nhi~ Bràsileira de Material Ferroviário, paro
o aquisição · do. material necessário à constru·
ção de uma estruturo metálica.
Art. 2~ 0 ~ste Decreto Legislativo entra·
: Art. 2.0 este Decreta Legislativo entra·
ró
em
vigor
na
dota de sua publicação, revo·•
ró em vigor na data de sua publicação, revogados os disposições em contrário.
gadas as disposições em contrário.

I

I'

!
l
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PARECER
N. 453, DE 1965

PARECER
452, DE 1965

0

. Redação final do Projeta de Decreto
Legi1latlvo n.0 157, de 1964 (n.•
155-A/ 64, na Ca1a de origem),
Relator: Sr.

Seba1tlã~

.Ar.cher .. ·

Redação final do Projeta de Decreto
Legi1latlvo n.0 124, de 1964 (n, 0 40-A/
63, na Cala de origem),
Relatar: Sr. Seba1tlão Archer

A Comissão apresenta a . redação final do
Projeto de. Decreto Legislativo· n. 0 157, de
1964 (n. 0 155-A/64, na· Casade origem), que
mantém decisão do Tribunal ·de Cantas da
União, denegatória 'de registro a contrato ceie-'
brado, entre a SÍlperlntendê.ncla do. Ensino
Agrfcola e Veterinário do Ministério da Agricultura e Ana Maria de A~eredo Coutinho,
para. locação de imóvel.
Sala. das Sessões, e~ 6 de maio de 1965.
-'- Dbi-Huit Rolado, Presidente -· Seba1tlão
Archer, Reiátor - Jo1aphat Marinho.

A Comissão apresenta a· redação final do
Projeto de· Decreto Legislativo n. 0 124, de
1964 (n. 0 40-A/63, na Casa de origem!, que
mantém o ato do Tribunal de Contas da União,
denega tório de ·registro a têrmo de contrato
celebrado; aos 31 de dezembro de 1953, en·
tre ··o Gcivêrno do Território Federal do Rio
Branco e Joaquim Ferreira Lima.·
SOla das Sessões, em 6 de maio de 1965.
- ' Dix-Huit Ro1àdo, Presidente - Sebaetiio
Archer, Relator - Joaaphat Marinho;
ANEXO AO PARECER

ANEXO AO PARECER
N. 0 452, de 1965

N.0 453, de 1965

Faço saber que o. Congresso· Nacional aprovou, nos têrmos do art.
§ '1.0 , da Constl·
tuição -Federal; ·e eu; · ••.•.... ~ . ;· ..••.•. ,
Presidente' do Senado Federal, promulgo o
guinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 . .
, DE 1965

·n;

se-

Mantím. decleio ... da Tribunal, de Can•
tal da União, denegatórlo de regletro .a
contrata celebrado, em . 18 d~ fev.erelro
de 1954, .entre a Superlntendlncla do
En1lno Agrlcola e ,Veterlnírlo. do Mini•·
tírlo da Agricultura e Ana Maria de Ál:e•
redo Coutinho, para locação ·de Imóvel.
Art. ··1.0 ~ mantida a decisão, de 27
de julho de 1954, do Tribunal de Contas da
União, denegatórla de registro a contrato celebrado, em 18 de fevereiro de 1954, entre
Superintendência do Ensino Agrlcola e Vete·
rlnórlo do Ministério da Agricultura e Ana
Maria de Azereda Coutinho, para locação
do Imóvel situado na Praça das Andradas, n.0
38, na cidade de Barbocena, Estado de Minas
Gerais.
Art, 2. 0 ~ste Decreto Legislativo entra·
ró em vigor na doto de suo publicação, revogados as disposições em contrário.

a

Faço saber que o Congresso Nacional apro·
vou, nos têrmos do· art. 77, § 1.0 , da Constl·
tuição Federal, e eu, .. , , , ..... , . , , , , .. ,
Presidente do Seriàdo Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.0

,

DE 1965

Mantím o ato do .Tribunal de .Conta•
da União, denegatórlo de regi1tra a tArmo
de contrató celebrado, a01 31 de denm·
b..O d• 1t53, entre o Gavam~ da Terrl·
híri'o Federal do Rio Branco e Joaquim
Ferralra Uma.
·
O Congresso Nacion.al decreta:

.

Art. 1.0 ~ mantido o ato, de 23 de
março de 1954, do Tribunal de Contas da
União, denega tório de registro. a .tlirmo de can·
trato. celebrado, aos 31 de dezem!;ro de 1953,
entre'o Govêrno do Território::Federol do Rio
Brpnco e Joaquim Ferreira Lima, para o desempenho, na Divisão de Saúde, da função de
auxiliar de dentista.
Art. 2. 0 ~ste Decreto.:Legislotivo entrará
em vigor na data de suo publicação, revogadas
as disposições em contrário.:::.

185O ·SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamol:
Está finda a leitura do expediente.
Sôbre a mesa, projeta de lei que vai ser
lida.
~ lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 29, DE 1965
Eleva o valor da depósito prévio para
o fim da recurso na Justisa da Traba·
lho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ....,. O parágrafo único do artigo
899, do Decreta-l.el n. 0 5,452, de 1.0 de
maio de 1943, passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo Úllioo - Sendo a condenação de
valor até Cr$ .200.000 (duzentos mil r.ruzeiros), só será admitido recurso, inclusive o
extraordinário, mediante prévio depósito da
Importância respectiva. Transitada em julgado. a decisão recorrida, será ordenado a levantamento imediato da importância do depósito, em favor da parte vencedora.
Art, 2.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1965. B11arra Nato.
Justlficosão

1. Somos dos que defendem· a estabilidade
dos códigos, dos estatutos legais, coma a Consolidação das Leis da Trabalho, da Lei Orgânica da Previdência Social, do Estatuto da
Terra. Mas em tôrno dêsse zêlo pela unidade
e permanência temos, em circunstâncias de
exceção, que nos render à evidência. ·· Há,
nesta área de ressalva, um exemplo - o do
presente e simples projeto de lei.
2. Tornou-se Inexpressiva, como medida coercitiva e definidora de repercuss,ã; ··de condenações na Justiça do Trabalho, a exig"êncla
de a depósito prévia em dinheiro, para os
fins de recurso na mesma, quando o valor
da condenação seja até Cr$ 20 . 000 (vinte
mil cruzeiros). Qualquer reclamação saloriai
e suas comlnações acessórias passam de vinte

mil cruzeiros e, assim, não resta dúvida, é
cômodo a parte reclamada enfrentar os "precalços". da Justiça uma vez que, mesmo condenado, pode ir com seu recurso para a frente, sem ser obrigado a: nada depositar. E
note-se que o otual teta de vinte mil cruzeiros resultou de modificação majoradora do
ano de 1954, por intermédio da. l.ei número

2.244.

.

3. ~ evidente que urge atualizar, e o fazemos em lndice modesto, o valor da alçada.
Não há como esperar a discussão do anunciado projeto do nôvo Código do T rabo lho e,
se êle surgir durante o trâmite da presente
matéria, servirá esta como sugestão.
LEGISLAÇÃO CITADA
Decreto-Lei n.0 5.452, da 1.0 de
Maio da 1943
Art. 899
Parágrafo único - Sendo a condenação de
valor até Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros),
só será admitido recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da Importância respectiva. T ransltada em julgado
a decisão recorrida, será .ordenado o levantamento imediato da importância do depósito,
em favor da parte vencedora.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

O projeto lido vai às Comissões de Constl·
tuição e Justiça e de Legislação Social.
·
A Presidência recebeu mensagem do Sr,
Presidente da República,. encaminhando projeto
de lei para tramitação conjunta no Congresso
Nacional.
Para leitura dêsse documento e demais providências previstas no art. 1.0 da Resolução
do . Congresso Nacional, convoco os Senhores
Senadores para uma· sessão conjunta a realizar-se hoje, às 21 horas, sem prejuizo da ses·
são já marcada para as 21,30 horas, destinada à apreciação ·de vetos presidenciais.
·Acha-se presente o Sr. Eduardo Assmar,
suplente convocado para substituir o Sr. Senador Oscar Passos, durante a licen~a concedida a êsse nobre representante do Estado
do Acre. ·
Nos têrmos do art. 6. 0 , § 2, 0 do Rtlglmento
Interno, S. Ex. 0 passará a participar dos tro·

-186bolhas do Cosa, dispensado do compromisso
regimental, visto jó o ter prestado ao ensejo
de sua primeira .cónvocaçao ..
A primeira parte do. Expediente desta sessão é ·destinada à comemoração do primeiro
centenário · de nascimento de Miguel Couto,.
grande cientista brasileiro, conforme', requerimento aprovado pela .Casa.
·: .
Hó oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Adalberto
Sena.'

O SR. ADALBERTO SENA:
<U o 1111ulnte · dlticuno.l · . Senhci~ Presidente, Senhores S~nadcires, se,· na ~ltlina semana,
ao homenagear a 'memória· de Vital Brasil, beni
ressaltei o nosso dever. de c:ultuar. e de pôr na
mais larga evidência os vultos que sobrepalram como gi6rias 'âútêntic:as da nossa cultura
cientifica, mais raião tenho agora· para congratular-me com o Senado e, em particular
com o nobre Senador Vasconcelos Tôrres, par
haverem se associado, de' forfnc( tã~ expressiva, às comeinorciçõtis promovidas nos gra~des
c:entrcis intelect~ais do PCiis, ho 'c:ompletar-se
primeiro cer\te'nórlo 'Cio 'nascimento de Miguel Couto. . .
.
.
·.
·
· ~ que, Senhor Presidente,·· estamos· o reve~
renciar um honiem que' não s6' for;' rio 'consenso dos seus c:oritemperâneos; ci mais' alto
florão da' medic:hia I Clfniêa" ,e': do magistério
médico em nosso· Pais, como também nos deixou um , legado das mais nobres. e exemplares
virtudes.
Cabendo,me expressar,. nesta. homenagem, o
sentir .dos · meus ' companheiros. de · bancada,·
peço vénia para falar de Miguel Couto, reportando-me sobretudo àqueles rasgos de sua
atuação que móis de perto ac:ompanhel,· desde
os·· momentos em que tive a· suprema ventura
de conhecê-lo pessoalmente e de ser mais tarde;
um dos seus alunos, até o· fim daquela traJetório luminosa coni que · Irei traçar a última·
fase da sua· vida.
, ' Quando ·o conheci, ainda nos primórdios
. do meu curso, Miguel Couto já ascendera ao
pináculo da sua giárir.J, no ·campo da medi·
clna. Jó havia êle se notabilizado pelos originais estudos e conclusões sôbre a patogenia
da febre amarelo, um dos quais figurou ·na
Enciclopédia Nothnagel; )ó havia êlo conquis-

o

todo, · num concurso movimentado; o cátedra
de que se .não afastou até a sua marte, assim
como, po~ sagraÇão unânime, a p;esidêncio da
Academia Nocional de Medicina; jó havia êle
enriquecido a nossa literatura com numerosas
contribuições do melhor quilate• e ·produtos de
um tlrocinlo que primava pelo . exata . observa-.
ção dos fen6;rie~os '· m6rbl~osi, J6 ·éia · êle, em
sumo, .o mais conceituada médic:o do Pais,
exercendo .a clfnlca. dluturnamente, e .até altas
horas;: num, cons~ltórlo . apinhado de. clientes
de tOdas as procedências.
A admiração por êsse homem, assim empolgava o meU 'cor~çêio de ' adolescente e la
crescendo à medida que se ouvia, '·rios :lcires
e nas ·ruas, referências às. suas •virtudes e às
suas origens;
Miguel Couto, na sua profissão era · emi·
néntemente · sacerdotal. · Ainda ·atendia ··com· o
mesmo cuidado, o mesmo carinho , e o . mesmo
amor,' aos que presenciaram os primeiros dias
da sua vida profissional· de simples médico de
bairro a subir. montanhas, onde só ·a miséria
habitava. · Continuava a ·tratar dessa mesma·
gente e a c:onservar por aquêle pedaço · da
cidade do Rio de Janeiro, onde apareceu como
estudante e' começou como médico, 'a'· veneração que· se tem pelo berço natal. ,
Ainda mais: era êsse homem éapaz de ·com~
por o seu pensamento ciéntffic:o é a sua sabedoria, na forma mais escarrelta. ·Fornecido dá
mais severa educação cióssica, era, escrevendo, um mestre do estilo, ~. quando nas falava,
tinham as' SÚCIS lições; •' a simplic:idade'
"a
graça natural das.colsas.desestudadas; e a fOr•
ça. persuasiva que· convencia ·por .. si mesmo;''·
E não ·.se eiccetuando à regra de qúe, em :todo
grande médico,· estará·' um homem de·, letras,
é 'que,. por·êsse· duplo .merecimento, velo. a assentar-se, com ·a· mais alta dignidade, na Aéa•
demla Brasileira de •Letras' aa lado de. outros
grandes nomes nacionais. . "·,
·Tal .era, . naqueles. tempos, a visão em que
se alcandorava .no meu espirita, e nos de todos
os da minha geração, essa ).igura slngula~. · :,
Mas; . Senhor. Presidente, ;~~i tlnhamos diante de nós uma personalldadé· e uma carreira
profissional assim tão plenamente . jó realiza·
das, se nada mais seria preCiso acrescentarlho para que ·essa vida ]ó tivesse atingido a

e

- 187plenitude do seu coroamento, a verdade é que
Miguel . Couto veio :a, exceder-se a si· mesmo,
revelando,, na·continuação dos seus .estudos. e
preocupações, uma nova e empolgante facêta
da sua alma de apóstolo.
Como em nenhum ,dos n~s~os mestres, estuciva:lhe no peltô 'Cl' chama do pat~lotlsmo.
,41 •,,1
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O Sr, Pedro Ludovico:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

'•-

1.,.

O SR. ADALBERTO SENA:
Com multo prazer.
:.•:.

•,

.~

':.

· .• i.

Sr, .Pedro ,Ludovico:

' ! ''!

'Esta' homenagem· que se 'presta· a Miguel
Coúto é multo, justa. Fui. um dos· seus alunos.
Durante seis anos de Faculdade de.Mediclna
do· Rio. de Janeiro; na' praia de Santa Luzia,
assisti .a· vórias de•,suas aulas de ·CIInlca· Mé~
dica, à: cabeceira· dos doentes. Havia, naquele
tempo, dois Mlguéls: Miguel Couta e Miguel
Pereira. Ambos cultos, ,ambas Inteligentes e
ambos profundos eni màtéria de 'clinica médica. Mlgu~l, Couto, , sereno, conhec~dor ex~
traordinório .de todos os ' assuntos que se reiàclonavom com a matérici, e Mh~uel Per~i~a,
arrebótaélô, fulgurante, também' mestre n~téi~
vel. na ,cadeirà sôbre que versava .. ~osso fazer
u~•• jufzc;>, exato.,,~~' Professor I Mig~el .. ~outo;
porque com ~·êle convivi .na sua enfermaria. ~I e
· honrava a. medicina brasileira. Mereceu· o juízo que élêi~ se fêz, qua~do vivo, e que 'dêle
se faz,. depois de morto.
•,; I
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~DALBERT()

SENA:·.

,Incorporo, com ·multo satisfação, o ·,Ilustra·
tivo· aparte, que me acaba, .de. ,dar ,o 110bre
colega,',,
oo.i·, :I.,•, ' .. ~.:•1,',' I'

(Retomando a leitura.)

•.'

'"

E foi justamente. a Inspiração ,patriótica que
Impulsionou êsse ho~em, que era to~o doçura
a, Inopinadamente, lariçaNe,. com a· Intrepidez .de um lutador convicto~ ria~.arena :em
que se pugnava pela solução de.. s~rlos problemas da vida nocional. O apóstolo do me·
diclna transforma-se,' 'cios nossos ólhos extasiados,· num paladino de grandes causas, Move-lhe o· coração os erros e os descasos dos
nossos governantes, em face da penúria e dà
Incultura das populações brasileiras; e obser..

vendo, estudando e conjecturando indica, como remédio único e insubstltufvel, o educação
pop1.1lar .. "NO BRASIL, escreveu êle, lntltYiando o último dos se~ trabalhos. escritos, · Só
HÁ UM PROBLEMA NACIONAL:. A EDUCAÇÃO DO ,POVO." E ta,;,anha é a s~a convicção dessâ verd~de; t~manho o· seu Ínte;êsse
pÓr vê-la. concretizada' s~m delongas, que pà$so a propugnar· pela ·criaÇão i'mêdiatà · de · um
ministério, dedicado , exclusivamente· aos ' as:
suntos de •educação e saúde pública;·

é

~ também essa' Inspiração patriótica que o
leva, ~em embargo das suas relutéincias fntrmas, a.' ingressar em ativldades politicas, anuindo às solicitações· dos amigos para, condi~
datando-se a uma· cadeira de deputado, na
Constituinte. de .1934,, ceder do: seu amor .à.
medicina e, par, instantes, a. féirça do seu .conselho, 'na momento histórico. em que o Brasil
se empenhava em reformar os. se1.1s costumes
políticos.
· ·.
.
.

O Sr. Aloy1io de CarvaHio: ,
' Permite V. Ex.a um aparte? '

.. OSR• .ADALBERTO SENA:
.Com prazer.

· O Sro Aloy1io de CarvaHio:
Migue.l Couto morreu como deputado ·à
Constituinte, em J.93.4. J:-lão · péide, . por isso,
assinar a Constituição que foi votada em 16
de julho daquele ano.
: Sua atucição no Cónstftylnte fel notabllfssima: Voltado· para os problemas sociais e polfticos do .Brasil,· tev,e uma decisiva Influência
no aprovação de várias disposições e:capftulos
da Constituição. Foi 1.1m combatente veemente
e sincero ein t6rrio d~ problema· da Imigração
brasileira. e, entre as suas atitudes politicas,
1.1ma .ficou· memoróvel: a Constlt1.1inte tinha, de
manifestar ..s6bre a p,ossibllldade ou lmpossi,Pf·
lidade de. eleição,' para os governos estad~als,
dôs Interventores federais. ·Foi uma grande
l1.1ta que se travou naq1.1ela assembléia; .fazendo q1.1estão as representações estaduais que tod~s os Interventores pudessem candidatar-se.
Miguel Couto votou contra e, quando morto, o
Professor Fernandes 'de Magalhães proferiu na
Assembléia Constituinte o seu necrológio nu-
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- 188ma das orações de molar eloqüêncla que )é
terão sido ouvidos no Brasil e de tanta maior
eloqüência quanto espontânea, porque soube
da morte de Miguel Couto quando subia
no elevador que conduzia ao recinto. O
Professor Fernando: 'de Magalhães teve ocasiSo de acentuar qu~, naquel~ votação, Miguel Couto tinha colocado, ·acima dos· seus
lnterêsses partidários, os ·lnterêsses brasileiros. Tinha . sido, . em vez de .·um homem
de partido, ~m brasileiro que julgava. acertado, naquele l.nstante,_ negar aos Interventores federais. a passibilidade de se elegerem
governadores. Era, realmente, a .. êste ·homem
que o Brasil deve não sé. os maiores serviços
no setor da medicina, mos também o serviço
politico, em que não p6de continuar, parque
a morte o . surpreendeu então. Era eu constituinte em 1934. Apreciei muito esta atuação notável de Miguel Couto e o destino me
reservou, passo dizer, o privilégio de acom1
panhar o eSquife dêsse. homem extraordinário
até a sua última morada no cemitério de Sõo
João Batista, nu~ corteja em que, a pé,. da
Praia de Batafogo até à necrópole, se representavam tâdas as classes sociais da então Capital do Pais.

O SR. ADALBERTO SINA;
~ com prazer que verifico haver o nobre

Senador Aloysio de Carvalho se antecipado para ressaltar, de maneira tão incisiva, aspecto
da vida de Miguel Cauto, que também focalizo
neste discurso.

"

Como a obra médica de Miguel Couto é conhecida sobejamente, preferi trazer para êste
Plenário aspectos da sua· vida que tive, como
cidadão, o ensejo feliz de acompanhar e, sobretudo, de admirar.
(Lendo.)

A Idéia consubstanciada naquele opúsculo
não lhe sal das preocupações, nesse oportunidade de poder servi-lo, patriótica e desinteres·
sadomente.

Conta-se, a propósito, que jé havia redl·
gido, antes de 1930, o projeto da criação do
Ministério, mais ou menos nestes têrmos:
"Àrt. 1.0 Fica criado o Ministério da
Educação e Saúde Pública.

Art. 2. 0 - Não poderá ser nomeado MInistro da Educação e Saúde. Pública o
Dr. Miguel Couto.
Revogam-se as
Art. 3.0 em contrérioo'' . ·

disposições

Eleito deputado, pelo Distrito Federal e pe,
lo Estada do Rio de Janeiro, optou pela· repre·
sentação dêste último. E, a despeito da . varie·
dade das questões que ali Inflamavam os 6nl·
mas ·e · conduziam . as atenções públicas . em
múltiplas. dlreções, Miguel Couto soube man·
ter, no exerci cio do seu mandato, · Invariável
fidelidade e exclusividade em pertinaz pre·
gação cívica.
Atestam-no, da maneira mais eloqüente, os
Anais da· Constituinte. Afora ·uma ou outra
intervenção nos debates, o que assinala a pas·
sagem de Miguel Couto, pelo Poder Legisla·
tive, são aquelas duas orações em que tratou,
num. dos problemas da lmlgraçSo, em face 'dos
lnterêsses nacionais e da preservação da raça
e, outra, de munir os responsÓvels pela edu·
cação, dos recursos. necessários . a . difundi-la,
na extensão· em que êle ·a projetava e so·
nhava.
Se não me estou demasiadamente alongan·
do, permitam-me os ilustres colegas· aqui re·
.tratar êsse último ângulo, sua atuação atra·
vés de suas próprias palavras. El-ias. como se
pronunciou Miguel Couto na sessão de 29 de
maio de 1934:. ·

O Sr. Aloyalo de Carvalho: ·
Permite V. Ex, 0 outro aparte?

O SR. ADALBERTO SENA:
Com prazer.

'

:

~'

O Sr. Aloyaio de Corvo lho:
V. Ex. 0 citou a data de 29. de maio, portan·
to menos de quinze dias de~ols de haver pro·
ferido êsse discurso estava mcrto, pois morreu
em 6 de junho. 1
'
.

- 189O SR. ADALBERTO SE~A:
Mas, teve ainda a oportllnidade, a que V.
Ex. 0 se referiu, de dizer "não", no capítulo
referente à Inelegibilidade. Faço questão de
ler esta página, que retrata os desalentos de
Miguel Couto, desalentas· que traduziam certo
pessimismo. Contudo, a posteridade se Incumbiu de desfazê-lo.
(Lendo.)

"O SR. MIGUEL COUTO:
Sr. Presidente, não vim discutir nenhuma
emenda, mas justificar-me perante alguém que não sei se existe: o passivei leitor de um trabalho meu, que, aliás, distribui por todos os Srs. Constituintes. ~sse
trabalho intitula-se: ~o Broall 16 há um
Problema ~aclonal A Educasão do
Povo. Nêle, eu Insisto: "20% é a percentagem mínima que dos dinheiros que
o peva entrega aa Govêrno para as serviços públicos lhe deve reverter em cultura". Mais adiante diga a mesma coisa:
". . • porque, se 20% representa o minimo que das dinheiros o povo entrega ao
Tesouro em Impostos ••• "
Na minha pregação por todo o Brasil, em
diversos Estados, São Paulo, Ria Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Bahla, eu costumava dizer que pedia ao Deus misericordioso nos desse uma revolução para subverter tudo quanto se tem feito .em matéria de Instrução em· nossa terra. E vela
a revolução. Eu não podia ficar quieto.
Tinha de aproveitá-la. A ocasião só .tem
cabelo na fronte, comoaa fronte, de Phaedro, e no occipital nenhum, nudo occl
pltlo. Quem a pegar pelas farripas dianteiras tem-na segura: mas, pelo toutiço
glabro, nem Hércules; nec ~e'iéulea, diz;
Phaedro.
Dirá o meu único leitor, êsse que estou
Imaginando que talvez exista no Brasil:
mas, o Dr. Miguel Couto deixou passar a
ocasião, podia segurá-la pela frente: dei·
xou-a passar; agora, nunca mais.

Quero assegurar que tudo fiz; nas minhas primeiras emendas ao anteprojeto,
lá está:
"20% das receitas. da União, dos Estados e dos Municl pios serão, é:ompulsõriamente, destinados à educação e à saúde
do povo."
Quando a Subcomissão apr~sentou ·o seu
trabalho, repeti a minha resposta:
"A União, as Estados e os Munlclplos
aplicarão, pelo menos, 20% das suas receitas à educação e à assistência, sobretudo da inflincia."

A

Borges de Medeiros, então presidente
do Rio Grande, também dizia eu que a
Govêrno devia, no minimo, dedicar 20%
da receita à educação do povo. Agora,
não aparecem êsses 20% que eu pedi e
ficaram reduzidos a 1O%, alegando-se
que a Tesouro não comparta tão grandes
despesas. Aceitei a justificativa, einbora
se trate da educação do povo, Isto é,
dum mais alto valor que se levanta.

Preciso explicar, Sr. Presidente, que desta
Mesa, onde V. Ex. 0 se senta, hó dois
anos, quando, no VI Congresso de Educação, fui escolhido para proferir o dls·
curso Inaugural, reafirmei a mesmo conceito. O tema era: Aa grande• dlretrl1ea
do enalno popular no Braall. Fiquei surprêso com êsse enunciado. ·Era a primeira
vez que se cogitava do problema.
De fato, em um século, depois de 60 anos
de monarquia e .de 40 de República, jamais se tinha cuidado, em nossa terra,
senão de fazer o escol, as ·elites, os doutôres, os bacharéis, que não têm o que
comer, e nem têm onde dormir .. As repor·
tições públicas hão de se fazer de borracha para contê-los •.•
E sustentei como um refrão, como um ve·
lho e_stribllho, que as grandes dlretrlzes
da instrução popular, no Brasil, são: ru·
mo aos campos e Incumbência à União
dessa mlssõo,

r,. .
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- 190O Brasil pode ser representado por uma
esfera completamente ôca·· e· apenas com
uns laivos de civilização na sua .periferia
- as capitais e .as cidades principais; o
mais tudo, sertão e ignorância absoluta.
,
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.. Ora, a l'(laior riqueza de uma Nação é o
homem, o seu sangue, os seus músculos,
o seu cérebro. E se êsse .homem uma na·
çCÍo .não.·~
merece
.pela.'
s~, ' Incultura,
ela
,
. •
..
.. I·"
•' . .
,
estó, fatalmente, destinada à rufna, des·
tina'da à' destruição. Daquelas ·mi~úsculas
· ilhas Cio _Atlântico os' lnglês~s extrarram a
·.. '·· ',t:
Grã~Bretánha ..
Ora, eu pedia os 20% . porque acho que
o \Estad~:
~tem
duo~ d~~pesas sagradas:
'
,.
I~
'
. a. defesa na~ lona I e a educação e assis·
·. ·tênC:ia
~o Povo. Tàdas ~s outras hSo de
.
. se canier
dentro
se" e~lstlrem.
.
. dás' .sobreis,
'
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Assim pensando, apresentei as emendas,
. que não IÇ~gra,ram ,ser recebidas. .Inclino·
.me dia11te. da, opinião .dos meus colegas;
mas ·' .tinha .. a obrigação
de .vir
salientar,
: '
. .
. .
' ' ..
aqui,.,(JUe .não dormi, que. cuidei ,do as·
sunto,
que
.tâda. .a, minha
pregação
não
·.
,.
' . I.
'
'
. foi esquecida:

Agora, fêz-se. uma Revolução, outros recursos foram lembrados.
, . A União, portanto, deve fazer o . ensino
primório: E· onde ,'hó. de fa~ê-lo? ~a, cros. ta. desta esfera, na crosta ~a .civilização,
. cinde .os .Estados jó, têm .'feito,· nas suas
cidades. principais, cidadelas, vilas e . '
voados? Não. Deve fazê-lo no sertão, on.de nunca foi tentado. E, · se nC:Ío ·o fl~er
agora, nunca seró feito. Hoje OU·, nunca;
Isto é, o Brasil, depois de um século de
existência, terri' i3% '· Cie dnalfabetôs; daqui . a um século teró 80 milhões de habit~ntes e, ainda,. 73% de analfabetos,
· . Seró sempre a mesma preocupação, de fa.
zer. o doutor,. o bacharel, de. fazer ~ elite
e
Óba~donanci~
. o...escol,
,. ,. :
,·
..o povo ·'.à. lncultura.
'i'' ;

..

Uma
. nação ' vale pela' ' cultura do seu
'
'

'

'

povo.,
,.
'·'
'

',

'

···. ·. ~... :

.'.

•.,1

Poderia comparar. o Brasil,. que. possui 40
milhões de.llabitantes,.com qualquer pafs
dÓ E~ropa; . de Igual. papul'ação; col'(lparó·
lo, por e~emplo, com a "I= rança ou a ltó· lia; ·ambos· com cêrca de 40 milhões, e
com
Alemanha, . que tem 66 milhões,
pora·'.perguntar: ·valeró• o Brasil· ·a ··França
ou a, ltólia,". ou: valeró dois terços da Alemanha? Não o farei, entretanto. L.imltar. me-el a comparó-lo às nações da América
. do Sul, .com. um centenório, como nós ou·
tros, de independência, etc. Os Estados
Unidos t~m 120 milhões ·de habitantes e
o Brasil,·. 40 milhões. Pergunto: o Brasil
vale um têrço dos Estados Unidos?

.. I "

•

,

·.-

'

'

'•,.

;

'.

('('

'

'a·

Compararei o Brasil com a RepÓblica Argentina, com os seus 1O milhÕes de habi·
tentes. O Brasil vale· o República Argen·
tina? Qual a diferença? L.ó hó 7% de
analfabetos: aqui hó 73%.
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,C:ontra isso é. que me. venho. bate~do.
Sr.. Presidente,,, não cheguei· a .Pedir des. toque da min~a . emenda .. Se . pedisse,
. bem sei a .sorte 'que .CI aguardaria ..

Ap~nas ju~tifi~d-me p~ra~t~

'

,.

'

~o lelto.r 'presumfvel.

··
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Continuo a pensar assim: se a União
não · tomar, coiTipui~orla;,ente, ·conta do
ensino primório, no' sertão; onde . existem quatro ·quintos ·de 'população escolar analfabeta - disseminadas na: den, . · sidade de, .um aluno poro. três· qullôme. tros. quadrados,. .e .. onde .não pode, por. , . ,, .tanto,. ir•..' professar. à. casa de .cada aluno ~. se· a . União não: .fizer Isso, e · se
·não ,., se' lancharem os marcos · da sua
competência, . ficaremos .. sempre. no: ban." co de .honra na lista.,das nações· Incultas.
Era o. que ,tinha . a dizer." ,(Multo bem!
Multo bem! P~lm~~:l ·.· .· . .• . "
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Mas, Senhores Senadores, apesar de par-

ticuia~mente ' restrita.·. ao. exame e .à . defesa
,
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dêsses pontos de yista, para êie fundament~ls, ,patriotismo de Migu~l Couto ainda haveria; ali, de patenteaNe em .. dois grandes
rasgos, ungidos, por sinal, da mais ocendrada convicção democrótlca. Foi · êle um dos
destacados propugnadores do limitação dos
podêres do Executivo na dêcretação do estado de sítio e, misse. sentido, chegou a apresentar uma emenda ,que multo. o dignifica.

o

~
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- 191Foi êle, finalmente, um dos figurantes daquela minoria. que se opôs, ao discutir-se 0
capitulo referente às Inelegibilidades, a. que
se permitisse. a eleição para os postos que
ocupavam, do . então Chefe do Executivo Federal ' e os ·Interventores federais nos Estados. ::~ realmente para surpreender. como
aquêle homem, que era todo. cordial e modesto, e que, como disse Fernando . Magali:lães, passou .tõda a sua, existência a dizer
sim .a .todo mundo, com .sacriflcio e . .dedicação..., então .. se levantasse, lmpávid~, da sua
cadeira·: para . solenemente.. dizer. não. Di r-seia. que o médico, que par longos anos soubera viver socerdotolmente, estivesse .. fadado
como cidadão, "a,·. mais do.,que .. tud~,' morre;
patriàticamente~'.
, ~ ....
Senhores· Senadores,·
· Ao festejar o jubileu de Miguel Couio; um
dos seuS' ·mais ~ntigos dlsdpuios .:...:. Aloysio
de tástro ·-:--- ao' estimar a glória. literária dá
~bra do mestre, em comparação com a s~a
glória rrié~ficà, chegou a dizer-rios que, se as
duas 'glórias puderam nêle juntar:seI cabe à
posteridade decidir qual a maior. A posteri~
darJe,. todavia, não' haverá;· ·'como tudo co~
meça' a" indicar; de equiparar essas duas glórias.' o' mais' certô, o mais razoável seiá aferir, pela grandeza da sua olíra' cientifica e
humanitÓria; "à' da sua não rnenos admirável
cituação ·'patriótica; Se umà representa · a tradição inspiradora, isto é, um ·ponto. ·culminante· da 'história da nossa medicina, a. outra é
o impulso que 'o imprime, no futuro, a fõrça incoerdvel das grandes idéias salvadoras·.
.·, •
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De' 'fato, a idéia que·. prenuncia a salvação
acabou por li1screver-se na Constituição e
por ampliar-se numa lei 'complementar das
dlr~trizes e bases· da ·educação.··
.. Ciência, nobreza e patriotismo ~is,' Senhores Senadores, a tríade de valôres que sintetiza. e5sa vida preciosa eis; em suma, o complexo e magnifico modêlo que, qtr~vés des·
sa,s .comemorações; 'estamos oferecendo à's novas gerclçõ~s brasileiras. (Muito bem! Pai·
moa. O orador é cumprimentado.)
. O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Tem a palavra o orador seguinte, inscrito
para folar nesta homenagem que a Casa pres-

ta à memória de Miguel Couto, o nobre Sena·dor Edmundo Levi.
Não está presente.
Tem 'a· palavra o Sr. Senador Vasconcelos
Tôrres.
Não estó presente.
.,Tem a

paiavr~ o Sr. Senador Beierra Neto.

O SR. BEZERRA NETO:
Desisto da palavra; Sr. 'Presidente.
O SR. PRESIDENTE !Guida Mondinl:
· Tem a Palavra o Sr. Senador Eurico· Rezende.
O. SR •. EURICO REZENDE:,
· !Sem revlaio do orador.) · Sr. Presidente e
Srs .. Senadores; o culto cívico · aos vultos de
nosso passado, sôbre significar a sinceridade
de homenagens·da Pátria agradecida, se constitui e : se erige; também, . na outorga. de
exemplos nobilitantes e no oferecimento . de
estímulos e incentivos às novas gerações que
surgem e que marcham para as dias incertos
do amanhã. E, na paisagem das efemérides
que povoam a sensibilidade dêste jovem Pais,
longe de qualquer dúvida está e se: situa,·. de
modo profundo e alto, o centenário de nascimento de Miguel Couto.
Acabamos de verificar, pela exaltação ·feita
rias colunas da Imprensa, nas imagens da televisão; nas vozes .do rádio aqui, através dos
pronunciamentos dos eminentes Senadores
Aãalberto Sena, Pedro Ludovico e Aloyslo de
Carvalho; que o exemplo e a glória, o valor
e a ·cultura, a benemerência social e o amor
ao Brasil, que enfermaram e dinamizaram a
personalidade. do vulto centenário, ainda , continuam e · continuarão a vencer a poeira dos
tempos, sensibilizando, de modo.·atuante. ·e
perene, impostergável e necessàrlamente, ·todos os caminhos, todos os· roteiros pelos quais
desenvolvemos esfôrço em busca do amanhã
do.s nossos dias e das nossas recompensas.

e

Entendemos, Sr. Presidente, que a carreira
vitoriosa de Miguel Couto Iniciou-se da glória
decorrente da circunstôncla de, tendo sido
aluno da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, alguns anos 'depois passou a ser Pro. fessor dêsse mesmo e tradicional estabelecimenta de ensino superior, que, na seqüênda
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- 192dos anos ofereceu aplaudidas sofras de ol unos e de cientistas que se espalharam pela
portentosa geografia do Brasil, não apenas no
prestação do serviço médico mas também e
principalmente no altiplano da vida público e
na pesquisa dos nossos fatos, fenômenos e en.fermidades sociais, procurando poro êles os
soluções adequadas. Nesse elenco, avulta, longe de qualquer contestação, a vida de Miguel
Couto e, notodamente, o sua obro está ligoda a uma das fases decisivos da nacionalidade.
Verificamos, Sr. Presidente, pelo depoimento trazido ao substancioso e emocionante
discurso do ilustre. Senador Adalberto Seno,
pelo .oportuna Intervenção do nobre Senador
Aloysio de Carvalho, que MigueL Couto, . na
Constituinte Brasileira, foi um vulto de vanguarda, pela coerência dos suas atitudes, pela valor das suas convicções, e se. constituiu
naquela liderança admirável que fecundou e
dignificou os trabalhos e as tarefas do elabo·
ração co!'lstltuclonol brasileira.
E vejo também, ·Sr. Presidente, o quanto
de emoção está a lmantar o coração, a recor·
dação e o saudade de muitos dos seus alunos,
dentre os quais temos, nesta Casa, os Sena·
dores Pedro Ludovico e Adalberto Sena, cujos
testemunhos, por serem autênticos, se~em
para formar e esclarecer a imensa área da
história do Brasil . entregue ao valor e à
cultura de Miguel Couto.
Devemos, então, louvar aq.uêle destino e
aquela obra nos seus variados ângulos e setores. De um lado, o Professor ilustre e emé·
rito, que soube, pelo conselho e pelo cultura,
orientar uma equipe admirável de alunos que,
mais tarde, mergulharia nos oficinas da me·
diclno, procurando, com sau esfõrço, naquela
época de tantos socrlficlos, pela ausência e
precariedade de recursos técnicos, solucionar,
não apenas na seu coráter cientifico, mos
também no sua natureza· social, os problemas
do povo brasileiro.
Adquirido o suo projeção, atingido o colina
iluminado da sua glória, Miguel Couto não
descansou na vaidade, não se escondeu atrás
do biombo do orgulho: Manteve-se fiel ao po·
vo, conduzindo-se com aquela mesma slmplici- ·
dode com que, no seu consultório, recebia os

menos afortunados da riqueza material; e
percorrendo e subindo os mesmos morros ou
descendo. também os mesmos mangues e os
mesmos pantanais do Rio de Janeiro, que êle
tanto amou, exercitando o sacerdócio do medicino, numa lição admirável de filantropia,
nos Impulsos da · solidariedade humana que
marcaram e caracterizaram a sua vida, do
prlncl pio ao fim.
Na politico, sobressaiu-se. No medicina clinica, como ·acentuou o Senador· Adalberto Sena, Miguel Cauto se ·glorificou definitivamente, e no medicina democratizada, no contacto
com o povo, êle deu e ofereceu ao Brasil um
dos mais belos exemplos de simplicidade e,
par Isso mesmo, ingressou na gratidão do Pátrio. No erudição e na cultura,· as· enciclopédias brasileiras e Internacionais registram um
acervo admirável de obras, dentre as quais a
nossa pesquisa recrutou: "Da Etiologia Parasitária em Relação às Moléstias Infecciosas",
"Da Gangrena na Febre Amarela", "Dos Espasmos nas Afecções étos Centros Nervosos",
"O Pneumogástrico na lnfluenzo", obras que
no opinião dos luminares da Ciêndcí Médica
fomo do
brasileira ]Ústlflcam o conceito e
vulto, cujo primeiro centenário de nascimento comemoramos, neste instante, através da
palavra dos representantes do povo.
Assim, Sr.· Presidente, em nome, do União
Democrático Nacional, associo-me ao fervor,
à sinceridade das homenagens que o Brasil e
a ciência continental rendem àquele que escreveu, pela suo dedicação, pela sua cultura e,
principalmente, pelo seu espirita público e devotamento aos problemas sociais dêste Pois,
uma das páginas que sensibilizaram as gerações do época e que figuram e· figurarão nos
anais do vida brasileira como exemplos nõo
apenas dignos de serem citados, mos, sobretu·
do, dignos de serem Imitados.
•
Com estas palavras, Sr. Presidente, a União
Democrático
Nocional
coloca"se
espirltualmen.
.
, •• r;,
te genuflexa
diante do túmulo·,de Miguel .Cou·
.
to, e sôbre o sua memória .despetala as flô·
res do sua recordação, da su'a,.saudade,
do sua
,,
exaltação clvlca e patriótica. E, neste gesto espontóneo e de raro formosura moral, endereçamos à familio' ·ele MigJekCouto, à suo des·
~endêncio llustr~ aqui representado no figura
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- 193do seu ilustre filho,, o Senador Miguel Couto, tão a reclamar a grande realização do Goo testemunho do nosso aprêço e da nossa ve- . vêrno do Brasil, no sentido em que foram proneração. (Multo bem! Multo bem! Palmoa)
feridas. São as seguintes:

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondinl:
Tem a palavra o nobre Senador Cattete Pinheiro, paro falar- em nome do Bloco Parlamentar Independente.

O SR. CATTETE PINHEIRO:

(Sem revlaiío do orador.) Sr. Presidente,. Srs,
Senadores, o Bloco Parlamentar Independente,
por meu Intermédio, associa-se ·às homenagens
no momento prestadas ·ao grande médico e
patriota Miguel .Couto.

(Lendo.)
"Sr. Presidente, ainda não penetrou bem
em tôdas as ccinsciênclas, e. se torna necessórlo repetir, monotonamente, a cada
hora, que a primeira riqueza de uma nação é o homem, o seu sorigue, o seu cérebro, os seus músculos, e que ela. estó
fatalmente condenada à decadência e ao
desaparecimento,. quaisquer que sejam
os. tesouros naturais que encerre, quando. os homens que a habitem não a me~
reçam."

Até parece que Deus, neste momento, fazendo com que esta homenagem fôsse tão singela, fôsse tão humilde, quis destacar justaEsl·as. palavras, Sr.. Presidente, continuam
mente duas. caracteristicas da personalidade tão atuals! Vemos que o Brasil se orgulha de
de Miguel Couto: s~;~a bondade ,e sua humil- ter co~struí do, a mais moderna capital do
dade.
mundo.' Entretanto, se olharmos ao redor desOs oradores que se manifestaram, nesta ses- ta Brasilia, o que veremos? O brasileiro abansão, jó realçaram o~ grandes méritos de Mi- donado; o brasileiro doente; o brasileiro viguel Couio que, como médico, foi, realmente,
vendo como nas terras de onde velo, tendo-as
um santo, homem cujo bondade não teve li- deixado e atraido que foi pela grande ilusão
mites, homeni 'que fêz da medicina aquilo que de Brasilia.
ela tem de ser e deveria ser sempre: o InsAssim, através desta simples homenagem,
trumento para o bem, o instrumento para serna humildade das palavras que pronuncio, tevir ao semelhante, cio qual o médico é cha- nho a honra de Interpretar o pensámento dos
mado ·a ·atender.
'
Ilustres compànhelros que comigo formam,
E, n'uma hora em que vemos que a própria nesta Casa, a Bloco Parlamentar IndependenMedicina vai esquecendo, e até certo ponto te. Ao repetir aqui os conceitos de Miguel
negando, a sua obrigação de sacerdócio Couto, quis significar os reais anseios da' póporque, qua~ta vez vemos o pobre, o .humil- trio brasileira, que continuam os mesmos. Que
de, o pórla abandonado sem aquela assistência
nossos governos cuidem do homem brasileiro
reclamad~ por Miguel Cauto para todos os bra- assim como o fizeram grandes homens, entre
silelr~s - , não é demais que o Senado da Re- os quais Miguel .Couto.
pública chàme à atenção da nacionalidade paEra o que tinha que dizer. (Mui!G bem! Pol•
ra aquêles valôres humanos que, coma Miguel
mal. O orador é cumprimentado.) .
Couto, nasceram, viveram, lutaram, trabalhaO SR. PRESIDENTE (Guldo Mondinl:
ram, acima de tudo, para servir à Pótrla e,
portanto, ao homem' brasileiro.
A Mesa participa dos homenagens prestaA vida poli tlca de Miguel Couto, todos sa- dos, pelo Plenórl.o, ao insigne cientista Mlgual
bemos, foi, na realidade, mero éplspdio em ·Couto, na· efeméride do primeiro centenário
sua existência de cientista e de médico.
do seu nascimento.
Miguel Couto honrou a sua pótrla. Por Isso
Justamente neste momento, quero trazer
mesmo,· constitui brilhante póglnQ de nossa
para esta Casa, a fim de que ecoem por toHistória. Cem anos após seu nQsclmento, esdo o Pais e sejam ouvidas, principalmente, peta Casa do Congresso Nocional foz sentir, atralos governantes do Brasil, palavras de Miguel
vés desta homenagem, que oquêles que ·realCouto que são sempre atuals, que ainda es-

-194mente souberam viver, dignificando a próprio
existência, não perecerão nunca.
Tem a palavra, ~ seguir, o Sr. Se~odor Ar~
thur Virgfllo. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra Ó Sr. Senador oix-Hult Rosado, por cessão 'do. Sr. Senador Eurlco ... Rezende.'
'· · ,.
. O SR. DIX-HUIT ROSADO: .. .
(Sem rtvlalo do. orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não· sou , entendido ein assuntos de
sol mas; como nordestino ·e; principalmente,
como rlo-grondense-do-norte, ·tenho que ter,
pelo menos, algum conhecimento sábre o eloreta de sódio _ 0 sol de cozinha. . , ,
Levei ao conhecimento do povo brasileiro
-·· por Intermédio da Jmpreriso ;...;,;;, cio falar
nesta Caso do'· Congresso Nocio'nal, determl~
nadas dlflculdc:ides na produção
distribui~
···.:,
ção do sol 'de cozinha 'no' Brasil.
Tenho fornecido à Imprensá alguns elementos contrários ll. Importação 'do sal da ·Alemonha ou de qualquer outro 'ríars. · ·
Recebi, entãÓ, Sr. Presidente,' ~plauses quase unànlmes. ~. no entanto, natural 'que sur~
)am, aqui e ali, pes5ocis cujos interêsses foram
contrariádos ou' outras que, não conhecendo
perfeitamente o problema,. a respeito 'dêle' se
extemain. . .
.
·' .
Recebi longa carta, datada 'de 17 de abril,
de P6rto Alegre, 'multo bem feita I'IO sentido
grarnatical. Seu conteúdo, pÓrém, decorre do
)uigamlnito e aprécloção de deterinJnaifo~ fatos pela pessoa que· a redigiu;
Não posso concordarI Sr. 'Presidente, com
os apreciações do mlssivlsta e 'né!a ciue~o' dizer
por· quê. :Isto farei pessoalmente, depois' de verificar a idoneidade·' de 'quem ., me eriviou· · a
. carta .. 56, então, ficarei à sua disposição a
fim de viajarmos à~ Nordest~.' LÓ veremos, de
perto, a situação do 5~1 quanto à sua' produção e' distribuição. Não passo mandar· possagem de avião ao mlssivlsta porqUe,. segundo
demonstra o b6jo da sua carta, trata-se de aiguém de grandes possibilidades econômlcas e'".
financeiras. Assim, pretendo servir-lhe de po"
jem, guiando-o pelos meandros dos grandes
lnterêsses da produção e distribuição do sol no
Brasil.

e

:rol farei com grande· alegria. Portanto, coma já disse, verificada a Idoneidade moral do
missivista, ·· me oferecerei para conduzi-la ao
Nordeste e em conjunto, analisarmos o grave
e sério problema do sal, não sá quanto à suo
produção, Sr.' Presidente,' como à suo lmportai;ãcí. ~ste' o aspecto que fere a lnter6sse da
Nordeste, e, conseqüentemente, o do Brasil.
Não posso conc.ordor com· o. julgamento.. favo~ável que o mlsslvlsto foz, relativamente, o
certos .. pessoas, porque ·. as . vejo . próximo'. de
mim; com suas flsionomlos vlt~lolodos pelo lnterêssê pessoal. Não posso; assim, fazer o
mesmo 'julgomérito do signatário. Também' nlio
posso concordar com Q sua apreciação 56bre
processos· polftlcos .ou epiSódios da·· poHtlca naclonai que não dizem respeita, em qualquer
hipótese, ao problema do· sal.
que se deve fazer, Sr. Presidente, é
orientar' adnilnlstraÇãó no sentid~ de' encontrar os soluções que vemos tão perto e que
carecem, cipe!Íos~ de encomlnhcmlento. 'O missivÍsto, â certa altura, falo n~ questão do
cura, no passado; 'Hoje, os chârqueadores do
Rio Grande do Sul, Paraná' Sânta Catarina
estão cámprando sal.sem'.a 'devida 'cura;·.;
. Sei qu~ a. análise do cloreto de só~lio, pr~duzldo nos . salinas, de. M?cau, ,no Rio G~ancle
do Norte, não pode deixar de. revelar, em ins~
tanre algum, a presença de. determilladas ,aigas que Jamais desapârecerão. A deterioração das,é:ornes charqueadas é atrlbufda às,al.gas que, . hoje . cómo . na passado, sob forma
esporulada, resistem ',à temperatura ambiente
e multo mais t~mperaturo mais elevada até' d~ 'cento e cinqUenta ci duzentos 'centlgraus ...:., e a ,;,ulto téi'!1Ílo de fervura. sabese, ~?Je1 , que. o .fato é .cientifico e que, 'constltulndo . mal relativo,. é mais uma experiAnela ,do que u,;,o re~Jidód~.' ..
..
Outro problema corielcito, aue multo se destaco, é o dos canlpos malditos, em relação ao
carbúnculo hemótlco. São· ·as mesmas formas
esporuladas que fazem côm ,que o bacllua an•
troeis resista mais de trinta. ancis e se transforme em campos malditos:· :A mesma coisa
que ocorre com o carbúnculo hemático. Já cltel aqui a sarcinla ro1a, o clodl1trlum e a fia·
beri-formo, parecidos na,· resistência com os
esporos do bacilo antracla: ~ verdade que,
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-195mesmo com a cura, o cloreto de sódio trazido
do , Rio Grande do Norte, ou de outro lugar,
poderia· provocar aquêles males que o missi·
vista acha ·que seriam evitados.
Ainda· mais, Sr. Presidente. Ele diz, e Isto
é uma espécie de preómbulo na resposta mui·
to. longa que. pretendo dar ao ·missivista, por
que vejo um homem . esclarecida, com conhe·
cimento do problema que trouxe por intermé·
dio desta carta a meu. conhecimento ~, que
há ainda a questão da assistência.
A assistência pode ser de .dais tipos: pri·
melro, a assistência ·que não foi dada ao pro·
dutor para que. pudesse.· prevenir êste grande
aumento no. consumo ,de sal na pecuária, . na
indústria de transformação, na . alimentação,
no próprio, consumo da população. brasileira,
chegando. o produtor brasileiro .a admitir que
devêssemos fazer- uma previsão que teria de
chegar aos milhões de toneladas.
Essa previsão foi feita, mas não foi poss•·
vel encontrar' de· riclrte do Gavêmo' e·do lns·
titulo, durante largos anos, os recursos neces·
sórios paro aumentat o financiamento, .no sen·
tido d~ aperfeiçoar os métodos tradicionais
utilizados na produção de sal , no , Rio Grande
do Norte e na. Ceará.
Mas em verdade devo dizer, nesta ocasião,
que propiciei àquele Instituto a · maior con·
tribuição que alguém já poderia ter dado,
porque o Instituto,''' que era 'u~:·Pedinte, que
andava de mãos vazias, .falho de . recursos para pagar. a seu próprio .funcionalismo, encon-"
trou de minha parte uma ajuda.
·E preciso que se diga; .e aqui faço justiça a
Miguel Couto, . porque êle poderia naquela
ocasião empenhar-se 'em defender· os seus in·
terêsses na . indústria do sal, transformando
uma .taxa fixa num ad .valo,.m, destinado a
dar os recursos necessários para que o lnsti·
tuto passasse de uma cosa de pedintes para
uma Instituição com recurs~s, e. capacidade
para dirigir e aumentar t6da a 'jirodução e, ain•
da mais, melhorar a distribuição· de sal do
nordeste do Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, fornecidos agora os
meios necessários ao Instituto, posso encon·
trá-lo capaz de servir à industrio salineira do
Nordeste e, estou certo, a este altura, com
oquêies recursos que demos, aqui no Con-

gresso, permitindo que a. Instituto Brasileiro
do. Sal cobrasse o ad valo~rem .ao invés daque·
la taxa fixa, conseguirá êle promover o dei•
dobramento de indústria de tão grande futu·
ro no ·Brasil.
O missivista fala, também, nos recursos da
Instituto para assistência médica aos trabalha·
dores de· salinas. Sr. Presidente, se outro ha·
mem, do Norte ou do Nordeste, falasse disso,
garanto como não me apoquentaria.· Mas um
homem da· Sul, um homem rico, da Rio Gran·
de' do Sul, dizer que algum nordestino, em
qualquer · tempo, levou para' os seus lrmllos
pobres, com as suas algemas prêsas ao servi·
ço e à produção para o engrandecimento· do
Brasil, em qualquer instante, recursos para
atenuar-lhes o sofrimento·. e isso fósse motivo
para incriminar uma instituição do· Brasil, cuja
carta de constituição prevê, num de 10us
itens·· mais interessantes, essa própria assis·
tência.
·Então, Sr. Presidente, não me é passivei
colar, nem dei~ar de falar com emoção. Sei
que êsse ilustre rio-grandense-do-sul não rios
conhece ·com certeza, e é por isso que· de
principio me propus a servir-lhe de guia,· de
cicerone na viagem que - ·tenho convicção
- irá aceitar, tendo êie a •oportunidade de
conhecer o. problema do sal, a assistência que
damos aos salinelros do Norte e o que fize·
mos .. com a colaboração dada aa · Instituto
Brasileiro do Sal - hospitais, escolas:
Falo o missivista -:- como que condenando -·- que o Instituto publicou livros .. Ora,
numa Nação de analfabetos não haveria cru·
zada .mais digna, nem mais élevada da que a
de publicar livros e, se alguém não soubesse
ler, que se lhe ensinasse, a fim de. que pudes·
se ler, o que se publicou. Estes são elementos
que trago oo conhecimento da Casa, numa
espécie de primeiro item. de um longo ltinerá·
rio que terei' .de fazer para esclarecer êsse
rio-grandense-do-sui, êsse gaúcho que não te·
nho a oportunidade de conhecer - e nem de·
vo pronunciar o seu nome antes que o co·
nheça, para ver se realmente está êle reves·
tido na defesa do interêsse nacional, ou se é
mero· interêsse polftico, porque a carta trens·
perece muito mais paixão politica do.que ln·
terêsse pelo Brasil. Vejo que, quando se fala

- 196no problema do sal, nó, no bôjo, no conteúdo da própria mls'slva, multa mais politica. E
dai descreio do lnterêsse de Sua · Senhoria.
Mas nó, Sr. Presidente, um fato interessante;
antes de receber a carta, já sabia, pois os
jornais anunciaram que eu Iria recebê-la. Pedia que · Indicasse um fornecedor de sal que
pudesse entregar sete.. mil e tantas toneladas
de sal ..
Sr .. Presidente, não sou comerciante· nem
intermediórlo em negócios .de sal, m(ls sei e
poderei prj!star estas Informações. Se .êsses navios apertarem em Mossará, encontrarão SO•
linas cheias de. sal. ~ste ano foi multo favoróvel,. porque nossas chuvas_, chegaram na
proximidade do. equinócio da primavera, e tivemos quase duas safras em. uma. só e mesmo quando as chuvas diminuem de Intensidade, .o cloreto , de .. sódio
começa a ·se. pre.
clpitar · nos baldes das. salinas, tornando a
ógua esverdeada do mar naquele manto
bronco de neve que se forma no fundo. dos
baldes, .. que é a_ grande produção de clorêto
de . sódio.. .
.
'

-

'

. "Sr. Presidente, não sei se me é permitido
prosseguir por .mais alguns .minutos.
E Iria facilitar para o missivista mandar
seus navios ao · Põrto de :Areia Branca, ainda
não construido, e que· é uma das· grandes aspirações do Nordeste, que · s6bre ser pôrto de
carga geral, daria oportunidade de facilitar
a distribuição do sal de cozinha, para pecuária, indústrias de transformação e poro
!'lesa, como alimentos.
· Assim, . Sr. ' Presidente, trazendo ao co. nheclmento da Casa o recebimento desta mls. slva, ·e anunciando a minha Intenção de servir ao Ilustre patricia do Rio Grande do Sul,
eu realmente o farei, somente depois de receber as Informações que mandei tomar. E se
êle merecer o meu trabalho, se êle realmente · está orientado no sentido da carta, permanece na. defesa dos interêsses do seu Estado e do Brasil. Do contrório, então, Irei pôr
um ponto final, nesta tarde, ao episódio. Mos,
não posso deixar de aproveitar e fazer um
apêlo, um reopêlo oo Govêrno da República,
para que mande estudar, se passivei fõr, se
os navios ainda não estiverem carregando nas
Banamos ou na Alemanha, se não trazem o

seu sal do Chile ou outras nações - porque
a mim não Interessa a origem. O que interessa é permanecer vigilante, defendendo os
lnterêsses do Norte e do Nordeste, porque,
conseqüentemente, estarei defendendo as . do
Brasil.
· ~ outro apêio ·que faço ao Governo da República: não· mande emlssórlas que ·possam
trazer 'estatl sticas defeituosas. Mande aqueles que possam incorporar à estatlstica do
Instituto Brasileiro dei Sal dados sõbre a pro~
dução, que !rogam números corretos, para
não sabotar o lnterêsse nacional, gastando divisas que valem ouro, cjue · valem o · suor ·do
nordestino, como ·o esfõrço do · gaúcho, que.
vele o · trabalho consciente do levantamento
desta Na'ção, que jó tem um lugar, neste Instante; e· que seró, no futuro, se Deus quiser,
tarT;bém uma ·poderosa Nação. !Multo Hm!
Muito bemll

O SR. PRESIDENTE IGuillo Mondlnl:
Esgotada a hora do Expedietne, por fôrça de
dispositivo regimental, não é passivei conceder
o palavra aos demais oradores lriscrltos, se não
depals da Ordem do Dia. Entretanto, ·o Sr. Se·
nador Aurélio Vlanna estó ·Inscrito nos têrmos
do art. 163i' § 2.0 , para uma comunicação.
Tem a palavra Sua Excelência;

O SR•. AURtLIO. VIAHHA;
(Sem revldio do: orador.) - Sr. Presidente,
nobres Senadores, em· nome do Partido Sociali~ta Brasileiro, 'desejo dar o nosso apoio ao
manifesto- lançado por Intelectuais brasileiros
contra . a lntlirvençãa que se processa na pequenina República Dominicana, cometendo-se
um atentado flagrante contra dispositivos de
lei, aquêles que estão esculpidos na · Carta
de • OEA - Organização dos Estados Ame•
ri canos.
~ um manifesto corajoso, que reflete o
pensamen'to dos seus subscritores na defesa
do grande prlncl pio da·:. não:lritervenc;ão nas
negócios Internos doutros· poises - principio
que não é nôvo. Jó Cdnabarro o advogara,
numa atitude que torn~~ célebre, mais céle·
bre ainda oquêle goÓch~. de coragem extraordinória, que colocavàt:o,' amor da pótrla aci·
ma de tudo, naquela~\ l~ta cruenta contra o

'lI
'I
I'
''

- 197Império. Quando Rosas se ofereceu poro ajudó·lo, fornecendo ao povo brasileiro homens
e armas, Cana barro rejeitou o auxf lio, declarando que os prl111elros soldados estrangeiros
que pisassem o solo do Rio Grande do Sul
. encontrariam as fôrças que êfe dirigia, que
êle comandava, unidas às f6rços Imperiais,
contra os soldados estrangeiros que tentassem
pôr os pés no sol~ pótrlo.
. . ~ esta a nossa posição: a dos que advogam
governos não tutelados, eleitos conforme a vontade de cada povo. .
Sr. Presidente, ·li e tenho relido, por diversas vêzes, muitos dos discursos pronunciados
por Franklin Delono Roosevelt: ·

nôvo .trotado que coloco. nossas relações
com o Panamá numa base mutuamente
satisfatório. Empenhamo-nos numa série
de ocôrdos . comerciais com outros pai ses
americanos destln'odos à nossa mutuo
vantagem comercial.. Por solicitação- de
duas repúblicos vizinhas, espero dor assistência na solução· final da última
disputa séria, de fronteira, entre· duas
nações americanas."
.Campeão da .democracia e campeão do, paz,
advogou e negociou unia .co_nvenção, pan·ome·
ricana, . corporificando o princípio de .não-ln·
tervenção. Infelizmente, suas intenções, suas
palavras não .estão sendo ouvidas. por alguns
daqueles que sucederam à frente da grande
repúblico cujos . destinos êle presidiu.

"Nenhuma noção que recuse conter:se
e que recuse respeitar o liberdade e ·os
direitos de outras pode permon_ecer forte por multo tempo e continuar man•
tendo a confiança e o respeito por· porte
das demais nações. Noção alguma ·ja.
mais perde sua dignidade e o. seu bom
· corié:elto por conciliar .suas diferenças' e
por ter uma grande paciência já com os
direitos de outras noções, já no consideroçéio que merecem tais direitos.".

Sr. Presidente, imaginemos que o Govêrno Goulort tivesse reagido e tivesse solicitado
auxilio de outro país, poro conter o movi·
mento armado .que o deporia . e que o apeou
do poder. Qual a posição· e o atitude dos
chefes do movimento c;~ue empolgaram o poder e cujo cabeça - pensante, segundo se
propaga está no Presidência' da _· República?

Foi üm discurso que o grande campeão
das liberdades democrótlcas pronunciou ein
Chicago, em 1937. ·

·O principio da não-intervenção foi aceito
pelos signatários da Carta da OrganlzaçCío
dos Estados Americanos.

"A democracia, o exerci cio do Govêrno
próprio, é um convênio entre homens' li·

A Impressão que se _tem é a de que o mundo mergulho no Estado militarista: E Roosevelt j~ nos avisara, nestas palavras:

vres 'poro respeitar os direitos e as ilberdcdes · de seus semelhantes." "A
boa-fé Internacional, Irmã ·do democracia, nasce do vontade .das nações civilizados de respeitar os direitos e as li·
berdodes de outras nações."
Trecho extraído de sua mensagem enviada ao Congresso do seu país, em janeiro
,.,
de 1939,

.,

.

·•.

".'

"

"Negociamos uma convenção pan-ome·
rlcana que corporifica o princípio de
não-intervenÇão. Abandonamos a Emenda Platt, que nos deu o direito de ln·
tervir nos negócios Internos do Repúbli·
co de Cuba. Retiramos os fuzileiros na·
vais americanos da Haiti. Assinamos um

(Lendo.)
: "A questão está . realmente em saber-se
se a· nossa. civilização há de ser arras·
toda paro o trógic:o vórtice de um mi.. litarismo sem fim, pontilhado de guer·
ros periódicas, ou se seremo~ capazes de
mcinter o ideal de paz, individualidade
e civilização, como sendo a próprio estruturo de nossas vidas•
Temos o direito -de dizer que não haverá uma organização de negócios mundiais que não nos permita outro escolha
senão o de convertermos nossos pai ses
em quartéis, o menos que sejamos vossolos de algum império conquistador."

-198. Vim à tribuna para fixar o ponto de vista
do nosso Partido. t pequenino, . mas existe e
opina contra a Intervenção. procedida de qualquer pais poderoso, . de qualquer·· das ·.áreas
em que teimam em dividir o mundo ..
· Condenamos qualquer Intervenção nos . negócios Internos doutro pais.
Já agora os jornais denunciam que a luta
na República Dominicana não· é entre comunistas e antlcomunlstas. Não se trat~; partanto, de uma outra cabeça-de-ponte do comunismo Internacional, numa outra república · do · Carlbe, numa ·outra · república latiriaamericana. Coda povo, dizia· César, tem o Gavêrno que merece, que esColhe ou que aceite,' pór consentimento ou obrigado pela f6rça.
'Art. 15 .....:.. e aqui termlrio -· · da' Carta
da Organização das Estados Americanos: ·· ·
· · ·· "Nenhum Estado ou grupo de Estados
tem o direito de Intervir. dlreta ou lndiretamente, seja qual f6r o motivo, nos
assuntos Internos ou externos de ·qual~
quer outro. Este principio exclui não sãmente o f6rça .armada; mas, também,
qualquer outra · forma · de Interferência
ou• de tendência atentatório à personcilldade do Estado e dos elementos politicas, .econ6micos .e culturais ,que o cons... tituam!'
Art. 17:

.. :

"O território de um Estado é Inviolável;
não pode ser objeto de ocupação militar, nem ,. de outras medidas de' f6rça tomadas por outro Estado, direta ou lndiretamente, qualquer que seja o motivo, embora de ··maneira temporária,' Não
· se reconhecerão as aquisições territoriais ou as vantagens especiais: obtidas
pela fôrça ·ou .por ·qualquer outro melo
de coação."

As convenções ·internacionais foram despedaçadas pelo Estado da fôrça, o Estado Nazista. Hitler rasgava Tratados; . Mussolini
atentava. contra a soberania cios ·povos: Invadiu territórios para absorvê-los, como no caso
da Ablssinla - um pais soberano. . . •.
•Lutamos para conquista' das liberdades democráticas contra ·. as · ditaduras, na última
guerra. Hoje, o mundo livre e ·o ·liberto do
mêdo comemora'm: o XX anlversórlo ·do término. da grande .luta· armada que ensangUentou o mundo Inteiro. O próprio Presidente da
República, .o Marechal Castello . Branco, foi
parte da luta, como um dos. comandantes da
F&rça Expedicionária . Brasileira.
.·
t da tradição do Brasil defender os fracos contra os fortes. Aquêle baiano, cujo nome pronuncio com 'respeito, Rui Barbosa, defendeu êsses direitos que estão lncorpcirados
rio' pensamento, 'na alma e 'no espirita do
povo· brasileiro. Então, a noÇão, seja ~la qual
ftlr - · Rússia, China, Alemanha, FrCinça ou
Estados Unidos - , por ser féirte · militarmente, . por se'r forte econ6mlcamente, tem o direito ·de' Intervir nos negócios doutras nações
corno árbitros das contendas lliterrias' de cada povo? Voltamos, então, 'à. época medieval,
à época dos governos de f6rça, .. dos governos
totalitários que repudiamos•. E o repúdio vela
Inclusive pela nossa Intervenção ab"rta :na
conflito Internacional que foi a última guerra.
..

, '

.

'

..... ,

'\

'

',

I

'sr. Presidente, .o clam~r. é.. ~ràticamente
unânime: . de f!Studantes, de . intelect!Jols, de
operários,. de Industriais, de. ogricÜitor.e~, porque se .Intervirmos nos negóCios .l.nternos de
outros povos estamos convocando.
povos
fortes, os.'rioçães fortes, mUitarmente. ,falando,
que Intervenham . nos' nosso$' negócios
Internos. Isto, o brasileiro nunca o'dmitiu e
não admite; nunca aceitou ·e · não aceita; ·

os'

a

'Ba'rbosa · Lima Sobrinho encabeÇa ·a níanlMas é um Tratado em pleno vigor; é uma
fe~to, escritor de roça, democrata par' convicCarta em pleno vigor. Foi subscrito pelo Bração,
jornalista . esclarecido; Antônio Callado,
sil, pelos Estados Unidos da América, pela
Venezuela, pela . Argentina, pelo Uruguai, . Otto Mario Carpeaux, Alceu do Amoroso LImo, que lidera. aquela ala marltalnista da
pelas repúblicas democráticas ou que
igreja, que luta pelo respeito às convicções
assim se proclamam
latino-americaalheias,
aos direitos dos povos.
nos, no pressuposto de que as suas cláusulas,
·.Desta tribuna, desejamos que o Govêrno
os seus artigos estariam sempre em evidêndêste Pais, que proclama defender os princicia, seriam respeitadas.
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dos, que subscreveu, da ·Carta da Organiza·
ção dos Estados Americanos, que mantém, e
da Constituição da República do Brasil, cum·
pro. o lei; que dê o exemplo de ·lndependên·
ela ao mundo inteiro;. que concorro para a
pac.lflcaçõo das, almas; tonto interna como ex·
ternamente, tanto dentro como ·fora do nosso
Pais; que esta Noção não adote
. ' o macartls·
mo, que, foi repudiado .algures,, até mesmo nos
Estados Unidos da América; que .. as nos·
sas fôrças·' .se'·' mantenham vigilantes, sim,
contra os atentados à soberania nacional, pe·
la preservação dás' Instituições·· demôé:róticas.
Mantenham-se olértas; ·sim;' para que não
mergulhemos na ditadura, seja ela ,qual fôr,
e paro que sirvam de suporte à solução dos
grandes problemas
que.·'· angustiam
... o·-· nosso
...
. .
·.
povo, a nos&a .gente.
.. Sr. Presidente, qu~m não respelt~ · ~s direi·
to~ alheios nãp, pode exigir respeito aos.· seus.
O nosso Pais soberano, soberano deve ser de
fato .e de ,direito. Deve. exercitar a: sua sobe·
rania em tôda à sua plenitude. ..
. '
.. ~sse m~nlfesto d~ve servi~, ,de. a leria para
uma compreensão do problema. e .para. que se
chegue a .. um entendimento,. sem a. quebra
dos, direitos e dos principias soberanos do
povo dominicano; para que em ·. nosso contl·
nente, pelo. ,menos, haja paz, ,;respeito .mú·
tuo; .fraternidade, compreensão, que eram os
ideais rooseveltianos; . e que , aquela palavra
que li. do. Ex~Presidente Roosevelt sirvam par~
meditação .das grupos, :que governam as .di ver"
sas Nações, particularmente .dêste. Continente.
Pela ·democracia,: pelos ideais democrótlcos,
pelas liberdades •democrótlcas, nós lutamos,
nós, os socialistas· democrótlcos, · e os demo·
cratas de ·quaisquer facções ou quadros d6s·
te Pais. (Multo bem! Multo llemll
.

'

'

'

'

'

'

'

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondinl:
A Presidência deferiu, hoje, os· seguintes re· ·
querlmentos de Informações, apresentados ontem pelo Sr; Senador Vasconcelos Tôrres:
N. 0 .188 N.0 189 N. 0 190.·· ·
N. 0 · 191 N. 0 • 192-

'

'

'

Compareceram mais os' Srs. Senadores:·
'

'

Eduardo Assmar - Edmundo Levi .Zacharlas de Assumpção - Lobão da
Silveira - Sabastião Archer - Joaquim
•Parente - Sigefreda Pacheco - Din'ar·
te Mariz - Vasconcelos Tôrres - Bene~
dieta Valladares - Llna de Mattos Filinto MUller - Mello . Braga - Guida
Mondln - Mem de Só.

· N.0 ·193·N,0 : 194 !

·' N, 195 N.0 199•0'

oo Mlr1lstério da Fazenda;
ao Ministério da Indústria e
do Comércio;
ao .Ministério das. Minas e
Energia;
ao Ministério da Saúde;. >
ao Ministério da Viação e
Obras Públicas; .
ao Ministério da Viação• e
Obras Públicas;·
ao Ministério da Viação e
Obras · Públicas;
ao Ministério da Saúde;
ao Ministério da Indústria e
do Comércio~

O SR. PRESIDENTE:
Sôb~e . a Mesa, projeto de resolução, que
vai. ser, lido.
~

lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
'N, 0 40, DE•1965

'ô

Se~ado Federal resolve:

....

. Ârt. 1.••
criada. a.Co~lssão de Vai~~~~
zação Econ6mlca .da Amazônia,. camposta,,:de
cinco membros.
Art. 2.0 _:: lnclua-~e, onde couber, rio ~rt.
61, o seguinte:
". , ·. Comissão de Valorização Econômlca da Ámazônla."
·
0
Ãrt. 3. - Ao Regimento Interno do Se·
nado, acrescente-se:
··
· "N. 0 97-A · - À Comissão de Valoriza·
ção .. Econômlco da Amazônia compete
opinar,· obrlgatôrlamente, quanto ao mé·
rito, sôbre p~oppslções que digam res·
peito a assuntos 'de lnteiêsse da Amazô·
nla ou que com elo se relàclonem."
Parágrafo único - O pronunciamento da
Comissão de .Valorização Econômlco da Amo·

.:....i

zônla não exclui:
a) o do Comissão de Constituição e Justiça, quanto aos aspectos constltuclo-
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sido objeto de exame pelo órgão con·
gênere do Câmara dos Deputados;
b) o da Comissão de Finanças, quanto aos
aspectos da sua competência.
Ju•tlflcasio
A Amazônia ocupa vastlsslma órea do ter·
ritórlo nacional, envolve tal complexidade de
problemas e de lnterêsses que, por. si ·sós, jus·
tlflcam a existência,. também no Senado, de
órgão especifico. ~sse tratamento jó é dado
àquela região na Câmara des Deputados, .on·
de existe o órgão cuja trlação ora se propãe
nesta Casa, como ,no Senado . jó se dispensa
tratamento especial à chamada órea do Poli·
gano dà's . Sêcas. Entre .as ·Comlssães previstas
no Regimento encontra~se a do Pallgono das
Sêcos (artigo 94-A). As atribuiçães que se pre·
tendem para o órgão proposto são semelhan·
tes, exatamente, às que competem à referida
entidade !Pollgono das Sêcos), e o número de
seus componentes (cinco) seró Igual ao que
forma sua congénere na. Câmara dos Deputados ..
Sala das Comlssães, 6 de maio de 1965. Edmundo Levl - Ãclalberto Sena - Filinto
MUller - Cattete Pinheiro - Jo•u' de Sou·
za ....;, Eua•nlo ·Borm - S.boltlio .Archer Leblo do Silveira ...;.. Bezarre Neto.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira do Gamo):
Passa-se à
.

\'

·ORDEM DO DIA
Item 1:
Votasão, em primeiro turno, do Prole·
to de Lei do Senado, n. 0 39, de. 1964,
de autoria do Sr. Senador Vlvaldo Lima,
qu~ dispõe s6bre a profissão de proté·
tico dentórlo, tendo Pareceres · (números
1.161, 1.162 e 1.163, de 1964, e 294,
de 1965), das Comlssães de Constituição
e Justiça, favoróvel; de Saúde, 1.0 pro·
nunclamento: favoróvel, com· subemen·
da à Emenda número 1-CS; 2. 0 pronun·
elemento: favoróvel, com subemenda à
Emenda n. 0 1-CS; - de Legislação So·
clal, favoróvel.

Nota: - projeto retirado da Ordem do
Dia de· 28 de outubro de 1964,
em virtude da aprovação do Re·
querlmento n.0 454/64 (reexame
da. Comissão de ·Saúde). .
Em votação o projeto, sem prejul:z:o da
emenda e subemenda que lhe · foram afere·
cidas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados; !Pou1a.l
Aprovado.
· ~ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO .DE. LEI DO. SENADO
N.0 ' 39, DE 1964
DJ1põe 16bre: o prefl11ão de prot6tlco
·dentário.
O Congresso ·Nacional decreta:
Art. 1.0 - Protético é a pessoa legalmen·
te habilitada a quem o cirurgião-dentista; no
exercício de SUO profissão, 'entrego O exeCU·
ção mecânica de trabalhos de prótese.
Art. 2.0 ....;, O exercido da profissão de
protético, em todo ·o território nacional, só
é permitido aos • que estiverem devidamente
habilitados e Inscritos no Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicino, paro o Distrito Fe·
derol, e nos respectivos Serviços Sanitórlos,
para os Estados e Territórios.
PaNgrofo único. - A .Inscrição o, que se
· refere êste artigo é obrigatório, tonto paro os
protéticos proprletórlos de oficinas Isoladas
como,· também, para ·os que funcionem em
oficinas anexas a consultórios dentórios.
Art. 3.0 . · - Poro gozar dos direitos confe·
ridos .por. esta Lei, os protétlcos deverão sub·
meter-se o uma prova prática, que versoró
sôbre a. confecção de trabalhos de prótese
comum, .devendo o pedido de Inscrição paro
o referido exame ser ·dirigido ao Diretor do
Serviço Nocional de Fiscalização do Medicino.
PaNgrofo único - O disp6sto neste artigo
não se aplica aos que, até. a data do presen·
te Lei, já se encontrem legalmente habilitados
ao exerclcio da proflssõo.{r)â
Art. 4.0 - O protético ·Ipoderá realizar os
seus trabalhos em oficina Isolada ou anexa
aos consultórios dentários, com os quais, no
entonto, não poderá manter porta de comunicação Interna.
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autoridade competente pelo respectivo proprietário ou responsável, devidamente Inscrito
no Serclço Nacional de Fiscalização da Medicina, devendo ser revalidada, anualmente,
até 31 de março.
Art. 6.0 - Todo protétlco é obrigado a
possuir uma· carteira de identidade profissional relativa ao ofício, fornecida pelo Ministério do Trábalho e Previdência Social, mediante requerimento instrui do com a competente
certidão de inscrição, passada pela Serviço
Nacional de Fiscalização da Medicina ou pelas repartições sanitárias estaduais· competentes.
Art. 7 ,o -

~

vedado ao protético:

1I prestar, sob qualquer forma, asslstên. cio dentária direta a clientes ou realizar qualquer trabalho . protético para
particulares, limitando-se as suas funções às de auxílio ao cirurgião-dentista;
· · 2) ter em sua afiei na cedei ra própria de
dentista, destinada a operações, bem
como Instrumenteis de cirurgia ou quais·
quer ·outros especifi cios de consultório
dentário;
3) tomar moldes e colocar trabalhos pro·
. téticos em clientes, não só em depen. dênclas das oficinas de prótese, como
nos consultórios dentários, salvo os
. autores de Invenções patenteadas, . aos
· quais é permitido tirar os moldes e fazer as adaptações necessárias à aplica·
çãa do seu Invento, referente à prótese
. bucomaxilofacial;
41 fazer propaganda, sob qualquer forma,
dos seus serviços ao público em geral,
só lhe sendo permitido anunciar os seus
trabalhos
profissionais em revistas,
jornais e folhetos especializados, quan·
do dirigidos aos cirurgiões-dentistas,
constando do mesmo o nome da afiei·
na, o do responsável e o número de
sua Inscrição na repartição c~n\petente.
Parágrafo único. - A lnfração ao disposto
neste artigo é considerada como exercício ilegal da Odontologia, sujeitando a seu autor
às penas legalmente previstas, devendo ser

cancelada a licença de funcionamento e a
Inscrição do protétlco no Serviço Nacional
de Fiscalização da Medicina ou no Serviço
Sanitário Estadual respectivo.
Art. 8. 0 - Os protétlcos licenciados terão
o direito de transferir-se de um·· local para
outro, mesmo para Estado diferente ou para
o Distrito Federal, desde que solicitem autorização ao órgão competente e apresentem cer-.
tidão de que se · encontra,:. habilitados, p_ara ·
fins do devida Inscrição no Serviço de Fisccilização próprio.
Art. 9, 0 Desde que legalmente hciblli·
todo para o exercf cio de sua profissão, o pro·
lético poderá possuir ou ser responsável, na
mesmo cidade, por· mais de uma oficina de
prótese.
Art. 10 - A execução e fiscalização das
disposições desta Lei cabem ao Serviço · Nacional de Fiscalização da Medicina, do Depor·
tamento Nacional de Saúde, no Distrito Federal, e às repartições sanitárias competentes,
nos Estados e Territórios.
Art•. 11 - O Poder Executivo, dentro de
noventa (90) dias, baixará os atas necessários
à regulamentação da presente Lei.
Art. 12 - Esta Lei entra· em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispa·
sições em contrário .

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
· Em votação a emenda, ·sem prejuízo da.
subemenda.
Os· Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Paun.l

A emenda foi aprovada.
~

a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N.0 1 -

CS

O Item 3, do art. 7. 0 , passa o ter o seguinte
redação:
. "3) Tomar molde, e colocar trabalhos
protétlcos em clientes, não só em depen·
dêncla das oficinas de prótese, como nos
consultórios dentários, salvo os autores de
invenções patenteadas, aos quais é per-
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·. referentes à prótese bucamaxllofaclal,
desde que em presença· do cirurgião-dentista responsc:lvel pelo tratamento, e no
seu consultório."

O SR. PRESIDENTE .IN011utlra da Gamai: ·
Passa-se 'à votação da sube~enda, que Igualmente obteve, .parecer favorc:lvel e é· da Comissão de Saúde.
·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pauea.)
Estó aprovado.
·., ·~ .a

s~gul~te

'

Em discussão · o projeto.
Se ·nenhum ·Sr. Senador pedir a palavra, da;
rei a discussão'coma encerrada. IPau1aJ
.
. !

Estó encerrada ..
· Em votação o projeto. ·
'

'

.

a subemendo aprovada:

SUBEMENDA À EMENDA N.o 1 -

do; 2. a. - .favoróvel, nos têrmas em que
foi aprovada na. Câmara; (n,a• 884/64
e 886/64)- da Comissão de Economia:
1. o - pela audiência da Comissão de
Segurança Nacional; 2.a - pela aprovação, nos ·têrmas do. Parecer da Comissão de Segurança Nacional.

CS

Modifique-se. a redàção no final da emenda para a segÜinte:
·~ ~ . . referentes·. à prótese bucomaxllofa•cial, desde que por indicação do cirurgião-dentista respansc:lvel pelo tratamento."

O SR. PRESIDENTE IN011uelra da· Gamai:
O projeto Ira à Comissão de Redação, para
redigir .o vencido;· e vol.taró paro o :segundo
turno regimental.
ltein 2:
Discussão, em turno único, 'do Projeto
. de Decreto. Legislativa n.a 23, de 1963,
originário da Câmara dos Deputados (n.a
164-B/63, na Casa de origem), que aprova o texto do Ac6rdo de Coóperação no
Campo de Í.Jtllliaçães Pacificas da Energia Atâmica, entre .o Brasil e a .Com uni·
dade Eutapéla de Energia Atâmlca (EURATOMl; celebrado em Brasflla, a 9 de
i unho . de 1961, tendo Pareceres (n. a•
882/64 e 342/65) -·· da Comissão de
Constituição e Justiça: 1,0 - pela constitucionalidade; 2.a - por que seja a
matéria submetida a Plenc:lrlo; (N,0 ••••
883/64) da Comissão de Relações
Exteriores, favorc:lvel; (n. 0 ' 885/64 e
343/65) - da Comissão de Segurança
Nacional: 1.0 - fovoróvel, com a supressão da letra c do art. XVII do Acâr-

Os Srs. S~nadores qu~ a aprovam queiram
conservar-se sentados. ·IP~ula.) · ·
Estó aprovado. Va.l àComlssão de Redação.

é o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DI DECRETO LEGISLATIVO
N,o 23, DI 1963
. Aprova o texto. do. Ac6rdo de Coope•
rasão no Campo. d.al Utlll•ash• ·. Paclfl·
ca1 da Enerela At6mlca, entfl ,o Bra1ll e
a Comunidade · luropjla ·da lnerela Atamica (EU liATOM), .celebrado em lrali•
lia, a 9 de junho de 1961,.
O Congresso Nocional decreta: ·
Art. r;o .:.._ t aprovado o 'texto • do Ac&r·
do de Cooperação no: Campa das Utilidades
Pacf ficas da Energia Atâmlca, · celebrado em
Brasi lia1 a 9 de junho de 1961, entre· a Go·
vêrno dos' Estados Unidos do· Brasil e o Comunidade Européia de ·Energia· Atâmlca . IEURA·
TOM).
Art. 2. 0 - ~ste Decreto Leg lslatlva en·
traró em vigor na· data de· sua publicação, re·
vogadas ·as dlsposlç.ões em contrórlo.
. O SR. PRESIDENTE. IN011uelra
'

'

'I

da

Gama):

Item 3:
Discussão, em prlmélro turno, do Pro·
jeto de Lei do SenadcS~~·riro 31, de 1964,
de autol'la do Sr. Sena·aor Cattete Pinhel. ro, que dispõe sObre a equiparação, ao
crime de contrabando ou descamlnho, o
deslocamento de café para destino dlfe·
rente do autorizado pelo Instituto Bro·
silelro do Café, tendo Pareceres . (n, 0 '
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e

. 329 332, de 1965) das Comissões: de- Constituição· e Justiça, favoráveis; de Indústria ·e . Comércio· 1.0 pro·
nunclamento: solicitando audiência dos
Ministérios da Justiça, da. Fazenda e da
lnd~strla e do Comércio; 2.0 ·pronuncia·
menta: favorável. · ·
· · · ·.
Em discussão .o projeta. ·
~

.. ·.'

'

Sr, Aloyalo de Carvalho:.

s6bre o .projeto devesse falar o Instituto Bra·
sllelro do Café. O pronunciamento, entretan·
to, do Ministério da Justiça parece-me essen·
cial, · parque se . trata de apanhar uma ativi·
dade de exportação do café e conceituar essa
forma de atividade como um crime de contrabando ou déscaminho, desde que ·o café
seja' . remetido para portas ou de~tinos 'nãa
constantes da autorização · do Instituto . Br.asi.'
Ieira da. Café.
·

'\''

Sr. Presidente, peço palavra, pela ordem ..

O SR. PRESIDENTE (Nogueira .da Goma!:
Tem a palavra o nobre Senador.

O SR. ALOYSIO. DI .CARVALHO:.
: '.!Pela ordem -

Sem· revisão do orador.)

Sr. Presidente, . vou . levantar . uma questão
de ordem . com dois itens, em· vez de levantar
duas questões· de ordem. De modo que Vosso
Excelência :.vai: resolver, sucessivamente, con·
forme o. seguinte . enunciado.
Aqui na Ordem do Dia se declara que· a
Comissão de Indústria e Comércio se mani·
festou, .. prellmln.armente, pela ·. audiência dos
Ministérios. da Justiça, da Fazenda e da ln·
.
.
dústrra· .do Cornérclo.

e

. Realmente, na parecer primeiro, da Comls·
são de Indústria e Comércio, de que · foi Re·
iator o nobre Senador Attllio Fontano, estó
dito, na conclusão, que a Comissão.. resolve:
· "seja· sollciti:ldc:i audiência dos Mlnlsté·
rios da Justiça, dó' Fazenda .
da
Indústria e do Comércio; recebidas êssês
pronunciamentos, ·retorne o ' projeto às
Comissões .de ConstituiÇão e . J ustlça e
'dê Indústria' e Comércio para reexame
e ·parecer definitivo."

e

Esta ·é a' primeira parte do questão de
ardem. t pedida audiência de três Mlnlsté·
rios e então se verifica que 'apenas hó o pro~
nunciamento do Ministério ·da Fazenda . Não
houve, ao menos pelo que consta dos avu,i~os
que tenho em mãos, a pronunciamento dos
Ministérios da Justiça e da indústria e do Co·
mércio.
Seria dispensável o pronunciamento do MI·
nlstérlo da Indústria e do Comércio, se bem que

Com o pronunciamento do .Mini.stérlo da
Fazenda, manifestou-se a Comissão . de ln·
dÓstrla e ·Comércio, sendo Relator o mesma
nobre · Senador Attlllci Fontano, pela aprovação do ·projeto, não fazendo ·nenhuma refe·
rêncla à circunstância de não ter havido a
pronunciamento · do Ministério ·. da Justiça,
nem do da Indústria e do .Comércio.
Acontece, allós, que o pronunciamento do
Ministério da Fazenda não é favorável · à to·
ta lida de do . projeto. Explica até que duas
disposições do projeto se chocam frontalmente com a ·legislação vigente, e outra disposição renova o atrito entre os funcionórlos
aduaneiros ·federais e .os passiveis funcioná·
rios 'do Instituto _Brasileira do Café, a quem
se dó, agora, uma atuação decisiva na parte
de autuação ' dessa nova forma de· contrabando. O projeto é considerado correta na
técnica, mas também não sei se será· tanto
assim, .parque fala em crime de contrabando
ou descaminho, quando o nobre. Relator da
matéria .na Comissão de Constituição e Justiça, Sl!nadar Jefferson de Aguiar, . estabelece
uma diferenciação muito nltida. - que realmente existe - entre crime de contrabando
e. crime de descaminho.
De modo que a segunda parte da questão
de. ardem é na sentido de esclarecer, a Mesa,
se considerou esta matéria suficientemente
instruido para vir ao Plenário, .se houve o
pronunciamento das dois Ministérios, tal como a Comissão de Indústria e Comércio requerera anteriormente. ·(Multo . bemll

.

O SR•. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Nobre Senador Aloysio de Carvalho, a sua
questão de ordem deixou esclarecido que apenas o Ministério da Fazenda respondeu ao pe·
dldo de Informações formulado pela Comissão

I
I_

.
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é a situação do processo,

renovou, e se satisfez com o processo tal como se apresentava, a Mesa só tinha de Incluir a matéria na Ordem do Dia, como o
fêz.

A Comissão, porém, que. solicitou o audiência, examinando, mais tarde, o projeto, nõo
reiterou o seu pedido de Informações aos demais órgãos que deixaram de prestó-la, e
passou ·a dar parecer favoróvel· ao projeto, Inclusive desprezando os argúmentos contrórlos
oferecidos pelo Ministério da Fazenda; como
se vê do parecer que foi emitido, ao final do
qual se lê o seguinte:

Esta o explicaçcio que cabe à Presidência
oferecer em face da questcio de ordem suscitada pelo nobre Senador Aloyslo de Carvalho.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Sr. Presidente, peço a palavra, novamente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira do Gama):

"Os subsidias oferecidos pelo Ministério da Fazenda' em nodo modificou nos. sa opiniõo anterior, favoróvel à proposiçõo; ao contrórlo, vêm reforçó-la."

Tem a palavra o nobre Senador.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
(Pelo ordem -

Conseqüentemente o Comissõo, que havia
solicitado informações aos diversos órgõos,
deu-se como· satisfeito, nõo renovando o. pedido anteriormente formulado.

Estó perfeitamente ·esclarecida, Sr. Presidente, a atuaçcio da Mesa, no particular, mas as
razões apresentadas por V. Ex. 0 rica me impedem de requerer o adiamento da matéria,
para audiência do Ministério da -Justiça e Negócios Interiores.

A Mesa encontrou-se, assim, diante do disposto no ort. 145, § 2.o, do Regimento:
"Ao fim 'do .prazo de um mês seró renovado, Independente de deliberoçõa do
Senado, ou do Comissão, o expediente
relativo à diligência não cumprida (providência esta que foi tomado). Transcorrido mais um mês . sem resposta, o
matéria seró incluida em pauto da Comissão, o fim de que decido."
Não tendo sido prestados os Informações
dentro dêsse tempo, depois· · de transcorrido
êsse periodo, e uma · vez que o Comissão de
Indústria e Comércio nõo renovou o pedido
de informações, o Mesa não tinha por que
deixar de colocar no Ordem do Dia o matéria.
Assim, nõo tenho outro modo para responder à questõo de ordem suscitado pelo nobre
Senador Aloyslo de Carvalho, sem embargo
das razões que assistem a S. Ex. 0 com relaçõo à distinção que formulo relativamente ao
crime de descominho e de contrabando, pela
diferenciação que ·oferece e apresenta, efetivamente, do ponto de vista penal •
A atitude da Mesa, porém, nõo podia ser
outra, pois cabia à Comissão se manifestar
a respeito da ausência, da falta dessas infor. mações. Uma vez que a Comissão ncio os

Sem nvl1áo do orador.)

.

Quanto à audiência do Ministério da Indústria e da Comércio, parece-me perfeitamente
dlspensóvel . Mas não compreendo que, às
vésperas de votarmos um anteprojeto de Código Penal, cuja revlscio jó estó quase concluida para ser remetido o projeto ao Congresso Nacional, possamos votar proposlçcio
dessa relevância, sem ouvir o Ministério da
Justiço, sobretudo havendo, de nâvo, um atrito evidente entre os autoridades aduaneiras e ·
os funciCinórlos do Instituto Brasileiro do Café, repetindo, de certa for,;,a, o que se manifestou na elaboração do Lei do Departamento Federal' de Segurança Pública, em que
as autoridades do Departamento queriam tomar a si a autuaÇcio dos contrabandistas e os
autoridades aduaneiras não .queriam entregar
essa prerrogativa, que. é delas
desde tempos
..... .
Imemoriais. De modo·~\!.~~v,ou subscrever o
pedido de audiência do ,'Ministério da Justiça.

i:·:. ;;?· ,

O · Sr. Cattete Pinheirô:\'!

. ···<I
Peço a palavra, Sr, ·Presidente.
, .. '!

O SR. PRESIDENTE (N~gueira da Gamal:
Tem a palavra, pela ord.em, o nobre Senador
Cattete Pinheiro.

205O SR. CATTETE PINHEIRO:
!Pela ordem -

Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, devo, neste momento, uma
explicação à Casa, como autor do projeto ora
em discussão.
Não sendo jurista, poderia parecer estranho que .me tivesse abalançado à apresentação dêste projeta. Devo esclarecer, no entanto, que êle é produto principalmente da vivência que tenho no Estado do Pará, 'dos problemas de contrabando de tôdo a natureza.
Antes que formulasse o projeto, solicitei lnformac;ões e ajuda de funcionários especializados do IBC e, com base nessas Informações e nessc;a colaboração recebida de funcionários do aludido Instituto, pedi à Assessoria
do Senado estudo do projeto de que sou autor e do qual tenho responsabilidade na ca~
sa. No realidade, o que se procura com a pro-·
posição é dar ao IBC tôdo a autoridade de
q'ue êle carece para ter também absoluta responsabilidade pelo descominho; pelo contrabando de café, que continuo a grassar em
nosso Pois.
Quanto à solicitoçõo de Informações ou
parecer ao Ministério da Justiça, isto foi felto. O que não me parece possa continuar,
entretanto, é o Poder L.eglslativo na . dependência de um · Ministério qualquer,. quando
após reiteradas solicitações de manlfestoçõo
sobre um projeto qualquer, êsses Ministérios
nem ao menos respondem às diligências solicitadas pelas Comissões técnicas da Cosa!
Ficoriomos, assim, na situação de vermos
congelados, no Senado Federal, projetes vários, exclusivamente porque os Ministérios resolvem não responder às diligências solicitados por uma ou outra Comissão, razão pela
qual· julgo que foi absolutamente acertado o
parecer da Comissão de Indústria e Comércio,
quando resolveu abstrair o parecer do Ministério, pelo fato de êle não se ter disposto o
qualquer pronunciamento nesse sentido.
Quanto oo parecer do Ministério do Fazenda, realmente, o ponto de vista do Dlretor das Rendas Aduaneiros difere do apresentado pelo Dlretor-Geral da Fazenda. O Direter-Geral da Fazenda aprovou e encaminhou

ao Senado o parecer do Assessor-Técnico Eugênio Botlnelly Soares, que diz:
" ... o proposição em foco estabelece
· uma disciplina salutar no sentido de ser
evitado o desvio criminoso do café, que
tantos prejuizas acarreta à economia noclonai. O projeto em si afigura-se-nos
tecnicamente correto, não dando margem. a que seja oferecida qualquer modificação à sua contextura . ASsim · sendo, somos pelo acolhimento do projeto."
~sse parecer mereceu o aprovação do DIreter-Geral da Fazenda.
A discordância está no fato de os autoridades aduaneiras . desejarem a apreensão do
café para ser vendido em leilão público, e a
IBC desejar que o café apreendido .. volte à
posse do IBC.

Aí está a. diferença ·e. não me parece que
o fato de o café ser apreendido e vendido
em leilão, como .é costume fazer-se, venha,
de fato, resolver o problema, porque sabemos
que os próprios contrabandistas vão arrematar o café ·paro revendê-lo mais adiante e
com tôdas as vantagens passiveis, porque possam a fazer uma transação legal.
Necessário se fazia êste esclarecimento,
primeiro porque, na realidade, com a vivência ...:.._ repito - que tenho dêsses problemas,
no Estado do Porá, julgo necessária uma legislação que defina o crime de descamlnho,
equiparando-o ao do contrabando do café.
Segundo, Julgo não ser aceitável a transferência de deliberação do Senado, exclusivamente porque um Ministério resolve não en·
vier parecer qualquer sôbre o projeto em tra·
mitação nesta Casa. Assim, Sr.· Presidente,
espero que o Plenário da Casa considere os
esclarecimentos que acabo de dar no sentida
de uma decisão com reloçõo ao projeto ora
em discussão.
Era o que tinha a dizer. !Multo bemll
O Sr. Vicente Augusto:
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Tem o palavra a nobre Senador.

r'
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(Pela ordem.) Sr. ' Presidente, indago de
V. Ex. 0 se o projeto vai ser retirado do Or·
dem do Dia, porque, em coso contrórlo, teria
emendo o apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira ,da Gamai:
Hó ·sõbre o .mesa um ' pedido de adiamento
da discussão do projetei. Se êsse requerimento
fõr aprovado, seró o projeto retirado do Or·
dem do Dia. Peço o V. Ex.~ que aguarde mais
alguns momentos poro saber qual o solução.
Sõbre · o mesa requerimento de autoria do
nobre Senador Aloyslo de Carvalho, .que vai
ser , lido pelo Sr . · 1.0 ·Secretória .
~ lido. e aprovada o seguinte

'

'

'

REQUERIMENTO
Nos têrmos do artigo 274, letra d, do Re·
9,imento lntemo, requeiro o adiamento do dls·
cussão do Projeto n.0 31, de 1964 (item 3 da
Ordem do Dia), para ci seguinte diligência:
audiência da Ministério da Justiça. ,
Solo dos SessÕes, em 6 de maio de 1965.
;..... Aloy1la de Carvalho.·
O Sr. Catteh· Pinheiro:
(Pela ordem.) Sr. Presidente,
verificação da votação. ' '

requeiro

O .SR. PRESIDENTE ', (Nogueira' da G~mah
'

'

'

'

Respondem à chamada e votam nllo as
Senhores Senadores:
Adalberto Sena - Eduardo Assmor .,....
Zacharlas de Assumpção -. Cattete PI·
. nheiro - Lobão da Silveira - Sebastião
Archer - Joaquim Parente -. Dix·Huit
Rosado - José Leite. - .. Eurico Rezen·
de-·- Raui,Giuberti -.Faria Tavares.....,.
,José Feliciano .- Pedro Ludovico - Lo·
pes do Costa - Guida Mondln ..
',

N.0 203, DE 1965

"

'

'O SR. PRESIDENTE (Nogueira .da· Gamai:

1

I

'

'·

gemlro de Figueiredo - Rui Palmeira Heribaldo Vieira - Aloyslo, de Carvalho
.
- Josaphat Marinho - Filinto Mülier
-·, Antônio .CoriÓs - Daniel Krieger.

'

Vai proceder-se à verificação da votação
solicitado pelo .nobre Senador Cattete Pinheiro.
Os Srs. Senadores·-~ que aprovam o reque·
'rimento queiram levantar-se;
Queiram· sentar-se . os Srs. Senadores· que
aprovaram o requerimento ·e levantar-se os
',•·
que o rejeitam. '
Votaram, 1Im. 14 Srs .. Senadores; votaram
não 16 Srs. Senadores. , Não hó quorum.
Vai-se proceder à chamada. Os Srs. , Sena·
dores responderão 1Im ou não.
Procede-se à chamada

I'.

'

'

'

',

'!'I:

Votaram lhÍI 14 Srs. , Senadores; .não, 16,
total: 30.
Não hó quarum.
. A votação d~ requerimento . fico adiada
para o próxima Ordem do Dia: Em. canse·
qüêncio, a diScussão do matéria fico, por sua
vez, sobres todo.
·
Item 4:
Discussão, em primeiro ·turno, com
apreciação preliminar do constltuclonoll·
dode, nos têrmos do art. 265 do Regi~
menta Interno, do Projeto de Lei do· Se·
· ·• nodo'n.0 14, de 1965,.de autoria do Sr.
· 'Senador Faria Tavares, que· estabelece
,prioridade poro estudos de ensino médio
gratuito,· tendo" Pancer n.0 • 322, · de
1965, do Comissão de Constituição :e
. Justiça, pela Inconstitucionalidade, . com
voto vencido do Sr. Senador Eurico. Re·
zende. ·
,O SR. PRESID.ENTE (Nogueira da Gama):
Sõbre a mesa requerimento de adiamento
de votação, que vai ser lido pela Sr. 1.0·Se·
cretórlo.
••#··~
I"•' ·i'.,

·'"

~ lido o seguf~t~i;!C:

....:PG'~J!1~

Respondem à chamada e votam 1Im os
Senhores Senadores:

. REQUERIMENTO
N.0 204; DE; 1965

Josué de Souza - Edmundo Levl Eugênio Barros - Menezes Plmentei Vicente Augusto - Salvlono Leite - Ar·

Nos têrmos dos artigos 212, letra I, e 274,
b, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado,

I

!
I

I
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i

n. 0 14, de 1965, por não se achar presente o
seu l'elator, a fim de ser feita na sessão de
14 do corrente.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 1965.
-

Faria Tovora1.

O Sr. Faria Tovorn:
Peço a palavra, Sr. Presidente.
Tem o palavra o Sr. Senador Faria Tavares.
O SR. FARIA TAVARES:

·O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
,.,,

:'~

Não há quorum para votação do requerimenta.
Em discussão a matéria, em seu primeiro
turno,
O Sr. Aurélio Vianna:
Sr; Presidente, peço a palavra .
· O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gomo):
Tem a palavra o nobre Senador Auréli,a
Vianna.
O SR;· AURILIO VIANNA:

(Sam nvi1lo do orador.) Sr. Presidente,
em que pêse 'ao respeita que tenha pela pessoa,
pela' ci.dtura· ·da slgnatáril) do requerimento,
isto será um precedente que irlamas' criar na
Senado de conseqüências verdadeiramente
lmprev.islvels .
O parecer acompanha o projeto; se existe
o parecer e • está Impresso, pouco Importa a
aus6ncla ou presença da Relatar, mesma por~
que não é multa do hábito do Senador, que
é .ao mesma tempo Relator, .debater a matéria. lt o que menos se observa no Senado da
República . ·
·
'.Gosta riamos de debater o assunto, da ouvir .as razões apresentadas pelo Interessado e,
se a Relator passar .um mês, dois meses fora
do Senado, e não é raro que a Senador passe
um mês, dois, três, quatro ou cinco meses
ausente - então flcarlamos à espera do Relator, para apreciarmos a matéria, discutindo-a e· votando-a • ·
Eu faria um· a pêlo ao nobre Senador Faria Tavares, para que retirasse o 5eu requerimento, porque, amanhã, vamos bbs~;var que
vai tornar comum, o pedido de adiamento da
discussão da matéria, pela ausência da Relator.
Era só, Sr. Presidente . (Multo bem ll

I

. O SR. PRESIDENTE (Nogueira do Gomo!:

(Não foi revl1ta pelo orador.) Sr. Presidente, deseja formular uma explicação · ao
Plenário, s6bre as razões que nos levaram a
apresentar a requerimento de adiamento de
discussão da matéria, em virtude de. não se
encontrar presente o eminente Relator; Senador Jefferson de Aguiar. lt que, na. nos~ entendimento, houve evidente equivoca por parte da Relator, na apreciação da projeta,. e
se S. Ex. 0 se encontrasse presente, possivelmente, com o debate, êsse equivoca se desfaria, em beneficia de uma votação mais segura da matéria, em época ou sessão própria.
A nossa ver, não haveria o Inconveniente
apontada pela eminente Senador Aurélia
Vianna, de se criar um precedente perigosa,
inclusive porque o artigo da Regimento que
permite a adiamento. de discussão désta natureza obriga, ao mesma tempo, que· se 'estabeleça o. dia ou a sessão em que a matéria
deva ser re-lnclulda na· pauta.
.

I

.

.

,

Se. não temos a oportunidade de cantar
aqui .com . a presença do eminente Senador
matéria,
Jefferson de Aguiar, para debate
somos forçadas· a manifestar a nossa ponta
de visto a respeita da parecer acolhida pela
Comissão de Justiça, ~amo estando frontalmente contrária aos têrmas da própria · projeta que, a nosso ver,· não padece de nenhuma elva de Inconstitucionalidade.

da.

Houve, sem dúvida, um equivoco, um êrro,
possivelmente um engana, por parte da Sr.
Relator, no exame da matéria de que cogita
o projeta. Propusemos que .se estabeleça prioridade, para concessão de bOlsas de . estuda de
ensino médio, a um dos filhos de famllla nul'l)erosa, de operários ou funcionários pais de
mais de cinco .filhos.
~

evidente que o objetlvo do projeto visa a
estabelecer este prioridade dentro do número
de b61sas normalmente outorgadas, anualmente, aos estudantes em todo o Pafs. E estabe-

I
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proteger, de acôrdo com o preceito constitucional, as famílias numerosas, conforme fizemos referência, na nossa justlflcoção, ao
art. 164 da Constituição. Federal.
Não há nenhuma razão, a nosso ver, poro
que a projeto seja inquinada de inconstitucional. Não há, sequer, uma palavra que '·confllte ·com os têrmos do· art. 67, § 1.0 , da
Constituição, invocado pelo eminente Senador
Jefferson de Aguiar. ~sse parágrafo se refere
ao p.roblema de polftica financeira do Govêr~
no. Não tem nenhuma relação com·. despesa.
Não há aumento. de · despesa no projeto e,
sim, se estabelece um critério para aplicação
da · prioridade na concessão de bôlscis de ensino ·médio. Não Implica,· portanto, em· ou~
menta de despesa.

O. Sr. Herlllaldo Vieira:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. FARIA TAVARES:
Com muito prazer.

·O Sr. · Herlllaldo VIeira:
Eu também, que tenho. sempre interpretação multa restrita do . parágrafo primeiro do
art. 67 da Constituição na tocante às Iniciativas e, sobretudo, na aplicação do art. 5.0
do Ata Institucional, 'não vejo lncan~tltuclo
nalldade nesse projeta, porque aqui não se
cria nenhuma despesa. A verba ,para bôlsás
é global, consignada na Orçamenta.

O SR. FARIA TAVARES:
Multo bem.

O Sr. Horlllaldo Vieira: ·
Aqui se interfere no estabelecimento de um
critério para a distribuição de bôlsas; não se
criam verbas, nem se aumenta despesa, nem
se altera. a Orçamento já existente no. bôjo.
Não, vejo o projeto como Inconstitucional.
O. SR. FARIA TAVARES:

Muito grato pela contribuição na hermenêutica do § 1.0 da art. 67, correlacionado
com o teor do projeto.
Verifica o Plenário que tlnhamos razão ao
tentar o adiamento da discussão, porque desejarfarnos convocar a atenção do eminente

Senador Jefferson de Aguiar para um equivoco em que, acaso, tenho Incidido S. Ex. 0
no exame da matéria, que considero da maior
importância e significação na distribuição das
bôlsas de estudo para o Ensino Médio. Nós
quisemos estabelecer certa preferência relativa à prioridade para as famfllas de operárias,
de empregados ou funcionários públicos com
cinco ou mais filhos, que disputam, em condições de Igualdade, com os demais candidatos à bôlsa esta oportunidade. Desde que em
condições de igualdade se apresentam candidatos filhos de famflia nestas condições, terão
prioridade porque, o nosso ver, é muito mais
justo conceder a bôlsa de estudos a um jovem
que pertença a uma fomflla. de mais quatro
Irmãos, de empregados e funcionários públicos, do que concedê-la a um ·jovem de uma
famflla de dois Irmãos e nas mesmas condições. Esta razão ·é ·fundada num . principio de
justiça social que devemos, a nosso ver, .estabelecer .para ·a ouiorga de beneficias desta
ordeni em relação à juv~ntude. que busca
oportunidade para. o estuda, para. o ensino,
para a sua educação.
Dai a razão por que faço questão de que
êsse debate, em tômo da divergência que
possa existir entre nós e a Comissão de Justiça, se faça na presença da eminente Senador Jeffersón de Aguiar, Relator da matéria,
a fim de· que
S. Ex. 0 , em face dos
.
.
esclarecimentos que nesta hora presto a esta
Casa, pudesse rever seu ponto de vista e prapor aos membros da Comissão de Justiça que
o acompanhassem na· conclusão a que acaso
chegasse conjuntamente comigo ria exame da
matéria.
.

Mais, Sr. Pre.sidente: houve um equivoco na
Invocação da Lei de Dlretrlzes e Bases da
Educação, que apenas estabelece o critério de
que as bôlsas de estudo sejam dlstrlbuldas
pelos Conselhos Estaduais de Educação. São
as Conselhos que estaqelecem o plano de distribuição de bôlsos de e~tudo, e o fazem à
base ·exatamente do número de ordem previsto pelo Ministério, na · conformidade das
verbas orçamentárias previamente consignadas.
...).
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razãC? · para .que se suponha que o projeto se
coloque em testllha com ·•o textO constltuclo·
ncll, porque entendemos, ;·na .ve.rdade, ··que as
b61sas . de .estudo pleiteadas em caróte~ de
prioridade se iiã~ busca~ naquele . número de
b61sas que, normalmente, são outorgadas aos
jovenS'' que estudam em cada unidade da
Federação. '
.. ,I,

Esta a .razão por que ~ntendemos
~recêr da Comissãó.'de Ju~tiÇa 'não
acolhida do Plêi'lório, pore que o nosso
não seja . tisnado de Inconstitucional,
;de lnjuridicldade.

que o
merece
projeto
eivado

. Por 'isso, Sr. Presidente, entendÓ 'que essa
·.·
' '
',
• .•
,· .. ' ' •• -' ·.•.
-1'
discussão
se faça, de
tal.. modo
que .o.I,eminente
,
· .. · ·. .
. .
' . , ,
.
Senador jefferson de Aguiar, Relator da ma·
téria, acompanlie ' este'. pOntO .de vista~' a . fim
de que a seu 'respeito se pronunciàsse· também
em. P,lenório, esclarecendo melho.r .• os. Srs. Se·
nadares e, possivelmente, até mesmo os mem·
bras 'da ComisSão dé 'constituição e' Justiça.
'I

,,·

Tive oportunidade de conversar a respeito,
particularmente, com o .Senador Josaphat Mo·
rl'nho,' ê pedi a atenção de S. Ex.0 paro a
importóncia que reputamos existir no projeto;
que não pode vir a se pnijudii:ar talvez por
equivoco na sua .anólise, em face 'do texto
constitucional que com, ..are· se·' correlaciona,
segun.do entendimentO ou interpretação esta·
bÍII~c,lda ou ·aceitá pelo Senador-Relator e
também acolhida pelos Srs: Senadores que
Integram· ·a Comissão· de Constituição e Jus·
tlça.

O Sr. J01aphat::Marinho: <<
: Permlt~ V. Ex.á um aparte?

. O ,SR. FARIA TAVARES:
Perfeitamente.

O Sr. J01aphat Marinho: ·
Efetlvamente, V. Ex. 0 , .hó poucos· Instantes,
procurou-me para conversar a respeito do os·
sunto, suscitando dúvidas s6bre o ,,acêrto da
decisão da Comissão de Constituição e Jus·
tiça, e convencionou pedir o adiamento da
matéria. Tive oportunidade de adiantar a
V. Ex. 0 que a Comissão, ao apreciar o parecer
do nobre Senador Jefferson de Aguiar, aten·

tau parei certas partlcularidádes .do projeto,
que o conduziram ao reconhecimento da ln·
constitucionalidade. Em primeiro lugar, a COm)ssão observou que faz prescrever, no projeto; que as ·b61sas estipuladas são pagas coin
prioridade s6bre· as b61sas comuns. Essa. circunstância deixou entrever que se trata,. no
projeto, da criação de ..um regime especial de
b61sas. Em segundo lug~r, ·além de. estabelecer
a .prioridade; ó projeto não delimita ·o .numero
de b61sas a· lmpartôricia equivalente às dotações orÇamentórlas 'especificas. Dai par que,
tcimbérii,' cciricli.llu 'a Comissão que, do projetO,
resultaria 'criação· de 'despesa. O mérito ·da
'proposição não foi discutido nem condenado,
nem o poderia ser. Essas razões é qúe 'aconselhavam a que o debate,· agora suscltado.:por
V. Ex.0 , pudesse ser assistido, ou . oportunamente, sÔbre essas razões se pronunciasse o
nobre Relator, Senador Jefferson de Aguiar.

. O SR. FARIA TAVARES:
Multo obrigado a 'V. Ex.0 •
Devo e~éi~recer que as dúvidas levant~das
pelo eminente Senado; Josaphat Marinho, a
meu ver, não procedem, realmente, po~que
o· estCibelecimento . do prioridade. proposta·· no
projeto .não Implica, em verdade; em se criar
u,;,a . b61sa· especial. Quando feiramos que o
~gemente ·dessas bôlsas se deve fazer .com
prlorlêládtl 56bre o pagamento das bôlsas cÓm~ns, é porque todós sabemos . ser praxe qu~
o Ministério da Educação só· foça o pagamento dessas b61sas às vêzes depois de· veri•
cid? · o ' exerclcio,' depois· de terminado o or\o
letlvó, ou· 'o ' cursei que 'o aluna freqüentéi,
obrigando-se as pais dêsses alunos bolsistas ào
paga'mentO antecipado das b61sos parà rece~
blmentO posterior da importóncia a elas correspondente. Como se 1 trata de bôlsas destinadas a filhos de operórlos e funclonórlos, é
evidente que não têm condições para pago~
menta antecipado das anuidades; Doi a razão
de fixar-se o' principio dêsse pagamento ·em
caróter prloritório s6bre os bôlsas comuns,
pbrque, para as demais bôlsas, muitos dos
beneflclórios têm. pais em condições de pagar
as anuidades.
Então, não seria possfvel prejudicar, pelo
reconhecimento do incapacidade econ6m.lca do

-210candidata à bôlsà, essa oportunidade; Doi o
razão par que entendo que, no projeto, se
devesse fixar o obrigação de o Ministério do
Educação antecipar o .cumprimenta dêsse seu
dever de quitar-se com as estabelecimentos de
ensino freqüentodos pelas bolsistas beneflclórlos de bôlsos .com essas coracterlstlcas.
. O Sr. Aurélio Vlanna:
E coma ficaria o coso dos órfãos, filhos de
aperórlos, que jó têm, por le_l, direita o balsas
de estudo? Em que situação ficariam essas
viúvas e órfãos para o recebimento ou reembalso posterior dos balsas de estudo concedidas aos .seus filhas? : Hó uma lei que .favorece
os órfãos. e estó em pleno vigor.
O SR. FARIA TAVARES:
~ verdade. Sabe V. Ex.a que é muita comum que, em determinados .casos especl_ais,
provado a Incapacidade econômica da famrlia~
nos casos de órfãos, ·é multo ·comum que os
estabelecimentos de ensino transijam - nem
sempre com todos - com êsses que têm menor copgcidade eco.nômica e admitam que o
pagamento se faço. a polterlcirl, depois de
vencido o ano. Não podemos generaliza'r, mas
é c~mum que isso ocorra. Quando os bolsistas
têm pais vólldcis, que .trabalham, quase sempre os educandórlos exigem ci pagcimento antecipado .da balsa · durante os periodos ·normais, referentes
prestações das anuidades.

às

',

'

No projeto, prevejo, apenas, a prioridade de
distribuição de balsas para determinado tipo
de estudante, .ou sejai em favor de um dos
filhas do empregado ou funclonório público,
desde q~e tenha êste mais de cinco . filhos.
Entendo que o empregado ou funclonórla pública com famrJio .menor tem mais condições
de ·pagar do que aquêle que tem famrlia
maior. ~sse o objetlvo do projeto que, na verdade; visa a auxiliar a todos os que precisam
educar os filhos e não têm condições para
Isso. Atende, também, o projeto ao preceito
constitucional do art. 164, que protege os fcmUlas de prole numerosa.
São essas as razões emitidos no projeto,
que reputo do maior lnterêsse e que Invoco
nesta hora para justificar o meu ponto de
vista, e o minha divergência com o parecer

da Comissão de Constituição e J ustlço, de
que foi Relator o eminente Senador Jefferson
C::e Aguiar; !Multe bemll

.
'

O SR. PRESIDENTE !Noguilra. da Gama):
Continua em discussão o projeto, em seu
primeiro turno.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão· como encerrada. (Paula.)
Estó encerrada.
A matéria deveró voltar à próxima Ordem
do Dia, co'm prejulzo do requerimento apresentado pelo .nobre Senador Faria Tavares,
por falta de quorum.
Estó esgotada a matéria da Ordem do Ola.
.Hó oradores Inscritos. Tem a palavra o primeiro dêles, o nobre Senadbr Vicente Augusto.
O SR. VICENTE AUGUSTO:
Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
.

.

'•

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da
Silveira.
Não ·estó presente.
Tem a palavra o nobre Senador Dlx-Hult
Rosado.
Não estó presente.
Não hó mais oradores Inscritos.
O Sio. Eurico R111nd1:
Sr. Presidente, peço a pala~ra, pela ordem.
O SR •. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO RIZENDE:
(Pela ordem.) Sr. Presidente, permutei
minha inscrição, no livro próprio, com o nobre
Senador Dlx-Hult Rosado, mâs V. Ex. a não me
concedeu a pcilavra.

..
,;

.~

I
I•

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Realmente, verifico que V. Ex.a permutou
sua Inscrição com o .nobre Senador Dlx-Hult
Rosado;
....,,,.,
Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende.
O SR. EURICO REZENDE:
Sr. Presidente, declino da palavra.

i

~

.!

I
I
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2

·A Mesa agradece ao nobre Senador Eurico
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Rezende pela retlflcação que acaba de fazer.
. Lei do Senado n.0 · 31, de 1964, de ~utorla
Hoje haveró duas sessões conjuntas do
do Sr. Senador Cattete Pinheiro, que dispõe
Congresso Naclarial:·
&ôbre a equiparação; ao crime de contrabando
ou
descamÍnho; da· deslocamento' de café para
- uma, às 21 horas, destinada à leitura .
dlf~rente da autorizado pelo Instituto
·destino
de mensagem que acompanha proj~ta
Brcisilelro do Café, tendo
de lei, de Iniciativa do Sr. Presidente da
República, e providências Iniciais da tra·
mltação da. matéria;
-

outra, às 21 horas e 30 minutos, para
apreciação· de cinco vetos presidenciais,
· constantes de Ordem do Dia cujos avulsos foram dlstrlbu idos.
1Pàu1a.)

PARECERES (n.0 ' 329 a 332, de 1965) das
Comissões:
-

1.0 pronunciamento: solicitando audlên·
ela·· dos Ministérios da Justiça, da Fa·
· zenda e da Indústria e do Comércio;

Não hó mais oradores Inscritos;
Nodo mais havendo que tratar, vou encerrar
a sessSo, anunciando a Ord~m do Dia para a
de amanhã, i:on.stltuída da matéria adiada da
sessão de hoje, ·mcils a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
Votação, em primeiro turno, com aprecia·
ção preliminar da· . constitucionalidade, nos
têrmos do art..265 .do R~glfne~to Interno, da
Projeto de Lei da Senado n. 0 • 14,. de 1965,
de autoria do Sr •. Senador Faria Tavares, que
estâbel~ce prioridade para. estúdos .de ensino
·;;,édl~· gr~!IÍito~tendo · . ·. .
·
PARECER n. 0 322, de 1965, da Comissão
-

de Conatltulção o Juatlça, pela lnconstl·
tuclonclidade, com voto vencido do Sr.
Senador Eurico Rezende.

de Conatltulsão e Ju1tls~; favoróveis;
de lndúltrla e Comércio:

2.0 pronunciamento: favoróvel.

3
Discussão, em turno único (apreciação pre·
liminar da juridlcldade, nos têrmos do art.
265-A; cio Regimento Interno), do Proiéto de
lei da Cómara n. 0 284, de 1964 (n.o
~56-B/ 63; na Casa de origem), que :assegura
a Isenção da impôsta de renda e adicional às
Indústrias de beneficiamento e de artefatos
de borracha e às de beneficiamento e tece~
.(agem de juta, localizados na Amazônia, tendo
PARECERES sob n.0 ' 1 . 645, de 1964, e
142/65, das Comissões:
-

de· Flnançaa, favaróvel;
de Conatitulsão o Ju1tiça, pela

rejel~ão,

por infurldlcldade.
Éstó encerrada a sessão .
(Encerra-se c sessão às
minutos.)

horas e

44.a Sessão, da .a.a Sessão' Legislativa, da 5.a Legislatura,·
em 7 de maio de 1965 ·
PRESIDINCIA DOS

S~

NOGUIIU DÁ GAMÁ.· I ADALBERTO SINA
'I

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

'''

''

I

.

·.

'

-"1

O SR.,
(Nogueira da Gama): ·
.· PRESIDENTE
.

Importação e de consumo, bem como do taxa
de:.despocho aduanelro,.;os veiculas especiais
destinados. o uso .exclusivo, de .. porapléglcos ou
de. pessoas portadoras: de defeitos. flslcos, lm·
possibilitados de utl.llzor os modelos comuns;
Of. n.0 854 - ·a~tÓg~~fos do Pr~j~to de l.el
da Cômara n. 0 76/63 (númerô · de origem
4. 307-D/62), que concede, isenção de direi·
tos de .Importação e outros paro ,mercadorias
d~das pel~ General Conference of Seventh
Dáy,Jt·· AJ;,entlsts,
· dos ESta~s · Unl~s
.dei·
Am~
,
, ', _.
I '
,
'I\
:1')
rica, à União Sul-Brasileira, da Igreja Adven·
tlsta do Sétimo Dia.
'
· ''· ·

A listo ·de ·presenÇa acusa 'o cômpareclmen·
to·. de·. 16' ·Srs. 'Senadores.·· Havendo· númerO
legal, declaro áberto a sessão.

Ainda do 'sr. ·Prlmelr'o:secrétárlo da Câmara das Deputados, encaminhando à revisão do
Senado autógrafos dos seguintes projetas:

Adalberto Sena --' Josué de Souza Edmundo Levl .._ Cat:tete,)'lnhelro . Lobão. ,da Silveira :- Joaquim ,Parente
- , Men.ezes ..Pimentel ·':'"" .Salviano Leite
- Argemiro de Figueiredo - Aloyslo de
··..
·<
I··.
'·:·:":· ··•· . . . . '
Carvalho ...;_ ·Josaphat Márinho ·.:.... Jefferson de Aguiar - Faria Tavares Nogueira da Gama - Bezerra' Neto Guldo Moridlri- !161.
, r· · •

. i , , ~ r: . ; ,

,

~

!''

'

' '

,'

'

',' '

",. ·',

t ·;

j,:

., "\

'''r .,

'

·::r ,.,

'"•

. 'PROJETO

.. Vai. ser Ilda a Ata.
'· ·

. O Sr. '2, 0~Secretárlo procede li leitura

· dà~ Ata: da~: Sessão ânterlor.

..

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da. Gama):
'

., I

.', I'

~

11

·

f

r: •.,

d

-.',

Lll DA
I

'

CAMÂU

., '

DI j·~,,

Se nenhum Sr. Senador fizer. observação 56bre a mesma, dá-lo-el por ap.rovada~ (Pauaa.l
Está aprovada.
' ·

seg~lnte
,I'

EXPEDIENTE
OFICIOS
De 30 de abril, do Senhor Primeiro-Secretório da Câmara dos Deputados, de encaminhamento de autógrafos de projetas san·
clonados, a saber:
Of. n. 0 853 - autógrafos do Projeto de
Lei do Câmara n.O 170/62 (n,O de origem
3. 246-E/61), que Isenta dos Impostos de

i

','

(N. 0 :2.643-B/65; no origem)·
' ,

t

,

:

,

I

I

':

, '' .

.

•

'. ('

~

.,I

,

Autorl1a o Poder. Executivo a. allrlr,
Mllilitjrlo da vra~lo e
Pú~
llllcoa, o cr'dlto 11pei:lál de •. ; . ; .... ;
Cr$ 21.100:071 (vlnte•:e cinco: lilllhlel,
cem. mi_I ,e utenta • olhl cruulra1), pa·
ra o fim. que eapec:Jflca,

·,eli

Em discussão.,~.~ta ... ,:,, ·,, ;,

O Sr. 1.0 -Secretárlo lê 'o•

.. ;,

DI

' :. >I·:N,:~, ~'·

1/'1

Obra• '

O Congr~sso Nac:lonol decreta:
Ârt, 1.0

Fica. autorizado o Poder Exe·
cutlvo a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o ,crédito especial de .•.•• ,
Cr$ 25. 100. 078~(vlnte e cinco milhões, cem
mil e setenta e 'ôlto"cruzelrosl, para ocorrer a
despesas com o subvencionamento da Empré·
sa de Navegação Mi'guéls Limitada, de Co·
rumbó, Estado'. de Mato Grosso, pelos deflcltl
operacionais a'púrados nos exerclclos flnancei·
ros de 1961 e 1962.

-213Ãrt•. 2~ 0 ...- O referido créditó deveró ser
previamente registrada ~pel~. Tribunal de Contas e distribuldo ao Tesouro Nacional.

PRdJETO DE LEI DA CÃMARA
N.• 43, DE 1965

': ,. ' '

(N. 0 2.651-B/65, na origem)

Ãrt. 3.0 - O pagamento da referida lm· ·
portdncio serâ procedido 'diretainente pelo Comissão' de Marinha Mercante;' nos têrmos do
legislação em vigor.
.
i

··:··''

i...

.

',,'

.,I

.

,--:,.·

. ••.

'i!·'

.

Âutorl:la o Poder Executivo a abrir,
oo Mlnlatórlo
do J.uatlsa
o., Negóclaa
lnte·
,.
...
...
.,1
....... ,.
rlaro1, o crídlto o1peclal de , , , , . , , , , ,
Cr$ 280. 000. 000 (du~entoa e oltento
mllhõea do cru•elroa), poro .o fim que ••·
poclflco,
·

j •;,.

'

Ãjt•. 4.•.. --:' Esta Le.l entro eni vigor no dota de sua publicação.
·· ·
·
Ãrt. 5. 0
contrório.

Revogam-se ~·5 disposições em

-

'~O· CongresSo ·Nacional· decreta:
'

•• I ; .:

· À •Comissão de Finanças, de oc6rdo
com. o. disposto no .art. 94-C, § 2.0 , do

Regimento Interno,

· ": •.

PRC)JITO. Dl. LEi .DÃ
-

. ,1,·.

N~o

(N,0

,,,.
,.

CÃMARÃ .

42, DI 11965,

2.650-B/ 65, na origem)

Áutori:.C. a abortu~, ao Mlnlatérla da
Juatlsa o Negócio.• ln~rlofll•• do crédito
o1peclal do Cr$ 68, 000, 000 (.....nta
• oito mllhõea ... cruulroll, pti'ra o flni
que ai.,.Ciflcá.
' 1.

,,

• r

.

1

'1

~

' 1 1 :)

,,

i

'

,

- '

',

O .Congresso. Nacional decreto:
•1 • • •1

,

I

•

,:

•'•'

:

.;_,,'

1.0 -

.Art.
Fico autorlzada·:a obertura;1 ao
Ministério, do Justiça e Negócios lnterlores,.do
crédito especial de Cr$' 68 . 000, 000 (sem,nta
e :,olt~ milhões de cruzelrosi, . destinado ào
custeio de despesa de qualquer rl?turezci com,
a complementação ,do Instalação e aparelhamento do Ministério PÓbllco do Distrito· Fe-'
dercii' e dos Territórios, 'Inclusive .,Qgamentos
de' aluguéis concernentes' o exerclclos anteriores.
crédito espe~lo 1· em questão
Art. 2.01! seró reillstrado pelo Tribunal. de Contas e dls·
trlbuldo .ao Tesouro Nacional,· observado o
dispgsio no ort. 43 da Lei n. 0 4. 320, de 17
de niarço de 1964.
· ·
1

O

I

., ..

,

:

,

''

-

Revogam-se

·.

•

' •~

• '

'

•'

.

'

••

' ' • • .. ' '

', . :•',

Ârt. 2;0 - O crédito especial em questão
será registrado pelo Tribunal 'de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, observado
disposto no art; 43, do Lei n.0 ·4. 320, de •17
de março de 1964. ·
··

o

· Art. 3.0 - Esta Lei entra . em vigor na
data de s.ua publicação.
Art. 4,0 .-.Revogam-se os disposições em
contrário.
. ·
À Comissão .de Finanças,· d~ oc6rdo
' com· o 'disposto no art. 94-C, § 2.0 , do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA.
N,0 44, DE 1965

(N:o

2.653-B/65, na orlgemf
'

.

.

~

'

Prorroga DI artlgoa 78," 79 a 80 da' Lei
n.• 498, de 28 de noveinb~ó de 1964.
O .Congresso Nacional •decreta:

,

.Art. 3. 0 - Esta Lei entra em vigor na
d~ta d~ sua publicação.
.
.
Art•. 4.0
contrório.

'

I, .' ' ."I '

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo ·autorizado a abrir, ~o Ministério d~. JustÍÇâ''~ NegÓCios :Interiores, o crédito espeélal' de .', , , .
Cr$ 280; 000; 000 (duzentos e oitenta mllh~s de cruzeiros>; destinado ao ·custeio de
despesas com o aparelhamento do Corpo de
Bombeiros de Brasllla, do Departamento Federal de Segurança Públiêo. · · '

QS'-disposições

em·

·

À Comissão de Finanças, de acôrdo
com o disposto no art. 94-C, § 2.o, do
Regimento Interno.

Art. 1.0 - Ficam prorrogados por mais 5
(cinco) anos os artigos 78, 79 e 80 da Lei
n. 0 498, de 28 de novembro de 1964.
Art. 2,0 Esta Lei retroagirá à data de
28 de novembro de 1964,
Art. 0 3. 0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

i

'

-214Às Comissões da Projetes do Executivo e de Finanças, de ocôrdo com o disposto nos arts. 102-A e 120, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 46, DE 1965
CN. 0 2.666-B/65, na origem)
laenta .de impo1to1 de lmporta!ião e
outra1 contribuisõea flacai1 · 01 ben1 od-.
quirldoa, mediante doasão, pelai lnatl·
tuisõ11 que 11 de.dicam, . 1om finalidade
lucrativa, à preataÇão de a11iatincia médico-hoapitalar.

PROJETO DI! LEI DA CÂMARA
. N,O 45, DE 1965
CN. 0 2.657-B/65,· na origem)
Âutorll:a o Poder Executivo a abrir,
pelo Mlnlatérlo . do Viasõo e Obra• Públlcaa, o crédito eapeclal da- ' ' ' .' ' ; ' ~· ' '
Cr$ .1 O.
000:000 (dez bllhõea, novecentoa e IIOYellta a oito milhõaa de
crullllroa), deatlnado ao ref&rso do Fun~
do da .Marinha Mercante.

''8.

O Congresso Nac:ionol decreta:
Art. 1.0 Fico o Poder Executivo autorizado .a cibrir, pela Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de , • , , ·• •
Cr$ 1O. 998. 000 ~ 000 Cdez bilhões, novecen·tos e noventa e oito milhões. de cruzeiros),
para refôrço ao Fundo da Marinha Mercante,· na construção de 5 unidades mercantes,
num total de 36.250 TDW, destlnadàs à ampliação da frota. brasileiro e para exportação.
Ârt. 2.;.'0 - ' O mencionado
crédito...será re.
'
gistrado pelo. Tribunal de Contas e distribuido
oo Tesouro Nacional,. à. conta da Marinha
Mercante, observado o disposta no art. 43 da
Lei n.O 4.
de 17 de mcirÇo de :1964.
'

32o;

Ârt, 3.0 - A . Comissão.
.
.. de Marinha Mercante contratará os serviços de Construção Naval;' com 'estaleiros nacionais.
Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5. 0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Finanças, de ac6rdo
com o disposto no art. 94-C, § 2. 0 , do
Regimento Interno ..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 - São isentos . dos impÓstos de
importação e de consumo, dos emolumentos
consulares, de taxa de despacho .aduaneiro,
das taxas. de melhoramentos de portos e de
renovação da Marinha' 'Mercante, · 'de despe•
SOS de ormaze~agens
capotazias e de quaisquer outras contribuições fiscais, os bens adquiridos no exterior, mediante doação, pelas
instituições 'em funcionamento no Pais, que se
dediquem; sem'finalidade iucràtiva, a prestar
assistência medico-ho~pitcilar.
.

e

Parágrafo único - A importação dos bens
a que se refere êste artigo não fi~à sujeita a
certificado de cobert~ra c~mbial, nein. a licença prévia do Carteira de Comércio Exterior.
Art. 2.0 - · Antes da. Importação, o enti~
dado beneficiada ·apresentará à Divisão de Organização Hospitalar, em 3 (três) vias, a'· re~
loção do mâteriol a ser importado, acompanhada das provas da ·doação.
.

'

... '

·',!

'

.

Art. 3,0 - Com o parecer daqufi!la Divisão, quanto à essencialidade .do material au
equipamento a ser Importado e habilitação
da entidade paro obtenção do favor, o. M'1.'
nistério da Saúde encaminhará 2 (duas) vias,
devidamente ··autenticadas, ao Ministério da
Fazenda, para exame dos d6mais documentos relativos à doação.
Art. 4. 0 Verificada a regularidade dos
documentos, o Ministério da Fazenda ·expediró ordem de desembaraço do material ou dos
equipamentos à estação aduaneiro de destino.
Art. 5. 0 - O material e equipamentos,
entrados no Pais na. formo desta Lei, somente poderão ser utilizados pelo própria entidade beneficiado, nos seus serviços médico-hos-

'l
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pitalares ou ombulotorlois, vedada a cessão
ou alienação, sem expressa permissão da ou·
torldade aduaneira competente, ouvido o MI·
nlstérlo do Saúde, sab os penes da lei e ob·
servodas as normas gereis do legislação espe·
cí fico que rege o espécie.
Parágrafo único ~ Na conformidade da
.,;esmo legislação, o correto uso e emprêgo do
material ou equipamentos ficam sujeitos à fls·
callzoção aduaneira, sem prejuizo da que fôr
exercida pelo Ministério da Saúde.
Art. 6. o - ·Este Lei · entra em vigor na
data de sua· publicação.
Art. 7.o -·Revogam-se as disposições em·
contrário.
Às Comissões de Projetes do Executl·
vo e de ·Finanças, de acôrdo com o dis·
JÍasto nos artigos 102-A e 120, ·do Regi·
menta Interno.

PROJETO DE LEI DA ClMARA

N, 47, DE 1965
0

lN.0 1.41 B·B I 63, na origem)
Dl1póe e6bre conco11ão de auxilio com·
peneatárlo a munlciplo1 nov01, autorln
abertura de crédito 11peclal, e dá outra1
provldlnclal.
O Congressa Noclonol decreta:
. Art. 1.0 - t concedido um auxilio com·
pensatárla, equivalente à Importância dlstrl·
bulda em 1963, pelo Ministério da Fazenda,
como quotas de lmpôsto de renda e ·de con·
sumo devidas às munlclpolldades, o ceda um
dos novos munlcl pios que apesar de criados
e Instalados até 31 de dezembro de 1962, em
diversos· Estados da Federação, não foram con·
templados com o recebimento dêsses recursos
constitucionais, naquele exerclclo financeiro.

l

I
I

Art. 2.0 - Após o levantamento pela DI·
reteria das Rendas Internas Cios .. Munlclplos
que façam jus ao auxilio compensatório oro
estabelecido, o Ministro da Fazenda autoriza·
ró o seu pagamento, que poderá efetuar-se
em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas,

a ceda murilclplo, sendo a primeira Igual ou
superior a Cr$ 2. 000. 000 (dois milhões de
cruzeiros).
Art. 3.0 - Os recursos, decorrentes do
auxilio a que se refere o art. 1.0 , estarão su·
jeitos às mesmas normas estotuldas ll(!ra a
aplicação e prestação de contas das verbas
atribui das aos municípios, pelos parágrafos 4. 0 ,
5. 0 e 6. 0 , do art. Ü, da Constituição Fe·
deral (Emenda Constitucional n. 0 3).
Art. 4. 0 - Fica o Poder Executivo ou·
torizada a abrir, ao Ministério da Fazenda,
o crédito especial de . Cr$ 2. 765 • 000. 000
(dois bilhões, setecentos e sessenta e cinco
milhões de cruzeiros), para atender ao custeio
da ·.despesa criada por esta Lei, o qual será
automàtlcamente registrado pelo Tribunal de
Contos e distribuido ao Tesouro Nacional.
Esta Lei entra em vigor no
Art. 5. 0 data de sua publicação.
Art. 6.0
contrário.

..,..

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 48, DE 1965
(N,0 2.329·8/64, na origem)

Dá a denomlnasão do "Uiina Govor•
nador Jorge Locerdo" à ueino tormelé·
trlca de Caplvarl - Tubarão, lltado de
Santa Catarina -,· con1truida. pela
SOTELCA.
O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1.0 - t denominada "Usina Gover·
nador Jorge Lacerda" a unidade termel.;trl·
ca construido pela Sacl~dade Termelétrlca de
Caplvari - SOTELCA - em Tubarão, Esta·
do de Santa Catarina.
Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3. 0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Minas e Energia .

-216PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H... 49, DE 1965

Art. 2.0 - A Isenção concedlda.não
abrange o material com slmllar.naclanal. , .

!N.0 2.654-B/ 65, na origem)

. Art. 3.o - Esta Lei entra' em vigor na
data de sua publicação.
·' ·

. Autoriza ci Po~er Exec:utlv~ · a . abrir,
pela Mlnl1tlirla da AeroniÍutlca, a c:rlidl~
to eipecl~l de atli Cr$ 9.50. 000 ~ 000
(novec:entol 1 cln11Uenta mllhõ11 de cru•
xelroi>, paro a1 fln1 ·qu• · "II'Ciflca. ·

Art. 4. 0
contrário.

À· Comissão dti FJncinÇcis, ··· de cicb~da
no art. 94"C, § '2.0 , do'

. com' o 'disposto

'Regimento Interno.·

O Congresso Nacional· decreta:

Art. 2.0 - O crédito especl~l de qu~· trata
esta Lei será ·registrado no Tribunal. de Con·
tas da União e distribui do ao Tesouro . Na•
clonai.
Art. 3.o ..:.. Esta' L~l entra
data de·sua. P.l!~lfcaçõo, . :··,

eni
J'

vigor na

.... , ,

4.0

Art;
-cRevogam-se• as. 'disposições em
contr6rlo.
'

.. . ,

. -~ , . , , ; .

I..

.

À Comissão de Finanças, de ac6rdo
· éom ·o disposto• no• àrt••· 94-C, § · 2. 0 , do
·Regimento lntenio; "
· · "· ·· ·
,-.:.•

'DE

LIJ 'DA'
CWRÁ
'.
·,
'. ,..
N,,. 50, DE 1965

PROJUO
':.

..

.

,

(N. 0 2.655-B/65, na origem)
l11nta do1 lmpo1t01 de lmportasiio •
de con1~mci eqÚIIIGmento ti• t•llvlaio
deatlliado'·'il Rádio Dlfu1o~ 'Siio Paulo
Sociedade 'An6nlnla.

'

.

'

.... :

·' ·

CAMAJt4·.;

. Art. 1.0 - S o Poder E'xeeutlvo autoriza·
do a abrir, pelo Mlnlstérlo.oda· Aeronáutica, o
crédito especial ·.•· de •até Cr$ . 950. 000. 000
(novecentos e clnqüenta milhões de• cruzeiros),
poro· :adquirir 'os· créditos ·.privilegiados- por. sa·
lárlos, .vencidos até.•l5 de feverelro .. de· 1965,
dos empregados .da .Panai r do Brosll, S. A.; re•
gularmente habilitados no :processo fallmentar·
dessa firma, mediante a respectiva cessão de
créditos a favor dei Unlã~ Federal.' ·· .
·

.

O Congresso Nacional .decreta:
Art. 1,0 - ~ conc~dida Isenção dos Impostos de Importação e de consumo para o
equipamento constante do Licença número
DG-64~2353-2692, emitida pela Ccirtelra de
Comércio Exterior, Importado pela Rádio DI·
fusoro São Poulo S. A

em

Revogam-se as disposições
· ' ·

-

PROJITO DI: LEI ·.DA
N.o 51, DE 1965
' '
!N.0 2.658-B/65,. na origem)

I

'

_,,,:
'""

Âutorlu o Poder lxtcutlvo a abrir,

p~la Pmld,ncla da Rlp,blli:it, o cP.dlto
elptciÍI d• Cr$ 4. 362. 416 (quatro· mi~'
lhh1, treHntol • 1111enta • dol1 mil,
.quatroc,ntOI I d•aellell cr~alroa), para
~ht'n'tler GcJIIPtMI que llpaclflca, .a Clr•
· go do ·Eihiclo-Malor · dai F6rsa1 Arm'ada•.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
Fie~ o Pod~t ~eeütrvo outorl·
zado a abrir, pelá Presldênéia' ·ciá República, o
crédito especial de Cr$ 4. 362. 416 (quatro
milhões, tre:Í:entas .e sessenta' e' dois 'mil, qua·
troeentas. ,e .dezessels cruzeiros), para,::atender
ao , pagamento de. vencimentos. de 1.servidores
civis,. da .. ~Escola .Superlon,de. Guerra, ...referen·
tes aos anos de 1960, 1961 e 1962< em, con·
seqüêncla do Decreto n. 0 53 . 030, de 28 de
novembro de 1963, que· retlflcou o ·enquadromente do Pessoal Civil do Quadro Permanen·
te' Estàdo·Malor das .F6rças. ÃrmaCias ai·
terou o .nlvel dos servidores civis da Escola
Supéricir de Guerr'a; '"'·
' ' ' '

1:o ;:;_

,

do

'I, I
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Art•. 2. 0 .. - O crédlto,de que trato esta Lei
será .registrado. pelo Tr,lbunal, de, eonta~ e. dls~
trlbuf da ,ao Tesouro 1:-laclonal, observada .o dls·.
posta no .art. 43 ·da Lei n. 0 4. 320, de 17 de
março de 1964,
Art. 3.0 - Esta,Lel entra em vigor na· da·
ta de sua publlc.ação.
.

:';'h'

.

'··.• -'·

-·

'

A.rt, 4. 0 . 7... Revogam-se as disposições em
contrérlo.
·
À Comissão ·de Finanças, de oc6rdo
com o disposto no art. 94-C, § 2. 0 , do
Regimento Interno.

"!'

I
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(N, 0

DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 18, DE 1965
214-A/65~

na origem)

AutoriH o Govirno Bra1llelro a aeltrlr
à "Convensio 16bre a E1crovaturo~~, Ol•
1lnacla .aM Gtnobra, eM 25 ele .utembro
ele 1926, o .emenelocla ,JMia protocolo
aborto à aalnaturo ou à aceltosio .. eM
.7 elo eleumbro ele ,1953, e à "Convenslo
Suplementar t6brt a Abollsio ela EICro•
. vaturo, do. Tráfico .de.. 11Crovo1 e ·ela1 .ln•·
tltulsit• o Prático• Análoga• à l~erava•.
turo~',. firmado om Genebra·, a 7 ele H•
. tambro da 1956.
O Congresso Nacional decretai..
Art. 1.0 - ~ autorizada a Gov6rno. Bra·
sllelro a aderir à "Convenção sllbre a Escra·
vatur.a'', assinada em Genebra, .em 25 de se·
tembro de 1926, .e emendada pelo protocolo
aberto à assinatura. ou à aceitação, em. 7 de
dezembr~ de 1953, e à. "Convenção Suplementar" &abre a AboliÇão. da Escravatura, .do
Trófico de Escravos e das Instituições e Prá·
tlcas Anólogâs à Escravatura", firmada em
Glinebra a 7. de setembro
1956. ' ..

de

· Art. 2.0 · - ~ste · Decreta Legislativo •entra
em· vigor na datá de sua ,publicação.
CONVENÇÃO SOBRE A ÊsCRÂVATUR.( AS.
SI NADA, EM. GENEBRA, EM .25. DE SETEM·
BRO OE 1926, E EMENOADA'PELO PRO·
TOCOLO ABERTO .À ASSINATURA OU À
ACEITAÇÃO NA SEDE DA ORGANIZA·
. Ç}.O . DAS .. NAÇOES UNIDAS; NOVA
IORQUE, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1953.
. Art. 1.0
'

I

-__,,.

,

.

,_,

, •

Para _os · fins da. presente Convenção, fica
entendido que:
·
· ·
· '
I.o - A escravidão é o estado ou condi·
c;ão de um indl-..:fduo sObre o qual se ,exercem,
total ou parcialmente, os atributos dõ ·.direito
de. propriedade;
'
2. 0 - O tráfico de escravos compreende
todo ato de captura, aquisição ou cessão de
um individuo com o propósito de escravizá·
lo; todo ato de aquisição de um escravo com

o propósito de vendê-lo ou trocó-lo; todo ato
de cessão, por mero de venda. ou troca, de um
. escravo adquirido poro ser vendido ou trocado; assim como, em geral, todo ato de comér·
elo ou de transporte de escra.vos ..
Art. 2.0
As Altas Partes contratantes se. COITiprome·
tem, .na medida em que ainda não h~jam tomado âs necessórlas providências~ e cada uma
no que diz respeito aos territórios colocadas
sob a sua soberania, jurisdição; proti:Çao, SU•
seranli:l ou 'tutela:
.
' -· ·

al a Impedir e reprimir a tráfico de escravos;
bl a· promover a abolição completa da.
escravidão sob tOdas as suas:.formas,
progressivamente e logo que passivei.
Art. 3.0
As Altas Partes contratantes se comprÔme~
tem a . tomar tOdas as medidas necessárias
poro Impedir e reprimir o embarque, ·o de·
semborque e o transporte de escravos nas slias
óguas territoriais, assim como, .em geral;- em
todos os navios que arvorem os seus :respectl·
vos pavilhões.' ·
As Altas Part~s' contratantes se 'comprome~
tem a negoé:lar, iàgo que passivei; uma .Cân·
v~ric;So-Geral sabre o tráfico .de. escravos Clue
ihés .oútorgue' direito~ e lhes Imponha· obrigações da mesma ~atureza dos que foram 'pre·
vistos ria tonvenÇão de 17' de junho de 192s;··
rela.tiva ao· Comércio Internacional : de· Armas
(Arts. 12; 20; 21, 22; 23, 24 e §§: 3.o,-'4,o
e S. o da seção 11 do anexo III sob reserva das
adaptações necessárias, ficando entendido que
essa Convenção-Geral não colocará os navios
(mesma de. pequena tonelagem). de nenhuma
das Altas F'artes contratantes .numa posição
diferente da das outras Altas Partes. contra·
tantes.

Fica Igualmente entendido que,· antes e de·
pois da entrada em vigor da mencionada
Convenção-Geral, as Altas Partes contratantes
conservam tôda liberdade de realizar entre
si, sem contudo derrogar os prlncf pios estipu·
lados no parágrafo precedente, entendimentos
especiais que, em razão da sua situação pe·

I

ii

=

- 218culior, lhes pore!;om convenientes poro conseguir, com o maior brevidade possf vel, o abolição completo do trófico de escravos.

Unidos os leis e· regulamentos que promulgorem poro o aplicação dos disposições do presente Convenção.

Art:. 4.0
As Altos Portes contratantes prestarão assistência umas eis outros poro lograr o supressão do escravidão e do trófico de escravos.

Art. 8. 0
As Altos Portes contratantes convêm em
que tôdos os· litlgios, ·que possam surgir entre
os mesmos quanto ei interpretação, ou ei aplicação da presente Convenção, serão encaminhados ei' C6rte Internacional de Justiça, se
não· puderem ser resolvidos por · negociação
dlreta. Se os Estados entre os quais surgir
algum litlglo, ou um dêles, não forem Portes
no Estatuto da C6rte Internacional de J ustlço,
êsse ·litlgio será submetido ei vontade dos Estados interessados, quer ei C6rte Internacional
de Justiço, quer a um tribunal de arbitragem
constitulda em conformidade com a cOnvenção de 18 de outubro de 1907 poro a solução pacifica dos conflitos Internacionais, quer
a qualquer outra tribunal de arbitragem.
Art. 9.0
Cada umà dc;~s Altas Portes contratdntes
pode declarar, quer no momento de sua assl~
natura, .quer' no momento dá 'suá ratificação
ou adesão, que, na que diz respeita ei aplicação das disposições. da presente Convenção
de algumas delas, sua aceitação ·não vinculo
todos ou. qualquer dos territórios que se acham
sob o suo. soberania, jurisdição,. proteção, suserania ou tutelo; e cada uma das Altas Partes
cantratant~s poderó posteriormente aderir em
separado, 'totcÍI ou parcialmente, em nome de
quolqu.er · dêles.
Art. 10
Se. suceder que uma das Altas Portes contratantes queira denunciar a presente Convençao; o den~ncla seró notificada por escrito
ao Secretório-Geral da Organização das Noções Unidas, que 'enviará imediatamente uma
cópia autenticada da notificação a t6das os
outras Altos Partes contratantes, · lnfarmon~
do-os do data de recebimento .

~rt.

5.0
As Altos Portes contratantes reconhecem
que o .recurso 00 trabalho .forçado ciu obrigotório pode ter graves conseqüências e se camprometem, cada uma no que diz respeito aos
territórios submetidos ei suo soberania, jurisdição, proteçÕC!, suserania ou tutelo, a tomar
os medidos necessários poro evitar' que o trabalho' forçado · ou ·obrigatório produza ·condições enólogas ei escravidão.
Fico enterididci que:
1. 0 - Sob reservâ dos disposições transitórios enunciados no § 2. 0 abaixo, o. trabalho
forçado ·ou obrigatório ~à~ente pode ser exigido poro fins púb!icos;
2.0 - Nos .territórios ande ainda existe a
trabalho forçado ou. obrigatório poro .fins que
não· sejam· públicos, as Altas· Partes· contratantes se esforçarão por acabar, com essa prótlca,
progressivamente e com o maior rapidez passivei, e, enquanto subsistir, o trabalho forçado
ou obrigatório' só será' empregado a titulo.
éxcepclonol, cóntra reinul'l)eroção àdequodo,
e com o ~ondlção .de não poder ser ImpOsta a
mudança do 'lugar habitual de residência. ·
.

.

'

3.~

-.Em .todos os casos, os.· autoridades
centrais competentes do terrjtórlo Interessada
assumirão o:. responsabilidade do. recurso ao
trabalho ,forçado ou obrigatório.

Art. 6.0
As Altos Portes contratantes; cuja legislação não seja 'desde já suficiente pgro reprimir
os infroçães eis leis, e regulamentos pramul. godos poro aplicar o presente Convenção, se
comprometem o tomar os medidos necessários
por.o que essas infroções sejam severamente
punidos.

Art. 7. 0
As Altos Portes contratantes se comprometem a comunicar umas eis outros e ao Secretório-Geral do Organização dos Noções

ou

A denúncia sà!Íerite produzirá efeito em
relação ao Estâ'aõ ··&\:~e' a tenha notificada, e
um ano depois ·,'CJe 'haver chegado o notificação ao Secretório-Geral ·da Organização das
Nações Unidas. -:1 ·
A denúncia poderó, outrossim, ser feita
separadamente no que diz respeito o qualquer

~4

I~

i'.!

I~

··~

I,

i

..

ij'
,,
,'

-219território que se acho sob a sua soberania,
jurisdição, proteção, suserania ou tutelo.

Art. 11
A presente Convenção, que seró dotada de
hoje cujos textos francês e inglês são igualmente autênticas,. fica ró aberta até 1.0 de
abril de. 1927 à assinatura dos Estados-Mem,
bros da ·Sociedade das Nações.

e

A presente Convenção seró aberta à adesão de todos os Estados,· inclusive os Estados
não-membros da Organização das Nações
Unidas, aos quais · o Secretório-Geral haja
enviada uma cópia autenticado da Convenção.
A adesão se efetuaró pelo depósito de um
Instrumento no devida forma em poder da
Secretório-Geral da Organização das. Nações
Unidas, .que daró disso conhecimento a todos
os· Estados portes à Convenção, e a todos os
outros contemplados no presente artigo,· indicando-lhes a data em que ceda um dêsses
instrumentos de adesão foi depositado,
Ârt.

'12

, A presente Convenção seró ratificada e os
Instrumentos de ratificoçéio serãÓ. depositados
no. Escritório do Secretório-Geral da Organização das Nações, Unidas, que o notifica ró às
,A.I,tcis Partes contratantes.
A Convenção produzlró seus efeitos para
cada Estado, a partir da dato da depósito do
instrumento· de ratificação ou adesão.
CONVENÇÃO SUPLEMENTAR SOBRE A ABO'LIÇÃO DA ESCRAVATURA, DO TRÁFICO
E DAS INSTITUIÇOES E PRÁTICAS ANÁLOGAS À ESCRAVATURA.

por todos os povos e nações, dispõe que ninguém seró submetido a escravidão e que a escravidão e o trófico de escravas estão proibidos, sob tôdas as suas formas;
Reconhecendo que, desde a conclusão, em
Genebra, em 25 de setembro de 1926, da
Convenção sôbre a escravatura que ,visava o
suprimir a escravidão e o trófico. de escravos,
novos progressos foram realizados nesse sentido;
Levando em conta aConvenção de 1930
sôbre o trabalho forçado e o que foi feito
ulteriormente pela Organização Internacional
do Trabalho em relação ao trabalho forçado
ou· obrigatório;
Verificando, contudo, que a escravidão, a
trófico de escravos e as instituições e pr6tlcas
enólogas à escravidão ainda não foram eliminados em tôdas as regiões do. mundo;
Havendo decidido, em conseqüência, que a
Convenção de 1926, a qual continuo em
vigor, .deve agora ser, ampliada por uma convenção suplementar destinada a intensificar os
esforças, tanto nacionais como internacionais, que visam a abolir. a escravidão, o trófico
de escravos e as Instituições e próticas an6- ,
Iogas à escravidíio, convieram no seguinte:
SEÇÃO I

lnatltulsõea e ,Prátlcaa Análoga•
à ,Eacravldão
Ârt. 1.0

Conscientes de que os povos ~às Nações
Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé na dignidade e no valor do pessoa humana;

Cada um dos Estados-Partes à presente
Convenção tomaró tôdas as medidos, legislativas e de outra natureza, que sejam vlóveis
e necessórias, para obter progressivamente e
logo que passivei a abolição completa ou o
abandono das instituições e próticas seguintes, onde quer que ainda subsistam, enquadrem-se ou néici. no definição de escravidão que
.figura no ort. 1.0 da Convenção sôbre a escra~idéio assinada em Genebra, em 25 de setembro de 1926:

Considerando que a Declaração Universal
elos Direitos do Homem, proclamada pela Assembléia-Geral como o ideal comum o atingir

a)· a servidéio por dividas, isto é, o estado ou a condiçéio resultante do
fato de que um devedor se haja com-

PREÂJIBULO

Os Estados-Partes à presente Convenção.
Considerando que a liberdade é um direito
que todo ser humano adquire ao nascer;

-220prometido a fornecer, em garantia de
uma divida; seus serviços pessoais
ou os de alguém sõbre o qual tenha
autoridade, se o valor dêsses serviços
.. não fór ·eqüitativamente avaliado .no
ata da liquidação: da divida ou se a
duração •dêsses serviços· não f6r li-'
mltada ·nem ·sua natUreza definida;
. bl a servidão, Isto é, a condição .de
qualquer um qÚe seja obrigado pela
lei, pelo ··costume 'ou par' um ac6rdo,
a viver
e trabOiha'r
riuíria
terra
per,
' I . : .' .. ' .:
'.
I
' -.
.
. '
tencente a outra" pés5a0 e a .fornecer
a essa outra pessoa, co11~ra., remuneração ou gratuitamente, determl·
nados serviÇos, selil poder mudar .sua
condlçso;
.
~

I •I "

0

, .,,

'

.,1 ,.,.

,

i

i~

ao

8KçÃO JI

Tnillc• d~ llcr~voá

'

11 uma mulher· é, sem que tenha
o dlr~lto de recuSei~ p~metlda
ou dada em casamento, 'mecu:
' ·.,
•,' .,_. 1 :·,1
.
.-··:· . ,. .
ante .rem~:~neroção em dlnhe,ro
ou êspécle' entregue a, seus pai~,
.' t~tor, , famllla
.• ~u · a qualquer
<, ...
'",·•' ''·· •'
'
outra pessoa ou grupo de pes·
I

- III

Com o propósito de acabar com as instituições e prótlcas vlsodas na aHnea e do art. 1.0
da presente Convenção, os Estadas-Partes se
comprometem a fixar, onde couber, Idades
mlrilmas adequadas para o cásamerito, a estl~!
mular o adoção de um processo'.que 'permita
a ambos os futuros cônjuges exprimir livre~
mente o seu consentimento.
''matrlmc!lnlo;
ein. presença de .uma. autoridade civil .ou religlosa competente, e. o fomentar o: registra. dos.
casamentos.

'

cl t6da Instituição ou· prótlca em ·virtude da. qual:

soas;·'

Art. 2. 0

,, ,•I

'.11 ··,

o·

m'Cirldo ·~e uma mulher, a famma·'oú''ó •élã'dêste têm o direito ··de .c"d6-la a um ter·
ce~~~~ -~ trt,ulo onero.so ou n~o;

IIII· a· mulher pade,::par morte ·do
marido, ser· transmitida par sucêssão a outra pessoa; ' '
,. -,,
. '
... ' ... '
di t6da Instituição ou prótlca em vir~
tude · da qual uma. criança ·ou um
adolescente de menos· de '.dezoito
anos é entregue,' quer por seus pais
ou um dêles, quer por .seu tutor, 'a
um terceiro, mediante . remuneraÇiio
ou sem ela, com a fim da exploração
em pessoa ou do trabalho da referida criança ou adolescente.

lrt~ ·_·3~ 0 ~~-·

.

1. •O, ato· de transportar ou tentcir transpor·
tar escravos de urri pais a outro;' par qualquer'
melo de transporte, ou a cumplicidade •niisse
ato, 'constltulró lnfração penal segundo a lei
das Estados-Portes à Convenção, e as• pessoas
reconhecidas culpadas de tal lnfração serão
passiveis de penas multo rigorosas•.
2.

a)

Os Estados-Partes tomarão t6das as
· medidas neceSSórlas r)ara Impedir que
os ricivlos e .aeronaves autorizados éi'
. arvorar suas bandeíras transportem'
escravos. e para pu~lr as pessclas cÜI·
podas dêsse ato oü culpadas'de··.'utl~·
·llzar o. pavilhão nacional para tal fim.

bl ·Os Estados-Partes . tomarão' t6das· 'as
•'
'
• I.
1j.'.'•
-··, ··!·'•:'•'•'i i'': ''
medidas necessóflas para· quii · seus
partos, seus aeródromos e .suos:.castas
não::passom servir, para o·.·transparte
. de escravas. ,. .
·

3 . Os Estados-Partes à Convenç6o trOc:arão
Informações a fl!l).'"de assegurar a coordenação prótlca. das medidas tomadas pelos mesmos na luta contra .o trófico de· escravos e se
comunicarão ,mutuamli11te. ·qualquer caso·: de
trófico· de eséra•1os ·.e qualquer tentativa de ln··
fração. dêsse gêner~ de que tenham conhecimento.
Ârt; 4. 0

Todo escrevo ·que se refugiar a bordo de
um navio de Estado .. Parte à presente Canvençãa será 11 vre lpno facl'o.

I

i

~~

r
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1926, é o estado ou a condição de
um individuo sôbre o qual se exercem todos ou parte dos podêres atrl·
bui dos ao' direito de propriedade, e
:'escravo'' é- o individuo em tal estado ou condição;

Eacrovldiio 1 ln•tltulsiitt 1 Pn\tlco1
. Àn6logo1 à llcrovldiio
Ãrt.

Àrt.

s.•

6.0

1 • o ato de escravizar umo pessoa ou de
lncitó-lo o alienar sua liberdade ou a dé alguém no sua dependência, para escravlzó-la,
constltulró lnfração penal em face da lei dos
Estados-Partes à presente Convenção, e eis
pessoas reconhecidas culpadas seré!o passiveis
de 'pena; dar~se-ó o mesmo quando houver partlclpaçé!o · num entendimento ·formado com· tal
propósito/ tentatlvci de' cometer Asses delitos ou
êumpllcidade nAies:
2. Sob reserva das disposições da aHnea Introdutória do art. L0 desta Convenção, as disposições_ do § . 1.0 , do presente artigo_ se apli·
carão 'Igualmente ao fato de lncÍta'r. alguém .
submeter-se ou' ~ 'submeter unia pessoa ~a súa
cll!pendAncla
~nia .condiÇão servil resultante
de alguma das l~stltulções ·ou ·praticas menclo·
nadas no art. I. 0; assim também q~anda houver P<irtlclpação num eritencllmento f~rmado
com tal propóSito, tentativa de cometer tais
delitos ou 'cumplicidade nêles.

a

a

SEÇÃOXV

Doflnlsiie•
Art. 7. 0
Poro os fins da presente Convenção:
o) "Escravidão", tal como foi definido
na Convenção sllbre a escravidão de

bl "Pessoa· de condição servil" é a que
se encontrei no estado. ou condição.
que resulta de alguma; das Instituições ou prótlcas mencionadas' no art.
1.0 ' da presente· Convenção;
c) úfrÓflco de escr~vos';" significa e
compreende todo ato de captura, ·
aquisição ou cessão de uma pessoa
com a Intenção de escriivlzó-Ía; todo
ato de aquisição de um escravo para
vendê~lo ou trocó·lo; todo ato .· de
cessão, por venda ou' troca; dé uma
pessoa' adquirida para ser vendida ou
trocada; asslrri como, em geral, todo
ato de comércio ou transporte de es·
cravos, seja qucil fôr o melo'de trens. · porte en1pregado.
·
SEÇÃD

v

Cooperosiio entre 01 Eltoilo•-Porta
de Comunlcosiio de lnformosiie•.
M. a.•.
1; Os Estados-Partes à Convenção se· comprometem a prestar .m~tuo ' concur~o _,
o
cooperar com a Organização. das Nações' Uni~
das para a aplicação dos dispOsições que pre·
çedem.
·
·,
':;:·

e

.

.

'

.

'

'

.

''

2. Os Estados-Partes se comprometem .. a
enviar ao Secretório-Geral das Nações Unidas
exemplares de tllda lei, todo. regulamento e
t6da decisão administrativa adotados ou postos em vigor para aplicar as disposições da
presente Convenção.
·
3. O Secretório-Geral comunlcaró as -lnfor·
mações recebidas em virtude do § ·2. 0 · do pre·
_sente artigo às .outras Partes e ao Conselho
.. Econômlco e Social, como elemento ' de do·
cumentação paro qualquer debate que a Con·
selho venha o empreender, com o propósito de
formular novas recomendações poro a abolição
da escravidão, do trófico de escravos ou das
Instituições e prótlcas que sõo objeto da Con·
venção.

•

í
I

I

•
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Cláuaulaa Flnala
Àrt •. 9. 0

Não seró admiti dei nenhuma· reseryo à Con·
venção.
Àrt. 10.

Qualquer fltlgio que surja entre os EstadosPartes à Convenção quanto à suo Interpreta·
ção ou aplicação, que' não seja resolvido por
melo de negociação, seró :submetido a Cllrte
Internacional de Justiça o pedido de uina dos
. Portes ·em fltlgio, a ·menos que estas convenham em· 'resolvê-lo d~ outra forma.
Àrt. 11

A presente Convenção flcaró aberta, até
1.0 de julho de 1957, à. osslnaturà de qual·
quer Estado~Membro das ·NoçÕes Unidos ou
dos organismos especializados. Seró submetida
à rotifléaçã~dos Estados slgnotórlos, e os instrumentos de ratificaÇão serão depositados em
poder do Secretório-Geral das Nações Unidas,
que o -comunlcaró a todos os Estados slgnató·
rios ou aderentes .. ·
1.

2.

Depois de 1.0 de julho de 1957, a Con·
venção flcaró aberta à adesão de qualquer Es·
tado-Membro. das Nações Unidas ou dos orga·
nismos . espeelalizados, ou de qualquer outro
Estado 'que 'a ASsembléia-Geral das Nações
Unidas naja convidado a aderir. A adesão se
efetuaró pelo depósito· de um ·instrumento na
devida forma em poder do Secretório-Geral das
Nações Unidas, que o comunlcaró a todos os
Estados signatórios e· aderentes.
Àrt•.. 12

1 . A presente Convenção se apflcaró a todos
os territórios não-autllnomos, sob tutela, colo·
nlals e outros·territórlas não-metropolitanos re·
presentados por um Estado-Porte no plano ln·
temacional; sob reserva das disposições do
§ 2.o do presente artigo, a parte Interessada
deveró, no momento do assinatura ou dei ratl·
flcação da Convenção, ou ainda da adesão à
Convenção, declarar o ou os territórios não·
metropolitanos aos quais o presente Convenção
se apllcaró ipso facto por fôrça dessa assina·
turo, ratificação ou adesão.

2. Quando fôr necessório o consentimento
prévio de um território não-metropolitano, em
virtude dos leis ou próticas constitucionais do
Estado-Parte ou do território não-metropall·
tono, a Parte deveró esforçar-se por obter o
consentimento do território não-metropolitano,
dentro do prazo de doze meses ci partir da
data da sua assinatura, e, uma vez obtido êsse
consentimento, a Parte deveró noticlficó-lo ao
Secretório-Geral. A partir da data da recebi·
menta dessa notificação por parte do Secretó~
rio-Geral,' a Convenção se aplica ró ao terrltó·
rio ou territórios mencionados na referida• no·
tlflcação.
I

,'

'

'

3. Terminado o prazo de doze. meses men•
clonado no . parógrafo precedente, .as -Partes
interessàdas Informarão. o Secretório-Geral dos
resultados das consultas com os territórios não·
metropolitanos cujas relaçães Internacionais
lhes Incumbam e que não hajam dado o seu
consentimento para a aplicação da presente
Convenção.
Àrt.

13.
'

1.

A Convenção .entra ró. em vigor na data
em que dois Estados sejam Partes à mesmo:
2; Entra ró depois em ,,vigor, no .tocante a
cada Estado e terrltorlo, .na data do depósito
do Instrumento de ratificação .ou de adesão do
Estado Interessado ou da notificação da sua
aplicação a êsse território.
Àrt.

14

1. A aplicação da presente Convenção seró
dividida em perrodos de três arios, o primeiro
dos quais ,começoró a contar-se a partir da
dato da .entrada em vigor da Convenção, se·
gundo o disposto no § 1.0 do art. 13.
2. Qualqaer Estado Parte pode ró denunciar
a p~esent~ Conve~ção, dirigindo, no mlnlmo
seis meses antes da expiração do perrodo trle·
nal em curso, uma notificação ao Secretório·
Geral. Este comunlcaró essa notificação e o
data do seu recebimento a tôdos os outras
Partes.
3. As denúncias sur~irão efeitos ao expirar
o perfodo trienal em cu·~so.
4. Nos casos em que, de conformidade com
o disposto no ort. 12,, a presente Convenção

L

-223se haja tornado aplicóvel a um território nãometropolitano de uma das Portes, esta poderó,
com. o consentimento do território de que se
trate, notificar, desde então, o qualquer momento, ao Secretório-Geral das Noções Unidos,
que a Convenção é denunciada em :relação a
êsse território. A denúncia surtlró efeito um
an·o depois da data do recebimento da notificação pelo Secretórlo·Geral, que camunlcaró a
todos os outros Estados-Partes essa notificação
é a data em que a tenha recebido.

M. 15
A presente Convenção, cujos textos •Inglês,
chinês, espanhol,· .francês e russo são Igualmente autênticos, seró depositada ·no arquivo
da Secretaria dos Nações Unidas. O SecretórioGeral forneceró · cópias certificados autênticos
do Convenção para que sejam enviados aos
Estados·Portes, assim como a todos os outros
Estadas-Membros dos Nações Unidas e organismos especializados;
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Govern'os, assinaram a presente Convenção nas datas que figuram ao lado das suas respectivas
ásslnaturàs.
Feito no Escritório Europeu das Nações Unidas, em Genebra, em sete de setembro de mil
novecentos e. cinqUenta e seis.
À Comissão de Relações Exteriores.

PARECERES
PARECER
0
N. 454, DE 1965

Da Comla1ão · de Relosõea ExteriDNI,
a6bre o Requerimento n.0 4, de 1964, do
Senador Voaconcelo1 T6rrea, aollcitondo
trontcrlsio, noa .Anala do Senado, do1 cortoa trocada• entre 01 Pr11ldente1 do Bro·
ali • da França.
Relator: Sr. Ant6nio Carlo1 ·•.

..

No sessão de 23 de janeiro do corrente ano,
o Senhor Senador Vasconcelos Tôrres, apresentando em Plenório o Requerimento n. 0 4, solicitou, nos têrmos do art. 212, letra v, do Regimento Interno, transcrição, nos Anais da Caso, dos cartas trocados entre os Chefes de Es-

todo do Brasil e da França, "sôbre o convite
do primeiro ao segundo, paro uma visita ao
Brasil, o que representa um alivio na tensão
existente entre os dois países",
2. A 18 de março, no oportunidade da votação do proposição, em Plenórlo, o Sr. Se·
nadar Aloyslo de. Carvalho, pelo Requerimento
n,0 40, propôs, nos têrmos dos artigos 212, letra I, e 274, letra a, do Regimento lnte.rnci, o
adiamento, a fim de que sôbre a mesma· fôsse
ouvido esta Comissão.
3 • Aprovada a proposta do represêntcinte do
Estado da Bahla, deve esta Comissão opinar
sôbre o aludido requerimento.
4. Entendemos que, na esfera dos atribuições da Comissão de'· Relações Exteriores, a
que devemos verificar, para esclarecer o Plenórlo, é o conteúdo dlplomótico dessa troca de
correspondência.
5, Sem embargo do, reconhecimento da praxe vigente, no Senado, de serem aprovados,
sem que tal implique em consideração do mérito de todos os documentos cuja transcrição
nos Anais é solicitado, entendemos que, tendo sido solicitada a audiência desta Comissão,
cabe·nos conhecer, em .profundidade, a verdadeiro expressão dos documentos ora em exame ..
6, De fato, à Comissão de Relações Exteriores compete Informar o Plenórlo~ 'neste posso, sôbre a .significação diplomática das càrtas
trocadas entre o ex-Presidente João Goulart
e o Presidente De Gaulle, isto é, se a: primeira foi, ou não, resultado de uma ação dlplomótica conseqüente,

o

7, Nestas condições, requeremos sejam, preliminarmente, solicitadas as ·seguintes Informações ao Ministério dos Relações ,Exteriores:
al As cartas trocados entre· os Presidentes do Brasil e de França, cujo texto
vai anexo, resultaram· de uma oção
dlplomótica conduzido pela nossa Secretaria de Estado?
bl Coso afirmativo, em que se constituiu
tal açõo?
c) Coso negativo, como, quando e em
que circunstânclos o Secretaria de Estado tomou conhecimento de tais documentos?

-224d) Qual a significação que o 'ltomarati
empresta a Asses documentos? ·
e)

f)

Qual, na momento, ~ clima de nossas
relaçõe; diplomóticas .com a França? .
Se fôr o caso,. que, providências estão
programadas para melharó-las? .1 , ,

~ o pare~~r.

'.
· Sala .das Comissões, : em 11 de Junho de
1964. - Benedlcto Va11a.laret,'Presldente: Ant6nlo Carloo, .Relator; - Jué Gulo111ard Vlvaldo Ll1110 .;.... P111oa do Queiroz .._ Flllll•
to MUII1; - Meno&n Pl111entel;
I

o'

•

,j•

.:::

, PARICIR
. N.• .455, DI 1965 ·
Da Condnlo · de Relasln lxterlom,
a6bro o RequeriMento n.• 4,'de 1964.

'Relato~: s~:

Ãllt6nlo

~riOI

A Comissão · de 'Relações Exteriores é cha·
mada a falcir 's6bre o requerimento do nobre
Senador Vasconcelos Tõrres; que pede a· ·transcrição, nos· Anais da Casa, das cartas trOc:adas
entre os Chefes de Estado do Brasil 'e do· Fran•
ça, no· inicio do corrente ano.
2.. Apr~va~dc> ,pare~e~ preli~lnar, e~t~ Co•
missão decidiu ouvir, s6bre o assunto, o MI·
nistérlo das Relações Exteriores. ·
·
'·

,.

',

\''

'

'

,'.

3, . Aquela Secretaria de Estado f6z presente
a seguinte informação: ' ·
"a) O Ministério das Relações Exteriores,
par intermédio da ·Embaíxodà do Bra·
sil em Poris, vinha; como nào podia
deixar· de ser,· 'devolvendo esforços· no
sentida . de normalizar as relações
.franco-brasileiras. ·: Procura-se, assim,
um gesto que, partido das dois Governas,. pudesse favorecer aquela norma·
lização. No caso, porém, da troca de
cartas ·de que se trota, processa-se
a mesma fora do âmbito do Ministério das Relações Exteriores.
bl A presente pergunta acha-se preJudi·
cada pela resposta dada à pergunta
anterior.

c) O Ministério das Rela!;ões Exteriores
tomou conhecimento do texto dos documentos na véspera de sua divulga·
ção simultânea no Brasil e na França,
tendo tido anteriormente ciência de
que entendimentos nesse sentido se
processavam entre· o Elysée e a Presl·
d6ncla da República. ·
d) A trOca de 'cartas entre' os· dois Pre-.
proces5o de
sldentes ·encaminhou
normàllzaÇão· das relai;àes franco-brcislleiras.
. •:.

o'

: · e) . As 11ossas relações com a França, que
Jó agora podemos considerar regi.darlzadas, · desenvolvem-se em·. clima de
cordial 'amizade, compreensão: e 'respeito mútuo, no interêsse dos· doi~ pai·
·ses. O··Govêrno escolheú e designou
para representó~lo· em Paris um:diplo·
mata de. reconhecidos méritos profls·
sionais, o Embaixador Antônio·:·Men, des Vlanna, ,() qual, ainda no corren...te mês, deveró assumir. o seu pôsto.
Por sua . vez, o nâvo. E~baixador da
Françâ ·no Brasil, Senhor Pierre Seblleau, jó entregou credenciais ao Se·
nhor Presidente da República. A próxima visita do ·Presidente Charles de
Gaulle' ao Brasil ofereceró, sem dúv'l·
da, nova'· e excelente oportunidade de
reafirmação da tradicional .amizade
que nos . une à França, e paderó tra·
zer resultados positivos no sentido de
uma efetlvct colaboração que ainda
mais aproxime os dai.s poises.
f)

Prejudicada pela r.esposta ao quesito

ante~ior.'.~

>4.' Esçlareclda, assim, a justa significação
dos
é:itados ciàcu'mentos,. ,a Comissão'
de Rela·
. : . ' , . ' ., . , '
.. , , I
ções Exteriores ·náda tem a opor à s~a .trans·
crição nos Anais do Senado.
Sala das Reuniões, em 5 de maio de 1964.
- Benedlcto Valladorea, Presidente. - Ant6·
nlo Carloa, Relator. - Menezes Pimentel Mem de Sá :.,.... Padre Calazans - José Guio·
mord Argemiro de Figueiredo Rui
Palmeira,
:',. ,
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A generalidade dos têrmos em que se expressa a concessão de Isenção desaconselha·
rio, em princf pio, a aprovação da emenda.
Da CamiiÍiío de C~n1tltulçlío • Julllsa,
Ainda que não conheçamos nenhuma dlsposl·
1&bre o Projeto dt Lei da. C&mara núçéio legal que imponha, em proposições dessa
mero 318, de -1964 (n,o 4.881-B, dt
ordem, a lndlcaçSo do no~e da entidade. ou
1963 - C&mara), que concede IHnçlo
entidades beneficiadas! é .óbvio qu!l. Isso. den
de llctnçal, lmpo1to1 1 taxai da lmporocorrer, e com. ci mais perfeita çaracterlzação,
taçio •. conaumo poro mattrlall hnpltapor,. forma. a · que nenhuma dú~ida subsista,
lartl daadoa pela Evangell1che Z~nt~all• ·
quanto à entidade realmente agraciada. Dir·
tellt FUr lntwlcklungihllft I,
da Rt· ·
se-ó que, para remediar tal inconveniente,
: pública Federal da Alemanha, ao Ho1pltal
avulta, no texto propasto, ' a designação dos
· : '· Evongíllco dei Bahla. : ·.
·'
duas entidades estrangeiras doadoras da ma•
Relatar: Sr. AloJIIO dt Carvalho ·
!erial. hospitalar para que se concede ·isenção,
0
Ao Projeto de Lei n.~ 318, de 1964, de 1~1~ s6bre existi~,tanÍbé~, ex vi ·d; art. 2. , a por·
ciátivá da COmara .dos Deputado~~ onde tevé menorizada relação do material Isento. A ver·
o n.0 4:881-B/63, concedend'! isençéio de li· dade, porém, é que o' favor não é feito' a: elas,
cença, Impostos e taxas de Importação e con· mas a quem recebe o .material, e, sendo im·
sumo para materiais hospltalàriis ·doados pela pllcito no deferimento de uma isenção dêsse
Evangelische Zentralstelle Für .Entwicklungshll- porte a critério de merecimento 'da entidade
a quem se faz a doaÇão, tal critério não o teró
fe E. V., da República FederaLda Alemanha,
a
Comissão de Finanças para julgar do ·cabi.·
ao Hospital Evangélico da Bahla, entidade asmenta da providência em causa.
sistencial sem fins 'lucrativas 'existente na cl·
dade: de ·Salvador,·. Estado ·da·. Bahia,· foi ·apre·
. Cumpre-nos, todavia, apreciar a matéria da
sentada; em Plenório, emenda pela qual o be- ponto de vista da sua constitucionalidade,. le·
neficio 'alcance~ também, as taxas de armaze- galidade ou juridicidade, e sob qualquer dêsses
nagem e capatàzlas, cám'pree~dendo, ainda, o aspectos nada haveró a impugnar no projeto e
material hospitalar doado por outra organizei~ na emenda, mantidas, quanto a esta, as reser·
ção da República Federal Alemã, a .Mlserlor vos apontadas.
Blschavefliches Hlfswsrk E. v,, o entidade as·
E por .melhor defini-las, propomos modifica·
slstenclal cujo nome, entretanto, não se lr~t çãa da emenda, mantendo-se a coriéiÍção d~
dica.
"sem fins lucrativos'~, exigida no projeto para
a
.entidade beneficiada e . Inexistente agora,
Em conseqÚAncla, o ort•. 1.o do projeto fica·
bem
'como incluindo-se .a cióusula de que tais
ria .redigido, excluindo-se do seu texto a refe·
entidades sejam inscritas no Conselho Nac:lorênclo explicita à entidade beneficiada Hospl·
nal de Serviço Social. Tal requisito afigura-se·
. tal Evangélico da Bahlo, que foi esta a exclu- nos atenuador da generalização a que de inl·
siva' finalidade' da sua apresentação na co- cio se aludiu.
mara.
Nósso parecer é, pois, favorável oa projeta
Aprovada, em suma, a emenda, o art. 1.0
e à emenda· de Plenório, com a seguinte
teria, ln fine, o seguinte · t~xto: ", • , · para
SUBEMENDA
os. materiais hospitalares doados' pela Evan·
Redija-se, ln fine:
gelische Zentralstelle Für · Entwicklungshllfe
" .. , para .os materiais hospitalares doa·
E. V. e pela Miserlor Blschavefliches Hllfswek
dos pela Evangelische Zentralsteile Für
E. V. da República Federal da Alemanha às en·
Entwlcklungshilfe E. V. e pela Miserlor
tidades assistencials brasileiras."
0
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-226Bischavefliches Hilfswerk E. V. a entidades assistenclais brasileiras, sem fins lucrativos e registradas no Conselho Nacional de. Serviço Social."
Sala das Comissões, em 24 de março de
1965. - Afon1o Arlno1, Presidente. - A1oy.
1io de Carvalho, Relator. __; Jaaaphot Marinho
· - Argemlro de Figueiredo - Ruy Camelro
- Bezerra Neto
Edmundo Levl __; Herl·
baldo VIeira.
PARECER
N. 0 457, DE 1965
Da Comluão de Flnança1, 16bre ·emen·
da ao Projeto de Lei n.0 3U; ·
. Relator: Sr. Aurélio Vlanna
DO VENCIDO
O projeto visa a conceder ao Hospital Evangélico da Bahia Isenção de licenças, Impostos
e taxas de importação e consumo para materiais hospitalares doados pela Evangelische
Zentralstelle Für Entwicklungshllfe E. V., da
República Federal da Alemanha.
A proposição é orlginória da Cdmara e' de
autoria do nobre Deputado Raimundo de Brito.
O nobre Senador JasaphafMarlnho apresen·
tou emenda ao. projeto, ampliando o alcance
da medida, com relação à isenção de taxas
de armazenagem e capotazias, e estendendo
o beneficio a material hospitalar doado por outra organização da República· Federal Alemã,
a Miserior Bischavefliches Hllfswerk E. V. A
emenda não nomeia as entidades beneficiadas
com as isenções, pois tem caróter 'genérico, e
visa a abranger outras instituições que se en~
C:ontram em situação semelhante à do projeto.
A douta Comissão de Constituição ·e Justiça,
ao apreciar o projeto, acolheu o emenda e
apresentou subemenda, pela qual é exigida a
condição de entidade sem fins lucrativos para
os beneficiórios da medida, e que as mesmas
sejam inscritas no Conselho Nacional de Serviço Social.
A excl usõo do nome da entidade beneflcluda
na emenda e na subemendc nõo nos parece

acanselhóvel na espécie. Trata-se de isenção
fiscal para importação de materiais hospitalares doados por instituições estrangeiras, e, a
exemplo de outros projetas semelhantes vota·
dos pelo Congresso, achamos indispensóvel a
explicitação da entidade beneficiada pela
doaçéo.

Ant~. o exposto, somos de parecer contrório
à emenda de Plenório, e à subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. .
Sa.la das Comissões, em . 28 de abril de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
- Aurélio Vlanna, R~lator - Bezerra Neto
- Walfredo Gurgel- Ant6nio Jucá - Pe•·
1oa de Queiroz - Sigefredo Pacheco - Llno
de Mattoa :..... Daniel · Krleger - Adolpho
Franco - Lobão da Silveira, vencido - Mem
de Sá, com restrições.
VOTO EM SEPARADO
Da Coml11ão de Flnan~al, a6bre o Pra·
jeto de Loi n.0 318/64.
Relator: .Sr. Lobão da. Silveira
O projeto volta à apreciação desta Comissão, em razão de emenda apresentada . em
Plenório, pelo nobre Senador Jasaphat Marinho,. e subemenda da Comissão de ConstituiÇão .e· J ustlça.
'
Emenda e subemenda visam a ampliar o
contexto do projeto, estendendo o isenção con·
cedida à organização alemã - Miserlor. Bis·
chavefllsches Hilfswerk E. V., e beneficiam entidades assistenclais brasileiras que foram contempladas com' doações dessa· natureza.
A. subemenda determina que as entidades
beneficiadas .não devam ter fins lucrativos. e
que sejom.. inscritas no Conselho Nacional de
Serviço Social.
Quanto ao mérito da propos•çao, já tive·
mos oportunidade de nos manifestarmos.
Assim sendo, opinamos favoràvelmente à
emenda, nos têrmos da subemenda da Comls·
são de Constituição e Justiça.
Sala dos Comissões, em 22 de abril de
1965. da Silveira, Relator.

Lobao
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PARECER
N.o 458, DE 1965
Da Comissão de Relações Exteriores,
a6bre o Requerimento n.0 93, de 1965,
do Sr. Senador Vasconcelos T6rres, soll·
citando lnsersão. em Ata de um voto de
afetuosa solidariedade ao nollra povo chi·
lena pelo calamidade que acaba de atln·
gl.lo, e que o Senado Federal di conheci·
menta ao Govirno da nação andlna da
fraternal aml•ade daa brasileiros.
Relator: Sr. José Gulamard
Vem a esta Comissão, para exame, o Re~
querlmento n. 0 93, de. 1965, de autoria do
nobre Senador Vasconcelos Tôrres;
Fundamentada em disposição regimental,
nada Impede o andamento normal da proposl·
ção, ·cujo mérito deve encontrar solidariedade
da parte do Senado.
Somos, pais, pela aprovação e inserção em
Ata de um voto de pesar pela recente calaml·
dade que atingiu o povo chileno, dando o Senado conhecimento. dessa manifestação ao Govêrno daquele pafs amigo.
Sala das Reuniões, em 5 de maia de 1965.
- Benedlcto Valladares, Presidente - . Joú
Gulamard, Relator - Ant6nlo Carlos· - Ar·
gemlro de Figueiredo - Men..ea Plmentel Padre Calauns Mim de Sá Rui
Pallllelra.
PARECER
N.0 459, DE 1965
Da Comissão de Conatltulsãa e Juatlça,
a6bre o Projeto de Lei da C6mara núme·
ro 106, de 1962 (n. 0 4.232-B, ·de
1951, na ·C6mara), que altera a redaçlla
do art. 1.0 da Lei n.0 3.319, de·18 de
·novembro de 1957, que revigora, pelo
prazo de 2 anos, o crédito especial para
· pagamento de pensões ·aaa veteranos, àa
viúvas e aos. herdeiro• doa ex-combaten·
tea da Campanha do Urug11al e da Guer•
ra do Paraguai.
Relator: Sr. Silvestre Pérlcles '· ·..
O projeto de lei ora em exame nesta Comissão, em virtude de recebimento de emenda, tem por objetivo alterar o art. 1. 0 da Lei
n. 0 3, 319, de 1B de novembro de 1957, o

qual, conforme propõe seu autor, o ilustre
Deputado Adyilo Viana, deve ter a seguinte
redação:

"t revigorado

pelo prazo de 2 anos, con·
todos a partir de 1.0 de junho de 1958,
o crédito especial de .. : •..•....•.•.•
Cr$ 150. 000 . 000 .(cento e clnqüenta
milhões de cruzeiros), autorizado pela Lei
n. 0 2.326, de 20 de setembro de 1954,
e aberto pelo Decreto n. 0 37.612, de 18
de julho de 1955, para ocorrer ãs despesós com o pagamento das importônclas
devidas aos veteranos da Guerra dei Paraguai e Campanha do Uruguai - suas
viúvas e filhas."

A supracitado Lei n.0 2. 326, de 1954, .autorizava a abertura daquele crédito. para pagamento das pensões devidas e vencidas, bem
coma as que fôssem concedidas aos veteranos, às viúvas e aos filhas dos ex-combatentes
da Campanha do Uruguai e da Guerra dei
Paraguai, beneficiados por várias disposições
legais.
Ocorre, porém, que só depois· de decorrido
um ano é que foi efetuada a abertura do
referido crédito e, finalmente, registrado no
Tribunal de Contas.da União, disto. resultando
que sua vigência, que deveria ser de dois anos,
ficou limitada ci um só. Em conseqüência, a
Lei n. 0 3.319, de 18 de novembra.de 1957,
propôs
revigoromento daquela vigência a
partir do ano em que foi ela promulgada, uma
vez que o prazo anterior expirara a 31 de
dezembro de 1956.

o

• Procedida a anotação do saldo p~:_lo Trlbwnal
de Contas, em março de. 1958 (ano da apresentação do projeto na Câ.mara), e não tendo
o Ministério da Fazenda pôsto à disposição da
Secretaria da Guerra, até aquela data, a respectiva lmP<>rtóncia, ·que· consistia no· salda de
Cr$ 76. 109 .·1 09, verificou-se que vários
meses do prazo concedido foram esgotados,
sem que se pudesse autoriza'r os_ pagamentos
à sua conta ..
Como se depreende da presente exposição,
a iniciativa do projeto está amplamente justificada, de vez que visa não somente a dar
cumprimento integral a dispositivo legal em
vigor, que assegura os direitos das herdeiros
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dos heróis daquelas memoróvels ,campanhas,
mas .a resguardar' os interêsses· da .própria administração.
,S6bre a matéria jó se manifestou, favaràvelmente, a douta ,Col"(llssão ,de Finanças, que
lhe apreciou a conveniência e. oportunidade.
, Foi-lhe ~fereclda, porém, em Plenórlo, uma
emenda, determinando que o. revlgoramento do
()razo previsto no ,projeto :f6sse contado não a
partir de 1.0 de junho de 1958, mas de 1.0
de og6sto do corrente ano, ,
. A emenda, conquanto vise a corrigir lapso
da proposição da , C4mara, atendendo. a que,
como estó redigido, _não atinge suas finalidades, não nos parece .ainda expressa da
maneira mais 'conveniente, tendo em vista a
necessidade que hó. de uma redação que possibilite o inteiro atendimento da futura fel. ,
Por esta r~zão, embora, julgando a ,emen·
da ,pr~servoda de ,qualquer elva de lni~rldlcl.~
dade e _Inconstitucionalidade, sou, ·de parecer
que se lhe apresente ·a 'seguinte '
SUBEMENDA N.o I
Onde se lê:
" • . .. pelo prazo de 2 (dois) anos, con•
todos. a partir· de I.0 de' junho de
1958 •• ·"
' Lelci·se:
11
'
• : • pelo pra~o de 5 (clncol: anos, contados a pcn11r"de 1.0 dei' junho de
1958 ... "
'
Sala das.Coml~sães, em 12 de d~zembro de
1962. · - JíiHenón de Aalllar,. Presidente Sllveatre Pérlcl11, Relator. - Milton Campo•
.;;.., AfrAnio Loglt ·- Ruy Camelro .- Urglo
Meirinho - Ary Vlanna - Herlllaldo VIeira.
.
. PÂRICIR , .. ,
-·-·
li,.

'

"'-·• 460,
Dlt965. ' ' ..
'·,

'
..
. Da Comlnlo, de Flnansaa, 16bre o Pro'

.,

jeto de Lei da C6rnara n.0 106/62.
Relator: Sr. Mern de Sá
O projeto de lei em exame estabelece que
o art. 1.0 da Lei n, 0 3. 319, de 18 de navem·
bro de 19 57, passo a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1.0 - ~- revigorado pelo prazo
de 2 anos, contados a partir de 1.0 de
junho de 1958, o crédito especial de •.

Cr$ 150 . 000, 000 (cento e cinqUenta
milhões de cruzeiros), autorizado pelo
Le_l. n.~ 2.326, de 20,de,_setembro de
1954, e aberto pelo.Decreto n.~•..~? .. 612,
de 18 de junho de l955, para ocorrer
às. despesas ,com a pagamento das lm·
pc~rttlnclas , devidas_, aos veteranos da
Guerra do Paraguai e Campanha do. Uruguai ~ suas viúvas e filhos."'
A proposição ·foi apresentada; na outra Ceise da Congresso, pelo· Deputado Adyllo VIana,
em 3 de junho de. 1958, mas·sua·redaçãa•flnal sàmente ~ol aprovada quatro, anos depois,
em 4 de julho de .·.1962.
·
No Senado; recebeu parecer · favoróvel da
Comissão de Finanças em ,30 .de novembro do
mesma ano. Em .Plenórlo, porém, .recebeu a
Emenda n. 0 1,. de autoria do nobre Senador
Guida Mondln, pela qual se propãe que no texto acima, onde· se diz:. ''o partir .de 1.0 de junho de 1958", diga-se: "a partir de 1.0 de
agôsta de_ 1962"': .
·

A .:douta Comissão' de ·Ccinstltulção ·e Justiça, manifestando-se>s6bre esta emenda, lhe
ofereceu. subemenda, ccmsoante a· qual: ..
Onde· se lêi . . . "pelo· prazo de dois anos,
contados a' partir' de I ~o de junho de 1958";
•_ Üia~se: .'.': ~: ·p.,,~.llraz~ de5 <~lnêo)' ~~os;
contadós à 'partir de J.o de junilb ~é • 1958~"
, I .' , · ' I '
~

Como bem se vê, .. tanta a emenda como a
subemenda visava~-~-. dilcitar.o.,prazo previsto
na projeto, tendo em vista a decurso do tempo.
'

•

'

-, , '

·.~·

•

'

' t

.A Comissão. de Jlnanças, .chamada a se pronunc_lar--· s6bre as alterações -sugeridas, dec:ldiu
pedi~, ,esclareclment~s .ao Ministro da Guerra
s6bre ·a situação dos pensionistas de ,que, trata
o projeto. O ofício de o4 de setembro de, 1958,
destg Comissão,: porém, até a presente data
não teve resposta ..
·Do proeesso consta) porém, offelo de· 28 de
setembro de 1962; do Ministro da Fazenda,
transmitindo parecer da Contadoria-Geral da
República sôbre a matéria. Neste parecer, é
expressamente dito que "o projeto de lei em
aprêço jó perdeu a sua oportunidade".
Afigura-se à Comissão de Finanças que esta
observação do Ministério da Fazenda continua

-229plenamente vóllda. Ainda que aprovada a subemenda' da Comissão de Constituição e Justiça (de 12 de dezembro .de 1962), o projeto
pretenderia revigorar, pelo prazo de 5 anos, ·a
partir de· 1.0 de junho de 1958, o crédito especial de 150 milhões, autorizado pela Lei
n. 0 · 2 .'326,' de 20 de seh!mbro de 1954.'

PARECER
N,0 461, DE 1965

Da Coml1llio de Con1tltulsio e Jultlsa,
16bre o Projeto de Lei do Senado nú•
·mero 24,. de 1963, que confere a cldodo~
nla bra1llelra o Wlnaton Leonard Spen•
cer Churchlll.
Relator: Sr. Afonso Arln01.

Mesmo ·que admitida,· llara argumentar, esta hipótese, pela'qual; em maia de 1965, uma
lei viesse revigorar. um crédito. autorizado por
uma lei de 1954 (Lei ri.0 2.326),' pgro ter
vlgênciá por dois anos, nÓs t6rnios da mencion~da sub~menda, ,o revigoram~nto. teria .termi~ado em 1,.o de j~nho de '1963, hó quase dois
anos (prorrogação por cinco anos. a partir de
1.0 de junho de 1958).
'·Evidente' Sfl faz, portanto, que tanto' o proieto como as emendas jó perderam sua oportunidade, como informava em setembro . de
1962 o Ministério do Fazenda.
Hó, ainda, a considerar que, enquanto éste projeto tromÚava, foi promulgada ci Lei
n. 0 3. 7 65, de 4 de maio de 1960, que, dlspond~
s6bre .p~nsões
multare~; e~ seu art.
.
',,
. 26
reajustou as referentes. aos herdeiros dos ex·
combatentes da Campanha do Uruguai .e da
Guerra do Paraguai. Nesta lei, o art. 32 esti·
pula que. as pensões serão atendidas , pelas
verbas e dotações orçamentórlas esped ficas, e
os em •atraso, par exerclcios findas.
'

De tudo se depreende que tanto a emenda
e subemenda, coma o próprio projeto, devem
ser rejeitados e arquivadas.
~

o parecer,, s.m. j.

Sáia das Comissões, em 28 de abril de
1965. - Argemlro do Figueiredo, Presidente,
- Mem de Sá, Relator. - Bezerra,, Neto Walfredo Gurgal _;, Ant&nlo Jucá ...::_. P.e110a
de Queiroz - Slgefredo Pacheco - Lino de
MattOI - Adolpho Franco - Lobão da sn.
velra,

O projeto original confere a cidadania bra•
silelra ao Sr. Winston Churchill, ·que; na ex·
pressão do autor da proposição, Senador Vasconcelos T6rres, par sua oção nos anos som··
brios do Segunda Guerra Mundial, credenci·
ou-se "à admiração de todos os povos que vi·
vem· é que desejam continuar a viver dentro
da paz e do respeito aos direitos da peísoa
humano".
E particularizo: o povo brasileiro, que, na
ltólio, lutou poro preservar tols direitos, tem,
para com o grande lfder, uma divida particular
de gratidão ...
A matéria foi à Comissão de. Constituição e
Justiça, onde, por emenda substitutivo, deu-se
nova forma ao ort. 1.0 , que passou a ter ·a·
seguinte redoção:
.
"Art. 1.0 - ~ concedido .o titulo de ci·
dedão brasileiro a Winston Leonard Spen:
cer Churchill." · · ·
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A Comissõ~· de Relações Exteriores, apro•
vendo parecer do. Relator, Senador Jefferson
de Aguiar, entendeu que o projeto deveria
voltar o esta Comissão, para reexame da ma·
téria, sob o ponto de vista jurldlco e cons·
tituclonal.
. '' ·

I

As· dúvidas .suscitadas pela Comissão de Re·
loções Exteriores perderam seu conteúdo, até
certo ponto, Pelo menos, em razão ·do faleci·
menta do homenageado, o que nos põe, hoje,
em situação semelhante àquela do Projeto
n.o ·169, de 1963, do Senado, presentemen·
te em tramitação na Câmara, sob número
2 .087, de 1964,. jó com parecer favoróvel da
Comissão de Constituição e J ustlço daquela
Cciso.

I

A rigor, as restrições ao aludido Projeto
n.o 169, de 1963, que confere o titulo de
cidadão brasileiro a John Kennedy, poderiam

I
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ser uma vez mais levantadas no caso presen·
te; todavia, cama bem assinala o Relator da·
quela matéria, em brilhante parecer, na Comissão de Constituição .e Justiça, Senador Jef·
ferson de Aguiar, CC?m C! falecimento do ha·
menageado, n.ão haveró repercussões o.utras,
internas ou externas, que não sejam a exal·
toção de uma extraordlnórla persOnalidade dos
nossos dias, tão justa ·e merecidamente exal·
· toda no .reconhecimento que por fiOSsa lnter·
médio .lh.e .tributa o povo brasileiro,
Isto considerando, oplnàmos pela aprovação
do projeto, com a seguinte
EMENDA SUBSTITUTIVA CCJ-1
~, concedido o titulo honorifl·
co de cidadão brasileiro . poat mortem a
Winston Leonard Spencer Churchill.

Art•. 1.0

Art•. 2. 0 - Esta Lei entraró em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dlsposl·
ções em contrórlo;
~o

parecer.

Solá das Comissões, 24 de março de 1965.
- AloyaiÔ de Cllrvolhô. Filho, Pre.sidente even·
tual. - · Afon10 Arinoa, Relator. - Herllloldo
Vielro - Jonphat Marinho - Edmúnclo Levi
....;. Argemiro de Figueiredo - Bezerro Netto.
PARECIR .

N.0 462, DI 1965
Da Coml11ão ,de Relasãe• Exteriorll,
aôllre. o Projeto de Lei do Senado número
24/63.
Relator: Sr. Ânt6nio Cario•
Nada mais justo do que se conceder o titulo honorifico de cidadão brasileiro a Wins·
ton Leonard Spencer Churchill, personalidade
complexa e rara, cuio comportamento, na sua
longa existência, honra a todos os poises de·
mocrótlcos.
· Tendo ocorrido, posteriormente à apresentação do projeto, o passamento do grande cida·
dão e não podendo seu nome· ser esquecido, a
Emenda Substitutivo CCJ-1 ,' do nobre Senador
Afonso Arinos, concedendo o título· honorifico
de cidadão brasileiro post mortem a Winston Leonard Spencer Churchill, coloca bem a
questão.

Somos pela aprovação da emenda substltu·
tiva da Comissão de Constituição e J ustlça.
Sala das Reuniões, em 5 de maio de 1965.
- Benedlcto Valladares, Presidente - Ant6·
nlo Carlos, Relator - Menezes Plmentel Mem. de Sá - Padre Calazans ·-José Guio·
mard Ârgemlro de Figueiredo Rui .
Palmeira.
PARECER
N.0 463, DE 1965

Da Comi11ão de Constltulsão e Justlsa,
allllre o Projeto de Lei do Senado
n~ 0 84, de 1963, que altera a redasiio
do art. 461, "caput", e seu § 1. 0~ da
Consôlldcisão das Leis da Trollalho, apro·
vada pelo Decreto-Lei n.0 5 . 452, de 1.o
de maio de 1943.
Relator: Sr. Ârgemlro de Figueiredo
O Projeto de lei do Senado n. 0 84, de
196.3, orlginório do Senado Federal, é da au·
teria do nobre Senador Arthur Virgílio, e visa a
alterar a redação do art. 461, caput, e o § 1.0
do mesmo artigo.
Propõe o eminente autor da proposição que
a referido artigo e seu parógrafo 1.0 passem
a ter a seguinte redação: . ·
11
Ârt. 461 - se,da idêntica a. função,
a todo trabalho de Igual valor, prestado
ao mesmo empregador, 'corresPonderó
igual salórla, sem distinção de sexo, na·
clonalidade ou idade.
§ 1.0 Trabalho de Igual valor, para
as fins dêste Capitulo, seró o. que fOr· feito
com Igual produtividade e com a mesma
perfeição técnica."
O artigo e parógrafo que o projeto visa a
alterar estão assim concebidos:
"Art. 461 - Sendo idêntica a função,
a todo trabalho de Igual valor, prestado
ao mesmo empregador, na localidade,
carresponderó Igual salório, sem distinção
de sexo, nacionalidade OLI Idade.
§ 1.0 Trabalho de igual valor, para
os fins dêste CapÍtulo, seró o que fOr feito
com Igual produtividade e com a mesma
perfelçao técnica, entre pessoas cuja dlfe·
rença de tempo de serviço não fOr supe·
rlor a dois ·anos."

llll
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Como se vê, a alteração proposta paro o
artigo consiste em se suprimir a expressão na
me~ma localidade, pois não é possi vel (justifica o autor do projeto) que a regra "a todo trabalho de igual valor corresponderó Igual
solórlo" fique subordinada. o prestação. do serviço na meama localidade.
E o alteração do § 1.0 citado .visa o suprimir o expr~ssão: "entre peaaoa1 cuja diferença de tempo de 11rvlso não f6r 1uperlor a
dali anoa".
Argumenta o justificação que é justo que se
pague mais a um trabalhador com' muitos anos
de serviço. Mas não é certo que êsse tempo
de' 'serviço Influo no definição do que seja
trabalho de Igual volor. Adianta que o salório deve ser Igual, quando Igual f&r. a produ·
tividade c.om a . meama perfeição técnica do
trabalho, podendo, entretontÓ, o. de mais tempo
de serviço ser mais bem pago, não com
aumento de salário, mos através do abono ou
gratificação.
Haveria, então, uma melhor remuneração
ao 'trabalhador e não diferença de salário, em
fun!;ão do temp~ de serviço.
O art. 5,0 , Item XV, a, da Constituição
Federal, estabelece que a União .é competente
para legislar sôbre direito do trabalho, E, na
Capitulo Ordem Econ&mlca e Saclol, a Lei
Molar proibe, art. 157, 11, o diferença de solória para um meamo trabalho; por motivo de
Idade, 11xo, nacionalidade ou eatado civil.
A Inovação do art. 461, visada pelo projeto, ajusta~se bem ao disposto no citado artigo 157, de cujo espírito bem se depreende o
preocupação da Constituinte em manter a
igualdade de salário para o trabalho de Igual
valor.

A nova redação visada pelo projeto, no

§

1.0

do art .. 461, objetivo, além da Igualdade sala rio I o que nos referimos, precisar bem o conceito do trobalho de igual valor o que se ,refere o Legislação Trabalhista. Edsso também
se enquadra na CompetêncÍo do Unlão, por se
trotar de matéria pertinente a Direito do Tro·
bolho - art. 5, 0 , da Constituição da República.

Não há, assim, óbices constitucionais ou le·
gais à normal tramitação do projeto. Quanto
ao mérito, entretanto; opinará melhor a Comis~
são de Legislação Social, que é o técnica na
matéria.
~ o nosso parecer.

Sala das Comissões, em 30 de outubro de
1963.- Wllaan Gonsalvea, Presidente- Ar·
gemiro de Figueiredo, Relator - Sllve1tre Pá·
rlcl11 - Aloy1lo de Carvalho Filho - Joaa•
phat ·Marinho - Eurico Reaende ~ Edmund&
Levl - Lobão da Silveira.
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Da Coml11ão de Leglalasão Social, 16·
bre o Projeto de Lei do Senado n.o 84/63.
Relatar: :ir. Hirlbaldo Vieira
O Senador Arthur Virgílio é a autor da Projeto n. 0 84, de 1963, que propõe a supressão
de palavras no caput do art. 461 e na seu § 1.o
do Consolidação das Leis do Trabalho,
Os dispositivos referidos estão assim redigidos:
"Art. 461 - Sendo idêntica a fun,ão,
o todo trabalho de igual valor, prestado
ao mesmo empregador, na m11ma locaU.
dàde, corresponderá igual salório, sem
distinção de sexo, nacionalidade ou Idade ..
§ .1. 0 Trabalho de igual valo~, iíara
os fins dêste capítulo, se ró a que fôr feito
com Igual' produtividade e com a mesma
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não fôr superior
a dois anos."
'''
A douto Comissão de Constituição. e J ustlça,
em reunião realizado em 30-10-1963, manl·
testou-se fovoràvelmente ao projeto, no que
tange à sua constitucionalidade,
Nesta Comissão de Legislação Social, o seu
Relator, Senador Raul Giuberti, em reunião realizada em novembro de 1963, concluiu pela
sua aprovação. Antes deste Comissão delibe·
ror sôbre o mesmo, acolheu preliminar levantado pelo Senador Antônio J ucó, no sentido
de ser ouvido o Sr. Ministro do Trabalho ·e
Previdência Social, "para que sejam fornecidos os esclarecimentos considerados necess6-
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rios à ,perfeita ihstruçõo do referido· projeto".
Em 30-4-64 foi remetido ofício ,ao, referido
Ministro. Em 23-6-1964 foi: reiterado o pedido.
Em 9-7-1964 o Secretório do Ministro. telegrafou ao Presidentê desta Comissão, Informando que o Sr. Ministro encaminhou o Projeto de Lei do Senado n. 0 84, 'de ,1963, à
apreciação da Comissão Permanente de Direito
Social.
· .
·
Tendo. os Senadores Ràul Giuberti e Ânt6nlo Jucó neste ano de. l,9cS5delxado de pertencer a esta Comissão, ·;, tend~ e;, vista que
esta Comissão aindci não· se pronunciou sabre
o mérito da prel)àsJÇão, · foi-me' ·redistribuído o
projeto para relató-lo, o que.: passomos a fazer ·nesta re~nlão,: p~l~elro, parque não pode~os ficar lnd~finlda,:,~nt~ à. m~rcê da decisão
do Ministro do TrâbOih'o~
é insenslvel não
só às regras de urbanida.de, ·coma às sanções
estabelecidos no parógrafo única do
54 da
Constituição Federal; segunda,· parque afigura-se-nos que a tramitação do projeto pode
prescindir. das ·Informações .solicitadas.

'que

art.

Propõe o projeto que se retire .as palavras
"ría mesma lo;;cilidade1' do caput dei àrt. 461
da CLT. Justlflc.an~a a proposição, 'diz o. seu
autÓr que . não é é:omp~eensl'vel que à ' regra
"a todó trabalho de IgUal. valar corresponda
Igual ~lórlo"' seja subordinada, tõo-sàrnente,
a· que êle seja prestada ·~o ·.nelmo emprega·
dor, mos, também, que seja efetuado 'lia 11111•
ma J~~ealldaila. Ainda. salienta o autor do pro·
ieto que é lnjust~ que trabalhos Iguais em
funçSes idênticas prestados ao mesmo . empregador recebam retribuição dlver5a, pelo simples fato de prestados em localidades dlferen·
tes, quando estas podem ser vizinhas.

O Senador Raul · Giubertl, na seu parecer,
que não chegou o .ser aprovada,: lembro que
se. poderio argumentar que certas emprêsas
têm fóbricas .ou escritórios em ·.vórlos Estadas,
onde o salório-ml nlmo, que varia de região
para região, não .seria, conseqüentemente, o
mesmo, mas que, a seu ver, não seria uma
razão procedente para que empregados que
realizam trabalho de Igual valor viessem ' o
receber retribuição desigual.

A nós nos afigura que o argumento não
procede, porque a fixação dos solórios ·numa
localidade tem sempre par bose o salórlo-ml·
nlmo da· região. A supressão proposta dos palavras nD 111111111 localidade tein uma .lnteli·
gêncla mais profunda, um alcance .maior, visa,
tão-sàmel)te, a assegurar .em tôdo o sua plenitude o principio constitucional da lsonomlo,
como' evitar que êle seja burlado com. remoções· de empregados ·para localidades onde· a
emprêsci pague' ·menos..
lnterêsse colativo,
dos empregados em geral, deve prevahicer
sabre. o. da emprêso, móxlme sabendo-se. que
êle tem o arbítrio de deslocar. o empregado
po~a qu~lquer . filial e lhe sob~am ,as fa~ill
dodes .de eng~ndrar · situações, que são burla~
dei lei. ·

o

. Quanto' à supressão das' palavras "entre
pe•-• cu)à dlferlllsai' de tampo'·de ee..VIca
niô lar euperior a doia 'anoe"~ achamos' que a
lel tem 'realmente uma excrescência que merece a C:orreção proposta.
Um. ~elho, de 111ãos trémulas e vista .can·
soda, 8' um jovem ógil,.vlgoroso, 'na phlnit~de
de sua saúde, tendo ambos o mesmo teinpo
de serviço na emprêso,' seja qual fôr a razão;
geralmente· . não têm a·· mesma ,produtividade
nem a mesma· perfeição técnica, logo não pa·
dem produzir trabalho de•·Jguol valor.
--

..

Tempo. de serviço é condição para prema~
ç~o, para aposentad~rl~ etc~ , t ,estranho que
seja Invocado, para se. apu~ar .o valor.. do t~~ba
lho. Para essa aferição os fotôres a somar
são a produtividade e a técnica·. Estes, sim.
Uma ·pesa nà rentabilidade, a outra na ·qua~
lida de.

,O projeto ,previne Injustiças e desigualdades
que a lei ·não conseguira ao tentar espelhar
a vontade do constituinte de .1946.
Somos,' pais, pela aprovação da proposição,
que é 'oportuna e necessórla.
Sala das Comissões, em 27 de abril de
1965. Walfredo Gurgel, Presidente. Hmribaldo Vieira, Relator. - Aario Stelnbruch
- Jo1é Leite - Edmundo Levl - Euginio
Barros.

.
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Da C:Oml11ilo da Conatltulsão a J llltlsa,
a6bra o Projeto .d• Decreto Lagillotivo
n,o .63, da 1964 (n,0 157-A/64, na ca.
marol, que .aprova o Ac6rdo 16bra Prlvi•
· lígin • lmunidadn da. Agincia lntar•
nacional da. Energia At6mica .
Relator: Sr. JaHenon ele Aguiar ·
O Projeto de Decreto Legislativo n.0 63/64
aprova o ·Acllrda s6bre Privilégios e' Imunidades· dà Agência Internacional· de Energia At6mlco, homologado pelo Mesa de Govérnadores
do entidade Internacional,· em a sua reunião
de 1.0 de ·julho de 1959.'
O Sr. Presidente da República solicitou a
aprovação do Ac6rdo, celebrado ad. ~faran•
dum do Congresso Nacíonàl CConstítuí(;ão, ort.
66, "· adotando a exposição de motivos do
Sr. Ministro dos Relações Exteriores, ·de 28 de
março de 1963 (Mensagem n.0 72, de 17 de
abril de 1963).
O ato Internacional. em apreciação acompanha ·a orientação já adotada na Convenção
s6bre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas dos Noções Unidos, cuja aprovação se deu pelo Decreto. Legislativo n. 0 •••
1.059, de 14 de março de 1959. ·
Trota-se, pois, do e~Ctensão àquelá Agência
Internacional dos 'prerrogativas anteriormente
concedidos com vantagens óbvias para o Pais,
como' bem acentuou o Sr. Ministro das Rela·
çães EIC!eriores, neste passo do suo· e~Cposiçõo:

Os Privilégios e imunidades sõo concedidos
aos funcionários não como vantagem ·pessoal,
mas para assegurar, com t6da a lndependênc;la, o livre e~Cercicio. de .suas funções relacio·nadas com a Agência (seção 15).
São atribuídos aos funcionários do Agência
como aos seus familiares ·as mesmas. garantias
e prerrogativas que aos membros dos ·missões
diplomáticas, no lnterêsse. da Agência· ,e não
em seu beneficio pessoal (seção 211 •.
O Ac6rdo prevê as questões · relacionadas
com os ·abusos de· privilégio (art. VIII), can·
cessão· de· salvo-conduto (art. IX), solução das
controvérsias (art, X) e com a Interpretação
da texto (art. XI). Nas cláusulas finais, per·
mi te-se o .formulação de reservas, é .estabe·
leclda. a modalidade de. denúncia: e se permite
a adoção de .emendas .à convenção _(art. XII,
~eç6es 38, 39 e 40).
A aplicação do Ac6rdo está. subordinada à
leglslaçõ.o interna do Estado contratante .(Se·
ção 38),. sendo que, ·no particular, os prlvi·
légios .e Imunidades são os concedidos, tom:
bém, aos funcionários. da Organização das
Nações Unidas !ONU), e que o Decreto Le·
gislatlvo n. 0 50, de 1959, já ampliara.
A produção de energia nuclear paro fins
pacificas e a assistência a pessoaL especloll·
z:ado'. demonstram·. a conveniência .do Ac6rdo
e .a sua Integração no interisse do Pais•
Assim, a Comissão de Constituição e Jus·
tiça opina pela aprovação cio · D~creta Legls·
latlvo · n. 0 63/64.
Sala das Comissões, em 15 de julho. de
1964. · - Wl11on Gonsalvn, Presidente JeHanon da Aguiar, Relator - Jni lrnllrlo
- Edmundo Levl - 'aesarra Nato ·- · Ruy
Carneiro - Aloptlo da Carvalho - Art~amlro
de Flgu1INdo.

"Considero. do ;,.;ais 'alto 'i~teriisse fac i·
litar, par todos as meios o nossó alcance,
o · bom andamento das atividades do
Agência ·de Energia At6mica !"a Brasil,
uma vez que .oferecem perspectivas de
considerável e~Cpansão, em futura multo
PARECER.
pr61Cimo, especialmente no que se refere
H. 0 466, DE ".65
à assistência técnica em seus múltiplos
Da C:OmiPão de Ralasõt• Ext1rlore1, ,
aspectos. A concessão à Agência e seus
16bre
o . Projeto de Decmo Legialotlvo
funcionários dos privilégios e imunidades
0
n.
63/64;
reconhecidos a suo's congÍ!neres seria,· ·
Relator: Sr. José· C&ndldo Ferraz
estou certo, pressuposto e penhor de co·
laboração mais intensa, com Importantes
Em obediência ao preceito constltucionoi, o
conseqüências no campo de nosso desen- Sr. Presidente do Repúblico submete ao Con·
volvimento cientifico e técnico."
gresso Nacional, através da mensagem de 17

-234de abril de 19.63, o texto do .Acôrd(l sôbre
Privilégios e Imunidades do Agência Internacional de Energia Atômica.
·A exposição de motivos do Ministério das
Relações Exteriores. assinala, de Inicio, que o
Acôrdo em exame '~acompanha, com pequenas modificações, a Convenção sôbre Privilégios e Imunidades dos Agências Especializadas
· das Nações Unidas, jó aprovada pelo Congresso Nacional. Assim senda, do ponto de
vista que Interessa ao ·· Govêrno . brasileiro,
trota-se tão-somente de estender àquela Agência Internacional, ..intimamente ligada às Nações Unidas, as prerrogativas que . jó. concedemos às Agências Especializadas da. ONU".
Nessas condições, somas favaróvels à aprovação da Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 63, de 1964, que aprova o Acôrda.
Sala das Comissões, em 21 de julho de
1964, - Benedlcto Vollodare1, PresidenteJo1é Cindido Ferraz, Relator - Ant6nlo Jucá

- Rui Palmeira·- Meneze1 · Plmentel · Jo•é Gulcimord - Peuoa de Queiraz
Filinto Müller - Antanio Cario•~
PARECER
N.o 467, DE 1965
Da Comi11ão de Mina• e Energia, •6bre o Projeto de Decreto Legl1latlvo
n.0 63/64.
Relator: Sr. Jo1é Ermlrlo
O projeto em foco, origlnórlo. do Câmaru
dos Deputados e resultante de mensagem do
Poder Executivo, aprova a Acôrda sôbre Privilégios e Imunidades 'dá Agência Internacional. de Energia Atômlca, assinado pelo Gavêr~
no 'brasileiro em 1. 0 de julho de 1959.
A éxposlção de motivos do Exmo. Sr. Ministro dos Relações Exte1·iores, ·então o Professor Hermes Lima, esclarece que tais Imunidades e privilégios, com pequenas altera. ções,· jó são dados às .agênclos especializadas
do ONU, mediante tratado aprovado pelo
Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo
n. 0 1.059, de 14 de. março de 1959,
As regalias concedidos, nos têrmos do
Acôrdo, oos representantes dos pai ses-membros da Agência e o scw; funcionários estão

contidos, principalmente, nos seguintes seções
do instrumento:

Sesão 12
Os representantes dos membros nos reuniões convocados pela Agência gozarão, durante a exercicio ·de suas funções e na cursa de suas viagens com destino oú de volta
do local da reunião, dos seguintes privilégios
e imunidades:
a) imunidade

de prisão ou detenção
pessoal e de embargo de suas bagagens pessoais, e, no que diz respel·
ta aos ates por êles praticados n11
suo qualidade oficia I (Inclusive suas
palavras e escritas), Imunidade de tô·
da jurisdição;
bl inviolabilidade de todos os papéis e
documentos;
c) direito .de fazer usa de códigos e de
receber documentos ou · correspondência por carreio . ou em malas se·
ladas;
dl isenção, pessoal e para seus cônjuges, de tôda as medidos restritivos relativas à Imigração, de tôdas as
formalidades de registro de estrangeiros e de tôdas as obrigações de
serviço nacional nos poises por êles
, visitados ou atravessados, no exercício de suas funções;
el os mesmas facilidades, no que concerne às restrições monetórlas ou de
câmbio, que as concedidas aos repre·
sentantes de governos estrangeiros
em missão oficial temporórla;
fl as mesmas Imunidades e facilidades
no que diz respeito às bagagens pessoais, que são concedidas aos membros de missões diplamótlcas de cotegorlà equivalente.

Sesão 13
A fim de assegurar aos representantes dos
Membros do Agêné:la, nos reuniões por ela
convocadas, completa liberdade de palavra e
completa Independência no cumprimento de
suas funções, a Imunidade de jurisdição no
que concerne às suas funções, o imunidade
de jurisdição no que concerne às suas palavras, escritos ou ates relacionados oo cum-

- 235primento de suas funções continuará a lhes
ser concedida mesmo depois que o mandata
dessas pessoas houver cessado.

bl Os funcionários da Agência que
exerçam as funções de inspeção,
conforme o disposto ,no artigo XII
do Estatuto da Agência, ou encor·
regados de estudar um projeto, de
ocõrdo com o disposto no. artigo XI
do mencionado Estatuto, gozarão,
no exerclcio de suas funções e no
curso de ~iogens oficiais, de todos
os outras privilégios e imunidades
mencionados no artigo VIl do presente Acõrdo, na medida em que
forem necessários para o. exerclcio
efetivo das referidas funções.

Sesio 14
No caso em que a incidência de qualquer
implista estiver subordinada à residência da
pessoa, não serão considerados como perlodas de residência os periodos durante os
quais os Membros da Agência · nas reuniões
par ela convocadas acharem-se no território
de um Membro para o exercfcio de. suas fun·
çães.

o

Sesão 18

ai Os funcionários da Agência:
11 gozarão da imunidade de jurisdi·
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ção quanto aos ates por êles proti·
codos oficialmente (inclusive pala·
vras e escritos); ·
gozarão, no que se refere aos ven·
cimentos e emolumentos que lhes
serão pagas pela Agência, das mes·
mos Isenções de impostos e nos
mesmas condições de que gozam os
funcionários da Organização das
Nações Unidas;
não estarão sujeitos, assim como
seus cônjuges e membros de suo
familio, que vivem às suas expen·
sos, às medidos restritivos à migro·
ção nem às formalidades de regis·
tro de estrangeiras; · ·
gozarão, no que diz respeito às fo·
cilidades de câmbio, das mesmos
privilégios que os membros das
missões diplomáticas de categoria
equivalente;
gozarão, em perlodo de crise inter·
nacional, assim como seus clinju·
ges e os membros de sua famllia
que vivem às sua~ expensas, das
mesmas facilidades de repatrio·
mente que os membros das missões
diplomáticas de categÇ)rio equiva·
lente;
~
gozarão do direito de importar li·
vremente seu mobiliário e seus ob·
jetos pessoais por ocosiõo de assu·
mirem, pela primeira vez, as suas
funções no pais interessado.
0

o o

VIl

li

Sesão 20
Além dos privilégios e imunidades previs·
tos nas seçães 18 e· 19, o Oiretor-Gerol da
Agência, assim como qualquer funcionário
agindo em seu nome ·durante· sua' ausência,
tanto no que diz respeito ao seu cônjuge e
filhos menores, gozará dos privilégios, imunida·
des, isenção e facilidades concedidos conforme
o direito internacional aos enviados diplomáticos, tanto na que lhe diz respeita quanta no
que diz respeito a seu cônjuge e filhos menores.
Os mesmos privilégios e imunidades, isen·
çãa e facilidades serão concedidos também
aos diretores·gerais adjuntos e aos funcioná·
rios do Agência de categoria equivalente ...

Sesão 23
Os· peritos (que· não sejam os funcionários
a que se refere a artigo 6. 0 ) que exercem· funções junto às comissões da Agência ou CIJm·
prem missões para esta última, inclusive ·mis·
sões na qualidade de inspetores, conforme o
artigo XII do Estatuto da Agência, ou no
qualidade de encarregados de estudos conforme o artigo XI do mencionado Estatuto,
gozarão das seguintes privilégios e Imunidades na medida em que forem necessários poro
a exerclcio efetivo de suas funções, Inclusive
durante as viagens feitas por ocasião do exercício de suas funções junto a essas comissões
.no decorrer dessas missões:
o) imunidade de prisão ou detenção e
apreensão de suas bagagens pes. soais;
bl imunidade de qualquer jurisdição no
que se refere aos atas por êles ele·

-236tuados no desempenho de suas funções oficiais (Inclusive suas palavras
e escritos); os. Interessados continuarão a se beneficiar, da.· referida Imunidade mesmo quando. files não exerçam mais· funções ·. junto.. às Comissões da Agência ou não estejam
mais encarregados de ' mlssães por
conta desta· última;'
c)· Inviolabilidade ,de ·quaisquer papéis e
documentos; · ' · ·. •
cl) para as suas comunicações com o
Agência, direita de ··fanr ·uso de códlgos··e 'de receber documentos ou
correspondência por correio.·· ou ·por
malas fechadas;
e) .no que. :diz respeito às restrições·. monetária., ou· de c6mblo,,,.as mesmas
.,facilidades- concedidas,, aos·· represertcintes de .governos. :estrangeiros., em
missão oficial temporária; "
f) no que se refere , às suas . bagagens
pessoais, .as mesmas imunidades .e facilidades concedidas aos membros, das
·missões. · dlplomótlcas. de ·categoria
.equivalente.
Somos de ·opinião que a concessão .de tais
privilégios. não . deve ,ser expedida antes de
que se saiba<pelo menos o pais de origem
das pessoas a serem beneficiadas • . Lembre•
se que a concessão de. agrément para embai~adores . estó sujeita a prévia apreciação
do nome do . representan.te' ,dlplomótico. ·
•
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No caso presente, representantes de poisesmembros, funcionários e . peritos d'!. Agência
Internacional .de Energia Atamlca gozarão de
regalias, conforme 'se , vê nos diversos Itens
acima transcritos.
Na C6mora r:dos Deputados; o Acardo foi
aprovado, .sem restrições, pelos ilustradas Comissões de Constituição e Justiça e de· Relações Exteriores.

As principais razões Invocadas para a aprovação da matéria foram,· além da co'nstltuclonaildade e jurldlcldade, sõbre o ·que não temos dúvida, o precedente de Acôrdos semelhantes assinados com Agências especializadas da ONU e o necessidade de Incrementarmos os estudas atômlcos.

·Cremos, todavia, que outros Informações
seriam necessárias para formarmos opinião
sõbre o matéria; .. tanto assim que a Comissão de Minas e Energia dirigiu-se oo: Minls~
tério das Relações Exteriores, em oficio de . 17
de. 'J~Iho último, solicitando os 'seguintes' 'lnformes: ·
'
' ·
.

'

1) Quais. as poises-membros da Agência Internacional de. Energia Atõ,
mica?
2) · Qual o total. de representantes .dos
Membros nessa Agência?
3) Qual o total de funclonórlos .... da
Agência?
4) Q~al a , nacionalidade de. cada funclonórlo?
5) Quantos representantes, ,tem o Brasil
na Agência?
6) .Quantos .funclonórlos brasileiras exls. tem na .Agência?
7) Ouals as atlvldades da, Agência no
Brasil,. justificativas . dos . privilégios e
Imunidades que, nos tênnos do Acõr· do, .se concedem a. seus representantes de membros e ,funclonórlos?

~

8) · Quais as• razães dessas Imunidades?
'No 'dia. 4 do mês. corrente, aindci sem resp~sta 'do 'Exmo. 'sr. Miri'lstro das' Relações
EXteriores, 'reiteramos·. o pedido, ·que todavia
'I

''

: .·

. ,'I_'•'

não foi ·atendido.

'

1'1·

I'

I

··

Não acreditamos que, .em .sã consc:iêncla,
possamos oferecer Isenções e Imunidades a cidadãos estrangeiros que para aqui vieram
simplesmente, com. autorização. de,..,.um órgão
Internacional, c:ujos partlclpa11tes, também
não. são do nosso, conhecimento.,, E, além disso, as f'-'nçães dêsses .fu_nclonórlos estrangeiros privilegiados têm. de. ser conhecidas, antes
de serem ,concedidas os regalias solicitadas,
não Importando. que, anteriormente, por frouxidão ·em nossaJ vlgil6ncla na d~fesa do, Erórlo, das rlquezâ's ,naturais e da segurança naclon~l, tenha h~~ido precedente.
As reservas; minerais, como é o caso dos minérios otôrnlcos, .devem ser guardadas com o
cuidado que: ao assunto dispensam tôdas as nações closa·s de sues responsabilidades perante
o futuro .. ':,

..

"

- 237.-

I

I
...

I
III

1!!11

I

llJI

I

Em principio, defendemos· a idéia de que
qualquer estrangeiro que entre na Brasil :vi·
sondo ao. estudo, à .investigação .ou. à P,esqulso que envolva materiais atõmlcos deve antes
de tudo ser multo bem vigiado, Nunc~ ter
privilégios e imunidades que, nos têrmos do
Acõrdo em debate, permitiriam a uma agên·
ci.a, intemacional, cujos poises participantes
não conhecemos, sentir-se em no~so Par s como em sua caso .
Não faz. muito tempo, debateu-se no Senado a Oj)rovação de um Acô(do com o Go·
verno norte-americano p~ra 'a realização,' no
tér'ritório brasileiro, de . levantaméntos topogróficos e aerof~togramétricos. , Batemo-rios
contra isso e continuamos a bater·no.s, ,,em·
bora, .à revelia do CongresSo Nacional, o .serviço tivesse sido iniciado: Em Golas, além de
áviótis com ' material fotogróflco;, · trafegam
tUrmas de estrangeiros por terra. Sabe:se que
mais de ·1 . 700 fotografias dessa riqulssima
!
órea do território nacional jó estão em· poder
dos·. norte-ame!ii:ános, para fins de topografia,
conforme o. Acõrdo.
,
·· .. ' I

I

. . . . ·.·

. .

·.

.'· •

.

'i,

•

.

No , entanto, a revista americana, "Enfine·
ering., and Minlng Joumai", ,de 20-7-1964,
anunciou que no Estado do Arkanscis acaba
de ser descoberto,. justamente através de levantamentos aeramognéticos, um.· depósito. de
sienito rieflllnico, ao sudeste' dei ' cida.cie de
Lltthi Rock, que tem expressões magnéticas
similares · ao 'corpo · de bauxita' . comercial;
também da mesma localidade, e · que serve
para a fabricação de a Ium ln lo. Como se, .so~
be, os "EStados Únidos. não pcissuem grandes
res~r.ias de bauxita, pois. i,;,portam êsse ma~
terial. da Jamaica e das Guianas. ,
Por razões como esta sabemos que nenhuma nação cônscia de sua soberania pode permitir' que. tais ·levantamentos sejam .feitos por
militares estrangeiros, No Brasil, infelizmente, acontecem 'essas coisas. ·
·
'
No ato ora em discussão - assinatura do
Acõrdo sõbre Privilégios•· e imunidades da .
Agência Internacional de Energia Atômica
temos a considerar, convém frisar, que
nem sequer são conhecidas as nações estran·
geiros participantes dessa Agência e que por
fõrça do convênio Introduzirão seus súdltos

no Brasil. Nem sabemos, também, que pais,
ou poises, controlam a Agência· lntemaclonal
com quem firmou o Brasil um Ac6rdo de
-tal gravidade. Essa Agência seró controlada
por poises aliados do Brasil e amigas da
f!OS5Q civilização, ou. teremos .· que aceitar
repr.esentantes de nações afastadas ,de nosso
linha lnterr)aclanal? E quais os motivos do
silêncio do Ministério. das Relações Exteriores
em tõrno do assunto, a ponto de ·. recusar-se a
fornecer . Informações' solicltàdos e 'reiteradas
por uma · Com'r5sao permanente elo ·Senado
Federal?
: ,Tais motivos nos levam a opinar contrà·
à. aprovaç~o ,do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 63, de 1964.
·

~lamente

Sala
1964.
tual vico -

das Comissões, em 17 de ag6sto de
...,... Joio Agrlplno, . Presidente even•
Jo1é Ermlrlo, Relator - Pedro LudoNel1on Moculan.
PARECER
N.0 468, DE 1965

Da Coml11io de Segurans• ,Nocloinal,
a611re o Projeto .dt D.creto Ltgilllatlvo
n.0 63/64,
·Relator: .Sr. SIIYtltrt Pérlcln ,
Pelo ·presente projeto de. decreto leglslatl·
vo, é aprovado o Ac&rdo sõbre Privilégios e
Imunidades da . Agência lntemaclonal de
Energia At&mlca,: aprovado. pela · Mesa de
Governadores da referida· entidade interno·
clonai em :sua reunião de 1.0 de : julho de
1959.

..

2. O então Ministro dos Relações Exterio·
res, Sr. Hermes Lima,
exposição de motivos que acompanha a niensag'em do Poder
Executivo, assim. se manifesta s6bre o citado
Acôrdo:

na

"Considero do mais alto lnterêsse facl·
litar, por todos os meios .a nosso alcance, .o bom andamenio das .ativldades da
Agênclo de Energia Atõmlca, 'uma vez
que oferecem perspectivas de conslderóvel expansão em futuro multo·. próximo,
especialmente no que se refere à assls·
tênclo técnico em seus múltiplos aspec·
tos. A concessão à Agência e seus funclonórios dos privilégios e Imunidades

..

-238reconhecidos a suas congêneres seria,
estou .certo, pressuposto e penhor de colaboração mais Intensa, com importantes conseqüências no campo de nosso
desenvolvimento cientifico .e técnico." ,
3. Aprovado na Câmara, o projeto recebeu;
no Senado, pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores .
4. Já a Comissão de 'Minas e Energia, em
exame pormenorizado da matéria, canclul.u pela
rejeição do projeto, fundamentando-se nas se"
guintes principais razões:
a) certas informações, necessárias ao
perfeito conhecimento· da matéria;
não constam· do processo e não forani
prestadas pelo Minlstérló das Relações
Exteriores, apesar de a êste solicitadas por· mais. de ·uma vez;
bl não devem ser concedidas Isenções e
imunidades a cidadãos estrangeiros
que para aqui vierem com autorização de um órgão Internacional, cujos
porticipórítes também não são do
nosso éonhecÍmento; ..
c) as funções dêsses funcionários estrangeiros privilegiados têm de ser
conhecidas, antes de serem concedidas as regalias solicitadas;
dl · é preciso haver mais . rigor na .defesa
das riquezas naturais e da segurança nacional;. ·
.e) tôdas as nações do mundo guardam,
com zêlo especial, os seus minérios
atômicos;.
f) nõo deve uma agência internacional
gozar de privilégios e Imunidades que
lhe permitam porticipor da intimida~·
de econômica do país; e, finalmente,
sl no caso presente, nem sequer são co·
nhecidas as nações estrangeiras participantes da referida agência.
5. Indo, a seguir, à Comissão de Finanças,
resolveu a mesma solicitar, preliminarmente,
a audiência da Comissão de S~gurança Naclonai.

.I

6. Já em meu poder o processo, pois a mim
foi dlstribuldo, chegaram às mõos do eminente colega, Senador José Erml rio, e êle as entre-

gou a mim, as informações do Ministério das
Relações Exteriores.
O Ilustre titular da mencionada Pasta respondeu a sete das oito perguntas formuladas,
mas justamente a oitava - Quais as razões
das Imunidades eoricedidas aos Membros e funcionários da Agêncià? - é, em meu entende~,
o que deve ser esclarecida de modo a não
deixar· qualquer dúvida no esplrito do patriota brasileiro.
7. Lendo, com especial atenÇão, o Acârdo
em aprêço, constánte do avulso que Instrui o
processo, ve.rlfiquei consta11im do mesmo disposições da mais alta Importância paro os superiores interêsses ·do Pais, especialmente no to~
cante à segurança nacional.
. As normas ins_ertas nos artigos III, Se'ções 3,
4, 5, 6, 8 e 9; IV, Seções 1O e 11; V, Seções
12 e 15; VI, SeÇões 18, 19, 21 e 22; e XII,
SeçãÓ 38, versam matéria de tal relêvo e as
prerrogativas concedidas pelo Acôrdo aos Membros da Agência são de tal natureza e amplitude, que julgo de tôda a' conveniência, .dada
a conjuntura politica internacional, reiterar ao
Mlnlstró das Relações EXteriores ·seu pronuncia- ·
mente sâbre aquêle ponta capital da Acôrdo,
bem como ouvir, sâbre êste, o parecer· do Conselho de Segurança Nacional.

C~ma autorizada e p~trlótl~a colaboraçã~
do Genercll Góis Monteiro, fui eu o principal
autor do Título VIl da Constit~ição, sâbre as
"Fôrças Armadas". O Brasil é um Pais soberano, crlstãó e amigo da· liberdade. Canse~
qüentementé, devemos pugnar, antes .de tudo,
pora · que êle se transforme em potência atêmica, sem o que jamais poderemos figurar
~ntre os grandes.
8. Diante. do exposto, e antes de manifestarme acêrca 'do projeto, penso que se. deve pedir,
sôbre o Acôrdo, não s6 maiores e_sclareclmentos oo Ministério das Relações Exteriores, mas
também o parecer do Conselho de Segurança
Nacional.
Assim, opino no sentido de :
1.o - Solicitar-se ao Ministro das Relações
Exteriores :
a) que se manifeste, especificamente,
acêrca dos Imunidades e dos privilé·

'

~
~
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gios concedidos pelo Acôrdo aos
Membros e funcionários da Agência;
b) quais as nações que já aprovaram o
Acõrdo; e
c)

qual o número de funcionários que
terá, na Agência, cada país slgnató·
rio do Acôrdo,

2, SoliCitar-se ao Conselho de Segurança
Nacional o seu ponto de vista sôbre o Acôrdo.
0

Sala das Comissões, em 1O de setembro de.
1964. - Sllve1tre Pérlcle1, Presidente em exer·
cicia e Relator -·Raul Glubertl - Jon Ermí·
rio ,;,_ Jo1é Guiomard,

nei·as com atenção e isenção, e, nõo satisfeito,
opinei no sentido de:

1.0

Solicitar·se ao Ministro dos Relo·
ções Exteriores:

a) que se manifestasse, especificamente,
acêrco das Imunidades· e dos privilégios concedidos pelo Acôrdo aos Membros e funcionários da Agência;
b) quais as noções que já aprovaram o
Acôrdo; e
c)

qual o número de funcionários que
teria, servindo na Agência, cada país
signatário do Acôrdo.

.....

.......

...

...

-·

••

2.
Solicitar-se ao Conselho de Seguran·
ça Nacional a seu ponto de vista sôbre o
Acôrdo.
0 -

PARECER
N.0 469, DE 1965
Da Coml11ão de Seguransa Nacional,
16br• o Projeto de Decreto Leglllativo
n.0 63/64•.
Relator: Sr. Silve1tre Péricle•
O Projeto de Decreto Legislativo n.0 63, de
1964 (n.0 157-A/64, na Cómara dos Depu·
todos),. que aprova o Acôrdo sôbre Privilégios
e Imunidades do Agência Internacional de
Energia Atômica, ora submetido ao exame des·
ta Comissão, reveste-se,· em meu modo de ver,
da maior importância para · a segurança no·
clonai, e por pensar assim . solicitei, em ·pare·
cer prévio, emitido sôbre o matéria .em 1O de
setembro último, e aceito pelos meus pares, a
audiência. do Ministério .das. Relações Exterio·
res e do Conselho de Segurança Nacional.
Aliás, antes do meu pronunciamento, já a
Comissão de Minas e Energia, em exame por·
menorizado do assunto, concluira pela rejeição
do projeto, não só por falta de informações
que, até então, ·não prestara o Ministério das
Relações Exteriores, como também porque, em
seu entender, "nõo devem ser concedidas isen·
ções e imunidades a cidadãos estrangeiros que
para aqui vierem com au,toriza~ão de um ór·
gão Internacional cujos participantes também
não são do nosso conhecimento",
Posteriormente, à decisão daquela Comissão,
chegaram as Informações do titular do Pasta
do Exterior, que me foram entregues. Exami·

2. O eminente Senhor Vasco Leitão da
Cunha, em sua resposta, longa e detalhada,
esclarece os itens do questionário que lhe foi
enviado e diz que "o presente Acôrdo sôbre
Privilégios e Imunidades da Agência Interna·
clonai de Energia Atômlca simplesmente visa
a conceder a essa Agência Internacional fac!·
lidades ao seu trabalho de cooperação técnica,
tendo em vista as vantagens daf decorrentes
em têrmo de contribuição tecnológica, sabretu·
do aos países em desenvolvimento, como o
Brasil".
. 3. A seu turno, a Senhor ,Secretário-Geral do
Conselho de Segurança Nacional,. General Er·
nesta Geisel, assim se expressa, na resposta
• que me enviou:
: •.
"Esta Secretaria julga que nada desacon~
selha a aprovaçéSo do referido projeto le·
gislotivo, tendo em vista que não existe
no Acõrdo em tela ·dispositivo algum que
atente contra a segurança nacional."
4, Como se verifica, considerando o signifi·
cada do Acõrdo, da maior relevância, sem dúvida, pois o Brasil é um pafs rico em material
atômlco e não · dispõe, segundo presumo, de
recursos bastantes para resguardá-lo da cobiça
alheia, procurei cercar-me das necessárias cau·
telas no estudo da presente proposição.
Verifico, agora, que o Ministro das Relações
Exteriores, a quem compete zelar pelos lnte·
rêsses do Brasil no concêrto das nações, e o

••

...
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•

-240Conselho Nàclonal, órgão a quem Incumbe o
resguarda da nossa integridade e da nossa so·
beranla, consideram o Acôrdo necessórlo, nêle
não vendo nenhum Inconveniente para a nossa
Pótrla.
·
.
··
·

desta Secretaria de Estado ·assim justifica o
Acôrdo:

: Sou dos .que pensam que a Brasil .tem tudo
para ser, e hó · de: sê"lp ~. ,queiram ou não
queiram os . falsos patriotas - uma potência
atômlca, e umo das condições para chegar a
tal sltuaçã~ estó em bem cuidar dos seus mi·
nérlos atOmlcos.
~'

' '

E penso,· Igualmente; que outro não pode
ser o Ideal de homens· do Governo,• sõbre cujos
ombros :recaem as responsabilidades de nossa
politica externa e de nossa segurança e sobre·
vivência como Estado soberano.
Assim, confiante·. nos pronunciamentos do
Conselho de Segurança Nocional e do. Ministro
das Relações Exteriores, opino favoràvel·
mente .ao projeto de decreto legislativo: que
aprova. o .Acllrdo sõbre. Privilégios e lmunlda"
des da Agência lntemaclonal de. Energia. At6·
mica.,
Solo· das Comissões, em 26 ·de' novembro de
1964. - Zacharla1 ele A11umpsio, Presidente
- SIIYIItN "rlcln, Relator'-' Ruy ·Camllro
- ÂHRio Fontlina - Olear Pan01 : - Raul
Glubtrtl - lriiiiU lolllhOUIIII.
'PARICIR .·
N.0

470, DI 1965

Da Camlnia .ele Flnansa1, 16bn o Pro•
jlto
Dtcrlto
LlllllaliYO
..ele.
, ....
.
'',
...
'

''

'

11,0 . 63/64,
..

,•'

Rel~tor: s~. Mem ele :Sii .
Pelo presente projeto '.'é, aprovado o. Acllr·.
do · sõbre. Privilégios. e Imunidades .. da, Agên·
ela .fnternaclonol de Energia Atômlca, apre·
vado pela Mesa de: Governàdo.res da referida
entidade lnter~aclonal em sua reunião de 1.0
de julho de 19 59".
2. O projeto, de Iniciativa da . Comissão de
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados,
decorre de mensagem enviada ·ao Congresso
pelo Senhor Presidente da República, acampa·
nhada de exposição de motivos do Ministério
das Relações Exteriores, na qual o ilustre titular

• •':i'

"Considera do mais alto lnterêsse faclll·
tar, por todos os meios a nosso alcance,
a · bom· andamento das· atlvldades da
Agência de·. Energia AtOmlco' no Brasil,
uma vez que oferecem . perspectivas de
conslderóvel. expansão em futuro multo
. próxlmó, especialmente nci que se refere
à .assistência técnica, em seus rnúltlplas
aspéctos. 'A:' concessão à Agência e seus
fi.inclonórlos dos· privilégios ·e' i'munldades
reéanheeldos O: suas Congên~res seria, OS•
tou certo, penhor de :colaboraÇão .'mais,
Intensa, com Importantes conseqüências
no campa de nossd cÍ~senvolvlmento clen·
tlflco e téc'nlco:'' ',' · ·
·

. E. esclarece, . alnda:

•:

,··

. '·

· ,,,.: ";·,;·a ·ato·: lnternciclonaf· em' 'aprêço
acompanha, com pequenas·' modificações,
a Convenção sõbre Privilégios e !munida·
des das Agências Especializadas: ciâs Na·
ções .Unidas, jó :aprovada pelo: Congresso
Nacional:.: pelo . Decreto . Legislativo n.0
1.059,. de. 14 de março de .. 1959. Assim
sendo,. do ponto de vista que. Interesso
ao. Govêmo Bras!leiro, trata~sa .télo-sõmen~
.te de estender. àquela Agência ·lntemàclo,nol, .Intimamente. ligado às Nações·· Uni·
· dos, as .prerrogativas' que )6 ·concedemos
às Agências Especializadas ela Organiza.
.. çélo.".
. ..
3. t\rufsmo advertir que arganlzoÇ~a 50·
clal, palftiCCI econOrnlca do múndo, nO''futurô;
esta ró em. estreita conexélo com a praduçéiÔ e, sobretudo, com. a. maneira como. seja con·
troloda. essa produção - .da energia at6mlco,
que hó de .substituir, com evidentes vantagens,
a energia· atualmente utilizada.

e

a'

· Ora; os favores o serem concedidos à Agên'
ela e seus ·representantes visam, precisamente,
a obter uma'colabciração mais~ eficaz ·ao-nosso
desenvolvimento técnico, no que tange à clên·
ela nuclear.
Não podemos, nem devemos, sob pena de
grandes riscos, deixar de acompanhar, .. pari
pa11u, o ovcinço do ciência atõmlco, sendo,
para tanto, lmpresclndlvel o entrosamento, com

ir
I!.
'
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çs. de outros poises, dos nossos cientistas que
se dedicam aos estudos .e pesquisas neste com•
po. moderno do saber.

4. Essas breves considerações Induzem-nos a
concluir deva o Acõrdo merecer, de parte do
Congrl!sso, a, necessórla atenção.
·· Oexame político do Documento é da alçada
dei Comlss5o de Relações Exteriores, cumj:)rindo
à •de Constituição e Justiça falar sõbre a' cons.·
tltllêJónalldade' e' 'juridlcldade': das vantagens e
Imunidades nêle' 'coné:eélldas à Agência.
··.

De , "assa ·parte, compete-nos opinar, . tãosàmente,,,sõbre o aspec_tc. financeiro .das me·
didas .. adotadas, os· quais estão. contidas· nas
Seçães de. n. 0 ' 3 .o 9 do. Art. III, que .trata dos
lena,: -Fundoa.. e Atlvo; e, também, nas let~as
e e f da Seção ···12 .do Art. V, que- cogita dos
Repreatntontea doa Membrea, e nas diversas
SeÇões do' 'Artigo VI, ·relativo a Funclon,rloa,
; , ·.: ':;! .•. : . ' ~~· . .: r: ; .-... :
-:·:: -,_._ , ,. ,
:; . !. ; ~
.. .
.. A. anólise -serena e objetlva das citadas dis·
posi;'Ões lev~-nos à :convicção de q~~ as isen~
çÕes, i~~nidades.. ,e outras_yantcígens prescritas
no ~&rdo~' êm favor da 'Agência e seus funclo·
~ód.ós,r co~stltuem medidas' normai_s em atas
dessa riat~reza, nei:essórlas: ao perfeito funclo~
namento de Órgãos d~ssCi ~spécie.
Ademais, repitamos, cuida-se, na hipótese,
tão-sà,mente de estender prerrogativas j6 con·
cédídas a· 'outra$' agências especializadas da
brgÓnizàÇão''
deis ·'Ncições Unidas. . · · ·
•·
.
,.
'o, "

.... , . '

:,

'
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•
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5. ' Ánt~, ó exposto; somos p~la aJ)rOvoção dÓ
pr()jetl)~ , , ,,
.. Sala .das. Comissões, . em. 28 de abril de
1965, - Argtmii'O ,de .Figueiredo, Presidente
- Mem de Sá, Relator - Uno de MoHaa,
cóm restrições - A.urlllo Vlanna, com restri·
Ções S.:. Lobici dei ' Silveira, com restrições ..:;..
Slgífradó Pachllca, ·com restrições ....;; Peuoà de
Quilraa, corn': restriÇões ;_; Daniel· Kriegei .;...;.
Adôlpho Franco - Ant6nlo Jucá ;..... Walfredo
Gúrgel- Bezerra N..O:
:. '.\íoro:EM.SEPARADÕ.
•'/' .
. .
'
'

'

Da Comf111io da Flnançat, 16bre o Projeto d~ 'Decreto Leglalatlvo· n. 0 63/64.
. Rela~~:' Sr. José 'Ermirlo .

. O projeto, originado na Câmara dos .Deputados e resultante de mensagem do Poder

Executivo; aprovo o Ac6rdo sôbre Privilégios
e · Imunidades .da Agência , .Internacional de
Energia At&mica, assinado a 1. o de. julho
de 1959.

1!111

. A me~sagem e~viada ào Congresso Nacio·
nal não é explicita e:n diverso~ pontos; como
por exemplo: ll quais
poises-membros da
Agência; 2l total de representantes dos Pcii~
ses-memb'rcis; '3) o 'total de funciÓnórlos; 4)
número de representantes da Brasil;' ··5) nú·
mero de fun'clonórios brasileiros; 6) quais as
atividades que serãCJ desenvolvidas pelà• •AgAn·
ela no Brasil;
.,,, .
·

os

As Isenções e outras vantagensf'concedldos
aos ··representantes '•dos: membros e. ·aos funcionários da Agência em atividodes no Brasil;
são de ta_l, monta· que, .nos. Impedem .de emitir
opinião sem maiores esclarecimentos.
Não creio ciue, em .sã consciência; poSsa·
mos oferecer ·Isenções ·e Imunidade à cidadéios
estrangeiros que para aqui vierem sirnples;
mente. com auto,rlzaçÕ!l de. um .órgão interna·
clonai, c~jas porticlpa_11tes também não são. do
nosso conhecil:nento.,_E :al~m disso, os .funções
dêsses funcionórlos privilegiados têm de ser
conhecid~s. antes êlé serem é:ôric'edidos as' re·
gollas solicitadas, não importando que; ante:
riormente; .por.· frouxidão em· nossa, vigil6ncla
na defesa. do' Ercírio. e. da. segurança nocional,
tenha havido precedente.
...
A propó~lta, transc-revo ·o ~flcio que, nà
qualidode de presidente em exercício da·.Ca·
"n\issão de Mineis ê Energia e para relator; ali,
ó projeto' em questão; 'fiz enviàr ao ÉXcelén"
tfsslmo Senhor Ministro das Relaçéiés Exte·
riores.
.. ..
"Brasllla,

i7 de julho de .1964 ..

ExMo. Sr. .· .. ~
Embaixador Vas2o Leitão da Cunlia ·
.. DO. Ministro ·das Relações Exteriores.
Tenho ·a honra de; na qualidade de ·presi~
dente ·em exerci elo do Comissão· de Minas e
Energia do Senado Federal," solicitar as altas
providências de Vossa Excelência no sentido de
serem fornecidas, a esta Comissão, as Informa·
ções ,abaixo, necessárias à tromlta;õo do Pro·
jeto de Decreto Legislativo número 63, de

•••
I
11.

•
I

•

-
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1964, que aprova· o Ac6rdo sllbre Privilégios
e' Imunidades• da ··Agência ···Internacional de
Energia :At6mica.

1 - Quais as palses e membros d~ Ag6ncla Internacional de Eriêrgla· At6mlca? ·
. '
' ' '.
-·. ,. ''' ·:i i'-· lj '!! ', .....
'.,: '
2 -:-:- Q~ol o total d~,, .~ep1ese~t~ntes dos
membros
nessa Agência?
.·,
. • ''
' '· ...... :.'
•'(..
,_,i; 11:-·:'
.:...
:. 3 -.Quol:,,o total: .de,, f,unci~nários .do
·Agência?·.
'·'''"~:···· ,., , 1.,.,·.:: ,.,.,, .. ,_, •.
·:4.·- OuoL.atinaclonalldade de.,cada :fun·
cionário?.. · ,.,,,.:,,-,., '·'''·'"'' •o:.:··.: •.:.;;, .. ·,
5 - Quantos rep~esentàntes tem' () Brasil
n~ Agência? , ~ ., .. ·.··· ::nwr: :. . ,:... ,
... 6 - Quantos. funcionários: brasileiros .exis·
tem no Agência? ,,,,, ""'' ·,,,::.,, ,,,:.. ,,: .
· 7 - Quais ··as atlvidades: da · ag6ncia no
Brasil, justlflcotlvas>:dos privilégios· :e ·lmunl•
dades. q~e, nos t6rmos. do Ac6rdo, se concedem
a seus repre~nt~nt!!S de .• membros,~· f~ncio~
n_Ór_l_os?_,
........... ., · : "' ·'···
· · .. ..
~:

,

.~.:<~

1

::·!

i L~~-- :·,

;_; '~-,

. ) i':

'" 'I:

'"8 -·- Quais éis. rozões:dessas' imunldàdes? rn
. hAproveito: a :opertúnlila~~ I para apresentei r
meus protestos de elevada. coiislde'riiçõo." .. i
-,~·.::

-·· ·

~•. .::

.,...__ ::::·.~r··.)\:·,·,·u. t ·:-.:-:1:.!·;'.'-1:;,,"1 . , ....

, Até hoje, essas Informações nõo nas foram

f'?r~~~~Os~. .. :~..: 1 ·:.-~

••• , :.:-.-'-.:. -.

"··;J~';•.: :.~.::t·.,:~".: i.:. ·.·: ...· ·· ·
1

:,. A energia ,at&mlca ·ser~:,certamente,· no. fu·
turo; uma:grande·.. fonte:,de:'.prOcluÇãoc energé·
tica. Sabe-se que as.· 'reservas·••petrollferas: do
mundo .atingirão ,ao má?<imo, do ,de~cobrlmen·
to dentro de.. S.. ou :,6 anos. e.. que ,a 'curva . do
consumo :dêsse _combustlvel.atingirá, dentro .de
C:ê;ca de 4o ànos, ,a.:ül1i' . iilvel.superfor âo ,dà
.

·-·' .

• ' .-

• "..

..

··'

.•.• '

'

........j

·•' ,_.

·- ..... "'

~~~Uc;êi~~ · ·. ~; ;·.,· _: :; ·"l'·:··:,ti;1;~.;.'1 ~~~::~~~~::~.<
....

' .

r;.tt·:·; ··

Todos nós _sabemos que a vida de um pais
não· se mede., • em
ciclos
de Icinco,
ou
mesmo
1. •
•
, I ' ,'
., •:·
:'
, , .' ' '
dez: anos. Certamente;''denfro de alguns ·anos,
iró haver restrição nas vendas de. petróleo,
como conseqUência
das
Previsões,
acima·.•. ·. :,
.........
'··'
"'·'·
....,...,,
.............. r,. ...
~

~

Restam):·como ·fonte·:de·renergla, os cí.ii5osd'ógua, as marés, ,a .vento, a energia solar; a
maior: esperonç~, por~m,: .está..·na, •energia ~tõmica.
., .
' . i:,'•
A França e a Inglaterra têm- dado grandes
passos no desenvolvimento· do • energia . at6·
mica, :jó tendo vórias usinas em funcionamento, em ·escala industrial.

· A . França já está determinando a lnstalaçõo :para o aproveitamento ·dos fluxos 'das
marés e para Isso Inventou turbinas especiais
CjUe 1, g~ram fllrça ton!o. na. subida como na
d~scida .·das, águas.
_..· , ;:h.

,.

A· energia ·at&mica ·oferece," de ,fato,.-:'um
grande Jutura para. o mundo.; ,O _,seu,Jnlclo
vem 1 da ,descoberta da Jeoria: da relatil(idade,
par , Einstein quando, professor na , Escol!!· ~oU7
técnico,; de .Zurlch e que significa, ,C) ~gull'lte:
Energia
Massa x VelocidQde,da ,Luz:~_.,;,",;

=

··· Segulram·se·•os'estudos como·o.•do ·Dr;.oNils
Bohr,- da 'Universidade· de Copenhague;. qúe
fugiu de 'lá•'durante a ouerra, juntamente com
seu filho,;, nunna' pequena .e~barcação e .que
durante. tõda 'a' viagem. trànsmltlrain"êntre•. si
as •fórmulas, · para nl5o-. esql!!lcerem;-:: .,,,, 'i· '' :..

eom.,ê~~~ ~~~~~~~~ ;·:~stérro~;·e~t~. co;ri .o
gr~nd~ trab~lho réan~C.do na Unl~enÚiade' de
Chica9~') Pé io'· profe5sol' ·rtallânô · Erirli:o' ·Fe~ml,
···.,'"I ' · ·;i '
Pôde a energia, at&mlca 'lanÇar-se:·numa ex"
• · ;,_.
' ., .. ; ' · '.
'I)"• , ·
, :'
' .. "··".i ;'I ' · :":!
•' '· ':·,
pansao Imensa.· no mundo,
.culminando com
a
i· .
·, ·· ·•, ,, ..
primeira
bomba
otõmic,a;
·em
Hiroshima:
De
lá
, .. "
f'·..
., ... ,: ··":
. ' ,., .... ·":I"·
····1! ., ...,
pa'ra cá, milhares 'de 'estüdlo5os t6m ·:apertei~
•f''/ {
'.
çoado o processo; desde o contr61e das ·reoç5esl
fi sicas .até a melhor lei' do' sistema de constru1' 1
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,,:,P?r:.~~sa.s::raz:ões

e por,nêl?, t~r::r~e~~~o,:,a,~
informações pedidas ao Ministério .das,, Rei~~
ções Exteriore~;. confom,~· ' ofl~ici ,_ "úân5(;'ht9
acima/aliás, 'reiterado'a' 4· rdô ccirrêntê; nã~
tenho dúvida em dar meu voto contrário; ''Póls
problema de fcií vulto ·nêlo déve· ser' resbl~ldo
com 1informaÇões•suPérficialsl•··•··· / · ··· :'I· l
1

:;r.'

1

,<•

~n

.!·~•

'.'ti'!

i} ·•

'1'": 1 '.1.:

,:~

;,~·1

·;r'i•.:.i,·~ ~.~ ...

. ,4.o' mesmo., tempa,; corno se .trata·, de .uiTI
caso. de,. energia. e de .. ,utlllz:açéio. ,de ·minérios
a!6rnlcos, nõo. dev~ri~,' ser' a'clt~;;,~~~t!,.o prl~
melro. ,a opinar ,no assunto,. e,. slm,.o Ministério, das :,Min~s . .e .E_nergla,.,_qu~ .se _de~~ ~reparar
para enfrentar êsses problemas, . os quais, no
futura, serõo muito com~~s
·a. ' '''·"'u~~ NaÇáo de
f
potencial mineral tõo'·grande . qi:lanto o nosso.
,.,

.. I, •I

,.

~

~,

•ti

Outro' 'pdnto qü~ ·, cle's~jariâ' d~~bt~i; é que,
mesrr;ó rio coso .de' u~'li'
Embai~bdà,
o embai":t"'""·
'
......
xador, antes de ser designado, déve ·receber
o "ogrément" do Govêrno junto ao qual vai
servir.
'' ~~
',1

•L

•r'
'

~~
11!1'

m:n;

I!!~ I·

..li.............,

-243As !ltividades do Ag6ncia no •.Brasil precisam ser controladas e bem fiscalizadas, · o
fim de que···êste Oepartamenta,.não vire cen·
tro de:· espionagem, gozando das maiores garantias e regalias. oferecidas _pelo próprio Govêrno brasileiro.
• . ,,)-'·
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Art. ·3,0 · - Poro a registro de que trata o
artigo anterior fica dispensada .a juntada do
proyas de idoneidade .pessoal e técnica .·das
partes Interessadas, sendo o .. JBRA o respansá·
vel. pela idoneidade exigida nos atuals regu·
lamentos às partes. pactuantes. ,
' •' '

. Votamos,, portanto, cantrllrlamente li .aprov~ç~o dÓ,projeto. ' ', " ·: '' ,, , '
...:Sala. ·dasCornlssães, em 28 de abril de.1965.
-::- Joa' lnnirlo, .Relator.,
, ,·.

O SR( PRESIDENTE 'INogüllira ilo · Gama):
. ~tó f,i~~a"a l_~lturado expediente,
56bre ,a Mesa projeto. de lei que .vai ser lii
do pelo. Sr.. 1.0 -Secretórla. . . . . ...
0
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.O Congresso ·Nacional decreta:•
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·· 'Art~ 1;• ..:- Os '·ac6rdos, convênios ou con~
-·í~-í:.•c .. :·· , ~·-··· :·... , .•. _ :·:·-'·-'(":-~···· .:./ -:.· :.~. J
tratos com ·objetlvos agropecuárlos, ou de ln·
ti\iêsse' dd 'jJoHtÍccl" agrória; Institui da pela
L~i .'n.0 4. 504, 'de 3~ 11~1964 <Estatuto da
Terra), ·firmados em qualquer Ministério· ou
outra entidade de direito-público, ,serão .regls·
trados no Instituto Brasll.elrade
Reform~ Agrá·
n1.1
, · ....1 , ·
• 1.
ria liBRA!. .
., .
.
•_,. • .·"' :.:' '" _.., 1::· :··- • ·
Art. 2.• - No 'êàsâ' ci~ ''iBR). entender
que' qualquer •· dos instrumentos referidos··· no
'·I
, . "'
artigo primeiro Interessa ·de '-modo relevante
à receito ou ~ · despesa pública, promoverá o
seu registro no Tribunal de C~ntás 'Cia· 'União,
sem cjuê a demora 'do reólstro obste o execuçao' do. ac6rdo, convênio ou' controto':r· ''.,.
-:v:,·l
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Art. 5.0 - Esta Lei entraró .em v.lgar na
dato de. sua , publicação,_. revogadas. as disPo·
slçães em contrário.
·
i

'

, .

Sala dos Sessões, 7 de. maio de 1965. leurra Neto.
i
.'

.I

-

. '

Jultlflcas•ó
.·.'
•'
''

Terra

1. Determina o' Estatuto do
(Lei n. 0
4; 504, de 1964) que são órgãos especificas
para·· a execuÇão da RefÔrmo Agrária, c)· lnstl·
tuto Brc:lsllelro de Reformei Agrária liBRA), as
Oelegciclcis Regionais do ' mesmo • Instituto
liBRA) ·e as Comissões Agrárias, sendo que
entre 'as atribuições do IBRA ''(art.' 37, § 2.0 )
se· destacam as· de promo~er ·.o· eiaboração e· éo~
ordenar a' execução do Plano Nacional· de Re·
forma Agrórla, administrar o Fundo Nacional
de . ,Reformo. Agrórlo, promovendo •conv6nlos e
outras realizações,". Inclusive, ,para movimenta·
ção das. Comissões ,Agrárias e . Delegacias ,Re·
gionals. · Em .sumo, o objetlvo do lei. é ter. uin
órgão. centralizador e executivo do aprovelta.ment~ da .terra, em tOdas as· suas repercussões
sociais . . e·., eco~:~6mlcas .

...
lllll
IIII

...
""'

1

•••

r··~

., '•

• •

'

.. , ., ,DI1clpflna •o.•rtglltro .no,;lnltltuto Ira•
1 · ::lllelro, de Reforma. AgJ:árla,, 1(1BRAl doa
ac&rdoa, COII~an101 ou,, .:co11trato1 : ·com
o•Jitlvoa
agrapecuárl01,
ou de lnterh11
•.... . •
. . . .. ,·,!·.
··'·
. . .• .
.. . :
· ·de· polftfca· agnirfa, Hm a o•rfgatorle•
I -~
llâlli! de examl': ,.,, Trllt~nal: de, Contai.
!;.,.,,

I

....

, PROJETO DI Lll DO ~INADO
, N.0 JO; Dl1965 :>;

I\.:

I'

, •.l•·

,,.t, ,·•.,.'\

.•.1,

'

·:Art;' 4. 0 ·..:- NenhLim dos Instrumentos re•
feridos na artigo primeiro ·desta lei, após â·la~
vratura e para o flrn de registra,:: poderá ser
enviado diretamente, pelos ·partes que nêle se
obrigarem, ao Tribunal. de Contas· da Unlã().·

'

',o.,,l.i"

'''

I •

IIII-

'

,·,-::1

Parógrafo ú11lco - O IBRA enviará rela·
tório anual, oo Tribunal de· Contas, paro os
fins estatlstlcos e de. contabilidade pública,
sObre os convênios, acOrdos e contratos firma·
dos no exerclclo ..

2, Ora, pelo legislação existente; o ·· Minls·
tório .da· Agricultura e-. outras. entidades, .con·
tlnuam com os padêres para firmar convênios
ou· contratos de .natureza· .agrotécnlca-:e .de
pecuária, .devendo, apenas, reglstró-los no Trl,
bunal de Contas da ·União;. ande os exigências
são mais de natureza. de requisitos jurldico·
formais, do que, técnicos, ainda ·COm o.. fator
negatiVO de .~e transformarem em recurSOS IX
officlo ao Cllngresso Nacional.
r

3 , O presente projeto de lei ·oferece êstes
alcances: leva a matéria poro o órea cornpe·
tente, simplifica o que não deve ser um pro·

..

...IIII

-244.blema burocrótico, coopera na dinamização
da fomento agrório. Somos dos que . sempre
acreditaram na reforma agrórla dos contratos,
convênios e ac6ii:IÔs para transformar. a terra
morta em unidade produtiva,. ou em atlvar a
produtividade Insuficiente ' devido ao uso de
métodos rotineiros ou devido à falta de trabalhos de métodos. ' .
--

e

, · Às Comissões de .Constituição·e Justiça
e de Agricultura. ·
O SR. PRESIDEI'4TE !Nogueira dei Gamai:
Contlnuâ a hora' do Expediente:
Tem a pá lavra o' nobre Senador Guida Mon_·
din, primeiro orador Inscrito.
\

.

'\'

O SR. GUIDO MONDIN:
IS.m revl1ão elo 11radar.l Sr. Presidente,
Srs. Senadores, . a · VARIG,' fundada em 7 de
maio de 1927, completa hoje 38 anos .de ln·
tensa e. proficua atlvidade, da qual .todos nós,
brasileiros,; temos conhecimento.. Mas a YARIG
é, por -assim dizer, u111, dos :orgulhos •da gente
gaúcha, particularmente, dos .. que ti,veram . a
ventura .de vê-la.
e .•se ·desenvolver.·
...,-.
.
'
·'·nascer·
.
..
nascer da' vontade; ·• da ·,fibra,.. do,· pioneirismo
da. gente. gaúcha.: e, desenvolver-se, ainda, . por
fôrça dessa: fibra é· :dêsse .constante planei·
rlsmo.. : .• ::..-.
'·''"
. ,_
Curioso: :é :que; •certa feita, tenda alguém
perguntado a um- conterrôneo. meu -'um
gaúcho capaz de multo chlste - se êle tinha
o1·gulha em ser gaúcho, respondeu: · "Tenho;
E se ·não f6sse·gaúcho gostaria· de''ser·cavalo
ou avião da VARIG"; ·como humor, -expressa
assim o sentimento que ·a ·gente· gaúcha tern
por ,sua emprêsa de aviação. : ...

um pequenino aparêlho para seis pessoas que,
depois. de terem tomado seus lugares no avião,
viam s6bre. elas fechar-se a carlinga, ficando
pràticamente com a cabeça fora do avião.
Assim com~Çou a' VARIG a suá atlvidade,
hoje tão Intensa.
'. ,.

Réco.rdo~'me, também, o quanto nós, ~m
grupo de Deputddas estaduais, tivemos de lutar
quando 'a' VARIG procurou consegulrj· do Go·
vêrno da União, autorlza'çéio para· Inaugurar
a .li !'lha, hoje, em prosperidade,:: ~lo-Nova :lo r·
que.

'-

•

.•

,..

•

·••.

·'·

.·.E~tã~, a'·f~f~cld~ Pr~~~d~~t~ G~tÓI!~ .~argas

em

protestou,
nosSa presenÇa,· concluind~ por
afl rm~; q~e: desde cquêle lnstanté, . erâ con·
cedida à VARIG: a· linha .Rio-Nova lorcjue.
Tive c ventura
de participar
dêsse
.evento
na
do".'. '·,,,
,; • _., , ,
"''' , •'
·,,.',.o;,
história ..da companhia, sempre e •apenas' _com
o meú i~terêsse de. filho di:i 'Rio Grande, dese:
j~so
de·- . ver.
prosperàr:
cada Iniciativa
que ali
. '
' :·
.
' ' . !·
\.
.
surge!,,.,,.
, ...
' I ' ',I

I ,I)

,.·:::•

O s;, lurlco ·Re1elide: '.

• P~rriiltê'V: ~~a'

uiil

á~rte?

MONDIN:
. O SR. GUIDO
:: ::'.· ,,

,I

Para viajarmos. de capitel do Rio Grande
pore a fronteira com o Uruguai, utllizóvamos

-.:'

:nós;

'

·· Recordo-me, multa· bem; ·dos· primeiros dias
dessa · emprêsa, quando· 'ela; usando aviões
Manel\oSchmldt, remanescentes da Primeira
Guerra· Mundial, Iniciava as suas··linhás pelo
Interior· do meu' Estado.'-Minha •primeira· via·
gem· ·foi núm Ma11ir·Schmidt, uma ·viagem
curioso porque,: apesar da estabilidade dó apa~
relho; tinha a Companhia o cuidado de proceder a pouso de emergência, tais as condições
da aviação pioneira naquele .tempo. ,

..

··:·.

Visitando, certa feita, o Presidente Getúlio
V~rgas, que conhecia, tania quanto
a
operosidade e os serviços prestados pela' Viação
Aérea Rlo-grandense,: ali encontramos a objeção de certo "Ministro da Aeronóutlca que
disse, n'a'·ócásião; na nossa preseiÍÇci; que a
linha Rio-Nova:, Iorque não poderia ser con·
cedido à VARIG, por isso, que ela não tinha
tràd'ição; ·E~trefanto;· ci• VARIG'fol·a: primeira,
elà é ..::•.':queiram·· ou'' não ..:.:._ a pioneira da
aviação comercicl"no Brasít:· ·

'

. Com _pr~zer, concedo . o .aparte ao . nobre
Senador,-Eurlco:--Rezende.
'

. "

.. '

<1·1 . .

..

O Sr. Eurico Re1ende:
,

_

.,

,

.

I

.

,· i

Crlou:se, . neste 11 P,a!s, em ,matéria de. esti·
mulo a certos empiiendimentos, c .sinfonia de
realejo de sé ~~ig(r d~s emprêsas e dos homens
que se candidcti:Jssein. a essas· realizações a
chamada figure da tradição, Houve, até, du·
rante. o último· conflito Internacional, a exl·
gênclc de -tradição para :a Importação de
certas mercadorias. ~sse sistema ficou Intel·

I

-245ramente desmoralizado, mesmo porque, num
pais jovem como a .nosso,· ou que se- encontra
na sua adolescência ·econômica, na imaturidade, com sua cultura ainda por -se consolidar, 'não se deve falar, muito em tradição;
deve-se -falar . em pioneirismo; . E foi precisamente isso, naquela época,,que a·VARIG realizou nó Rio Grande do 'Sul i e. depois a VASP.
re~I,Jzou em_ São Paulo._ ,E .não eral'(l_ emprêsàs
t~adiéionais. A PANÁIR; que tinha; muita· tradição, mergulhou. recentemente 'numa falência
lgncmilnioso..
inodo quê, no . inst~~ie .em
ci'ú~- V: .EX.a .·evoca,· com .'a.. sua-- recoidàÇãó' pre:
sencial, as primeiros vagidos do VARIG,' con~
gratulo-me.ccím o oportuna diséursa deNHx. 0 ,
·o O SR. GUIDO MONDIN:
: .: ; ; '
.;
,.

be

·' Muito' obrlgad~, 's~~ador, E~rico: Rezend~;
pela,aparte com que brinda o discurso que-tento, fazer, em homenagem à VARIG, pelo tr'ansc~r~~-. d~ .~e~ t~lgési,;~ oitav~ . aniversário de
ativld~de, ,de- plo_n~irismo .e; de tr~dição, ,P~r~
que se compreende como tradição a continuicklde 'dêsse pionéirismo.
·
l ~ •; ·, . '

';: - ,-~ ' : '

·•

,•·

'' ; I ,

,•.·'.

O Sr.
Eurico_
Re••ntl•:,.
·.
• •'
, '··I
'' ' ' ',,,.. •'
'
.. Obviamente; o pioneirismo se converte .em
tr~di.Ção. · - ·.. ) ' ·-··. ~ :. ·.-' · ·
'~

;

·;,~,

~:.'

.. ,,; , ......_!

,;,_::·~:~.>-··

,O,SR~_GUI_DO MO~DIN:,

A ·tradição se faz dinámjca e se·. faz pre•
sença constante.
'

'

I~·

'-'

• '

.

o "Atlântico", um bi-motor Darnier-Wal para
nove passageiros, fel Inscrito à Fôlha 1 do Livro '1 do·:Reglstro ·Aeronáutico Brasileiro.
·· Depois vieram outros aviões e novas linhas
foram criadas, Os· primitivos serviços . que
abri:ingeram 'apenas o interior do Rio Grande
do Sul, foram se estendendo ·por outros Esta·
dos até _ati!'lgir todo _o· Brasil .e -numerosas _ci·
dades_ das três Américas, Afric~. e Europ~ den·
tro do mais alto padrão Internacional. As
linhas da VARIG, dos 207 quilômetros Inic-iais,
totalizam, atualmentt 159.804 q~llômetros,
enquanto suá frota compÕe-se de 98 aviões,
dentre eis quais·. os modernos jatos·. Boelng 707
e Conval( 990-A, quadri-reatores; · e os famosos Electra 11, que tanto temos usado ., em
nossas necessárias , e inevitáveis . viagens. .
.'

' '

.

-.

.

'' .

f, VARIG ~empre. dispensou especial atenção -· à.s suas. i~stalaçÕes técnicas,· hangares e
oficinas, pass~inda, h~je, o mais compieto parque c:Í~. man~tenção. da América Latina. Possui,
igual"'1ente, modelar organização social, . proporcionando,. ~través da Fundação cios ,Funêió~
ná_rios ·da VÁRIG, .b~m~est~r e. prateÇão .aos
seus ~mpregad~s~ ·· ·
·
·
--,Deve, ser- .lembrado, .ainda, que _85% das
ações da companhia _pertencem à Fundação e
aos .seus· funcionários, Como todos sabe.m, pre·
side a VARIG,: há .multo t_empo, o _Sr ... Rubem
Berta, que .é funcionário da .compa!'lllla, desde
seus, primórdios.; Seu nome. estó .Intimamente
ligado .ao progresso e ao desenvolvimento da
emprêsa. Rubem. Berta, pr!!miado que .foi, não
faz--muito,,como o "Homem,do Ano" .por uma.
das: nossas revistas p~omotoras dessa escolha,
é. realment,e ,um exemplo, homem-indice. dessa
capacidade de .realização que. vai oa Infinito,
porque. a VARIG, de ,qualquer forma, •hoje_ é
um império. Ao mantll-la com firmeza, em
prosperidade constante, com a! capacidade ct'e
d~cisão que :lh~ é habitual; o Sr. Rubem Berta
to~ria~se merecedor .de e~altaçÕ~. · .

· Sr. Pr'esldénte,: vemos.'!então que -a primeira
emprêsa de aviação .que surgiu no .Brasil foi
· a ·VARIG, O pioneirismo . tem. sido ,uma: .das
suas,:.constantes: · Sua hlstário, cheia· .de'· pujanÇa, descreve a:' ascensão· de uma' companhia
que se firmou definitivamente , no ' cenário
mundial e, hoje, enobrece. as tradições brasilei·
ras. A VARIG nasce~, de um _movimentÔ de
cípi~iãi:i favoróvel à ·orga'nização · de_ uma ·emprê5a ·de transporte aéreo que, no decorrer de
1926, ayolumou-se . em POrto Alegre e em
o~tr~s 'cidades do Rio Grande do Sul. Além_ do
apoio dos homens de negócio, 'd!l,. comércio .. A VARIG estó. Inclui da, .repito, entre as
e da indústria, o govêrno .do Estado deu;. Igual- maiores emprllsas de aviação do mundo. E
mente, amplo estí mula ao nôvo empreendi· ela pode sentir-se orgulhosa, no transcurso do
manto. Assim, tendo atingida vigoroso Impulso seu 38.0 aniversário, orgulhosa da sua quali·
a tomada de ações, realizou-se a 7 de maio dade de pioneira da nossa aviação comercial,
de 1927, em Pôrto Alegre, ·a assembléia cons· tornando-se, pelo que _fêz e pelo que continua
tltutiva da nove sociedade. Seu primeiro avião. a fazer, pelo progresso e pelo bom nome do

-.246Brasil, um exemplo, urn simbola, .. simbola. lc·
gftimo, paradigma, isto i sim, ..da nossa . capa·
cidade de .lutar, .de •trabalhar ·e .do bem, servir,
Louvo, Sr. Presidente,_ essa emprêsa e. seus
dirigentes, no instante,.,~m. que vê,_transcorrer
trinta e oito anos.de serviços ,ao, Brasi_l.lt.iulto
bem! Multo bem! Palmai,) ,
. " ...
O SR~ PRESIDENTE (Adalberto S.nol: , ,
Tem a ' palavÍ'a' o ricibre · ·Senador Bezerra·
Neto.'
, ,-. .·. ··,; :. ·.·.-.-·
~···,
·:·,_···~ ·)r
\ ,,
'

1

'o· ··s·R•··aulit"'--'>~NcET·,.~-,. .... : :.: ' · :-: "'·

••

;

''"I·· •

•:•.),_,,•,.~

1

-~,
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t:•·'.J·,,._)J:.:

.

,·~c,;:,'~,',,',

Sr. ·Presidente,
desisto
da ··.palavra.
,··.
.. ·· ·
· · ·...
..,,.
:. ... 1,: ... :

·
.:·;,l_,·r··

O SR.PRISIDINTI:(Ãdol..rto',S.nal:

.c•c

·Tem:a palavra a·nabre·,Senador··'Cattete: Pi·
nheira;
·,, ,, •:•r·
.,
... ,_, ·
·O SR>CATTÊTI PINHIIROi

.'
. Senhor Presidente, Senhores. Senadores, .nun·
i:a será ''demais anàlisar nesta Casa· 'as probl~~
mas de B'rcisilia: Venho ã tribuna' pàra Cltenâér
a' nav~s 'apelos, que' me 'foram' faririuléidcis por
fâmflias residentes na' ASá Norte/ entre eis
qUciis' algumas· dê ·fi.iricionáilos 'dêsta'
'que
alrídci' ân 'permanecem, :porciuê:, recéntementê
nomeados.
. .éob:: __ ,,., .. ,_,.,, • ':.·.

'casa'

: Posteriormente, a Prefeitura .do· Dlstrlto.:Fe· ·
deral.·.comunlcou que o bloco 29 da Asa Norte
tinha sido :Interditado, ·.no:·. dia. 8.. de,· fevereiro
da:.J9.62, para fins ·de vistoria, .e•.que ·o laudo
da. Comlssão.. servla para todos os: prédios que
apresentavam' rachaduras e deformaçÕes, ; de·
correntes,· entre:- outros· motivos,. da _má, execu·
çãa. do) processo. construtivo.. 1, :,; :.: í :·1 ,., _, •• ·
· ·_· REihiizad~~ ,ôs · i~~~~h~s;' ~ssci co~lssêlo P~r~
IÓmentar'd~···rnq~éhto., con~lulu~ como· e''·aci
éoritul~iin~~to' · do' '-~nÓdo, ··det~rmln~ndo ··_,i~:
vldêri~ia~ •constantes ''dd 'P'roJet~' de · Resol'uÇãci

q'ü~· ibtn6~ ~:o;::h.o-~·9~6~3~.--.
I·, )

,'·'.:, .· :"

.-.,;J;,-·:·,, :,

.''• ..'•:

:·... l:: ..:.. ,:~
. ,, .

-:·1; I:

· -- ... · ·.· ... l..l(>
::i, ./':' i;: .• !'.. •

A• Comissão .. Diretora •do. ·SenadO, :.pa~ 'f6rça
da deliberação do ~~~~r,J~!J·,·~i~l~.l,u:~~--~~ -~te~
sldente do Instituto de Aposentadoria e Pen·
&óes 'dês Camerclárlos' nci': dia '28·-'dê Jüriho ·de
1963; 'sallcltiirido' providências"' pàrcl 'éumprJ:
meiito 'deis. '"decisões· tomCidCis;·"'determln~ndô
fbsse''apur~do 'a Jrespàiisóbllldade' funcional
dós 'servidores dei" Institui~; I no' ciiSÔ'em iiiprêçci~
'::n:·t;~r.· . :".; '~~;<·:-::·,·,

'· ;··11:.~-· .. :·,;·:·:,·:··:._:.1:-': .... · ;,l..•1::

Sr. Presidente, Isto foi a, 28 .de junho de
1963, há quase dois anos, e continua o drama
das famlllas que resldeiii·:'nã''Ásà"Norte:·; {l
"'·' '.'.. •I · ' " ..1 '"I

·''O!/

,.i'' ....··:]:1

."•

• ol.•·.--~

•· .. •

·~;; _r:o::.::i··-}r;:;;;:, C: ,~l~>!.·:·i·.. "_,i·,,.:-r::~

· Agora, ocorre o mesmo com o bloco n,~.. 6:Z,
que hoje estava sendo ·esC:orado; 'para c:ílí~ ·'~âo
venha a rui r cerripl'etariíente;.; (i) Uijue'1:tal~ez
fbsse melhor.•,.- c:.;_.,..,-.. :t,;·, · ::·:d· ·.::
· ;\-'

· 'A imprensa tem· noticiado •a''que, vem acon·
tecendo 'i:om "os·' blocos· da· quadra:•:resldenélal
do· ·JAPc;:. Este ·as5untc;:iá tem 'sido' amplamente
debatido 'nesta ··Casa', desde 1962;' :quàndo :em
decorrência': 'de uma 5olicltcição·, de -•fúncioná-' . Estivemos em conta to com· ~ó'rl~s 'Ciàq~elás
rios 'do· Seriado; dirigida aac 1P-Seeretárlo da famillas e.;COITI o.Presldente-.do GTB, Sr:: Gene·
Comissão ' Dlretora'i fal '-deliberado constituir rol J.Jvaro:de.La,·.Roque, .que:.nos,.rev.elou,.as
uma -Comissão· Parlamentar· 'de' :Jnqúerlto' para provldanclas •tomadas; pela: .Grupo :de .:Trabalho
a análise él6sses 'problemas. O processa ;é, volu" de 'Brasllla;r·no,,sentldO de:que. os;;resldentes
moso .;_ é o qilé ''eStá/par cópia,' em' mlnh~s nos· blocos mais ameaçados.·.f6ssem .transf"rldos
mãos .;..;.;•e' dAie corista, 11nlclalmentet' um: oficio . para• hotéla: destac.Capltab:::· . : ... -,.,',
:.::;
-~
:•t '.. ;, ·J,
do '· Dlretor EXecutivo'': do·.- G·; T. B,}Hnaquela
· 'Vão:se ·repetir, · pgrtanto, os mesmos fatos
\.
'\
-·-~···"··.·"
:.:
_•!:
.• ··:."·i',·,,./!,
época,· Dr. Oto Raullno, ·no qual ::s; ·S. a· afirma:
dé
liá'! '•:'odois'
àiios, quando.
careci de 50.' famillas
u:.•, '
.
' '· ., , .,: ., '. '' ·,
"· .'
'I.• •J, '
I_·
foram
transferidas
para
ci Hotel Imperial, e
". ; • a Prefelt.urci' · do ·Dlst~lto' 1 ·Federal pgra Brd~illa Péilace: com' despê~~s extraor~
' comunlco.:f ao Grüpa de' Trabcillio' qu~ o di rias; pagas pelo Grupo ·'de · Trabalho · de
bloco n:o' 5'0, da AsO' Norte; apresentâ Êlrasllla.' ' .'· ·
·'' . · · ._,, · :·.:. ' ·
deformações estruturais,' devendo ser reli·
·,,,_,,"/1 I'
. O Sr. Edmundo Levl: >.·: ··
rodos os moradores para restauração .do
Imóvel, conforme cópia anexa.
· Nobre 'Senador, V. 'Ex.a'' me' :cilrii:ede um
Outrossim, nõo se apresenta satisfatória aparte?
a situação de dois •outros -blocos, depen·
O SR. CATTETE PINHEIRO:
dendo a confirmação da gravidade, de
Com multo· prazer. ......,
exames que estão sendo feitos,"
I
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· O .Sr. Edmundo .. Levl:

(Li.)

·'Nobre Senador, pelo relato de V. Ex. 0 ,
observo. que;. peló 'menos plat6nlcamente; 'algu-'
mas 'providências ·teriam sldó tomados contra
ê~Sil 'descalabro' que conhecemOS através dos
gráves, Ôcoritedmeiitos relacionados com os
construções do Asa Norte. Digo plat6ni~à'irienl
te. •P.Orque são:: Inúmeras . os·. declarações· que
nas, chegam. 'As :peças do Inquérito promovido
por :uma Comissão,. ao:.que, parece, não concorreram :paro ·um nsultodo,i V, Ex. 0 declara
que: teriam·. encaminhado. à .dire;ãa do .IAPC
uma. Intimação. poro·.que .·se .. responsabilizassem os funcionários envolvidos nessa trama .da
construção
das
blocos'] do·.. Asa
Norte. ,,.,
Falo-se
··'•1'•'-1
[ ""
.. · 1·., ... ·
·. ,• ' ' ' ·,-,
q"!e o ,flrmà construtora. continuo acobertado,
ien; sOfrer coisa alguméi; sem ter ~I dÓ. chamado
à" responsabilidade: ,\$ fàmllias' ali. residill1tes
I •.
i - '· ' : · . ," : :. . , ', ' · ·' ; .,
' ·,
contlnljOm abandonando os l~res de madruga~
dâ
·~ segundo owi pelo -rádio .:..;_ ,tenierasâs
• -· r -. ·... . - - : .. -- . 1.. . . '· _ , . • •.
....
de
que o. ediflcio· ô que V. Ex;a se refere, ve;
·· -1 o·!,'nha a 'desabiir. · Em""melo a todo êsse dromo
~~~hum~ p~avidatícia ·· fOI · tomado: 'A firmo
~-li..• 1. t' :•• .11.:'/ ,;,
,·,
•.;i :; r·
·_· · ·•
r·: 1, ·.
• ·
,.·.< ·
construtora .CGpua. & Capua, · segundo ··consto,
é Poderô;à, 'e 'ninguém conhece o qu~ estó p~r
trós' Cii5sa. 'impUnidocie .-~ . par que ra~ão con;
ti nua '~.:obel1oda.' Quclis. seriam os respOnsá~
vêis?.
Quais :seriam-~·''aquêfe's
q~e priltege~
'a
'•:! 1'::')'~- ' :·::,;· : .' .·::·
,' .' '' ' ,.
,. . .
: '
"':' 1·,
firmo?.
P,or
que
'não
se
tainam
.
providências?
; "i!· 1, .'', -~· í ~ •:: ."•."1 ,_::..··:,r. · .:· .. , . ; , : ·
.. : ··. · ·, .., ,.. , :·;.:
~f!~lto, Sr. Silf1ador CGttete Pinheiro; 1 que ·o
•. ··' '" ·r .•: ' , .. ;..1 -... , . ···r··, ·•.
.- 1 • ,: .• -.. ,
. ~~
individuo
tenha o direito .de pensar como quer,
····1-:Jr'·r·•:,-; ;_. '.. · -(,1' .n:·J ·, .. · •.:·· . . . _ ,... _. ··:·· '··-··.· _ .··
d1e,t.e,r[.a .r~.liglã~ 9u~ bem .ente~der; f!10S ser
loélrãó
das dinheiros ·públicos; para· queri1 :;me.:J::·;;; : .. :.'r'.'' ;:r ,, r· .·.·-;.
~~~~~!>e~~. ,a, vi~~•. !de1 ~us. 1 serrieihor~es · .~~a·
'' ' •

•0

. ~ I....

,I" ; . ' '

''

"O Senado cumpriu o seu dever, dentro de sua esfera de• 'competência ·e· Isto
é ·mailvo ··de ·orgulho paro ·mim, · como
Senador da República, e''sei que o é, também,, paro .. os ml!us,,eminentes .pores,. As
. ederas ad,mil:listrotivas. que. sejam .t~m
. bém. exo!os .no,.c:umprlr:ne!'to, ~o.,.dever.,'~
Reolr:nente, ..é,o. que hoje desejamos pedir.
. Como dizia, Sr.. Presidente, o Senado, pela
s~:~o Comlssão,,Piretoro, ..dirlglu-se ao Instituto
de Apase_ntodarla. e .. Pe!lsões d~~· Çomerció~los,
fiO dia 28, de)IJ!'lho;deJ 9,63, em Oficio de ~:o
3681 cujo item.. 3.~. é, o, s~gÚinte:, ·· '.· ,i , , .. ,
"Paro' cumprimento ·do disposta· no art.
· ,;2.0 ,' ltem "a'',: dei' referida resOlução,. te: nho' a' honro·'de''encaminhar··a v:~•Ex;a
ci' reprodução; "em fótoeópla/ dó procesSO
organlzodo''pelci" aluéllda· Comissão a fim
de que' seja''apurada ·a' responsabilidcide
funcional• 'dos servidores· dês5e Instituto;
.-.~.::''
no éaso erri''ciprê;o." '
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~~v~~~~~~rt'.~~~·, ln.te~Asse,s! ~~,ns~,rul.~d.? .~~

algumas partes de B.r~sflio, . como é •.• a •coso~
;~n!"iesÍ:IEii't~~p~riiliÇãe~··d~ {eguranÇo dé suas
• l :t-~•
'T,:' : : '
·.. <I: ' "':'
. ' : !
,•
coni.truÇões;' não nó perélão; Seja quem f6r,
âe~~. ierré;ilo~sab'lr'i~ado pu~ido. Os ~dê~
r~s p6blidos
'obrigam o .tomar imedlatás'. e
enérg'icos providências no. sentido·. de' se apurar
ó' 're'sp~iis~bilidadé dos construtores .e daqueles
que corri êlés 'colriJjactúa~ar'n~' : ·, ' ' ·
' '''
t''

..

."

e'

se

' . -'

, -,

-

• ' ' ..• -

H•

' . ,. :

'·.r-,.,~,'

'!'

O SR; CAnETE PINHEIROi'" ..

'•' .,

À~rCiéieço a cÔiabara~ão éie
Ex. 0 • Campietaria o seu aparte, Senador Edmundo Levl,
lendo o último parágrafo' éio relatório . apresentado e aprovado pela Comissão Parlamentar
de Inquérito,

V.

':·· ,:

,. . 'r:• ... "r-,·. :• -·

,

..... \,".' ...·.

Posso afirmar, Sr. Presidente, que o Companhia Capua & Capuo vem despendendo
enormes 1quantlcis desde ·aquela ·~0/' 1 ,;àra
manter,' em. BrosiUa, advogcidos':o .-seu· Serviço,
repartições ''e em gabinetes,· com'' o fim
de conseguir, a' qualquer 1preÇó, o suspensão
dos inquéritos cidministrotivos" 'e': as; providên!
êiàs que 'desde) aquela' épOéo se impõem. '' .

ém :

.,

. :

,· •

·

• · :··-

. ; . t;; ,·1 :H:·;i.'h" -; ··~tr:

::.:~

.:. . :c,...

.. Ainda hó poucos .dias um dêsses advogod~s estêve. no Gabinet~ d~ ilr~sldente do Grupo de rr~ball~o de iirci~ruo,. mos~:·de''ió. f~!;
de' '·'·'
certa
mol)~i'ra,
convldàda
'a':&oir .,..PeiÕ.Ge~
\ ... '
.......,
..•• ,..... ,
'
........ ""
-•·.! .• : ··'
nerai.La.Roque
..
O
,que
a
,companhia,tem
gas~
.
f,
to em . . t:l~n~r~.rios,, 1~ra ,:Cl: P,e.~"1~"1~'1~.1o .d•ss~s
advogados em Brosilio, jó.ij)Oderl~}~~·~Piicodo
na recuperação de um bloco.
• -~ \,
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Sr. Presidente, ..estou. Informado de ,que. foi
também reallz~do •. inquérito . pÕiicial:muitár
" ..• '· '·····~· -01_ ',,
. ,','
........ ' '·
o. respeito dês.tes mesmos fotos crlm.lnosos, que
con~tituém a.história: dos blocos residenclaÍs
do. Asa N.ór.te. .·. " · " ...
· .. · · · · ·: .f'
Assim,'· Sr.• Presidente,.. volta mais uma vez
o esta tribuna paro. Jormular um opêla ao
Sr. Presidente da Repúblico. Que S. Ex. 0 , no
suo decisão de condu:tlr o País paro outros
cominhos, da dignidade. administrativo e do

;,,

-248desenvolvimento, encare o necessidade de ossegurar aos habitantes de Brosi lia, no sua
totalidade, o_qullo que vem sendo apregoado,
há tontos -meses, que será feito pelo Banco
Nocional de Habitação em nosso .País.
Pelo que li neste processo referimte ·aos trabalhos da Comissão Porlciinentar de lriquérito,
pela que tenho lido 'na Imprenso e ouvido em
vários órgãos ·administrativos· qUe tiveram pàrtlclpação ria inv~stlgação' dos fatos, torno-se
necessário 'Impor dignidade· e· firmeza ·no execuçãO das providências· reclamadas, ·compelindo o Companhia ·êapua ·&-Capuo ~ fazer a
recuperação de todos 'oquêles bloéos residenciais, dando"lhes o ..segurança e J! e.stabllldode
exigidos •. ~ necessário também, Sr,.,Presidente,
verificar, no Instituto d~ ,6-po,sentod~ri~ e Pensões dos Comerciórlos, ,quais os responsáveis
por êsse crime. contra .o população de Brasilla
e ~antro o erá~lo púbiJco, paro qu~ ~~jom punidos. A esta altura, parece i_ncontestável que
desonestidade existe, pelo. menos em relação
o' alguns dos fotos permanentemente apontodÓs.· '
Esta Coso tem_ responsabilidade. na. administração do ,Distrito Federal, _porquanto .a. ela
incumbe opro\'ar o Indicação do Prefeito. Não
cabe, ,neste momento". responsobiliz~r ..o Pre~
feito. do Distrito ·:·f.ederal"; mos cabe; - é -o
que faço, ,nes~e Jnst.onte.-::- convocar S.. S. 0
ao exoto cumprimento de seu dever, no sen"
tido_ de que o P~~feltura dê aos blocos resli:lenclols da· Así:s 'Nofte os condições' de segu~
rança . necessárias ·. pgra·;: que as' fârriillos. não
éontln~em :sénélo; 'ci ·câdCI . posso; ''forÇadcis o
abandonar ;seus làres;· às vêzes madrugada o
dentro, coma salhintoi:., 'há poilc~/o'riobre 'Senador Edmundo L'evl; · ·'
.
'ii

'

.. IS''

Todos nós - penso eu - nos sentlr:nos ._lntêirainente à vontade para comentar êstes' fatos; nãa se poderá alegar qualquer lriterêsse
poli tlco óu eleitoral de nossa porte, porqúonto
t~mos nossa área de açãi:d~rci' do DÍstrlto Federal. Esta é uma acusação que"poílerlo 'surgir, de Imediato, diante da· insistência com que
os problemas de Bras i lia têm sido .debatidos
nesta Cosa. Mas saibam todos aquêies que assim supõem que os que se levantam, no Senodo Federal, no sentido de analisar os pro·

biemos de Brosilio, o fim de apontar-lhes as
soluções, só estão, . nodo mais,, nodo .menos,.
cumprindo o dever que se lhes é Jmp6sto, c;omo membros do mo.ls oito Coso dó Congresso,
e pelo qual têm, como disse, responsabilidade
direto ~ lndireto no administração do Distrito
Federal..
·
··· ··- · ·
Assim, Sr~ Presidente, ·justifico o requeri"
menta que vou encaminhar à Mesa, no q·ual
solicito ao Sr. Ministro do Trabalho os Informações que S. Ex. 0 posso transmitir o· esta
Coso, dos motivos que têm· determinado o nãorealização ou o não-conclusão do •Inquérito pedido por esta. Cosa.
.. ~.um nôvo pàsso, s·r. Presidente. Mos,' p~h1·
clpalmente, corri· à nosso presenÇa· ria trilluno,
nesta hora, temos em'vistci forinulâr'apêlo ao
Sr;· Presidente Castello Brarié:o pára que Jrripo·
nhci ~ porque s. Ex.0 tem podêr~s pora Isso
cUmprimento .dãs' obrlgaçõês. que são lndecli.riáveis aos órgão~' do adnilnlstroçció fed~ral, neste .momento,. ao Sr:, Prefeitó do Distritô Federal, poro .que olhe 'a·_'situoçãó 'dá
Asa )'lorte, porque êste' é um de~~r 'que 'se ,lh~
Impõe, 'com a urgênciá e éleclsiio· .riecéssórlasi
Sr.. Ministro do TrCibalho, paro ciJe lnforme qJai a providência' tomàdo peiô Instituto
de •Aposéntadodá Pensões dos Comerclói'Jos:
poro cumpri,;,ento do ,dispostá,no ârt.;'2.o;;h~ni
a, do ResaluçSo n.~ 9,· de'l963,' do. ·'se~adci
>•'•I
Federal, no sentido de ser ·apurado .à . respón~
sabilidode funcional' 'elos • servidores doqu~le
lnstlt~tô, :no que·én:Z r~speito 'iJ'. coristi~Ção dos
blocos. résidenclols .dá 'Aso Norte, .riesta Ccipl~
tal> obra J contratado pela referida 'Àutorquia
corri ~ Coinjlonnlo C~nstrutÓra Ci:Jpuo & ÇaP.,UO
S. A., face. às 'conclusões .'do 'C:omlssão'"Pcirlomentor _de Inquérito. 'i~stourodo. por est~' Co_sâ
do Congressa · Noclon'éiJ; por .fõrça do Resolú'ção n. 0 i1, de.19iS2.' · ··· ··· · · ' . ·

:. .: . .o

e ào

e

•

'

·,

'

1

.·_.

'

",

_,

•· •·•;••'

'.::

ti

:.,)

I

Era o que tinha . a' .. dizer; 'sr. , Presidente.
!Muito bem! Multa bem!...Palmaa.)
.
.,

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):'
"

J

'

Tem o palavra o nobre Senador Edmundo
Levl.
•:·•·•
'•

..

O SR. EDMUNDO LEVI: ,
(Hão foi revisto pelo orador.> Sr. Presidente e Srs, Senadores, temos ouvido, de vez em
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-249quando, nesta Casa, vozes, as mais veementes,
que ·se levantam· contra· a. ameaça que se faz,
ora claramente, ora veladamente,. de internacionalização da Amazônia. ~ · iÚn assunta
apaixonante, que a todos empolga, nias que
neste Instante' não· constitui. o motivo da mi.nha presença .nesta tribuna; ..
.·)

·

· ~ -,

' ' •" ' " •
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:·'·

.' t • ' ' i

: ·,
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·I

· · :

., . Quero ·referir, entretanto; que uma das manelras· de se. evitar :que "sôbre o Amazônia
, . - •.
,I · • , i ·•. · ··
' ,
· ~
palre constantemente esta ameaça de lriternaéionalizaçãd,' de' desaproprlàção.lnternacional,
seró. 'assistência' que
deve dar às.. popuIÓçães' quê' vivem. no Idbirinto da. fiôrestci' amaz6nic:a. .
'·
..

,•-
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•..,;;·; .-•.. :i:r
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Não.- quero ,_aludi.~, às, graves conseqUências,
para .aquelas ;.Pop.uloções, .resultantes. 1da cassação da linho da Ponalr. Aquelas populações
ficaram
.abandonadas.
'
.. -··Inteiramente
'
'
-

'

'

.>Mas. quera:mencionar .. um fato local: . existe
no .Rio J uruó. uma. ·cidadezinha chamada Carauari. O Ria Juruó é um· dos maiores do
continente. Seu nome, na lingua indígena,
tem uma· slgnlflcàçãa''iôdâ especial: \urúó é,
em· 'verdaéle, uma i:orrutela;"umâs: das forrnos
do_'vocÓbúlci '''iurnó"; '"urúó" ·ciu "aruó"; Significa um peql:aeno oniniâl; 'um. niirlópode, que
vive enrosea~o e'~bdixo' da~· fôlhas. ou . nos
troncos'dos'•o~bustas;··g~sta· dos luga.res' úmi1
Dêsse ni~doj''jurúó ·quer dizer voltas; é
êi'Jur~ó,'erii verdade; o' riô'da Amazônia que
niais···volias' dó;' é'·o '·rio' d~s curvas· Imensas.
Allós, r ciiJerri" ~obre~aa. aquela 'região observa
qÚe labirinto;. que reridilhâdâ maravilhoso q~e
sàri\ente â . ~atürezâ poderlif'conceber 'e real i~
'
.-;
,· ·, . ' ' · .. ,_
-·'l···
..
' ',,
'.
zar,"·obra 'extraordlnório·de-desenho, na palsàíierri·'da' geôgraflci; :: .;
' r.·.; ··'.
.

dos.
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.. l'l;J,'';::I:I-~.1'"-f
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:···

,';.;_

'• ..

' . Pai_s. bem,· a. 1 Ju,ruó,,Srs: ~nadares, obedecendo à lei do. menor esfôrço, forma, de vez
em quando; um lago, chamado, n~ ,·inguagem
regional, de· "sacada".
·
·
E n'ésse tra~ar de fogos, prcicurándo o leito
natural, a caminho mals,cu'rt.a,. para, das nascentes, alcançar sua foz, formou o lago .de
Corauarl, que isola totalmente a cidade do
mesmo nome. : · ..
Em conseqüência disso, a. população ·da cidade de Carauari .vem morrendo Inteiramente
abandonada, dizimada, sobretudo, pela hepa-

Ir
III

tlte, causada pela ógua de que se serve, que
é a do lago, lodoso, jó contaminado, porque
não tem renovação, estranhamente, sem sangradouro.
Atendendo 'ao que observei, numa viagem
que 'empreendi em fevereiro do ano passado
Cíqúele ·MuniCJpio, · propus uméí' verbO· para ·que
se lristalcísse, ali, um serviÇo de 'óguas, a fim
de salvarmos a vidci daqueles irmãos que moLÍ~
rejo(~~ rio intrincadO dO selva do Amazonas.
Entretanto, no movimento. que encetamos a
fim de que essa verbà fôsse. liberada e aquêlé
serviço de óguas InstaladO,. recebemos u111a carta' do Sr. Ministro da ViaÇão; cju~ foi u;nâ gentileza de suâ ~rte, mas ê, ao. mesmo tempo,
co~a que uma. sentença de morte. contra Ôs
pop~lações dé Carauari..'
·
· ·
•.,.
'
.. Pedíramos ao Sr. Ministro da Viação que
liberasse a verba de 35 milhões ·de cruzeiros,
inclulda no orçamento do corrente exerclclo, à
conta da Fundação SESP, no sentido de que
êsse''órgão'•instalcsse;··ém Carauarl, um' serviço
de' ógua tratadir. O Sr. Ministro;' multo gentil"
mente, respondeu áo ·telegrama quê lhe' dirigi,
nestes têrmos: ·
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(Lendo.)

"Rio de Janeiro, 15 de· abril de 1965
Carta CGM 135/65

11
....'

. .
: -.'
~(~lo. Sr.• , ...

IIII

Senador Edmundo Fernandes. Levl

~·
,mi

'

Senado Federal
Brasllia "- O. F.
Exmo. Se'nhor ·Senador,
Em at~nção ao s~u.telex de 1'7.de março,
solicitando liberação de. ve.rba destinada
. às obras de abastecimento. de ógua no Mu. nlcíplo de cOra~ari-Am:, Informo. ~ Vossa Excelência qye, .lamentàvelmente, a
dotação de 35 milhões,: prevista para tais
obras,- caiu no Plano de Economia dentro .do critério adotado, de Incluir no . referido plano, de preferência, as obras novas.
Apresentando a V. Ex. a protestos de estima e consideração, subscrevo-me cordialmente velho patricia e amigo. - (a)
Juaroz Távora."
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-250S. Ex.co, em verdade, foi multo gentil: respondeu atenciosamente a um , pobre senador
do Amazonas ..• Mas, vejam V. Ex. 0 ',.a que
absurdo chegamos, quando 61e próprio lamen·
ta que, obediente ao critério traçado,. terla,in·
cluldo essa verba pára abaste~lmerito. de Ógua
no. Plan()
Econo'mla. Descú~ou~~e totalmeri·
te a . ~úde daquelá ~pulaÇãÕ~ Nl~guém;' se
importa que aquela. gente, àquelas crianças,
CÍquêles homens qu~ trai:Íalh~m pelo Bra.sil na~
quelà triste regl'cio 'incirrarii'' cie hepatite. Niio!
Plano de Economia! Obras novas! . ' , . .. •
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Senhores Senado~es, saúde nã~ obra'nov~.
Em· algumas ccíristituiÇões é até asseg~rcido, o
• ·
''1'
·
•t:
. ·.···-· ·,:,:·.: -·'· · .:·. ;··:.,r,
direito à saúde. Se não ·me engano, assim o
é na· da . FrcinÇd: Com~ conslderar~se ob~a. no~
va qualquer trabalho qÚe. tenhá . pàr objetlvo
dar condição de vida sadia a uma. população,
principalmente .quando: ela' estó. morrendo:· em
conseqüência. da: péssima · ógua que bebe?,:··

Acabo de •receber. expediente da Assembléia
Legislativa ·do. meu Estado; no. seguinte ·teor: :

... ,

<Lendci.l

•: .....

:',I)

"Senhor· Senador:. ·
t-me honroso transmitir o Vossa .Excelin·
ela o requerimento, de . autoria:: do, Senhor
Deputado
.Andrade.
Netto,. deferido pela
; ·.. .
• ,
•.'1 •.',
', 1 , . '·· ,. I '., ,_. , , , , I .J I ···' .1! .I. -•
Mesa dêste loder, em reunião do dlcj' 1. 2
-~() ~ês·. ~nd~~te~ ·~()~~~ite.n~o"~~():·,·'ircéi~~~
.ração·. ~o mo~imento . encetado . por . esta
Assembléia, Ju~to' ao Exc~le~tísslmci se:
. ·' . nhorMinlstro.,da. SÔúd~,:,ó'. Uberãçsa'dcis
···verbOs·· destinadas· aô'' Sar1at6rla· "Ad~la~
no Jorge", visto aquela entidade· estar
'atravessando-uma fase 1de' calómidad8;···em
fcice ·do ·atraso das 'Ciotações"a qüe tem
·dlreitd;•'
,,.,,,., :•.> '""·' ..:·,:: ······'
-~··t·,'!l."i,..JÍ·'; -~··:.

:I_.··

.:1'~:-· ·i"!!~;- 1":'"1~-- ~-:·:i" ,-·:;_ 1

Sirvo-me da oportumdade para apresen·
, '· tara :Vossa Excelêncla:os·meus:protestos
de :corislderação,.e ·~prêço. "-:(o) :-:Ruy
;_,,;•
'· ,.. Araújo~ Presidente.~!.-.'. ,,;:; ,_ . , .i::·.:;_.,
. Sr. Presldente,Srs. ,Senadores, .Ciuero, neste
.. : ,,; ... ,. .. , ,. '··· , J;(: _ . .:c·,:·.·
instante, neste .. p~ó'n~nciamento, .• lavrar.. meu
Srs. Senadores, o Sanatório. Adriano. Jorge
veement~ 'prot~~~~- ~ontra,,~ .arient~ção' ,dêsse abrh~a' tuberculoSas Clúe;· dentr~ do -~~nc~lto
Govêrno que, por ;;;~~~ de ~ma ve;r;,. ,.,p·,,c,,
médico, 'sêió ~c~~6rTiíé:a.:ii&n'te, r~~~peróvãi5,· rnà~
quer dirigir êste Pais como dono de casa co·' estão .,;or~endo,agÔ~_~;,niip'',~~:~~~-~Çci,,e:·sl'ii;
merclal, apenas objetivando lucros.'· Dai por
de. fome; de falta total de asslst6ncla, por·
que eu renova,. jó .agora .de I)Úblico,, ao; Sr. MI· q~~. a Mlnisté~lo dà ~~di; atéi'i\óje ~~)lbe~
nlstro da Vi~Çao e. ,Qbras ·: P~bll~as1 ..~'ue tão
rÔÜ, -~s v~rbas •~~~i~~~ :~~~·,·~~~-~~yõ~ ::. t)gf ~!
gentil se mostrou, respondendo ~o 1)18LI, tele· que, reforça~do,. ~s!_~, C!P~l.l!"'!~,!~ p~_la. ~-~~
grama, que reexamine êste assunto'não. den·
bléla_. L~glslatly_a .~?, rn~u .Es~ado, ~C!.~~~m.; me
tro do critério 'de'econorrlla; mas como homem
dl_rljo"ao .cor~çãg,.,g~,s"~-~~l(ll~tr~?,... ~~> ~~de,
sensível à dor do seu semelhante, ... como brapossivelmente-. enquadrado no ,critério de eco,
·~•:• ~····"' " ' ''•'"' ·····'·:"-!""'··'
.•. ,... ,,~ ......... 1 ....... .
silelro qoe deseja que a, Amazllnla continue
norl)la gov~r.no,~!l"l!~l!: P,Or~,_qL!ek~l,nta :_!lr:~~rl;
brasileira, coma ~l~a.dã()i; q~!',. n~o ,9~e~ que
lll~~t«? ,.dagLj~l_a 11e~!e, "~~-~ll~~~e11 (),l esplrl,to, ~'.
aquela região se torne cada vez mais .um de·
"caixa recebedor"· e pague () que deve poro
1
serto e então éi inuhdo 'tenha razão parei ama- que aquêles homens martirliadosi.''qu~ s~f;~in
nhã ou depois tentar desapropriar 'á' 'Amazt.nla a .. terrlvel· dóeriÇci'; possani' 'recuperar-se :·~;·'tor·
por utilldàdé''' público Internacional~' porque
narem~se cldadãoii"litels''à Pótrla e; por con•
desde que 'o Brasil ndo' ·utillz~' a órea •corivenl· seguinte, à própfia' Humanidade;' <Multó blulifl
entemente; ·iriómerós :populações· poderão re·
·" · "• 01 " 1" •• : ••• ·· '"'~', '
clamó-la.
· ~
-~· ~~~~.r.~,!~!~.~~.!E <C•!t•tll. ~~~~h~lrol: ;
I

1

'

Dai, Sr. Presidente, meu protesto e meu
apêlo - protesto . em nome dos populações
sofridas - e apêlo como brasileiro, perante
brasileiros.
Outro assunto, DiriJo-me, agora, ao Sr. MI·
nistro da Saúde,

••••••

••

Tem a palavra o Sr. Senador <'Lobão da Sll·
vl!lra. ·

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: ., .
(Sem revllão do .orodar.)·Sr. Presidente, an·
tes de 1930, quando, se Instalou na Amaza.
nla a Cla. Ford, lndust~lal do .Brasil, tivemos

-251a perspectiva de que a região iria mudar no
seu .. ponarama econOmico, pelo menos:
lar·
go. porte, , Mos. até o destino tramo contra. a
Amazônia. Passaram-se as anos. Fundaram-se
ali, por or.ientoção de Henry Ford, duas vilas
que alcançaram estado bem adiantado de ci·
vilizcição: - o vila' ~h~mada Fordlândi·a :e
B~lterró; 'oii\bas. com' luz elétrica, ·ógua enco~
nada, uma ' pe~uena navegação com lonelios,
umâ. C:r~efie pára os filh'os deis senhoras 'que
se dedicavam à extração da barrachci;' . '

sódo. para a aquisição, que seria um financia·
mente prévio e nada mais.

· Contudot Sr;••Presidente, como ·JÓ 'disse, o
destino·tráma contra. a AmazOi1io.. Desaparece
Henry' ·Ford, indüstrlol ·a·mericano que ' :tantos
serviços•.prestou ·ao. Brasil . e à ···humanidade:
Dizem· uns ·que tos. seus :sucessores, não: quiseram continuar no mesmo' empreendimento;"pÍi·
lo fato .. de' que davam .à indústria Ford;:'nos
Estados' ·:Unidos, ' outro arlímtcição. -Sàmente
operavam• na· indústria de:outo-peças e não na
extroção . da -borracha!' como desejava ·.Ford.
Outros afirmam que o .abandono do emprasa
resultou de umci 'SitJciç'ãg -'aritl~econOmica, porqul!,os ,serlngals.,não fo.rom j)lantados. em·:lo·
c.ais, P!Ój)rlos. _De, qualquer ,forma, seja verdade
ou ,l'lão, ,lr;nporto ·dizer que,. desaparecido Ford,
seu,s he~d~i;o~, ,de ~ca~do co;,. Q 'lei q!le. con·
cedia ,aquelas terras,. as devolveram ao Brasil.
Fié:omo~ no ' obrigaÇão de administrar: aquela
riqueza imensa _.:. sÓ de terras .seriam careci
i:le '240'' quilôiTietros de extensão:

Tenho a impressão de que. se o Govêrno ca·
locasse algué~. que a · quisesse mesmo. admi·
nistrar, jó teriamos encont~ado ~ma s~lução
satisfatória. A verdade é que, em :nosso Pais,
de · bem intencionados todos nós jó estamos
saturados. A cada dia ·que se passa verificamos
que o resultado 'daqúele trabalho necessórlo
que se Impulsione mesmo ·o Brasil,."êsse· não
aparece,'
'' ' '
... ,,. '". ,".;

em

. ~~'~eeiso ~o.tor ·que;, o 'ê~e. tempo, :,vr:~-~~~
primeiro vez mulheres trabalhando nos selvas
da Amazônia, cortando seringais. Diàriomente faziam a..orreeodoçãa .do -leite. naqueles. postos,.e recebiam uma .diório. que, conforme, o
troballlo,, correspondia _,o .trezentos. e quinhentos,,c.ruzeirps.,, ,., ,;_ , .. :, ·.·.
..

:~ passar poro ci Govêrn~ brasileiro, se~ti·
mos que, cada dia, Belterra e Fordlândla iam
ret~oagindo. AccibarSÓ ''desaparecendo 'mesmo;
parque nenhu;,a pr~vtdênciÓ• se toma O fa\!Or
de ·s~a gente, de seu povo. , . ,, ·
•

...

:,•

I

_,

·' _,

,

, .

·-

I

Basto citar, para exemplo, que o Brasil tem
necessidade de Importar· borracha do estran·
gelro, enquanto em Belterra e Fordlôndio exls·
tem dois milhões e melo de seringueiros, que
não são aproveitadas, que não são cortadas. Isso porque o Govêrno não dó a verbo neces·

Nas duas campanhas que fiz, pela primitiva
eleição e pela minha reeleição ao Senado Fe·
deral, visitei as duas cidades. Belterra é mais
interessante, 'pois se acha situada· num planalto, com um clima excele~te,'· com organização tOda especial, arqultetura tOda especial.
As;casas feitosde:polha, semelhantes ·às das
i ndios, oferecem confOrto, tOda: comodidade.
Constituem coisa tipica na ~egiÍio casas des·
50 nat'urezo,"' feitas em 'grande quantidade, para ·as famrlias, pára as colonos, paro os moradôres. Belterra jó estêve sob diversas. admi·
nistraçães fêderâis1 ora da Ministério· da· Agrl·
cultura, ora do do Trabo lho. Finalmente se·
gundo me info;inaram, voltou à administ;oção
do 'Ministério da 'Agricultura. ·
••',1

1',, 1 •

.

.

.

'

•

I

I

'.

o

. .Sem isso, Belter~a. ~ai desaporedíncÍ~)eritCI~
'~•
j
mente. Na última componha estive·~L;noI seü .. ~r~
'''J
to, Um mec6nico de lancha, indagando se. ti•
nho ido conhecer .a região, f~ze~ a:'pr~p~g~n~
da, sugeria-me que fizesse uma .visita aci 0 cê~
niitérlo. dos navios''· ~ achei interessante
expresssa ..:.., 1ócá1 · cinC!~ estão ericau1ados .os
n~vios, por faltad~ cansêrte: ·· · " '' ' ' I' '·
' ,

'

,

,'

'

.

.·

•

'

•

, • '•
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Mandei preparar um dossi61 Sr. Presidente;
que lerei nesta 'Casa; 'na próxima· semana, po·
ra que o Senado tome conhecimento, e o Go•
vêmo também, da existêncià dêsses . grandes
núcleos de trabalh~ na' AmazÔni'a,. c~mpÍcta·
mente abandonados e na miséria. .
'

.

.

. '

:

•

I

'

'

, .. 1·;

'

:

Essas poucas palavras têm o objetivo de
alertar o Govêrno no sentido· de que pague
àquela gente, pelo menos, os seus salórlos,
porque tudo e todos ali estão em extrema
miséria. ~ o que diz o telegrama que lerei,
para conhecimento do Senado, do Sr.. Presiden·
te da República e do Ministério da Agricuitu·

-252ra, a fim de que se lembrem de que o Brasil
não termina, como se diz hoje, no Cearó, mas
que abrange até o Amazonas.
Diz o telegrama:
' "Senàdor Lobão do Silveira
Senado Federal
Brasflla, DF.· .
Número Al44 'de Santarém CPAl
. 19 .47 30 1,20
'

'

._'.

.

', ..

,

.

.

.

,·

'

A. população de Vila Bel terra estó. atra~
. · vessando dias· negros e de. completa mi·
sérl~, devido ao. atraso ~os pagamentos,
. com. a sltuaçãode. ver~adeira calamidade pública .. .Apelo. para os sentimentos
de patrlotis,:;,o d~ V•. Ex.a,. a. fim de ln. terferlr . junto ao. poder público central,
para minorá;. o dar e o sofrlm~nto da~
·. · · queles nossos humildes potrfclos. Saudações. (a) Mcinoel Pereira Mota."
. ; Esse é um das raros comerciantes que ainda .existem na.. região e. que .. s.ervem. à. gente
humilde qÚe ali. vive. Sle mostra que o. população estó .na .mais eKtrema necessidade, e eu
o: creio ... Como, acentuei, .tive ,ocasião de vi si·
tar, por duas vêzes Belterro e Fordlândia, . e
verifiquei que a situação é de absoluto mlsérl~; CoritJdo; ·algt:ima coisa· se poderia fazer
élii'b'eneffclo de' seus habito'ntes; somente com
â renda'' da b6rracha'qu~ de ló'se 'tira, e dos
dois" milhões e meio'· de .seringueiras que ali
éxlstem sem cortar. Bostaria aproveitamento
dêsse's recursos para niast~ar que temas b~a
vanta'de' e'm administrar ·aquilo 'que é. nosso. A
continuar a sltuaçiio que nos· é apresentada,
temas: de :concluir:. que ou· hó .desonestidade,
ou. Incúria:. do ·Govêrno Federal em resolver. o
problema.

o

·"'~Era ··o que tinha a· dizer, Sr.· Presidente.

(Múlto bem I)
, o.SR. PRESIDEtoiTE (Adalberto Sena!:

.

'

'

.

Tem a palavra o nobre Senador Lopes da
Costa.
O SR. LOPES DA COS.TA:
(Sem . rovisiio do orador.) Sr. Presidente
tenho recebido dezenas .de telegramas dos Pre-

feitos municipais de Mato Grosso, reclaman·
do o pagamento das quotas de Impostos. de consumo e de renda, que lhes cabe, de ·ocôrdo
com o Constituição Federal.
· Vem a propósito, Sr. Presidente •. Recebi
também memoriai· do Diretar do Departamento de Assistência aos Munlcfplos do EstÓdo. de
Minas ·Gerais,.· Deputado José Marcus 'Che·
rém, ·e gostaria de fazer alguns comentórlos
a respeito dêste trabalho, que é bastante ln·
teressante e deve Interessar ·aos S'rs. Senadores representantes dos Estados da Federoçao.
.(Lendo;)
Circular :do Sr. Ministro do Planejamento,
enviada aos Prefeitos Municipais, esclarecendo
que· o Grupo de ·Regulamentasão do Estatuto
da Terra cancluiró, no mês de maio, o regulo~
mentação .da parte relativa ao ·lmpôsto territorial. rural •. Advertindo que· só a União pode
hoje, .por fôrça da. Emenda Constitucional. número .I.O, lançar e arrecadar .o tributo, · pondera. que :só por convênio, de Iniciativa .da
União, poderão os Municfplos exercitar tais
atribuições,· mesmo assim, ocorrendo. interêsse
par parte do Govêrno Federai e, ainda, desde
que .as Munlcfplos comprovem possuir. condi·
ções .para a .execução eficiente de tais tarefas.
OBSERVAÇOES
A Circular assegura que a regulorrien·
tação do impôsto territorial .rural .esta rÓ · COn·
clufda no próximo' mês de maio,· cumprli1do-se,
desta maneira, a tarefà em oprêço nci' prazo
móxlmo · de •ISO · dias, fixado, expressamente;
pela Lei do Estatuto da Terra. ·
' ·
1)

'

I

.

•

.

'

.'

<

•

.,

A Circular destaca. ainda que . s6 a
União pode lançar e cobrar o lmpôsto territo·
ria i· rural, de àcôrdo com a Emenda Constitucional n. 0 I O. Os Prefeitos de Minas jó têm
conhecimento da modificação constitucional e
nesté exercfclo, atendendo a Circular elabo·
rada pelo Departamento de· Assi1tincia aos
Municípios, não fizeram o lançamento dos
contribuintes do lmp&sto territorial rural, Tonta
asslm,·que se movimentaram e.flzeram sentir,
por diversos modos, ao Govêrno Central,. a. ne·
cessldade de róplda conclusão dos trobolhos re·
!acionados com o regulomentoção do tributo
2)

"•.

-253acima mencionado. Foram coadjuvados,· nessa
Iniciativa, pelo Exm. 0 Sr. Governador do Estado,
e pelo Sr. Secretório· do Interior, que, em nome
dos Prefeitos, remeteram ao Exm; 0 • sr·.: Presidente da República circunstanciada exposição,
chamando a atenção para as dificuldades financeiras de nossas entidades ;,.,u~lcl~àis, agravada com o retardamento· da cobrança do lmpósto territorial rural,' cujo produto a lei manda :transferir para ·a Fazenda. Municipal, e advogando, ainda, para solução sem demora do
assunto, o realização de convênios com as
administrações locais.
Todavia, á Circuiar do Exm. 0 Sr.· ·Ministro do Planejomento; não obstante assegurar o regulamentação do trlb~to até o 'dia 30
de :rTiàio p. ·vindouro, ··muito ciÓramente dispõe
que·

31

.

.

.

.

, ,, ~·a época da cobrança do lmi)Õsto territorial rural em 1965 não estó ainda determinada, . podendo-se, no entanto, preV!lr que seró no.s três últimos meses. d~

, ano."
Esta ·orientação· reforçaria os propósitos de
vórlos ·Prefeitos de deixarem a chefia do Executivo, em razão·, de dificuldades financeiras
decorrentes de vórlos causas, a saber:

pôsto territorial rural e ficando ainda privado
de receber. a Inter-vi vos, as administrações municipais entraram em colapso, não dispondo de
recursos para liquidar a fôlha de seu ·pessoal
e outros .obrigaçêies qÚe, normalmente, .se: Inscrevem no plano de realizações de qualquer
Govêrno;

I
I

...
•
•

Não obstante eis apelos jó endereçados às
autoridades federais, o respeito da questão, ou~
trci· se formula neste Instante, o fim de.: que,
reexaminada o· problema, seja revista a· orlen~
tciçãci contida· na Circular Ministerial sôbre
cobrança do lmpôsto territorial rural nos 3'
últimos meses· dÓ ano, diretrlz que, se cónfli-;;
moda, só. desservirio o. interêsse . . da administração municipal, que é o. de·.manter regular· a
pagamento de seu funcionalismo; solver .em dia
os ·compromissos de ·ordem geral e não lnter·
romper a prestação ·de . . serviços essenciais: à
população. (a) Joaé Marcu1 Cherém, Diretor do
Departamento de Assistência aos Municlpi~s
de Minas Gerais."

I

•
I
ii

a

I
I

I

I
I

Sr. Presidente, Srs. Senadores, concfulda o
leitura do memorial, quero repetir: poro Vos•
sas·· Excelências o . Item 3, justamente parque
sôbre êste aspecto desejo' fazer· um comentó•
rio, •que considero necessório, desta tribuna:

. 31 . Todavia, a Circulá r do Exm.~ Sr; MI~
parcelamento,, explicóvel pelas . cirnlstro
do PlanejÓmento, não obstante assegu~
cunstéinclas do momento, das. quotas
ror
a
regulamentação
do tributo 'até o di~ 3.0
dos. Impostos de renda e de consumo;
de
maio
p.
vindouro,
muito
claramente dispõe
devidas desde o exerdcio de 1964;
.
.
'
bl .falto de regulamentação e, conse- que
qüentemente, · a . l_mposslbilldade . de
·."o época da cobrança do impósto terrl,
ser feita a cobrança do impósto tertorlal rural em .1965 não estó .ainda. de.. rltoriál rural, .deixando ·a M~nlclplo
.termlnada, podendo-se, na entanto, prede contar com a receita respectiva,
. ver. que seró nos três últimos meses do
·que' ainda ,lhe pertence e, finalmente,
ano". ·
·cl" a impossibilidade,· também, de a Mu·Não se compreend= que o Mlnlstiô do Plane·
nldplo ·cobrar· o 'impôsto lnter-vivos
lamento tenha feito prever numa regulamento·
sôbre tronsaçães realizadas com Imóção, ·o pagamento o êsses Munld pios, · ou a
vel sit~ado na zona rur~l, jó quê,
cobrança dêsse lmpôsto territorial justamente
riesta hipótese, a escritura respectiva
no último trimestre do• ano, quando o própria
só pode· ser .lavrada mediante a apreLei do Estatuto da Terra, no ·item 4 do seu
. sentação da qultcição de todos ~s lm·
art. 48, diz claramente que "as épocas dessa
postos - inclusive o territorial . rucobrança deverão ser fixadas em regulamento-·
ral - que gravàm a propriedade.
.
çãc, de tal forma que, em cada região, se ajuRecobendo parceladamento (I O p~estações)' ·. · de o mais possfvel à comercialização da proas quotas; não contando coni. ·a receita do lm·
dução",

a)

'

..

..

-254·.Ora,. todos nós sabemos que nos· Estados de
produção. agropastorll, a arrecadação é feita
justamente no primeiro trlmestre.de' cada ano,
que é •quando se foz a vendo· do produto ·da
agricultura e da pecuórlo. ~ evidente que a
regulamentação desta lei vem contrariar. o es·
tabelecldo no art. 48, do Estatuto da Terra.
. Justifica-se plenamente, portanto, a, recla·
moção dos .Prefeit~s Municipais, que hoje, da·
da, ,essa c!rcunstóncla, estão desejosas de dei·
x.ar o cargo,: pois não se compreende.que, ten·
do .feito constar essas verbas . nos. respectivos
~rça;t;entos, som~nte no últl,;,o trimestre do
ano
haja
,possibilidade
de. ser.
feita a cobr~nça.
'
.. .
'
. .
.
'

'

·"Outro assunto que gostarla''de trazer ao CO•
nhecimento da Casa ·é o seguinte: o Govêrno
Federal i naturalmente Instruido ·pela sua As·
sessoria ::Técnica 'e Juridica, resolveu vetar o
art: "1 ;:1 08, que parcelava o pagamento .•das
quotas do impdsto de renda e do impósto .de
consumo 'aos Municipios.
·
Levando-se em conta que êsse pagamento
viria beneficiar os .Munlelplos, que teriam cer·
teza de :receber suas quotas mensalmente, mui,
tos . compromissos foram . assumidos pelas Pre·
felturas Municipais. No entonto,. o Sr. Preslden·
te da. República. vetou êsse Importante projeto
de , lei, dizendo que continuaria o Govêrno
Federal ef~t~cindo . ok pggamentas, de ' ac6rdo
corri o. que determina 'CÍ' Constituição Federal,
ou seja, no terceiro ~u quarto trlmestr~ de
cCida ' cria,· . quando serão pggas ás quotas do
lmpdsto de consumo e do lmpôsto de renda' a
cada Munlclplo. Nem sempre, porém, êsses
pagamentos , são. efetuados; Geralmente, os
. atrasas ·são· consecutivos; Haja vista o ·que se
estó ·verificando~· Até· hoje, vórlos Municlplos
têm quotas de Impostos de renda e de con·
sumo.,a. receber,,do ano .que passou..
Nestas., condições,·. estou de pleno :acórdo
com o memorial. que me chegou .às . mãos,
OS'Sinàdo. pelo·.Deputado José Marcus Cherém,
do. ·Departamento de. Assistência aos .Munlci·
pios de Minas Gerais, que conta com o apoio
dos . demais Prefeitos Municipais e com o do
Dr.. Magalhães Pinto, o Ilustre Governador
de. Minas ·Gerais, ora à frente dllsse movimen·
to, propugnando a defesa dos lnterêsses dos
Munlclplos.

O Sr. Guida Mondln:
Permite V. Ex. 0 um aparte?
:

,

,

, I .

'',

O SR. LOPES DA COSTA:
Com muito prazer.
•

•·

. O' Sr.

:

•

, ..

I

,

,:;

'

Guldo Mondln:
.. . .

·'.

O problema dos Prefeitos' de Mato Grosso é
Igual ao de :todas os ·Prefeitos do Brasil. O
comportamento da Govêrno Federal, neste •IXJr•
ticular,· é 'que é realmente· inconstitucional.: Se
o pagamento das quotas dos: impostas de -ren·
da e de consumo ocorresse ·na devida· época;
o5 Prefeitos .não estariam. a reclamar verbas
substanciais
aos seus,
orçamentos,.
para·, a. . exe~
.•
.
,
,
'
'·I
.
'
cução dos trabalhos da sua administração. 56·
bre. a minha. Mesa, rio meu ~gabinete, tenha;
também,. centenas e centenâs de telêgrÔ~as
que, dlàriamente, recebemos. Evidenteme~te;
todos os Srs: Sei1Cidores''os estarãc{ recebendo
também. Tive oporturlldade ·de ·.apresentar,
aqui, projeto, considerado lnconstltúclorial, bàr·
baramente combatido pelo 'nóbie Senador Euri·
co Rezende, dispondo sóbre uma fÓrmUla de
recolhimento, das .duas, quotas. Com base :em
arrecadações· anteriores,, poderia o Govêrno da
União ,deixar,• nas. ,coletorias,: cinqUenta por
cento do impdsto poro .se proceder. ao .cólcula
definitivo, no tral)scurso do ano. Considerado
Inconstitucional o, meu ''p'rojeto, :teve 'â sua
trÔmltação' sustada> ê:ontlnÚando' ~flltlva SI·
túação' enfrentada pelas Prefeltu~as 'i:le todo o
Pais. ·
·
' ·
· '·
•

•.•·

'

•I

.'1.'

•

•

a

.·,.'

.. '1.1· ,.

· O Sr~ Eurico Rennde: ' :

· . ;i~

.·. On~bre

or~dor val·nie perrrilti~ entrar no
debate: Todos riÓs c'cinheC:emor cl ~àtriotismo

do· emine'nte Senad~r Guida 1Mondi,ri e damos
ênfase,' ·louvàmos, sobretudo; o seu ·munlcipa·
tismo. Màs' S. Ex; a, se q~e~la servi~ à causa
f".'·
'
., ' '.'
do Munlclplo, deveria ,procurar, dota venta,
antes de apresentar su~;. proposição, conectóia 'corri a Constitut!iõo: .porque, ·a pior manei·
ra de S.' Ex. 0 servlr'lahs M'unlciplos, é apre·
' '
"'h~f
sentar projeto Inconstitucional. Apresente Sua
Excelência projeto com ô , consentimento da
Lei Maior, que o 'Senado não só o aprovaró,
como oté enalteceró e dlgnlficaró a sua auto·
ria. ~ste o apêlo que fazemos ao eminente
Senador Guida Mondln: procuro servir, real·
'"

'

'

.

•

'.

' '

'j

' "'

-255mente, à cousa municipalista do Broslf, harmonizando ·os suas Jnlclatlvas e ·OS suas proposições com a Constituição, essa Constituição
que S. Ex. a, em Instante singular de sua' vida, jurou, na Úwestldura do mandato efetlvo,
résP.eft~r pl~nainente,
'· · · , '
· ·
' ·.. -'/

, ~~

, '·.~,I

'-.

'

'

,, '

· : ' ','I

···O Sr. Guldo' Monclln: · · ·
~erniite c nobr~ ~radoi responder ao Sr.
Senador Eu'rico Rez~nde?
'·

·;.•!!: 1."1

:•:r·· ,,,

:, •• ,.

··:0.-SR. LOPES DA· COSTA:·
< 'AIIÓs, ,;~u jó h'avfci 'pen-~da'·em àtrlbulr a
'
resposta ao Jlust~e Senador: ·
1 ..

I

•

"•

·.··-·.
. ,J), Sr., Guklo Monclln: ,·
'i .• '

I

,•

.)

',,.,

A Constituição veda ao Congresso qualquer Jnlcfctlvo de repercussão, financeira. Mos
Insisto com meu parit~' de vl~ta: 'ápenos apre·
sentei uma fórmula para·· resolvermos o problema. Não hó repercussão financeira no meu
projeto. o que deseiéívo; aperi~s,·, era q~e a
GOvêrnci ''do·· União' •pagasse,·! na dato ' certo,
aqüfloõ•que deve ··Cios 'Munlcfplos; par· f6rço
dessa mesma .:constituição que' eu teria troris•
gredido; ·Portanto; 'não •me conformo com der~
rota que ''não' é minha· e I sim dás Prefeituras
do interior do .nossa Pàls/ · ·'·i:;.::
,. :
·' 1' I',':. /)
~ I ':

i ,

_'

i.''.~,·,:· ... '::! 1·-:,

i. , -.,

O .Sr.. Eurico Reunde: ..
, I

1,•

J, , , ,

..

o

, ,,

~

;,,

,

1 ,.. 1 , ',

o

'
I

'·: Permite o. nobre orador: prosseguir respan·
'dendo .ao nobre Senador .Guido Mondin? .
'"O.SR~ LOPES DA COSTAÍ ..··
' ·/ :'• ~~ ;,1 .:~ : ·, I,

..

, ':

· ;·

•:••:·.,.:

._;

I' ',•)

,,.
, "''

Com multe satisfação. Depende, .no enton·
to, de consentimento da M~sa.

. .

.:~~-:--n ... _. . . . , ·.\ ,·_... .:·.: ..

...... , .

_,,O. Sr•. Eurico ,Ronnde: .. .1
.

'

'• •••

'

•••

'

.. l' ••

.••

'

.:·~ ··

,, •
'

-•! A'-Mesa/ ape$or. do· comprovado:.rigorismo

panheiros dela estejam descsslstidos. Devo di~
ze·r o V. Ex.a, Senador Lopes- da Costci, e
acl lotore ao Senador Guido Mondln, que já
me · insurgi,· aqui, contra esta interpretação
multo ampla no conceituação -de proposições
de coróter ·financeiro., Entretanto, passei o estudar' a matéria, -e .aprendi;: no' Senado; o re·
jeltar tais ·projetas. E aprendi· bem; 'A Ccnsti~
tuição é muito cloro, e, o projeto de nobre
Senador Guida Mondin envolve matéria financeira, parque regulo o.· pagc..;,enio' 'd~ 'dinhei·
ras públicos: . Logo, . não Podia atravessar o
rublciln· da constitucionalidade. O Senodor·Gui·
do Mondin sobe que, ultimamente; o Seriado
agiu com acêrto técnico,. ao rejeitar a proposição de S. Ex. a. Mcís estou certo 'Cié que o
projiito 'de ·s.. Ex. a valeu, ·pelo menos, através
do discussão da matéria; como um opêlci ao
Sr. Ministro da Fazendo, paro pegar, a tempo
e ,o.,horo, os. quotas previstas no Constituição.
VejÕ V. Ex,a o seguinte: a Govêrno, através
de. lei ,ordinário; considero retenção indevida
as quotas rec~lhldcis pelos .empregadores. e. nã~
tr~nsferidas ·. ,x;r~' os respectivos .lrlstitutos . de
Previdência. Oro,', se o Govarno não os . paga
ou retarda o seu . pagamento, e~tó operando
a retenção' indevida·: Se houvesse previsão penal, o Govêrno estaria, nesse cosa, obrando
em pura. delinqüênclo. Quere, mais ,uma .vez,
reafirmo 'aqui, qiié combati, não' bàrbcira·
mente,
projeto. de
Ex. 0 ,. sob
ponto de
visto da constitucionalidade; mos o fiz, na boa
companhia de emh1entes Senadores,: dos frades
maiores do Direito Constitucional desta Casa,
dentre os quais me;ecem ser .destacados os
Srs. Aloysio de cQrvalhci e Josaphât 'Marinho,
que entencl~rom ser lriconstltuclonài o propo·
sii;ão 'do Sr. Senador Guido Moridln. Os quadros ortlsticos qué' S, Ex. a produz são· hormo·
nlosos . e constitucionais, 'mos os proposições
sôbre ·pggÔmento de quotas são absolutclmen· ·
te lnconstituclonols.
' ' ·

r,
o

v;··

•

o

do ·eminente Senodor:Adolberto· Seno e da suo
reconhecida severidade; acha que· o nosso de·
bate é· perfeitamente: regimental. Hó fotor .. positivo que··deve·: ser encarado pelo eminente
Senador,Guido Mohdin, pelo menos com curiosiO. SR •. LOPES DA COSTA:
dade pedagógica e' metodológico,· digamos OS•
Agradeço o aparte e o contra-aparte, · res·
sim. ·A· Casà ·tem 65 Srs. Senadores; o projeto
pectlvomente dos Senadores Eurico' Rezende e
de S.· Ex.o. não teve, o seu favor, no 6ngulo
•
·
...
Guldo
Mondin. ·
da constituclcnclidade, um vote a não ser o de
S. Ex. c .mesmo. ·Oro, não é passivei que, nesse
· Respeito o opinião do· jurista e do autor do
projeto, em tôrno do proposição apresentado
quadra, o Sr; Senador Guido Mondln tenho
e depois sacrificada pela Comissão de Constl·
razão e, por via de conseqüência, seus com·
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'
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-256tulçCío e Justiça. Todavia, aproveitando a opor·
tunidade, gastaria de solicitar ainda uma in·
formação do ilustre jurista Senador Eurico Re·
zende; · por ·que o projeto do Senador ·Guida
Mondin não foi aceito e êste outro t~amltou na
Câmara e no Senado .pdra só então merecer o
veto. do · Exm. 0 .. Sr. Presidente da República,
tanto mais. que, disciplina exclusivamente o
pagamento de quotas?

o sr: Guldo. Mondin:
Esse projeto, .talvez por ·ter tido vida r mais
longa, . conseguiu ·aprovação · nas duas· C!JsaS
do. Congresso.

' OSR~ LOPES DA COSTA:
. Pelo que, vejo, ·êle .não ofende, ..em. nenhum
ponto,. o IMo ·Institucional: nõo cria .despesas,
apenas disciplina. .
.., ..
, .

'.I

,

~. , ·'.

.

·.

.

:

"

Sr. Presidente, concluo agradecendo o' con;
tribuiÇão dos Ilustres' colegas que me apartea·
ram, e ·peço à Taquigrafia o documento re·
cébido do Diretor do Departainerito ·de' Assis·
tência aos' Municlplos de ·.• Mi nós •Gerais, para
que conste' dos Anais da ''Caso.· ... ··

Todos sabemos quê o Brasil, com a Revolução de março, estó sofrendo pr'ocesso' d~ ai:e~
lera menta de muitos dos. seus principais pro·
blemas, com êxito em grande parte. E. necessórlci, porém, que êsse ..aceleramento,
. que.. êsse
:
'
, •. I
,
trabalho, que êsse Intento, que êsse propósi·
to, chegue também 'cio i\mazónas;· porque·:.se,
quando a Capital Federal ,era no Rio de .Janeiro, o Brasil termina.va .. no Paró,. agora, .se·
gundo o nobre Senador Lobão da Silveira, com
a transferência poro Brc:isrna; estó terminando .no Ceoró.
, .,
I

.

. .. ,

.. ,

:

•

~,' •

,..

'

O Sr. Lall&a' da Silveira:

.lo_ que diz.o pov~.'
O SR.

,

.•·

JOSUifDE SOUZA:
•

'•

y.

"·'
•

j

Também os leprosos .da. Amazônia estão
~arrendo de fome ,_por Jalta .. das ve~bas. q~e
não são pagas pelo Ministério .. da Saúde; .tom,
bém os populações do lntedor . estão• sem liga,·
,
I•.
'.
·
çCío
com, a Capital. porque, -neste dia em que
, Era. a .que tinha a.. dizer... <Muito lleml
o Senador Guida Mondin, com a beleza, da
Palmai.)
sua expressão e a ~legâncla dos seus comen.sit. PRESIDENTE'<Adalllêrto senci): ,.
tórios, focaliza, com m~lta :j~siiÇa,· o. ahlver·
e~ a. lia1avra ~-nobre senador j~sué de só rio ·da VARIG, • nós :lamentamos o coicipso
Souza. ·
.
·
. . ..
sofrido pela PANAiR, ·que·nos privou do:úni•
co melo de transporte. que o interior- do. Ama·
O SR. JOSUt DE SOUZA: .
zonas tinha com · ·~ · C~plt~l· ~.- c~hseqiÍente·
(Sem revlaio do aradar.I Sr. Preslde~tê e
mente~ com o rest~' do Brasil; ' '''
. ·•'>, .••••_,,:
Srs. Senad~res, quero fà:i:er 'minliàs as paiàvfas
O quadro que se vê, hoje, no Amazonas,
e .m~u o apêJo Ao emlrie~te' .Senador Edmundo
decorrente dos fenômenos áqul iípontad~s'pe·
Levi, no que. toca ·.às criticas ~. apreciaçÕes
lo Senador· Edmundo .. Levi e:dos,fatos que; fi.
fel,tas .por
~.a, ê:om 'niuita propriedade,
geiramente, estou .também /apontando, é tris·
em ·tôrno das' a·~gústiás' de Carauarl e· dos tu·
te, Srs. Senadores,· e reclamaria, ·:de ·pronto,
bercÚIÓsos do Amazonas ' que,. contando ~oni
uma Comissão Parlamento~ para verlflcar .ln
um. únÍca SOnatório .incapaz de. recolher e OS•
!Ko o abandono a· que· ficou relegada. a Ama·
slstlr a todos os enfermos, ainda o. vê privazônla pelo Govêrnol>~ederal.,: E. acentuo, em
• do de assistência financeira; o que vale dizer,
nome da justiça, q·~é<o fenômeno. não é dêsda .assistência médica lmpresclndlvel à sua sei·
ses dias. Acredito,~t~davia, :que êie possa ser
brevivêncla.
eliminado; desde que• a Revolução, no seu tra·
Recebo também, Sr. Presidente; da Assem;
balho· de aspecto benéfico, alcance também
bléia Legislativa do meu Estado, apêlo no sen·
ao Amazoncs paro dar transporte, .para dar .
tido de que o ·Banco de Crédito da Amazôógua às populações da hlnterlândia e para
nia - que de Banco de Crédito da Amazôdar remédios aos doentes do Sanatório Adrla·

•. o

r

..

nia tem tido apenas .o .rótulo em .todos as Governos, . em. todos os tempos - possa fazer
os .flnonciomentos. necessórlos aos produtores
do borracha ..

s.

r
··-

'
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-257no Jorge, para evitar que os leprosos, em
"passeata da fome" pelas ruas de Manaus,
traduzam paro o Bras!l e poro o mundo um
aspecto - num depoimento triste ....:.. calami·
toso de desumanidade que não é do Amazo·
nas, mas do Govêrno Federal e do Ministério
da Saúde.
Aqui fica, pois, ao Sr. Presidente da República, em cujo patriotismo acredito, em cujas
boas intenções confio, o meu apêlo veemente,
que é de tôda a Amazônia, para que a Revolução não se detenha apenas nos JPMs, mas
que também socorra, dê sua assistência à re·
gião amazônica, a exemplo do que fêz com
tantas outras regiões do. Brasil .. Que a ação
da Revolução chegue até ió e devolva à nos·
sa terra êsse espírito, êsse ânimo de. brasilidade, ânimo que não mais existe, pela desassistência, pelo abandona na solução de grande
parte dos nossos problemas e de nossas necessidades.
~sse, Sr. Presidente, a apêia que me cabia

fazer ao Sr. Presidente da República e a Vossas Excelências. !Multo bem! Multo bem!

Palmaa)

"••
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Parlamentar de Inquérito instaurada por esta
Casa do Congresso Nacional, por fôrça da Resolução n. 0 11, de 1962.

1:

Sola das Sessões, em 7 de maio de 1965.

-

Ili

Cattete Pinheiro.

:o·

•;

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):

· o· requerimento que acaba de ser lido não
depende de opoiomento, discussão e deliberação do Pienório. Seró, depois de publicado,
despachado pela Presidência.

I

I'"

III

jl

•

Compareceram mais os Srs. Senadores: ·
Eduardo Assmar - Zachorios de Assumpção - Sigefredo Pacheco - DixHuit Rosado - Dinarte Mariz - Eurico
Rezende - Raul Giuberti - Vasconcelos
Tôrres - Aurélio Vianna - Benedicto
Vallodares - Lino de Mottos - José
Feliciano - Pedro Ludovico - Lopes da
Costa - Filinto Müller - Mello Braga
- Daniel Kriger.

I

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
Sôbre a Mesa comunicação, que vai ser lida
pelo Sr. 1.0 -Secretório.
~ Ilda a seguinte

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
, Sâbre a Mesa requerimento de informações
lido pelo Sr. Senador Cottete Pinheiro, em
seu discurso.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO
N.0 205, DE 196S

I
I I

COMUNICAÇÃO

i:

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex. 0 , poro os devidos fins,
que vou ausentar'me, nesta data, desta Capital, com destino à Guanabara, a fim de tratar de assuntos relacionodos com a Ródio do
Congresso Nacional junto à SUMOC, Conselho de Telecomunicações e Ministério da
Fazenda.

· Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais,
·Viaja ró também à Guanabara o Deputado
seja a Senhor Ministro do Trabalho e PreviOsccirCorrêa, :com a mesma finalidade.
dência Social solicitado a informar_ qual a
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
providência tomada. pelo Instituto de ApoExcelência
os protestos de meu elevado aprêço.
sentadoria e Pensões dos Comerciórios poro
Brasflia,
4
de maio de 1965. - (a) Senador·
0
cumprimento do disposto no art. 2. , item a,
0
Pessoa
de
Queiroz.
da Resolução n. 9, de 1963, do Senado Federal, no sentido de ser apurada a responO SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
~abilidode funcional dos servidores daquele
A Presidência fico ciente e tomo ró as devidas
.
Instituto, no. que diz respeito Ó construção
dos blocos residenciais do Asa No~te, nesta
provadênclos.
Capital, obra contratada p~ia referida Autor- •.. ·.. Estó esgotado o período do Expediente.
·Acham-se presentes 24 Srs. Senadores. Posquia, com a Companhia Construtora Capua &
Capua S. A., face às conclusões da Comissão
so-se à

i
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:.

l i

i

I

I

·11,

'·!'

1·'
:·(1_

'i'•;_
11'-

.:i-.

-258-

ORDEM DO DIA
O primeiro item da pauta, em fase de votação, fica adiado, em virtude da falta de
quorum.
O segunda Item refere-se à discussão, em
primeiro turno; do Projeto de Lei' do Senado
n. 0 31, de 196-4, de autoria do Sr. Senador
Cattete Pinheiro.· Na sessão de ontem ficou sobrestada a discussão em virtude .da falta de
número paro ·votação do Requerimento número 203, em que o Senador Aloyslo de Carvalho
solicita audiênci~ do Ministério da Justiça.
Não havendo, na presente sessão, número ·
para votação do requerimento, coritinuaró sobrestada a discussão da matéria.
O Sr. Aloyalo do Carvalho:
, , Sr ... Presidente, peço o palavra, .Pela ardem.
O SR. PRESIDENTE IAdolHrto Sena):
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador ·Aloysio de Carvalho.
·
O SR. ALOYSJO DE CARVALHO:

Sr. Presidente, o requerimento 'fica mantido . poro ser apresentado. no . próxima sessão,
não é mesmo?
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena!:

A votação foi sustada, parque não se p6de
votar o requerimento de audiência ao Ministério da Justiço, por· falta de número.
' O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena!:
lt.m 3:
Discussão, em turno único (cipreclação
preliminar da juridlcidade, nos termos
do art. 265-A, do Regimento Interno), do
Projeto de Lei da Cdmara n.0 284, de
1964 (n. 0 '456-B/63, na Casa de origem),
que asseguro a luenção do imp6sto de
renda. e adicional às indústrias de beneficiamento e de artefatos de borracha e
às de beneficiamento e tecelagem de juta, localizadas na Amazônia, tendo
Poreceree sob números 1 , 645, de 1964 e
142/65, das Comissões:
- de Finanças, favoróvel;

-

de Constituição e Justiça, pela rejeição, par injuridlcidade.

Em discussão o projeto, quanto à jurldlcldade.
Se, nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrado. (PaulO.)
Estó encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Seno!:
Não hó quorum para a votação. Portanto, esta fica adiada poro a próxima sessão. '
O SR•. PRESIDENTE !Adalberto Seno!:
Esgotada a matt!rla da Ordem do Dia.
Hó orador inscrito.
Tem ci palavra o nobre Senador Eurico Re·
zende '
,
O SR.· EURICO RIZINDI:
!Nio foi nvllto pelo orador.! Sr. Presl·
dente, hó muito que ouvimos falar em esfor•
ços em prol do consolidação .de Brasllla, mas,
à proporção que os tempos. passam, a nosso
decepção e· o nosso desencanto vão adqulrln·
do dimensães e proporções que só podem se
comparar às proporções e às dimensões da
nossa revolta.
Hó cêrco de um ano, dois terços da cúpula
administrativa do· Banco do Brasil · retomaram
ao rendilhado, ao conf&rto e às seduç6es da
Guanabara. Algum tempo depois, o Conselho
Nacional de Telecomunlcaçães também em·
preendeu, não a viagem. de .. volta, Sr. Presidente, .porque 6Je · jó nasceu· 'com Braslfla,
mas a emigração, e ló estó êle na antiga
·Capital da República, alegando que Brasllia
n.So tem 'condições para o funcionamento· daquele coleglado, o que corresponde a uma autofagla, Isto · é, à confissão ··do seu próprio
· fracasso;:Je da sua própria incompetancla. PorI
que,',·· Sr.~~ Presidente, . não
. me parece que um
órgão de telecomunlcaÇÍ5'es só possa funcionar
no Rio de Janeiro, q~ando, por sua própria
natúreza, é um órgão~?~e' presença promiscua,
Isto é, onde quer qul{ál~ esteja tem a obri·
gação de cobrir t&da a 'geografia do Brasil.
"····

f)

·!.~'.•

Mas o fascinação ciu'onaborino começo por
percorrer t&dos as etapas de uma vida famf-

-259liar. Os filhos começam a e)(ercer a pressão
sentimental sóbre as mães e elas comunicam
o sofrimento dos filhos ao chefe da fomf lia,
que é o batonnler da repartição. Então, mui·
tas vêzes, pa.ra não se criarem casos conjugais, os órgãos voltam· para a antiga Capital.

.

'

Assim, Brasflla, ao Invés de se povoar de
6rg6os ·da administração, val-se desnudando,
val-se orfanlzando, porque se inventou agora
uma'· outra manelrcÍ de conspirar contra Bra·
sflla, sem se anunciar o retôrno de sedes administrativas: se o órgão. é coleglado, os go·
zadores da Guanabara não o transferem, ma5
transferem as reuniões plenórlas. Vale dizer:
o órgão fica em Brasflia apenas de jure, mas
de fato fica' no Rio de Janeiro, no .asfalto do
Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro,
nas noites sedutoras do Rio de JaneiroI na~
madrugadas alegres do. Rio de Janeiro, na sln·
fonia admlróvel da Cidade Maravilhosa numa
traição Ignominiosa às obrigações e aos deveres, de se consolidar esta Capital.
'

.

'

Brasflia não precisa apenas,. para se tornar
realmente a Capital da, Esperança, do fas·
cf ~lo da sua engenharia, da sua arqultetura
esplendorosa, digna de ser imortalizada num
quadro de Guida Mondln e outros artistas. O
que consolida Brasllla {; a presenÇa efetl~a,
permanente, constante da sua administração
pública. O que consolida Brasflia é a presença
constante e permanente dos parlamentares,
mas que desgraçadamente aqui não ficam,
não porque sejam Inimigos · de Brasllia, mas
porque não. são amigos da nova Capital ..
O Sr. Guldo Mondln:
Permite V. Ex,a um aparte?

O SR. EURICO REZENDI!:
Com multo prazer.
O Sr. Guldo Monclln:
Permita-me fazer um pouquinho de Ironia
com V. Ex. 0 • A atitude dos dirigentes dos ór·
gãos mencionados por V. Ex, 0 ~ altamente
patriótica. eles procuram fazer economia de"
passagens de avléo, ..

O SR. EURICO REZEI•IDE:
Os parlamentares não fazem essa economia;
pelo contrórlo, fizeram com que a verba do
subsidio dos emprêsas de aviação, que era ele
oito bilhões de cruzeiros, desse um salto para
vinte e cinco bilhões. Aquêles estetas do ser·
viço público, que são os dirigentes dêsses
órgãos, órgãos do retôrno e da emigração
,
nao, se utilizam das passagens aéreas mas no
Rio têm, talvez, outras franquias, ~ornando
o serviço mais caro e menos eficiente. Bra·
srlla, por representar ainda largas óreas de
solidão, ,não .tem os fatôres de afastamento
de atenção que existem no Rio .de Janeiro.
Aliós, uma das motivações, uma das justificativas da transferência da Capital foi criarem·
se condições de 'calma, de ausência de pressões sociais, para que pudessem, na Capital
da República, os Três Podêres, ·desenvolver
o seu ·trabalha e cumprir suas tarefas num
ambiente de calma propiciadora de maior efi·
ciência. Mas agradeço a V. Ex.a a· penosa in·
vocação da ··licenciosidade das passagens
aéreas.

-

O Sr. ,Guldo Mondln:
V. Ex. 0 estó fazendo um discurso sério e
hoje tenho vontade de fazer humor; fraca;
mas, tenho vontade de amenizar a sessão de
hoje, Jó dizia Schopenhauer que os homens
dividem-se em · dois .grupos: os que tam ·o
centro de gravidade par dentro, e os que o
têm pelo lado de fora! Pertencemos ao grupo
de homens que têm o centro de gravidade por
'dentro - temos vida intei'lor, e Brasrlia exige
a presença de homens de vida Interior. ·~sses
retornlstas contumazes só compreendem a vi·
da .com um' ambiente que. lhes proporcione a
felicidade de que nós não cogitamos, Isto
tudo explica a ausência, a transferência, o retôrno e a emigração. '

O SR. EURICO REZENDE:
O Senado dó também provo dêsse desin·
terêsse pela consolldaçào de Brasllla. Verlfl·
que V. Ex. a que em pleno dia útil, que é uma
sexta-feira, que devia ser mais utilizada para
compensar o recesso do sábado e do domingo,
o Plenário. do Senado estó quase vazio. Posso
afirmar que, em qualquer Câmara de Verea-

..

-260dores do meu pequeno grande Estado, o Espf •
rito Santo, hó mais edis do que Senadores
hoje aqui presentes. Corremos o risco até mes·
mo de falar apenas para o· Mesa, para os
funcionários do Casa e para os assistentes.
Quase não há, aqui, a provecta atenção se·
natorlol.
Mas, Sr. Presidente, trago para essa série
de erros graves · contra Brasflia mais uma
prova: existe, no organograma do serviço pú·
blico brasileiro, um órgão chamado Conselho
Administrativo de Defesa Económico, criado
depois da transferência da Capital para. a pia·
nalto Infinito,
A lei diz que a sede do Conselho é a Ca·
pltal da República - dizem, aliás, os ocaclonas. Pois bem: o Conselho reuniu-se para
instrumentalizar o Govêrno no sentido da solução dos nossos graves problemas econ6mi·
cos? Não, Poro oferecer à Câmara .dos Deputados subsí dias para o estudo e o adoção de
medidas visando à solução das 110ssas neces·
sldades e dos nossos carências? Não. Paro
ofertar, ao Sen~do do Repúblico, dados e ele·
mentes a fim de que possamos, com mais efl·
ciência, estudar os proposições sujeitos o de·
bates no Plenário e ao crivo das Comissões?
Não. Apenas, Sr. Presidente, poro fazer o
seguinte: decidir, por .unanimidade de votos
- e .. creio que com entusiasmo ensurdecedor
- transferir as suas reuniões plenórias paro
o Guanabara.
~ o Resolução n. 0 1, de 1965. Vale dizerI
.
em vez de oferecer virtude ao Brasil oferecem
uma vergonha.

O Sr. Guida Mandln:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Guida Mandln:
Exotomente, nobre Senador, porque, quando
êsse órgão revelou que em Brosf lia não há
condições para se trabalhar e para seu desen·
volvimento, consentia em dizer que até aqui
nada se fêz, e hó tonta tempo existe. ~sses

"considerando" deveriam ser outros, paro não
confessarem assim, claramente, a completa
falta de atuoçãa, desde sua fundação.

O SR. EURICO REZENDE:
E o pior, Sr. Presidente, é que não se tem
para quem apelar. Apelar para o Sr. Presidente da República? Se essa resolução. foi
publicada no Diário Oficial, que conduz para
. o conhecimento do opinião pública, os próprios
decretos baixados pelo Sr. Presidente da República!
Apelar poro o Chefe do Govêrno, que, no
principio, era muito assfduo a Brasflia, mas
que agora jó não o é tanto? Apelar paro MI~
nlstros de Estado, Sr. Presidente,. se êles não
param aqui e só vêm a Brasília para recepclonar Chefes de Estado, ou, então, para percorrer os lendários topetes da Pérsio quando,
aqui, são estendidos, nos salões do Alvorada?
Apelar para os Senadores e para os Deputados, Sr. Presidente, se o maioria repito
se não hostiliza Brasllia, também não
oferece lições nem exemplos de amizade? Apelar para quem, Sr. Presidente? Brasflia não
tem solução, enquanto os órgãos hlérórquicos
não tiverem autoridade, não tiverem hieror·
quio pleno, paro exigir que, aqui, realmente
seja a sede de t6das as repartições.
Aqui estó, Sr. Presidente, a Resolução n,o
.1 I 65, sem dato, mos publicada no Diário
Oficial, edição de 4 de maio corrente, com o
seguinte texto, que vou ler paro que . conste
dos Anais do Casa, a fim de que a opinião pública .conheça mais um crime e, pior do que
o crime, mais uma impunidade com que se
vai premiar êsse crime, porque nostólgica, melancolicamente, todos nós temos que reconhecer que essas transferências não despertam
a menor interêsse, nem a menor reação dos
escalões superiores da Administração Pública.
Essa ,gente não teve mêdo do Govêrno passado,
que ;ealmente era o Govl!.rno das finanças alegres. . . mas, não ter ni·êdo da Revolução é
confiar na lmpunidade(decretoda pela própria Revolução, o que ~,um
desencanto.
;•·· ... '"
Conselho Administrativo de Defesa Econômico - isto é, de autodefesa, êsses conse·
ihelros se defendem multo bem, indo para a

,
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ribalta recreativo do Guanabara. Ali, com
efeito, a vida deve ser para êles mais gostoso:
os cinemas são melhores; os teatros mais agradáveis; e muitos "conselheiros" talvez estejam vivendo .os últimos paroxismos, e preferem ficar nas bancadas diontei ras, para
melhor .apreciação e, digamos assim, para
devorar as emoções noturnas da ·vida teatral
da Guanabara. A Avenida Atlântica, Sr. Presidente, no sol dos sábados e no aleluia matinal dos domingos, os carros desfilando, os
passeios em São Conrado, adjacências e cercanias, tudo Isso, realmente, é. multo melhor
do que Brasília; porque . para essa .sente não
interessa a palavra patriotismo, nem o cumprimento dos seus deveres e das suas graves
responsabilidades. São palavras mortos - mais
da que mortas, natlmortas.
~ a seguinte a Resolução n. 0 I, de 1965:
(Li.)

"O Conselho Administrativo de Defesa
Económica,

~

naboro, até que a Capital Federal ofereça
condições para o pleno funcionamento
do Conselho e de seus órgãos deportamentais auxiliares. As convocações serão
publicadas no Diário Oficial do União,
com a deslgnaçéo expressa do local, dia
e horçr. - Triatão da Cunha, Presidente."

v.

O Sr. Guida Mondln:
~ até uma provocação ao Norte e ao Nordeste.

Considerando que à fõrça dessa situação,
tais órgão~ e serviços funcionam e se
reúnem em. Brosi lio, ou na Cidade do Rio
de Janeiro, antigo Distrito Federal;

Se ó Conselho fâsse casa comercial ou esta·
beleclmento industrial, teria, realmente, qué·
ficar na ·região centro-sul.

Considerando que a Cidade do Rio de
Janeiro oferece maior proximidade com
a região centro-sul, a de maior concentração econômlca do Pais e, conseqüêntemente, o campo de atuaçõo mais cons·
tente do Conselho Administrativa de
Defesa Econômlca no exerci elo das suas
atribuições legais, resolve:

I

Então, Sr'. Presidente, por ser a regiéa centro-sul a mais dinâmico do Pais, sob o ponto
de visto econômico, o tal Conselho · Administrativo tem que' ir para a Estado da Guana~
boro? Isto é uma heresia, Isto é uma desculpa,
isto é uma justlflcatlvci balofa.

Considerando as dificuldades que o cidade de Brosi lia ainda oferece à Instalação
de vários órgãos e serviços que têm
sede no Distrito Federal;

Considerando que o Conselho Administrativa de Defesa Econômlca sofre as
conseqüências dessa situação de fato, e,
portanto, não tem condições para seu
pleno funcionamento em Brasllia, com
todos os seus Departamentos e pessoal
técnico-especializado;

I=

o'

Vejo
Ex. 0 : os Conselheiros vão para
Ria; Brasilio não tem condições para· os canse-·
Jhelros operarem aqui, suportar seus árduos
cansaços, suas Intermináveis fadigas, suas
constantes vlgllias, no amor e . na devoção à
Pátria. Mas, os funcionários, Sr. Presidente,
êstes ficam aqui; para êles, Brasllia tem condições.

O SR. EURICO REZENDE:

Qual o objetlvo, um dos fundamentais, para
a transferência da Capital? Foi o da interior!·
zação da economia brasileira.
O Sr. Guida Mondln:
Perfeitamente.
O SR. EURICO REZENDE:
Foi paro democratizar as oportunidades
para tôdas as regiões do Brasil.

Sr. Presidente, fica o meu protesto - protesto indignado - contra essa malandragem
administrativa, contra êsse marginalismo ad:
mlnistratlvo, tonto mais censurável e condenável quando se tem em visto que é praticado
Realizar os suas sessões plenárias no Ci- · · por homen's que enconeceram no vida público
e que, pela sua experiência e pelas suas obserdode do Ria de Janeiro, Estado do Gua-

~

.

-262vações, têm a obrigação de ter a certeza absoluta de. estar prestando um mau serviço ao
Pais. ll, portanto, uma transferência de mó-fé.
· Assim, Sr. Presidente, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica ·é apenas um
Instrumento de erosão do erório federal; não
é um Instrumento a ser\tlço do Pais e, muito
menos, se nega .a .Prestar serviço à consolidação
da Nova Capital.
·
Desgraça~amente

teremos que voltar a esta
·tribuna outras vêzes, para fazer o necrológio
de outros órgãos.
· E assim; Sr. Presidente, em vez áe conso·
lidarem Brasllia, enfraquecem-na dia a dia,
desidratam-na, desintegram-na no chamamento feito apenas pelo confôrto e pelas delicias
da Guanabara,

2
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 31, de 1964, de autoria do
Sr. Senador Cattete Pinheiro, que dispõe sôbre
a equiparação ao crime de contrabando ou
descamlnho o deslocamento de café para destino diferente do autorizado pelo 'Instituto
Brasileiro do Café, tendo
.
.,
PARECERES n.oe 329 a 332, de 1965, das Co·
missões:
-

Sêio, Sr. Presidente, apenas e excluslvamen·
te, uns gozadores da v.ida. (Multo bem! Muito
bem! Palmai.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designado,· paro a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
l
Votação, em primeira turno, com aprecia·
çãa preliminar da constitucionolidade, nos têrmos do ort. 265 do. Regimento Interno, do.
Projeto de Lei do Senado n.0 14, de 1965, de
autoria do Sr. Senador Faria 'Tavares, que
estabelece prioridade para estudos de ensina
médio gratuito, tendo
PARECER n. 0 322, de 1965, .~a Comissão:
-

de Conatitulsãa e Jultisa, pela Inconstitucionalidade, com voto vencido do Sr.
Senador Eurico Rezende.

de Conatltulsão e Juatlsa, favoróvelsi
de lndúatria 1 Cam6rclo: .
- 1.0 pronunclama.ito: solicitando ou~
diêncla dos Ministérios da Justiça,
da Fazenda e dà Indústria .e do Comércio;
-

2.0 pronunciamento: favoróvel.

3
Discussão, em turno único '(apreciação preliminar da juridicldade, nos têrmos do art.
265-A, do Regimento Interno), do Projeto de
Lei da Cdmara n.0 284, de 1964 (n, 0 , , , ,
456-B/ 63, na Caso de origem),. que assegura
a isenção do lmpôsto de renda e adicional às
Indústrias de beneficiamento e de artefatas de
borracho e às de beneflciamenta e .tecelagem
de luta, localizadas na Amazônia, tenda ·
PARECERES sob n.0 • 1.645, de 1964, e
142-65, das Comissões:
-

ele Flnonsaa, favoróvel; ·
de Canltltulsão 1 Juatlça, pelei rejeição,
· par lnjuridicidade.

Estó encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às .16 horas e 40
minutos).
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45.a· Sessão, da a.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,
em 10 · de maio de 1965
PRESIDINCIA DO SR. .ADALBERTO SENA

Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Edmundo Levi Cattete Pinheiro - Menezes Pimentel
- Ant6nfa J ucó - Vicente Augusto Argemfro de .Figueiredo Heribaldo
Vieira - Aioysio de Carvalho - Josophat Marinho - Jefferson de Aguiar
- Eurico Rezende - Aurélio Vianna
- José Feliciano - Lopes' da Casta Bezerra Neto- Guida Mondin- (17).
O SR. PRESIDENTE !.Adalberto S.nal:

-

-

Aviso n. 0 58/AP/BR, de 6 do mês em.
curso, com referência. ao Requerimento n. 0 43/65, do Sr. Senador Vos-.
cancelas T6rres.
Aviso n.0 59/AP/BR, de 6 do mês em
curso, com referência oo Requerimento n.0 20/65, do Sr. Senador José Ermfrio.

Do. Sr. Ministro da. Educação e Cultura:
- Aviso n.0 565, de 4 do mês em curso,
com referência ao Requerimento n. 0
79 I 65, do Sr. Senador Vasconcelos.
T6rres.

A lista de presença acuso o comparecfmen·
to de .17 Srs. Senadores. Havendo número
legal, declaro aberta a sessão.

Do Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social:

Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2.0-Secretório procede à leitura
da Ata dà sessão anterior .

-Aviso n. 0 561/GM/BR, de 6 do mês
em curso, .com referência ao Requerimento n.o 449/64, do Sr. Senador
Aarão Steinbruch.

O SR. PRESIDENTE !.Adalberto Senal:

Em discussão a Ata ,
Se .. nenhum Sr • Senador fizer observação
s6bre a mesma, dó-la·ef como aprovada .
!Pau1a.l
Estó aprovada .
O Sr. 1.0 -Secretório lê o seguinte

EXPEDIENTE
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇOES
Do Sr. Ministro da Agricultura:
-

Aviso n,0 53/ AP /BR, de 5 do mês em
curso, com referência ao Requerimen·
to n. 0 34/65, do Sr. Senador Ccittete
Pinheiro.

-

Aviso n. 0 562/GM/BR, da mesmo
data, com referência oo Requerimen·
to n. o 566/62, do ex-Senador Paulo
Coelho.

,..;_ Aviso n.0 572/GM/EIR, da mesma
data, com referência ao Requerimento
n.o 4/62, do ex-Senador Afrânio Lages.

PARECERES
PARECER
N.0 471, DE 1965
Do Coml11ão de Constituição e J n•
tlça, s6bre emendas do Senado ae Pro•
jeto de Lei da Câmara n,0 3~, de 1963
(n,0 2.704-B/61, na Câmara), que re•
gula 01 atividades dos Representantes
Comerciais.

1:
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Quando alguma proposição legislativa é
submetida à Comissão de Constituição e Justiça deverá ser examinada sob o aspecto de
suo constitucionalidade ou juridicldade. Verl·
fica-se se atento contra a Constituição oü se
fere lei orgânica em vigor.
Não podemos deixar de apreciar as emendas que o eminente Senador José Ermlrio
apresentou ao substitutivo desta Comissão,
regulamentando a classe dos representantes
comerciais.
Em que pêse a alta consideração que tenho
pelo meu ilustre colega, permitimo-nos, po·
rém, discordar, principalmente, da primeira
das emendas apresentada~, adotando, a pro·
pósito, Integralmente, sem restrição, o substitutivo aprovado unânimemente por esta pró·
prio Comissão, da lavra do ilustre ·Senador
Eurico Rezende (Projeto de Lei da Câmara
n, 0 38, de 1963- n. 0 2.704-B/61; na Câmara). A primeira das emendas· propostas pelo
Sr. Senador José Ermí rio é no sentido de mudar-se o nome de repn1otante comercial
para agente, e, por via de conseqüência, a
substituição da palavra "representação" por
"agências" .
•
·
Anotamos que a emenda colide com a le·
gislação org6nica especifica. A Consolidação
das Leis do Trabalha, aprovada pelo DecretoLei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, fi·
xou, no art. 577, o quadro de atividade e
profissões em vigor. No 3. 0 Grupo da Confederação Nacional do Comércio· menciona os
agente1 aut6nom01 .do comércio, que são: os
corretores de mercadorias, os corretores de
navios, os corretores ·:de Imóveis, os despacl,antes aduaneiros, os despachantes (exceto
o~ despachantes aduaneiros), os leiloeiros, os
repr~1entante1 c_omerciai1, os comissários e
conslgnatárlos, os age':ltes da propriedade ln·
, .dustrlal, os corretares de jÓias e pedras preciosas. Como ·se vê, é o ginero, do qual o
reprtlentallte comercial é a e1pécie. Como
modificar uma denominação, um nome, uma
designação, que consto da própria sistemática
da lei orgânico especffica? O represent11nte
comercial é um agente autônomo do comércio,

mos não é o pr6prio, o único agente aut6nomo
do comércio. Agente• aut6namo1 são todos os
enumerados, entre os quais, o repre1entante
comercial. Mudado o nome poro agente au·
tônomo do comércio, alcançar-se-io dentro da
sistemática jurldica vigente tôdas aquelas ati·
vidades e categorias já enumeradas (correto·
res de mercadorias, corretores de navios, ccir· ·
retores de imóveis etc., etc.>, às quais, obviamente, não se pretende estender a JegisloÇõo
projetada, uma vez que têm o discipliná-la
dispositivos próprios, atendentes às suas peculiaridades e caracterlsticas; ademais; o pro·
jeto oriundo da Câmara, ora em exame, não
poderá, claro está, servir para regulamentar
e disciplinar tâdas aquelas classes.
Mas niío é somente a lei orgânica, a· Consolidação das Leis do Trabalho, que usa do
nome de repreientante comercial· para definir
aquela classe. Assim se lê, também, nas leis
estaduais, quando taxam os Impostos de indústriàs e profissões, de licenças poro localização,
etc. Quando se registram os sociedades comer·
ciais - e é fácil verificar dos numerosos des·
pachos do Serviço de Registro do Comérdo e
das Juntas Comerciais - , a ativldade prevista
é de representação comercial.
No campo doutrinário a matéria também
não ofereceu maiores contraditas. J . X. Cor·
valho de Mendonça e outros tratadistas alu·
dem ao representante comercial como figura
central, e a jurisprudência dos tribunais,
quando trato do pagamento de '. comissões
oriundas da mediação nos negócios daquela
espécie, também corroboram aquêle· sentido.
~ a tradição brasileira; é a realidade das
nossas leis e regulamentos. Não poderíamos,
numa lei especial, modificar a sistemática
adotada pela lei ·orgânica, sob pena de subverter a própria ordem jurídica por ela adotoda.

Assim, pela ordem," entendemos que a desejada substituição do · palavra repre~entante
por agente, no ort. 1'.0 • e, onde couber, nas
demal.s disposições, não pode prevalecer.
Aceitá-la seria negar a realidade brasileiro,
introduzindo ortlficlalmente vocábulo inteira·
mente desconhecido como indicativo de otlvf·

-265dade profissional assaz conhecida, cujas exercentes sempre foram nomeadas representantes
comerciais, sem qualquer discrepêncla e em
todas as quadrantes da Pais.
Na verdade nunca houve em nossa País
restrição alguma, ·condicionando a designação
representante comercial a quem tenha podArei de repre1entação para concluir os negócios
promovidas.

'"

!
J

i
~
J

•

j
'l

I
I

l

positivo de nossa Pátria, bastando apenas o
destaque da legislação sindical, onde o quadro anexo à CLT, artigo 577, designa o tados, desde que autônomos, representantes co·
merclals, não havendo qualquer referincla ao
agente comercial.
.

'

Por· outro lado, os exercentes da atlvidade
de promoção de negêclos, com ou sem podi·
re1 de representação, · desde que autônoinos,
congregam-se por todo o Pois, unicamente em
'Jamais se vislumbrou essa correlação com
tôrno dos entidades civis ou sindicais; de rea expressão jurr'dica, e ademais, 1trlcto 1en1u,
presentantes comerciais, remontando ·a fun· ·
de> vocábulo.
dação de algumas delas, como o "ARCESP",
Associação Brasileira de Viajantes Pracistas e
Consagrada pelos usos e costumes, fonte
Representantes Comerciais, hó mais de 34
de direito por excelência, notadamente na
esfera do direito mercantil, a figura do reanos!!!
presentante comercial se apresenta efetivaNem se haveria de afirmar que a designamente multiforme no que respeita à sua cons- ção única, genérica, é procedimento adstrito
tituição e oo modo de operar, variando por ao nosso País.
tôda uma gama a soma de podêres, o espeAo revés, poises estrangeiros que ao Brasil
rar da ação e das tarefas peculiares.
• precederam na tarefa hercúlea, que há três
lustros se procura encontrar, têm, de longa
Pessoa física ou juridica, não importa, todos, porém, são designados por representantes data, legislação especifica perfilhando a generalização condenada pela justificativa da
comercial•, tomado o vocábulo no sentido puEmenda José· Erml rio.
ramente gramatical, eis que todos, indistintamente, substituem seus representados quan~ de se destacar, no oportunidade, o titulo
do apresentam, expõem, oferecem à venda
meramente exemplificativo, a legislação. fran·
produtos ou mercadorias daqueles comercian- cesa, onde ·todos, até mesmo os empregados,
tes ou industriais.
igualmente se designam por representantes
comerciais,
a saber: a) o representante. V.R.P.,
Apenas se exc:etuando, constituindo-se em
vinculado
à
organização comercial ou indusgrupo à parte, os que tenham vínculo empretrial,
com
subordinação
relativa, operando,
gatíclo a ligó-los aos industriais ou comersob
contrôle
e
ardem
daquela,
facultando-se·
ciantes.
lhe a trabalho para várias emprêsas; b) a re·
Afora êstes vlafantel, vendedores ou
preuntante employé salarió, totalmente su~
procl1ta1, que são empregados - só existe
bordinado, caracteristicamente empregado; c)
o representante comercial autônomo; pessoa
a representflnte mandatário (representant ·man·
fi slca ou j uri dica .
datalre), que opera com vincula puramente
contratual-comercial, sem qualquer subordlEsta é a designação que tem a ·aval da
dinaçãa.
tradição e não poderia vingar qualquer tentativa de substitui-la, ou extrair, dentre as
Como é de ver, nada justifica, sob êsse asque assim se designam, categoria que deva
pecto, a pretensão da emenda.
ter nova designação, coma não vingou a enEntretanto, mais importa considerar que,
salada pelo Projeto n. 0 1.171/49, referido na
par via da pretendida substituição, da palajustificativa da emenda em tela.
vra "representante" por "agente", estariam
sendo exciuidos do "Substitutivo Eurico ReNão é por outro razão, senão o seu u~o
constante e Iterativo, que a expressão repr;~. · zende" todos aquêles que eventualmente tisentante comercial, com o sentido que defen- .vessem podêres paro concluir os negócios por
ê!es promovidos.
demos, de h6 muito Incorporou-se à legislação
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-266Tal fato colide totalmente com o objetivo
que aquela propositura almeja, como também
quer· alcançar o Projeto n.? 38/63, oriundo
da Câmara Federal, eis que a totalidade dos
representantes comerciais autônomos, pessoa
ffslca ou jurfdica, com ou sem podêres para
concluir negócios, precisam com. urgência da
tuteia de estatuto regulador da otlvldade que
exerçam, tendo aplicação a todos os casas, o
quadra de direitos e deveres assinalados na
'.~Substitutivo. Eurico Rezende", adatado pela
Ilustrada Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal.
Por toda o exposto, julgamos que deve ser
mantida a deslgnaçêlo "representante comercial", de largo uso e incorporada à nossa legislação.
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Assim - e neste particular - somos obrigados a nos manifestar contràrlamente · à
emenda ·apresentada pelo ilustre Senador José
Ermr rio, quando pretende a modificação do
nome de .representante comercial.
Quanto .à emenda . ao art. 6.0 , Inscreve-se
ela entre as que não alteram muito a substância da propositura .
·
A emenda ao § .1.0 , do art. 8. 0 , refere-se
em' sua .justificativa,. como. a estranhar,. à diferença entre o prazo estabelecido pela Lei
n.0 3.207, de 18 de julho de 1957, referente
aos· empregados, vendedores, viajantes e pracistos, e o similar, mais exr guo, da propositura
em aprêço.
Contudo, a necessidade daqueiá diferença é
inquestionóvel, jó que o rtiPNiantanta' comer~
cial · assalariado, como empregado, não raras
vêzes, viajantes, vendedores ou praclstas, submetendo;$e, em relação a êstes, à obrigação
de confirmar propostas, por êles Intermediadas, nos prazos da Lei n. 0 3.207/57.
Ora, como·• procederia o representante comercial em tempo hóbll se o seu representado
gozasse, por suo vez, de igual prazo para
confirmar ou não a aceitação do. pedido?
Ficaria o representante comercial, multa
vez, na contingência de confirmar pedidos co·
lhidos por seus empregados, vendedores ou
proclstas, sem que tais pedidos, transmitidos

por êle ao seu representado viessem a lograr
confi rmoção .
Dar a diferença notada, a qual, segunda
nos porece, deve ser mantida.
Improcedendo também, pela mesma razão,
a emenda, alterando os prazos fixados nas
Itens, I, 11, III e IV, do § 1.0 , da art. 8. 0 •.
Quanta à Emenda n. 0 7, ao art. 9, 0 , ln
fine, cumpre~nos esclarecer:
Coflma o ort. 9. 0 , como de. resto todo o
projeto, estatulr de maneira especial para
quem não encontra um mfnlmo de garantia e
amparo no quadro da legislação geral vigente.
Nesse, sentido, sobrelevam três fontes na
proposição em aprêço: garantia de desenvol-.
vlmento efetlvo da atlvidade do representante
comercial; efetlvidade de sua paga; e ..indenlzação, na eventual· rescisão Injusta, pelo va~
lar trazido ao ativo da emprêsa pela otiVIda' de do representante, com a captação da clientela, valor Incorpóreo, não tangfvel, mas altamente considerado no campo dos negócios.
Qualquer dispositivo .que, Inserido no pr.ojeto, .venha a vulnerar, di reta ou Indiretamen~
te, o sistema de garantias acima . estruturado,
deve ser de plano afastado, sob pena de
anadizó-lo totalmente.
~a casa ..do emenda.ao.art. 9. 0 , mandando

acrescentar as palavras "ressalvadas as disposições expressas em contrário".
Admitidas que f6ssem, tais disposições, em
atenção aos casos. excepcionais, a prótica viria demonstrar a sua. Integral generalização,
qual parta aberta à derrogação da garantia da
exclusividade de zona, e, por esta via, de toda
contrato.

a

que a prótica Igualmente Indicou que, no
momento de "livremente" .. contratar, o representdo sempre cabo por Impor sus condlçães. Este é o pensamento dos órgãos da
classe.
Se assim não f6ra, sequer se justificaria o
projeto em aprêço, que Intenta regulamentar a
otividade do representante comercial.
Quanto à Emenda n. 0 8, ao artigo 1O, parece-no~ também Improceder, mormente pela
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-267sua justificativa, eis que para a rescisão au·
torizadora da indenização importa a indaga·
ção dos motivos que a determinaram e não
a autoria da iniciativa •

missão, apenas conciliando os opmroes diver·
gentes das classes interessados no projeta em
oprêço.

Conforme exaustivamente. demonstrou o
ilustre relator da Comissão de .Constituição
e Justiça, as emendas oferecidas pela Senador
José
Erml rio de Moraes não atendem ao es·
0
Finalmente, com relação à Emenda n. I O,
pi
rito
que norteou a contextura do projeto,
apresentada ao art. 17, letra c, ln fine, deve
que
visa
a disciplinar a ativldade dos repre·
ser rejeitada, sob pena de condenável . casentantes
comerciais. Fugiu, também, à siste·
sulsmo.
mática da ConsolidaÇão das Leis do .Trabalho, ·
· Dentre os . motivos justos relacionados no
lei. normativa que prevê a organização das
prOjeta em· aprêço, certamente se· contêm, . atividades ,e profissões, erltre os quais se ln~
entre inúmeros outros, os otos previstós nos clui a dos ~epresentantes comerciais. Aceitar·
arts. 4.0 e 5.0 •
mos, portanto, as emendas propostas, slgnlfl·
Ante o exposto, melhor ·que· sejam rejeita· caria não só ferir oquêles dispositivos norma~
das' t6das ' as 'emendas' apresentadas, visando,
tivos, como tomar sem sentido o projeto de
Inclusive, com isto, à rápida tramitação do · lei em ·exame, conforme, aliás, evidenciado
no parecer do Comissão de Constituição e Jus·
projeto; conseqüentemente, mantido o substi·
tiça, já referido.
tutlvo. da autoria do Senador Eurico Rezende,
Já. _aprovado unanimemente pela Comissão de
Somos, portanto, pela manutenção 'integrai'
Constituição e ,Justiça.
do substitutivo da Comissão ·de Constituição e
No que· respeita à Emenda n.0 9, ao art.
12,. não suscita maiores comentários •. '

Sala ' das Comissões, · em 24 de junho de
1964; - Afon1o 'Arlno1; Presidente - Ruy
Camelró; Relator Eurico Re111ende ArteMIIo de Flguelndo - Meneu1 · Pl111entel
ld111undo Levl JeHe':lon de Aguiar,
pela conclusão - Be111erro Neto.

N.0

. PARICIR
472, DI 1965

Da Co111luio de Legl1lasio Social, •6bre e111end01 do Senado ao Projeto de L•l
da Cl111aro n.0 38/63.
RelatOr: Sr. Vlvoldo L1111a
São submetidas à apreciação desta Comis·
são emendas apresentadas em Plenário pelo
Senador José Ermlrio de Moraes.
A respeito já se pronunciou a Comissão de
Constituição e Justiça, em sessão de 24 de
junho último, manifestando-se unânimemente
pela rejeição das emendas, mantido integral·
mente o substitutivo apresentado pela referi·
da Comissão.
O substitutivo da Comissão de Constit~:~ição
e Justiça adotou, em linhas gerais, o substi·
tutivo apresentado anteriormente por esta Co·

Justiça, · rejeitadas, conseqüentemente, · as
Emendas apresentadas, de n. •• 3 a I O.
. Sola dos Comissões, em 8 de juino de 1964.
..:_ Ruy Carneiro, Presidente eventual - VI·
~alilo Lima, Relator - Jo1é G11lomord Euginlo Barro• ...;,. · Loptl da Co1to - Eurico
Ruende•
PARECER
N.o 473, DE 1965

••

Da Coml11io ele Economia, 16bro
e111enda1 do S.nailo ao Projeto de Lei da
C6111aro n.0 38/63.

•
Relatõr: Sr. Attillo Fontano
Poro que nos manifestemos sélbre o subs·
titutivo ·oferecido pelo douta Comissão de
Constituição e Justiça e as emendas de Pie·
nório, retorna a êste órgão técnico o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 38, de 1963, que regula
os atlvidades dos representantes comerciais
autélnomos.

As razões que levaram a Comissão de Cons·
titulção e Justiça a apresentar o referido subs·
titutivo estão consubstoncladas no parecer do
ilustre Senador Eurico Rezende, o qual ossi·
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do Câmara, trazia em seu bôjo.
Ocorre, todavia, que o substitutivo, objetlvondo regular os otividades dos representantes comerciais outônomos, outra coisa não faz
senão estabelecer o regulamentação daquela
profissão. · ~ ·o que, primordialmente, se procuro alcançar, de form"', porém, o merecer
reparos e restrições.
Referimo-nos, especialmente, às regalias e
aos privilégios que o proposição Intento conferir o uma classe profissional. São obséquios
que concorrem, sem sombra de dLivida, para
o desestimulo à concessão da representação_
mercantil.
Os benefícios, por excessivos, podem otuar
em desfavor do classe 'a que viso o proteger.
Ademais, tôda regalia Implico ·em estabelecer
regime discriminatório. Se uma classe. obtém
mais do que merece é porque outras classes
recebem menos do que precisam.
A relação contratual que .existe entre o
·representante comercial e .o emprêsa caracteriza-se, não pelo subordinação hlerórqulca,
mas pelo equilíbrio. Estão ligados .por interêsses recíprocos. O vínculo é de natureza
econômica' e não empregatlcla.
O representante comercial é, antes, um comerciante. Aliós, o substitutivo em seu artigo 2.0 exige, poro o desempenha do profissão, o plena capacidade para a exerclcla da
comércio. . Melhor seró consideró-la como
agente de comércio. Jamais como empregado.
I

. '

'

.

Não se deve confundi-la com . o vendedor
viajante, que não goza daquela Independência e autonomia.
~

permitido ao representante comercial
exercer lUa ativldade para mol1 de uma em•
prila, e empregá-la em outro• ml1tere1 (art.

3.o, § 2.ol.".
Ressalvados os casos expressamente proibidos, é livre o acumulação de representações.
Pode o representante comercial prestar serviços o uma infinidade de emprêsas.
Tudo Isso distingue-o fundamentalmente de
empregado. Por que, então, trazê-lo paro o
âmbito do legislação trabalhista?

O artigo 16, § 1.0 , permite que o representação comercial seja exercida por pessoa
jurl dica, com os mesmos direitos e obrigações
que a proposição confere à pessoa flslca.
Aliós, o maior somo de benefícios e · favores contidos no projeto destina-se exalo·
mente às pessoas jurídicos.
Teremos, então, no representante comercial
outônomo uma firmo comercial representando
diversas emprêsas e gozando, cumulativomen·
te, de todos os beneficias da legislação trabalhista em. relação o cada um de seus :re·
presentados.
São tontos os privilégios contidos no projeto que os ernprêsas poderão: ser. levadas o
substituir os representantes comerciais por. em·
pregados, mais fóceis de serem dirigidos e
fiscalizados.
A matéria foi exaustivamente estudada ·pelas Comissões Técnicos, restando apenas que·
esta Comissão se manifeste sôbre o substitutivo do Comissão de Constituição e Justiça e
os emendas de Plenório,. estas , de autoria do
eminente Senador José Ermírlo de ·Mora~s •..
Nada Impede, pois, que esta ·Comissão re-·
considere seu pronunciamento anterior em
que opinou pela aprovação do projeto rios
têrmos do substitutivo da Comissão de L.egls·
loção Social, até porque já não é essa emenda que estó em exame e, sim, a da douta
Comissão de Constituição e Justiça.
Acresce, ainda, a circunstância de que a
otual conjuntura é Inteiramente diversa da·
quela quando o eminente Senador Eugênio
B11rros proferiu seu erudito parecer.
Estó o Govêrno empenhado na elaboração
de um anteprojeto do Código do Trabalho. A
mensagem deverá, em breve, ser encaminho·
. da ao Congresso Nacional. A par de regular
as relações entre empregados e empregadores,
esta tu iró quanto à .:'disciplinação das profls·
sões.
O Congresso, que tem prestado tôda a colaboração ao Govêrno da Revolução, não deve
criar-lhe embaraços. A aprovação do projeto
concederia- direitos e vantagens em que se
esbarraria o nâvo Código do Trabalho. Os
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frontalmente a orientação do Govêrno Revoluclonórlo.
Estabelecidas as linhas gereis de política
do Govêrno no setor do Direito do Trabalho,
poderemos, então, legislar s6bre as diversas
atlvldades. Entendemos que êsse procedimento é Imperativo da harmonização das leis.
Por conslderó-lo nocivo .àos lnterêsses na.cionols, opinamos pela rejeição do projeto,
ficando prejudicadas as emendas.
Sala das Comissões, em 4 de maio de
i 965. - Jo1é Ermírio, Presidente - AHíllo
Fontona, Relator. - Lope1 da Coita -:- Jo1í

Leite Franco.

lrineu Bornhau1en -

Adolpho

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
A Presidência deferiu, hoje, o Requerimento n.0 205, apresentado na sessão anterior,
no qual o Senador Cattete Pinheiro solicita informações a serem prestadas pelo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social, s6bre as
providências tomadas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerclórios, para
apurar responsabilidades funcionais dos servidores do mesmo Instituto, no tocante à construção dos blocos residenciais da Asa Norte.
Hó oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende,

O SR. EURICO REZENDE:
Declina da. palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
S. Ex.0 desiste da palavra. Tem a palavra
o nobre Senador Guida· Mondin.

O SR. GUIDO MONDIN:
(Não foi revi1to pelo orador.! Sr. Presidente e Srs. Senadores, na semana passada,
tive a ventura de, valendo-me de viagem ao
meu Estado, participar da Inauguração de um
dos cometimentos s6cio-econ6mlcos de maior
importância poro o Rio Grande do Sul .,~ a
instalação da FERNAC, ou seja, a Segunda
Feira Nacional de Calçado.

Quero trazer, Sr. Presidente, em rozêlo
dessa visita e dessa participação, ligeira notícia, a fim de que se registre acontecimento
que considero da mais alta Importância.
Todos sabemos que a fabricação de calçados é uma das caracterfstlcas da indústria
gaúchà. O parque construido pela dlreção da
FERNAC, creio, pode ser citado como o segundo, no Brasil, depois do parque do lbirapuera, em São Paulo •
Convém lembrar, Sr. . Presidente, que o.
Vale. do . Rio dos Sinos, onde se situam as
nossas Indústrias de calçados, estó produzindo
nada menos de vinte milhões de pares de
sapatos anualmente, servindo, assim, ao Ria
Grande do Sul, conseqüentemente quarta
parte da população brasileira.
Quero lembrar mais: somente o Munlciplo
de Nêvo Hamburgo, em cuja cidade se realiza a 11 Feira Nacional do Calçado, arrecada,
aos cofres públicos estaduais e ' federais,
quantia superior a de. doze Estados brasileiros.
O Vale do Rio dos Sinos compreende dezessEtte
Municiplos, ou sejam, dezessete cid~des
essencialmente industriais.
Como dizia, Nêvo .Hamburgo estó situada
nesse vale, conhecido de alguns dos nobres
colegas, numa região que conta com um parque fabril de nada menos de quatro mil. indústrias. Naturalmente, trago essa noticia à
Casa com certo constrangimento, particularmente quando vejo, perto de mim, um nobre
colega do Amazonas, que raramente poderó
trazer noticias tão alvissarelras quanto esta
de que, hoje, dou conhecimento aos meus no- . •
bres pares.
Enfrentamos, no Rio Grande do Sul, muitas
dificuldades, o que torna êste momento paradoxal à vida económica do Estado, pois, em
melo de nossos problemas, podemos apresentar produto de trabalho que se desenvolve,
no verdade, enriquecendo o Rio Grande e o
Brasil. Por Isso, Nõvo Hamburgo, entre os
nossas cidades mais dinâmicos, é cognominada Çidade Industrial. Suas Indústrias, suas
fóbrlcos, no maioria, dedicam-se à produção
de calçado.

I

I.
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São Paulo, eis que, em Franca, no Estado
bandeirante, jó se produz, no que diz respeito
ao calçado masculino, muito mais do que no
Rio Grande do Sul.
Mas, continuamos. Particularmente, N6vo
Hamburgo, além de ter o primazia, no Brasil,
na fabricação de calçados femininos, estó
à frente, ainda, na produção de couros para
vestuório. Hó, na li Feira, um atand de indumentório · feminina elaborada em· couro, Tão
preciosamente elaborado é que,·. à primeira
vista, 'ninguém diz trotar-se '·dêsse material,
parecendo, isto sim, tecido ·multo fino, o que
toma vestidos e outras peças ·da indumentória feminina verdadeiramente :delicados,
Possa dizer, portanto, que, no conjunto,
ainda mantemos a vanguarda na Indústria naclonai de calçados.
Por tudo Isto, seria justo que a Feira Naclonai_ âe Calçados ocorresse, precisamente,
na ciclode-copltol do calçado e do couro, tonto no Rio Grande do Sul, como no Brasil .
Sei que, por autorização oficial, a . Feira
vai transformar-se em exposição Internacional permanente, 'porque a promoção da Indústria de N6vo Hamburgo não apenas teve
acolhida, o apoio ·móximo dos Industrialistas
locais; como também o dos industrialistas nacionais. E vai tê-lo da parte de 'Industrialistas·. estrangeiros, particularmente uruguaios;
que também nos apresentam produto fino, resistente.

O Sr. ldmundo Levl:
Permite V. Ex. a um aparte?

,O SR. GUIDO MONDIN: .
Com prazer.
O Sr•. Edmundo
Levl:
,.,.
V, Ex,a é feliz, porque pode expor, perante
esta ·Casa, com entusiasmo e ' com alma, o
que se passa e o que se faz: de grandioso no
seu Estado, Infelizmente, aqui, só tenho trazido fotos tristes, fotos melancólicos, acontecimentos constrangedores, que Infelicitam o
minha região e, sobretudo, o meu Estado,
V. Ex. a mostra o desenvolvimento de N6vo

Hamburgo, cidade que possui mais de 4,000
indústrias, segundo ouvi V. Ex. a afirmar,

O SR. GUIDO MONDIN:
Não é a cidade, e si~ a região do Rio dos
Sinos.
·
O Sr; Edmundo Levl:
Más é uma região pequenina; então,· ••

O SR. .,GUIDO MONDIN:
Multo pequena,
''

O Sr. Edmundo Levl:
•.. em relação à Amaz6nla. Nós, no
Amazonas, ·que temos, talvez, a maior -fonte
de matéria-prima ..:.._ não digo do 'mundo,· mos,
pelo menos, do continente -, não podemos,
Infelizmente, , exibir quadro tão -animador, tão
belo como' êsse que v. Ex. oI com tanto amor,
vem pintando. Ein se tratando da bo~racha,
por exemplo, nós .:._que' constitufmos a matriz
de t6d~ a produção da borracha e a ·ponta
do globo que lançoú ·· Ílar~ · Ô mundo o ·. uso
da borracha - não passurmos, em verdad~,
uma fóbrlca de pn~us. Não par falto' de· lnÍ~
clativa; mas hó como que ~ma bombO de
sucção que vàl buscar t6do . tentativa em 'favor do Amaz6nla para transportó-lo para outras regiões e, muitos ' vêzes, 'os homens' que
Iniciam uma atlvldade. têm apenas,• como prêmio, a miséria, a perseguição, Possa apontar
à goro mesmo a v. Ex. a um caso lnteressantfsslmo. Um engenheiro, chefe de uma dos
principais firmas do Amazonas, cujo , pai
também f6ra engenti~Jro que foi Deputado
à Constituinte de 34, planejou uma grande
fóbrlca de pneus, em Manaus ., ,Começou, mas
os créditos não lhe ·foram abertos, e as · Indústrias 'sulinas, então, foram· arrancar aquela Iniciativa de 16, transplantando-a poro a
Sul: a fóbrica' de pneus.
"Brasil"' ' e' a ·' fóbrlca
• ..1i.' ,_. •·.,
de saltos. O fllhci ·. dÔ grande Idealizador
J . G. Araújo,· o Engénhelro Jolro Blttencourt
de Araújo, membro preeminente da União
Democrótica NaciÓ~al, é,- hoje, um perseguido
pelo Govêrno que~iió se instalou, unicamente
por ser devotado•:.là sua terra . Seu pai teve
a oudócla de criar: algo de nôvo poro o Amazonas e paro o Amaz6nio. As fóbrlcas de
juta ló estão, perseguidas, humilhadas, es-
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lhes monopolizam o preço, liquidam. a Iniciativa e .desestimulam o caboclo plantador, não
permitindo que as fóbricas se desenvolvam,
a fim de suprir o mercado nacional e o próprio Continente, da sacaria de juta . Vê Vossa
~celancla, nobre Senador Guida Mondln, ao
mesmo tempo em que me alegro em ouvir
relato tão agradóvel, como· brasileiro me entristeça por verificar o contraste, o tratamento desigual,. tremendamente ·desigual, dispen~odo à minha terra, em relação às piegas do
Sul.
I

o SR. GUIDO

MONDIN:

· Tenho a satisfação, Senador Edmundo Levl,
de conhecer a .famllio Araújo, referida por
V. Ex.0 em seu ·aparte.
.
.
. Por Isso disse, Inicialmente, que, ao trázer
esta noticio, eu falaria constrangido. Na entonta, se hó êste constrangimento, hó ci testemunha, desta Cosa, de que os r~presentan
tes · c:imozõnlcos, aqui, têm sido valentes no
seu combate em prol do região. Ainda sexto'felra última, houve vórias Intervenções de
representantes do região, e, com satisfação,
vemos agora, presidindo as na.ssos trabalhas,
outro representante do Amazônia, . Senador
Adalberto Sena . Vimos, sexta-feira passada,
comei eis nobres colegas que representam as
vÓrlos Estados que compreendem a· A.;,ozõnrá
não tam cessado na seu combate. E nós só
estamos aqui para aplaudi-los e apoló-las,
cama também ·sentimo-nas orgulhosos por verificar que a Amazônia enviou para o Senado
do República homens . conscientes, cÓnhecedores das grandes problemas que afligem tõda
uma população. E, para chegarmos, algum
dia, ao resultado almejado, rião seró por certa de acõrdo com um dos conslderàndos da
CADE, que ao se transferir para o Rio de Janeiro, apenas afirma que 16 estaró mais bem situada poro o atendimento dos Estados do
Sul, numa legitima provocação às necessidades do Norte e Nordeste.

· O Sr. Edmundo Levl:

'-·
~uma atitude antibrasil, dividindo o Pais em
Brasll-~~orte e Brasil-Sul e atirando o Norte
contra o Sul.

O SR. GUIDO MONDIN:
Nobres colegas, os que conhecem o Sul estarão lembrados de que Nõvo Hamburgo é
uma cidade situada o apenas quarenta o
quarenta e cinco qullõmetros de Pôrto Alegre.
~
centro de trabalho, como uma legitima
reserva,· não apenas para o Rio Grande do
Sul, mas para o Brasil. Ocorre também que,
ali, esta atlvldade e êste progresso nasceram,
pode-se e deve-se dizer, ~a operosidade dos
colonos alemães que, por volta de ·1 824, chegaram àquela região. Instalaram-se ali os
primeiros estabelecimentos comerciais, formando-se, jó em 1850, um centro' comercial
dos mais Importantes para a época. Era assim
coma que um entreposto dos produtos agrlcolas coloniais que se desenvolveram rilpldamente, na .distribuição que se fazia da produção de então. E os resultados de hoje decorrem, acho eu, que acima de tudo, do cuidado de se ·fazer desenvolver, porolelomente
com essa ação comercial, depois Industrial, o
nlvel educacional e social das populações lo"
cais. ~ tão verdade que grande parte, ·talvez
a .grande maioria dos industrialistas de Nõvo
Hamburgo - para não citar os grandes Munic! pios em que ocorre a mesma coisa-, é·canstltulda de ex-operórlos que, · com economias,
conhecimentos técnicas, passaram de empregodos a empregadores, .levando com Isso espirita n6vo à forma de dirigir.

um

Por Isso é que vamos verificar que as reclamações junto à Justiça do Trabalho são
mlnimas naquela região, pois tudo se opera
como numa grande famllia .
Confesso-lhes que Isso é verdadeiramente
admiróvel.

O Sr. Edmundo Levl:
Realmente, é admiróvel e chamo o atenção
de todos os empregados e empregadores para
êsse exemplo, para que haja paz social no
Pais, evitando-se a demagogia ou a exploração de determinados grupos.

O SR. GUIDO MONDIN:
Obs~rvel, na Inauguração do Feiro de Calçados, que havia uma sintonia, talvez uma
felicidade generalizado, por fõrça desta har-

",I
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porque todas se empenharam na execução
dêsse cometimento.
Da primeira fábrica, vejam os nobres colegas, surgida em 1888, conta s6 o Municfpio
de Nôvo Hamburgo, que é um das Integrantes
do Vale do Rio dos Sinos, nada menos de
seiscentos industriais, das quais podemos calcuior quatrocentos dedicados à produção de
calçados.
Eu convidaria até os nobres colegas, se a
tanto estivessem dispostos, a que visitassem
a Feira de Calçados de Nõvo Hamburgo,
Ela estará aberta até o dia 16 do corrente.
Vale a pena; ali têm comparecido interessados de todo o mundo. ~ tão verdade que dos
Estados Unidos da América querem importar os calçados do Vale do Rio dos Sinos, em troca de maquinaria destinada ao
aperfeiçoamento da fabricação de calçados.
Eu mesmo tive oportunidade de falar com
vários industrialistas estrangeiros que compareceram à inauguração da feira, não apenas
para observar, o que resultou depois em grandes · elogios, mas paro estabelecer êsse lnter·
câmbio - vejam V. Ex. 0 ' - , troca de calçados por maquinaria apropriada à sua fabricação.
A Feira é, assim, um bazar de belezas. Nada
menos de 348 lfand1 concorrem a essa exposição, cada qual esmerando-se mais em apresentação. Portanto, é, também, . uma festa
para os olhos, eis que durante todo o tempo
de duração da Feira haverá uma série· de
promoções outras, de ordem recreativa, mas
tôdas elas vinculadas à promoção P!incipal.

li
:ii

Certa feita, em companhia do Senador Argemlro de Figueiredo, em Roma, estávamos
diante de .. uma vitrina a observar a beleza do
calçado romano, do calçada ltoliano.. Mos
Nôvo Hamburgo não fica o dever nada, e
nem à variedade, nem ao esmêro de fabrl·
cação, nem à técnica de fabricação, porque,
com a experiência adquirida em todo o tem·
po de labor ospecfflco, podemos concorrer
com o mundo, e é uma satisfação nossa saber
que vamos exportar, a começar para os Es·
todos Unidos da Américo. O Rio Grande do Sul

vai exportar calçados, produzindo divisas para
o Brasil.
De sorte que, a respeito de Nôvo Hamburgo, trago essa rópida noticia, pela satisfação
que a visita feita proporcionou aos meus olhos
e ao meu coração, ~em saber que logo depois,
penetrando mais no Interior gaúcho, iria deslumbrar-me com outro cometimento, já na
Município de Encantado, na região do Vale
do Alto Taquari. Porque, se Nôvo Hamburgo
pode apresentar. o que ora apresenta, não
surpreende, pelo menos, ao rio-grandense, pais
é tradição o que faz Nôva Hamburgo para a
economia do Rio Grande do Sul e do País.
Contudo,_ do desenvolvimento de Encantado,
que estêve festejando, na semana passada, seu
clnqüentenório, não se tinha maiores notícias.
Portanto, mesmo na minha qualidade de
rio-grandense, foi uma surprêsa extremamente
agradável ver o que se estó produzindo ali .
Tinha o Municipio de Encantado como dedicado quase que exclusivamente à indústria de
produtos de suínos. Mas o Exposição promovida pela municipalidade e pela comissão organizada pelo prefeitura, para levar avante
êsse empreendimento, nos mostrou não apenas êsses produtos que seriam tradicionais do
região, mas eis que explode Ógoro na mais
variada Indústria de acabamento, a mais permanente, Inclusive na apresentação de ordem
prática, eis que jamais nos satlsfarfomos apenas com a apresentação, digamos, de ordem
material, de ordem essencialmente pragmática . ~ preciso que, paralelamente, se desenvolvam as coisas do espirita, inclusive nes~
te particular. Um Munlcí pio colon'ial como
Encantado pode apresentar ao visitante esta
particularidade do história e da cultura de
sua gente, nos vários ramos do saber humano.
Visitei em Encantado tôda a Exposição.
Também estenderia o convite aos nobres colegas que forem ao Rio Grande do Sul, para
que visitassem aquela região. Não é multo distante de Nôvo Hamburgo,' Do Vale do Rio dos
Sinos ao Vale do Taquorl:.são uns poucos quilômetros de geografia dif~"rençoda, de populações tomhém diferentes, eis que Nõvo Hamburgo embosa suo demografia no elemento
teuto e Encantado no elemento ltollono, am·
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vida rio-grandense, na vida brasileira, e de extrema operosidade.
Fiquei bastante Impressionado com o que
vi em Encantado e acredito que, dentro em
breve, aquela região estaró servindo de paradigma para o próprio Rio Grande do Sul.
Estas são notfcias que me agradam trazer
ao conhecifT1ento dos nobres colegas. Em Encantado hó uma cooperativa que é um exemplo do que o cooperativismo pode resolver na
economia brasileira, no sentido de afastar os
intermediórios, de tôda natureza, entre produtor e consumidor, acolhendo o seu quadro
associativo milhares de agricultores, parti·
cularmente criadores de suínos; ~ uma cooperativa que inicia a integração da produção,
oferecendo ao mercado, além dos produtos
suinas que deram origem à sua criação, óleo
de soja, de milho, rações balanceadas, óleo de
tungue e adubos de melhor qualidade, tudo
em larga escala. Participei de um churrasco
em que forem servidas nada menos de seis
mil espetos de quilo e meio de carne.
Volto a dizer que, de certo, isto não ocorreria no Amazonas.

O Sr. Edmundo Levl:

•

•

Isto é oté uma provocação •

O SR. GUIDO MONDIN:
Considero que é uma legitima provocação.
Eu vinha com o subconsciente carregado,
subjetivamente carregado ao trazer estas notícias, falando perto de um amazonense.

O Sr. Cattete Pinheiro:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. GUIDO ·MONDIN:
Com muito prazer concedo aparte a outro
amazônico.

O Sr. Cattete Pinheiro:
A narrativa que faz do desenvolvimento de
Nôvo Hamburgo e de Encantado evidencia
que o terra brasileira, no seu conjunto, é ca·
paz de demonstrar ao mundo as extraordl·
nórlas possibilidades que V, Ex. 0 revela. Diz

bem o Senador Edmundo Levl, falar em tanta
espêto e em tanta carne diante de represen·
tentes de regiões outras tão pobres, como a
nossa, não deixa de ser um desafio, mas vale,
princJpalmente, coma estimulo aos homens de
outras regiões do Brasil para que sigam o
exemplo gaúcho de trabalho, de luta, de pro·
gresso e de desenvolvimento. Espero, Senador
Guida Mondin, que a grande terra gaúcha,
que o seu grande povo saibam compreender
tudo o que vai, não em cada fibra,· porque
ainda seria pouco, mas em cada célula do
coração de V. Ex.0 , de amor pelo seu Esta·
do, que saibam compreender que a sua pre·
sença nesta Casa não só honra o Rio Grande
do Sul, mas, principalmente, dó a todos nós
a passibilidade de vermos, de ouvirmos e sen·
tirmos o· que é aquela .terra através de suas
palavras; que compreendam que. a palavra
de V. Ex.a é necessória nesta Casa enquan·
to o coração possa vibrar e palpitar pelo seu
Estado.

O SR. GUIDO MONDIN:
Obrigado, Sr. Senador Cattete Pinheiro.
Tenha certeza de que o meu Estado preferi·
ria que eu aqui viesse falar de suas dificuldades, porque elas. existem. Mas que me per·
mitam que lhe cante as grandezas, quando
tenho a ventura de as contemplar de perto e
aquilatar por elas que, em meio de tantas
dificuldades, o nosso desenvolvimento não
parou, graças, quase .sempre, à iniciativa pri·
veda. ~ êsse o estimulo que os nobres Sena·
dores da Amazônia devem levar para as seus
conterrâneos. Temos, evidentemente, que
conside;ar uma série de fatôres de tôda Ór·
dem a mostrar-nos que hó diferença de evo·
lução entre o Norte, o Nordeste e o Sul.
Mas com o mesmo vigor com que a solução
dos problemas daquelas regiões é defendida
por V. Ex.as aqui, contem, nas suas visitas
aos respectivos Estados, o que vêem e o que
ouvem do Sul, porque serve de emulação.
A Revista Manchete - creio - publicou
recentemente uma reportagem sôbre o desenvolvimento do Nordeste. Convenhamos que é
muito mais do que se esperava; convenhamos
que é verdadeiramente alentador tomar conhecimento de que, cm n1elo de tenta mlsé-
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tiva do Pode-r público, · mas, principalmente,
por. porte do Iniciativa privada. O . Nordeste e
o Norte já estão o mostrar ao Brasil o mesma fibra existente no meu Estado, em Santa
Catarina, no Paraná. e· em São Paulo. L.á,
talvez em estado erno~ionárlo, mas que há de
eclodir paro que haja maior harmonia no de·
senvolvlmento brasileiro.

O' Sr. Lobão do Silveira:

I

I

.·.·i

Permite V. Ex. 0 um aparte? CAsaentlrnento
do orodor.) No capital do meu Estado, Belém, há uns ·dez anos se Instalou uma fábrica de calçados - o BOA FAMA - de origem italiano. T~Jve suas portas. logo fechadas
por falto de financiamento e pressão por por"
te do Fisco estadual. Ssse
contraste no
Brasil.

o

culo, na inatural mesmlce de renitentes ten·
tativas abortadas." Vários são 'os tentativas
no sentido de se fazer algo de nôvo pelo Re·
glão Amozônlco, mos a falto . de assistência
e o perseguição do fisco têm. estrangulado
tudo , que se pleiteio em benefício do Amo·
zônio.

O Sr. Cottete Pinheiro:
'Permite V. Ex.a um aparte? CAsaentlrnento ·do orodor.) Nobre Senador Guida Mondln,
se me permite o nobre Senador Edmundo L.evi,
diria "que, no coso o que V. Ex. 0 fêz referência, contido no discurso do Senador• Antô·
nio' .Jucó, na. Amazônia, pelo menos, já contribui mos, alem do defunto, com a madeiro
para fazer o caixão. (Riaod.

O SR. GUIDO MONDIN:

Lembro-me de que o primeiro discurso
pronunciado pelo nobre colega . Antônio. Jucó
nos dizia que, no sua região, no caso de um
entêrro, por exemplo, o caixão vinho do Sul;
o roupa do defunto vinho do' Sul. Como
produto do lugar participava apenas o de:
funto. Tudo a mais era de foro. Isso não
pode prosseguir. Contem os meus nobres· ca~
legas com o meu apoio' dr'cldldci no luta pela
recuperação de tôda aquela região.

O Sr. Edmundo Levi:
Permite V. Ex. 0 um opárte? CAslentimento
do orodor.) Nobre Senador Guida' Mondln, disse
V. Ex. 0 que espera levem os represeniantes
da Amazônia, poro aquela região, o 'exemplo
do· esfôrço · e da tenacidade da 'Iniciativa privado em prol da grandeza do Rio Grande do
Sul•. Disse, de Inicio, a V. Ex. 0 , que inúmeras tentativas se têm feito pelo progresso do
região Amozônico, e mostrei como prêmio, o
perseguição que se faz ao Sr. Jairo Araújo
e sua fomilia, exotomente porque tentaram
algo de nôvo naquela região. T rogo como
testemunho o frase de um dos maiores vultos
do Brasil, Euclides da Cunha, num dos seus
livros, se não me engano, "À Margem do
História", onde fixa uma porte do Amazônia, em que diz: "Vai-se de um a outro sé-
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Mos,. Sr. Presidente e nobres colegas, com
êstes dados rópidos, quis, apenas, ··trazer esta
noticio à Co5a, como preâmbulo
um convite
aos nobres colegas paro Cjue visitem o meu
Estado, paro que venham lentar-se, ver, re~
galar-se com aquilo que é passivei fazer em
melo às dificuldades. O importante é, preci·
somente, ver o que se pode. fazer em meio
a tanta dificuldade. Hó. uma. particularidade:
o arrecadação, no meu Estado, não será sufi·
ciente para pagar o seu funcionalismo; portanto, com êste pequenin'o aspecto, vemos
que· as coisas não vão bem para os ;lados do
Rio Grande do Sul. Mas; em melo a tudo Isto,
não nos desalentamos, produzimos e realizamos.
Temos. o prazer de mostro r aos nossos irmãos
de todos os Estados, aquilo .de que somos capazes por f6rça de uma operosidade, inegàvelmente, congénita no gente do Rio ,Grande
do Sul. Estamos possuidos do anseio fraterno
de transmiti-la aos' nossos irmão~ do Nordeste
e do Norte. ·Doi êste convite: visitem .o .Rio
Grande ,;.do Sul, na 11 Feira Nacional de Cal·
çados; visitem Encontadó;c'l1a Exposição do seu
cinqüentenórlo, e ali terão'~'m flagrante do Rio
Grande do Sul de 1965, m~strando ao Brasil,
e, mais do que ao Brasil, éo, mundo, que não
aceitamos passivamente o subdesenvolvimento:
almejamos com tôdos os verus da nossa olmo,
Integrar-nos no concêrto das; noções de von-
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Vejo que há certo progresso!

O SR. GUIDO MOI-IDIN:
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-275guarda para que a nossa voz, amparada não
só no nosso esfôrço moral como comunidade,
mas na nossa própria fôrça econômlca,' possamos Impô-la ao mundo para que se faça
melhor ·ouvir.

O Sr. Aurélio Vlanna:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR. GUIDO MONDIN:

•

'Pois não!

O. Sr. Aurélia Vianna:

Sul; os gaúchos aprenderiam muito se fôssem
e se forem às nossas plagas, porque também
construimos uma civilização. e podemos dar
um exemplo, que é alguma coisa de heróico,
poro o mundo inteiro. Senador Mondin, V. Ex. 0
só. pode ter, como está tendo, o aplauso do
Senado, pela pronunciamento que faz.

O SR. GUIDO MONDIN:
O aparte do nobre Senador Aurélio Vianna
é assim como um programa de ação que mereceria até um 1logan: "menos Europa f: mais
Brasil".

· Nobre Senador Guida Mondln, farei do recinto, ouvi algumas das suas palavras por um
Comecei a meu ·discurso ao trazer a noticia
dos autofalantes do Senado; outros, aqui mes- a esta Casa do que ocorre na meu Estada com
mo; e as últlincis. impressionaram-me pelo charelação a dois novos cometimentos: o de calmamento que faz 'para ' uma realidade um çados, em Nôvo Hamburgo, e o de ativldade
ta'nto .,. ou quanto desconhecida deis politicas em geral, em Encantado. Por êsse motivo,
brasileiros, os que estão ení postos eletivos disse, ·então, que falava com constrangimento
Importantes. Creio que dcverlcimos fazer uma diante das dificuldades enfrentadas pelos norcruzada para que os legisladores brasileiros destinos e pelos nortistas, particularmente,
passem a descobrir o Brasil, conhecendo-o, re- tendo em visto os últimos pronunciamentos
gião por região, ·abarcando os seus problemas, que ouvimos neste Plenário.
equacionando-os perfeitamente,· em conta to
Esta necessidade de Intercâmbio é tão grancom a .sua gente ,operosa que .se encontra em
de
que nós, do Sul, porque . a entendemos
tôda part~. Éstive!Tlos numa e~posição em
dessa
forma, com relação aos demais Estados,
Anópolis e ficamos lmpresslonadcis com o tracerta.
feita,
paro provocar que Norte 'e 'Nor:
balho anônimÓ daquele povo: constróem, ali,
com esfôrço prÓprio, uma civilizaÇão. Estive- deste viessem para Brasília, como sintese do
Pais comum, ·realizamos uma exposição. d~
mos em Uberaba a mesma operosidade;
calçados.
o que ali 'se faz é digna de' uma projeção
multa maior; é um esfôrço notó'vel com reOs nobres colegas devem estar lembradas
percussões internacloncils. V: Ex. 0 , agora, nos dessa exposição que realizamos n.a Rodovlórla,
chama para o Rio Grande do Sul. Quantos de naturalmente com a cooperação dei Estada e
nós conhecemos o Rio Grande do Sul? Eu, de das indusiriais do Vale da Rio dos Sinos: Foi
passagem, para tristeza minha. Há uma luta
uma Iniciativa de repercussão e, · lament6'vei:
para Irmos à Europa, à Ásia, à Norte-América,
méhte, não houve emulação para ser repro•
até à África - êsse "até" não é pejorativo,
duzlda, como gostaria. Mos, ainda é tempo;
é porque a sua civilização não ·supera a nosso.
temos uma vido, uma eternidade pela frente
São grupos de .turistas, são grupos parlamennessa luto paro vermos o nosso Pais em metares. A .Nação. gasta multo com, a' nossa ida
lhor posição, trazendo para s~us · filhos essa
a · êsses locais. Muitos trazem ótlmas expepaz e essa felicidade que desejamos.
riências. Não sei se todos; ao certo, não. Mas
Fica aqui o convite, Sr. Presidente e nobres
nunca se pensou na criação de um. grupo que
colegas, já agora com êste slogan que me
percorra êste Pois de Norte a Sul, de Leste
parece bom: "Menos Europa, mais Brasil."
a Oeste, parando, estudando, entrando em
!Muito bem! Multa bem! Palmas.)
conta to com aquêles que trabalham;. Por Isso,
Comparecem mais os Srs. Senadores:
o discurso de V. Ex. 0 estó sendo ouvido com
Eduardo Assmor - José de Souza atenção. Realmente, nós, nordestinos, aprenderiamos multo cm Indo ao Rio Grande do
Lobão do Silveira - Sebastião Archer -

i
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-276Joaquim Parente - Sigefredo Pacheco
- Dinarte Mariz - João Agriplno Dyltan Costa - Raul Giuberti - Faria
Tavares- Filinto Müiier- Meiio Braga
-Daniel 'Krieger.

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
Tem a palavra o nobre Senador Vicente
Augusta.

O SR. VICENTE AUGUSTO:
(Sem revisão do orador.! Sr. Presidente,
Srs. Senadores, aqui estamos· para, em nome
dos Municfpios cearenses, formular um apêlo
ao Ex.mo Sr. Presidente da República.
Ocorre, Srs. Senadores, que as verbas destinadas ao pagamento das cotas do lmpôsto
de consumo e do impôsto de renda, destinados
aos Municipios brasileiros, foram colocadas no
plano de contenção de despesas. Assim, nada
menos de três mil pequenos Municípios ficarão prejudicados. Essas cotas correspondem a,
aproximadamente, trinta milhões de cruzeiros
para cada Municiplo. No Ceará, por exemplo,
os Municipios, na sua grande maioria, rendem
dez milhões de cruzeiros. A providência, portanto, adotada pelo Govêrno Federal, incluin·
do no plano de contenção as dotações desti·
nadas ao pagamento · dessas cotas, põe em
sobressalto os dirigentes das Comunas em todo
o território nacional.
, Por isso, Sr. Presidente, formulo apêlo ao
Ex.mo. Sr. Presidente da República, no sentido
de que mande retirar; do plano de contenção,
as mencionadas dotaÇões.
Outro apêlo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que temos a endereçar ao Ex.mo Sr. Presidente da República' e, ainda, em favor dos
Municípios brasileiros, refere-se à regulamentação da cobrança do lmpôsto territorial rural.
Como sabemos, a Emenda Constitucional
n.o 5, de 21 de novembro de 1961, transferiu
do Estado para os Municípios o impôsto territorial rural. A Emendo n,0 1O, de 9 de novembro de 1964, atribuiu à União o referido
impôsto, dando a seguinte redação ao parógrafo único do art. 15 da Constituição:

(Lendo.)
"O produto da arrecadação do lmpôsto
territorial rural será entregue, na formo
da lei, pela União aos Municipios ande
estejam localizados os imóveis sôbre os
quais incida a tributação.'!
Oro, Sr. Presidente, o Estatuto da Terra,
Lei n.0 4 ~504, de 30 de novembro de 1964,
estabelece no Titulo III, Capitulo I, Da Tribu·
. tação da Terra, Seção 11, do lmpôsto Terrl·
torial Rural, art. 48, observações quanto ao
lmpôsto Territorial· Rural, os . seguintes prin·
ciplos:

"1.0 ) a União poderá atribuir, por con·
vênio, aos Estados ·e Munlcipios, o lan·
çomento, tendo· por base os levantomen·
tos cadastrais executados e periàdicamen·
te atualizados;
2.0 ) a União também poderá atribuir,
por convênio, aos Munlclpios, a arrecadação, ficando. a êles garantida a utili·
zação da lmportdncla arrecadada;
3.0 ) quando a arrecadação fôr atrlbuida,
por convênio, ao Munlciplo, à União caberá o contrôle da cobrança;
4.0 ) as épocas de cobranç~ deverão ser
fixadas em regulamento, de tal forma
que, em cada região, se ajustem, o mais
possível, aos períodos normais de comercialização da produção;
5.0 ) o impôsto arrecadado será contabl·
lizado diàriamente como depósito à ordem, exclusivamente, do Municipla a que
pertencer. e a êle entregue diretamente
pelas repartições arrecadadoras, no últi·
mo dia útil de cada mês;
6.0 ) o lmpôsto não Incidirá sôbre sitias
de área não excedente .a vinte hectares,
quando os cultive, só ou com sua familla,
o proprietário que não possua outro lmó·
vel Cart. 29, parágrafo i:anlco, da Constituição Federal!.''

...

Sr. Presidente, o em.enda constitucional deixou ao legislador ordinário a .regulamentaçêio
da matéria. Ocorre que, não obstante já exis·
tir o Estatuto da Terra, constante da Lei n. 0
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4. 504, de 30 de novembro de 1964, ainda
não foi regulamentado pelo Poder Público
competente referida diploma legal. Assim sendo, desejamos formular nosso segundo apêlo
ao Govêrno Federal, no sentido de proceder,
com urgência, à regulamenta~ão da matéria,
a fim de que os Munlcfpios brasileiros não
fiquem prejudicados.
Como sabemos, .Srs. Senadores, ·desde a
Constituinte de 1946, os Municfpios brasileiros
vêm-se batendo no sentido de que lhes sejam
conferidas rendas capazes para a solu~ão dos
seus graves e numerosos problemas.
O que verificamos é que a Constitui~ão
concede aos Munlcfplos a participação no lm·
p6sto de renda, a qual foi elevada de 1O para
15%; concede, também, a particlpa~ão de
10% do lmpôsto de consumo. No entanto, o
que se observa é que não se dá execu~ão
pronta e eficiente aos dispositivos constitucionais e legais; o que vemos; o que ouvimos
são os reclamos dos Munlcfpios brasileiros,
principalmente do Nordeste, no sentido de que
o Govêrno Federei não os deixe à míngua.
·Assim, Sr •. Presidente, fica o nosso apêlo
endereçado ao Presidente da República, em
nome ·dos Municfpios do Estado em que Sua
Excelência nasceu. !Multo bem! Muito bem!

Palmai.)
O SR, PRESIDENTE !Adalberto Sena):
Não há mais orador Inscrito. (Paula.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 20 Srs. Senadores.
A matéria constante do item 1 da Ordem
do Dia está em fase de vota~ão. Fica adiada
para a próxima sessão, por falta de quorum
na presente.
Passa-se ao

Item 2:
Discussão, em primeiro turn·o, do ~ro
jeto de Lei do Senado n. 0 31, de 1964,
de autoria do Sr. Senador Cattete PI·
nheiro, que dispõe sõbre a equlpara~ãa,

ao crime de contrabanda ou descaminho,
a deslocamento de café para destina diferente da autorizado pela Instituto Brasileiro do Café, tenda Pareceres (n. 0 '
329 a 332, de 1965) das Comissões de
Constitui~ão e Justiça favoráveis; de· Indústria e Comércio: 1. 0 pronunciamento - solicitando audiência dos Ministérios da Justiça, da Fazendo e da Indústria e do Comércio; 2. 0 pronunciamen·
·
to - favorável .
Na sessão de 6 do corrente ficou sobrestada
a discussão do processo, em virtude de falta
de número para votar a Requerimento n. 0 203,
em que o Sr. Senador Aloysio de Carvalho
solicita a audiência do Ministério da Justi~a.

O SR. ALOYSIO . DE CARVALHO:
(Pela ordem.) Sr. Presidente,

pe~o

a V. Ex. 0
se digne mandar-me trazer o processo correspondente a êsse projeto.

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
V.

Ex. 0

será

atendido

imediatamente.

(Paula.)
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
(Sem revi1ão da arador.) S~nhor Presidente,
há duas sessões - e esta será a terceira pende de pronunciamento do Senado um requerimento de minha autoria, pedindo audiência do Ministério da J usti~a para a presente
proposi~ão.

Na primeira sessão não houve quorum,_ em~ •
bora.•'O lista de presen~a acusasse número. su~
ficiente paro ser votado o requerimento. Não
tendo havido quorum no Plenário, houve, no
entanto, discussão em tôrno do requerimento
e o fundamento principal pelo qual muitos
Srs. Senadores votaram pela rejeição do requerimento e, portanto, para que não se ouvisse o Ministério da Justi~a, foi o de que o
Ministério tinha demorado mais de um mês,
senão dois meses, para responder à consulta
que o Senado lhe havia feito. Passou, então,
o tvÜnisté.rlo da J ustl~a como retardado no
cumprimento dos seus deveres e, sobretudo,
como desatencioso para com esta Casa do
Congresso, o que seria tanto mais lamentável
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quanta o titular da Justiça é o nosso eminente colega Senador Milton Campos.
Verifiquei, posteriormente, que o Ministério
da Justiça não tem nenhuma culpa dessa demora no Informação,. uma vez que nunca o
Senado lhe fêz qualquer consulta a respeito
dessa proposição.
Estó na parecer da Comissão de Indústria
Comércio, de que foi Relator o nobre Senador Attfllo Fontano, o seguinte:
P.

"Assim, acolhendo à sugestão daquele
órgão; manifestamo-nos no sentido , de
que seja solicitada audiência dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e da ln. dústrla do Comércio."

e'

(Parecer de

28-7~1964J

A seguir, no processado que tenho em mãos
e que examinei na última sexta-feira, hó cópia
de um ofício dirigido ao Sr. Ministro da Fazenda, pelo Presidente da Comissão de Indústria e Comércio, expediente datado. de 28 de
julho.
A seguir, hó um ofício dirigido pela mesma
autoridade, Presidente .da Comissão de Indústria e Comércio, ao Ministro da Indústria e
do Comércio, Deputado Daniel Faraco. Esse
ofício tem a mesma d~ta de 28 de julho.
A seguir, hó um ofício de 25 de agôsto de
1964, em que se reitera ao Ministro do Fazenda o pedido de Informações.
A seguir, um ofício da mesma data ....;. ·25
de agôsto - em que se foz Idêntico pedido ao
Ministro da Indústria e do Comércio. Este
ofício é assinado pelo Senador Nelson Maculan,
Presidente, em· exercício, da Comissão de Indústria e Comércio.
A seguir, há um ofício, de 8 de setembro,
do mesmo Senador Nelson Maculan, ao Ministro da Fazenda, Insistindo no pedido; .a
seguir, um ofício do Senador Nelson Maculan
ao Ministro da Indústria e do Comércio, insistindo; outro ofício, de 3 de novembro, ·ao
Ministro da Fazenda, Insistindo; outro oficio,
de 13 de outubro, ao Ministro do Indústria
e do Comércio, Insistindo.

Finalmente, o resposta do Ministério da
Fazenda com as esclarecimentos e as 'Informações que constam de avulsa impresso, anexo à Ordem do Dia. Finalmente, por parecer
de 29 de março de 1965, a. mesma Comissão
de Indústria e Comércio, •Senda Relator o mesmo nobre Senador Attílio Fontano, dá-se por
satisfeita, profere seu pronunciamento, ·tendo,
entretanto, cometido uma grave injustiça relativa ao Ministério. da Justiça.
"0 projeto em 'tela, já por nós'. anteriormente examinado ·-'são os'·têrmos
iniciais do parecer - , recebeu parecer
preliminar, ocasião em que, .acatando
. sugestões da relator. da. Comissão de
Constituição e Justiça, solicitamos . audiência dos Ministérios da J ustlça, da
Faz~,da e da Indústria e do Comérclq.
. Não tendo as referidas Secretarias .de
Estado se manifestado, esta . Comissão
reiterou, par duas vêzes, o .pedido, malgrado nosso :nterêsse em ·conhecer o
. pensamento. do,. Executivo sôbre matéria
. de . tal. relevância, sàmente o Ministério
da Fazenda, até a momento, nos enviou
seu pronunciamento." ·
Ora,. o Ministério da Justiça não podia ter
enviado pronunciamento, porque não· foi can"
sul todo a respeito. Em face do que consta. do
processado, peço a V. Ex. 0 que me permita
retirar o requerimento de audiência· ao .Ministério. da Justiça paro passarmos à. discussão
da matéria. (Multo bemll

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
A Presidência, de acôrdo com a competência que lhe confere o Regimento Interno, defere a solicitação do Sr. Senador Aloysio de Carvalho,. fazendo retirar o requerimento em que
S. ,.Ex. 0 solicitava audiência do Ministério da
Justiça.
i

Em conseqüência disso, a:· Presidência põe
em discussão o projeto •. ·

O SR. ALOYSIO DE••'I,:';
CARVALHO:
Sr. Presidente, vou _:,remeter à Mesa as
emendas que formulei,·· ec·.:que estão devidamente justificadas por escrito.
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-279O Sr. Vicente Augusto:

Sr. Presidente, peço a palavra.
.O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
Tem a palavra o nobre Senador.
·O SR. VICENTE . AUGUSTO:
(Sem revl1ão da . orador.) Sr. Presidente,
subscritas pelo .orador e pelo Senador Menezes Pimentel, e devidamente justificadas, são
apresentadas as seguintes. emendas:
Dê:se ao art. 3.0 e seu parágrafo único a
seguinte redação:
"Art. 3. 0 - No caso da lnfração a que
se refere o artigo anterior, aplica-se a
pena estabelecida na art. 334 c seu
§ 2. 0 do Código Penal, além de multa
equiv,alente . ao ·café apreendido, fixada
na base do . preço oficial em vigor na
data da apreensão.
Parágrafo único - Sem prejuízo das sanções previstas. neste artigo, os infratores
não terão· direito à restituição do café
apreendido, cuja propriedade reverterá
em favor do Instituto Brasileiro do Café."
Justificação
A emenda visa à técnica legislativa. A
redação proposta parece revestir-se de linguagem mais. adequada.
Outra é a seguinte:
Substitua-se a redação do § 4,o do art. 5, 0
pela seguinte:

•

I

I

riedade, através de plena defesa, consoante
determina o art. 141, § 25, do Carta Magna.
Impõe-se, dêsse modo, a instauração da
necessária ação penal, que seró movida por
denúncia do Ministério Público, observando-se,
·quanto à competência, o disposto no Titulo V
do Livro I do Código de Processo Penal.
Dispõe o art. 3. 0 do projeto que "as infra·
ções consignadas no árt. 2.0 darão lugar,
ainda, à apreensão do café e à perda do
mesmo em favor do· Instituto Brasileiro do
Café, sem prejuízo das demais cominações
legais". E, no seu parágrafo único, prescreve
que "os infratores serão punidos, ainda, com
multa equivalente ao valor do café desviado,
calculado ao preço da data da autuação".
Não se concebe que o beneficiário da .mer·
codorla apreendida, objeto da infração, seja
o próprio Juiz, para aplicação da 'multa.
A Imposição de pena e multa, previstas nos
dispositivos indicados, caberá ao Juiz, através
de sentença regular, obedecidos todos os trâmites do Código de Processo Penal, assecura·
tórlos de ampla defesa ao ·acusado.
A terceira emenda é esta:
Substitua-se, no § 2. 0 do art. ·5. 0 , ln fine,
a expressão "Diário Oficial da União" pela
seguinte:
"Diário Oficial do Estado, Distrito Federal
ou Território onde houver ocorrido a
infração."
Justificação

A competência, via de regra, é determinada
"§ 4.0 - Observádo o disposto nos pa·'pelo
lugar em que se consuma a infrot;ão.
rágrafos anteriores, o processo será enAssim,
o ciência ao infrator deve ser
caminhado ao Juiz .competente, para
dada por edital publicado no órgão oficial do
efeito de Instauração da ação penal resEstado, Distrito Federal ou Território onde o
pectiva."
foto delituoso tenha ocorrido. O editei deve
J.u•tlficação
ser publicado no Diário Oficial da União, quon·
do o crime haja . sido cometido no Distrito
O projeto erige em crime, equiparado ao
Federal.
contrabando ou descamlnho. a deslocamento
de café para destino diferente do autorizado
pelo instituto Brasileiro do Café.
•,
A existência do delito e a prova de sua
autoria dependem de Instrução criminal, as·
segurado o princfplo constitucional da contra-

O Diário Oficial da União chega aos Esta·
dos e Territórios. com longo atraso, não a penes
de dias, mos oté de meses.
A 'prevalecer a redoção dêsse dispositivo,
haverá flagrante desrespeito oo Código de
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norma a revelia dos acusados.
Eis, Sr. Presidente, as emendas que ofereço,
numa cooperação desvallosa e modesta, no
sentida de que o proposição seja reexaminada
pela Comissêio competente.
Era a que tinha a dizer. (Muito bemll
O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
O Sr. 1.0 -Secretári.a vai proceder à leitura
de emendas enviadas à Mesa pelo nobre Senador Aloysio de Carvalho.
São lidas as seguintes:

EMENDA N.0 5
Ao art. 3.0
Redija-se
art. 5°·

Redija-se assim:
~ assimilado ao crime de
contrabando ou descamlnho, para os efeitos da sanção prevista no art. 334 do Código Penal, o deslocamento do café, no
território nacional, seja qual fôr o meia
de transporte, sem que esteja instruído
com a documentação exigida pelo lnsti·
tuto Brasileiro do Café, na forma da Lei
n.0 1 . 7791 de 22 de dezembro de 1952.
Parágrafo única - Incidem na sanção,
a que se refere .êste artigo, os transportadores do café e todos quantos estiverem ligados à transação.".

"Art. 2.0

Jultlficaçõa
Visa a emenda a uma melhor redaçãa do
texto, fazenda-se referência explícita ao art.
334 da Código Penal, paro tornar expresso
que é a pena de reclusão, ai consignada, a
aplicável, no caso. Muda-se o têrmo equipa·
roda pelo · têrmo assimilada, embora de significação idêntica, para que a disposição se
ajuste perfeitamente ao contido na letra b
do § 1. 0 do mesmo artigo, em que se declara
punfvel com a mesma pena de reclusão o
"fato assimilado em lei especial a contrabando
ou descamlnho". ~ste é o caso. - Aloysio do
Carvalho.

com

a

indicação

de

"Art. - O café apreel)dido em conseqüência das infrações previstas nos orti·
gos anteriores reverterá· em favor do
Instituto Brasileiro do Café, sem prejulzà
das demais enunciações legais.
Parágrafo único - A multa acaso aplicável em resultada de processo admlnls·
trativo será equivalente ao valor do café
desviado, calculado ao preço do data de
autuação."

EMENDA H.• 4
Ao art. 2.0

assim,

Justiflcaçõo
Não se faz mister declarar que o café
surpreendida nas ·circunstâncias mencionadas
nos arts. 1.0 e 2.0 será apreendido, uma véz·
que isso é episódio de processo administrativo
em que se apure devidamente a culpa. Outrossim, a disposição deve ·referir-se .a qualquer tipo das lnfraçães previstas no projeto
e não somente à do art. 2. 0 , coma dito na
art. 3. 0 , .ora emendado. Por Isso a sua trans·
posição para art. 5. 0 • - Aloysio de Carvalho.

EMENDA N.0 6
Ao art. 4.0
Substitua-se o têrmo equiparado pelo têrmo

assimilado.
Transponha-se o texto assim emendado
para art. 3. 0 •

Justiflcaçõa
Decorre a emenda das três anteriores, a
cuja justificação nos reportamos. ·- Aloyslo

de Carvalho.
.. EMENDA N. 0 7
Ao· art~ 5.0 e seus porág~afos
Suprimam-se, na suo totalidade, o artigo e
seus parágrafos, de 1.0 a 5. 0 •

Justificação
O parecer da Diretorla de Rendas Aduaneiras, do Ministério. da Fazendo, condena,
frontalmente, o ort.<S. 0 e seus parágrafos da

ti
il
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projeto, pelo conflito insanável que criará
entre os funcionários do IBC e os autoridades federais encarregados de fiscalização
e repressão ao contrabando, nos têrmos do
Novo Consolidação dos Leis da Alfândega e
Mesas de Rendas. "As autoridades competentes por~ o Instrução e julgamento dos pro~
cessas administrativos decorrentes de apreensão", - acrescento o cloro parecer, que não
há por que abandonar - são os inspetores e
administradores seguindo o rito fixado na
Novo Consolidação dos Alfândegas. - Aloyaio

Item 3:
Discussão, em turno único (apreciação
preliminar da juridicidade, nos têrmos do
art. 265-A, do Regimento Interno), do
Projeto de Lei da Câmara n. 0 284, de
1964 !n.0 456-8/63, na Casa de origem), que assegura o Isenção do lmpôsto
de renda e adicional às indústrias de
beneficiamento e de artefatos de borracha e às de beneficiamento e tecelagem
de juto, loca!izadas na Amazônia, tendo
Pareceres, sob n, 0 & 1.645, .de 1964, e
142/65, das Comissões de Finanças,
favorável; de Constituição e Justiça, pela
rejeição, por lnjuridicidade.

de Carvalho.
IIII

....
'"'

EMENDA N.0 8
Ao art, 6,0
Transponha-se o texto poro art. 4,0 ,

Justifica~ão

...
...

Decorre a emenda das três anteriores, cuja
Aloysio de
justificação invocamos aqui. -

Carvalho,
EMENDA N,0 9
Ao art. 7,0

I

.

quorum.
Esgotado o matéria da Ordem do Dia .
Não há oradores inscritos. (Pausa.)

JJII

ii

~ste projeto, ao contrário do anunciado,
está com a discussão encerrada, em fase de
votação. Assim, fica adiada, por falta de

Suprima-se.

Nodo mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para o próxima a
seguinte

:1.1

Justiflca~ão

ORDEM DO DIA·
1

li

Inspiram a emendo as mesmas razões de
procedência da emenda ao art. 5. 0 e seu parágrafo. Também, particularmente, ao art. 7.0
do projeto, há condenação, e Inteiramente
procedente, da Diretoria de Rendas Aduaneiros, cujo parecer, neste ponto, odotomos. -

..
•_,

•

Aloyalo de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena!:
Deixam de ser lidas, pelo Sr. 1,0 -Secretórlo, os emendas lidas ·e justificadas, da tribuno, pelo seu próprio autor, Sr. Senador Vicente Augusto.
Continua em discussão o projeto, com as
emendas.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrado.
O projeto é retirado da'· Ordem do Dia e
volta às Comissões competentes para apreciação dos emendas,

Votação, em primeiro turno, com apreciação preliminar do constitucionalidade, nos
têrmos do ort, 265 do Regimento Interno, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 14, de 1965,
de autoria do Sr. Senador Faria Tavares, que
estabelece prioridade para estudos de ensino
médio gratuito, tendo
PARECER n. 0 322, de 1965, do Comissão:

-

de

Conatitui~ão

e

Juati~a,

pelo inconstitucionalidade, com voto vencido do Sr.
Senador Eurico Rezende.

2
Votação, em turno único (apreciação preliminar da juridicidade, nos têrmos do art,
265-A, do Regimento Interno), do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 284, de 1964 (n, 0 4568/63, no Cosa de origem), que assegura o
isenção do impôsto de rendo e adicional às
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de borracha e às de beneficiamento e tecelagem de juta, localizadas na Amazônia, tendo
PARECERES sob n.os 1.645, de 1964, e
.. J42/ 65, das Comissões:

-

de Finan,as, favorável;
de Can1titulsãa e Ju1tisa, pela rejel-

·çãa, par injuridicidade.

3

.

'

Discussão, em turno único, do Requerimento n,0 138, de 1965, de autoria do Sr. Senadar José Ermírio, que solicita, nas têrmas
da. art. 380, n. 0 I, do Regimenta· .Interna, a
convocação da" Sr. Ministro de .Estado .das
Negócios do Exterior, a .fim de. prestar·infarmações a respeito do Acôrdo sôbre Garantias
de Investimentos entre a. Brasil e os Estados
Unidos da América, assinado na cidade de
Washington, em 6 de fevereiro do corrente
ano.

4
Projeto de Lei da Câmara n. 0 30, de 1964
(n. 809-C/ 63, na .Casa de origem), que
dispõe sôbre a regularização da propriedade
da terra, seu uso e dominlo, e dá outras
providências, tendo Parecer sob n. 0 1 . 460,
de 1964, da Comissão de Agricultura, no
sentido de que fôsse sobrestado o · curso da
proposição, até a· chegada, ao Congresso, Cio
Estatuto da Terra, em projeto do Executivo,
cuja aprovação prejudicaria ·a matéria.
0

5

do art. 265 do Regimento Interno), da Projeto de Lei da Câmara n. 0 118, de 1965
(n. 0 506-B/ 63, na Caso de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minls·
térlo da Viação e Obras Públicas - Depor·
temente Nacional de Estradas de Rodagem
- , o crédito especial de Cr$ 730. 000.000
(setecentos e trinta milhões de cruzeiros), para
conclusão dos obras rodoviárias da BR-71,
trecho do Trevo ltuiutaba, no. Estado de Minas
Gerais,. tendo,
PARECER sob n. 0 371, de 1965, da . Ca·
missão:

-

de Con•tltulsão

e Justiça,

pela rejeição,

por inconstitucional.

7
Discussão, em turno único, do Projeto. de
Lei da Câmara n. 0 230, de 1964' Cn. 0 1.086B/63, na Casa de origem), que revoga o
art. 51 O da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreta-Lei n. 0 5 . 452, de 1.0 de maio
de 1943), tenda
PARECER favorável, sob n.0 372, de 1965, da
Comissão:

-

de Legl1lasão Social.
.8

Discussão, em turno IJnico, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 264, 'de 19cS4 (n.~ 1. 941~
BI 64, na Casa de origem), que institui o "Dia
da Declaração Universal d~s Direito~ do i;~.
mem", tendo
•I

..

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n. 0 37, d.e 1965, que suspende a
execução das Leis n. 0 ' 2. 085 e 2. 086, de
1957~ do Estado de Alagoas, declaradas lnconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
(projeto apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n. 0 379, de 1965).

6
Discussão, em turno único (com apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos

PARECER sob n. 0 1.560, de 1964, da Co·
missão:

-

de Educa,ão e Cultura, contrária ao
jeto.

pro~

·,....;
·''1,

9
Discussão, em primeiro turno (com apreciação preliminar da constitucionalidade, nos
têrmos do art. 265 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n. 0 26, de 1961,
de autoria do Sr. Senador Gilberto Marinho,

I~

j

II

I
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órgão da Administração Federal, tendo
PARECERES n. 0 s 324 e 328, de 1965, da
· Comissão:

-

Projeto de Lei do Senado n. 0 155, de 1963,
que estabelece a Classificoção de Contas para
as emprêsas industriais que têm por objeto a
fabricação de autopeçcs e fabricação e montc;gem de ver cu los automóveis, tendo

de Constituição e Justiso; o primeiro,
pela constitucionalidade, e o segundo
(pronunciamento solicitado pela Comissão de Finanças), pela inconstitucionalidade.

PARECER sob n. 0 374, de 1965, da Comissão:

de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

.12

10
.Discussão, em 1. 0 turno (com oprec1açao
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos
do art. 265 do Regimenta Interno), do Projeto de Lei do Senado n. 0 128, de 1963, de
autoria do Sr. Senador José Kairala, que eleva
o Território Federal de Rondônia à categoria
de Estado, e dó outras · providências, tendo
PARECER sob n. 0 • 373, de 1965, da Comissão:

-

de Constituição e Justisa, pela rejeição,
por. inconstitucionalidade.

11
Discussão, em primeiro turno (com apreciação preliminar. da constitucionalidade, nos têrmos do art. 265 do Regimenta Interno), do

Votação, em primeiro turno, do Projeto de
· Lei do Senado n. 0 79, de 1964; de autoria
do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que proibe
a utilização de madeiras de lei para transformação em carvão, tendo
PARECERES (n. 0 s 298 a 300, de 1965) das
Comissões:

-

de Constituição e Justiça, favoróvel;
de Agricultura, pela rejeição;
de Economia, pela rejeição.

Estó encerrada c sessão.
(Encerra-se a sessão
minutos.)

às

16 horas e 1O

~
I
I

"
j
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46.a Sessão, da 3.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,

em 11 de maio de 1965
PRESIDINCIA DOS SRS. ~OURA ANDRADE -

Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs Senadores:
Adalberto Seno - Edmundo Levi Zachorias de Assumpçõo Lobão do
Silveira - Menezes Pimentel - Vicente
Augusto - Dix-Huit Rasado - Dinorte
Mariz - Solviona Leite - Argemira de
Figueiredo - João Agripino - Heriboldo Vieira - Aloyslo de Carvalho - Josaphat Marinho - Jefferson de Aguiar
- Eurico Rezende - Rual Giuberti Aarõo Steinbruch - Aurélio Vianno Benedicta Volladares Nogueira da
Gama - Moura Andrade - José Feliciano Pedro Ludovico Lopes da
Costa Bezerro Neto lrineu Bornhausen Attrlio Fontano Daniel
Krieger- (29).
O SR. PRESIDENTE CMouro Androdel:
A lista de presença acuso a comparecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberto a sessão.
Vai ser lida a Ato.
O Sr. 2. 0 -Secretórlo procede à leitura
da Ato do sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE CMoura Andrade):
Em discussão o Ata.

i''

Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre o mesmo, dá-lo-ei por aprovada. (Pausa.)
I,

I,

Está aprovada.

RAUL GIUBERTI ...:.. JOAQUIM PARENTE

O Sr. 1.0 -Secretário lê o seguinte

EXPEDmNTE
MENSAGENS
MENSAGEM

N.0

91, DE 1965

(Número de origem 270/65)
De 6 do mês. em curso, do, Sr. Presidente
da República - Restitui, após sanção, dois
das autógrafos referentes ao Projeto de Lei
número 2.234-C/65, na Câmara, e número 32/65, no Senado, que institui o "Dia Nacional do Ex-Combatente", que se transformou na Lei n.0 4. 623, de 6 do corrente.
MENSAGEM

N. 92, DE 1965
(N.• 249/65; no origem)
0

Do Sr. Presidente da República, nos seguintes têrmos:
Excelentlssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho o honra de comunicar o Vossa Excelência que, no usa das atribuições que me
conferem os artigos 70, § 1. 0 , e 87, 11, do
Constituição · Federal, resolvi vetar, parcialmente, par considerá-la contrário aos lnterêsses nacionais, o Projeto de Lei do CN-3/65,
que dispõe sobre subscrição compulsório de
Obrigações Reajustáveis da .Tesouro Nocional
pelas pessoas que recebem remuneração classificável no cédula "C" de rendimentos, e dá
outras providências.

-285Incide o veto sôbre a expressão "bem ossim os gratificações incorporáveis do pessoal
!nativo civil e militar", Intercalado no parágrafo único do artigo 1O.
RAZOES:

A legislação ordinário que disciplina o
impôsto sôbre o renda e proventos de
qualquer natureza, previsto no art. 15,
IV, da Constituição, dispenso tratamento uniforme a todos os proventos recebidos ci título de melo-sôldo ou de pensão
de qualquer natureza, abrangendo as
pensões militares e as pensões olimentfclas estabelecidos na lei civil. Nenhuma
distinção se foz quanto à origem ou
quanto à composição das pensões, o mesmo acontecendo com os demais proventos derivados de inotividode de civis ou
militares.
Tal diretriz, colocada em evidência, resulta de Imperiosa submissão o .duas regras Inscritas na Constituição - artigo
141, § 1.0 , e ort. 202. Estabelece o nossa Lei Maior que "todos são iguais perante o lei" e que "os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso fôr possível, e serão graduados conforme o capacidade económica do contribuinte".
A pretendida exclusão tributária das gratificações incorporadas às importâncias
recebidas por civis ou militares, em virtude do !natividade, constitui uma dis. criminação em favor dêsses beneficiados,
a qual se mostra Incompatível com a
orientação do Govêrno.
Classes de Remuneração
Mensal
De
De
De

600.001 a
800.000
800.001 o 1.000.000
1 . 000. 00 1 em diante ..... .

São estes os razões que me levaram a vetar, parcialmente, o projeto em couso, os
quais oro submeto à elevado apreciação dos
Senhores Membros do Congre~so Nacional.
Brasília, 30 de abril de 1965. - H. Coa•
·tcllo Branco.
PROJETO

A QUE SE REFERE O VETO
Dispõe séibre . subscrição
de Obrigações Reajustáveis
Nacional pelas pessoas que
muneração classificável na
de rendimentos, e dá outras

compula6ria
do . Tesoura
recebem re•
cêdula "C"
providincias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Tôdos os pessoas que recebem
dos cofres públicos ou particulares qualquer
espécie de remuneração classificável na cédula "C" do declaração de rendimentos, como rendimento de trabalho, em importância superior o Cr$ 600. 000 (seiscentos mil
cruzeiros) mensais, ficarão sujeitos, o partir
do dota do publicação desta Lei e durante
o exercício de 1965, à subscrição compulsório de Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, intronsferíveis pelo prazo de três
anos.
Parágrafo único - O montante do subscrição compulsório estabelecida nesta Lei será calculado por faixas de rendimentos,
cumulativamente, de acôrdo com a seguinte
tabela:
Subscrição Compuls6ria de Obrlgaçõea do
Tesouro por Faixa de Remuneração

subscrição de 1O% da faixa de remuneração mensal
subscrição de 20% do faixo de remuneração mensal
subscrição de 30% do faixo de remuneração mensal

Art. 2.0 - A subscrição compulsório a
que se refere o artigo anterior incidirá sôbre
o remuneração total auferido men.solmente, o
qualquer titulo, somando-se para· tal finalidade, nos casos de acumulação de cargos,
'funçêles, empregos ou proventos, os venci-

mentes, salários ou proventos recebidos de
·
mais de uma fonte.
Parágrafo único - Poro os fins dêste artigo, o pessoa que receber remuneração de
mais de uma fonte deverá declarar, dentro
do prazo de dez dias, aos órgãos de pessoal

:.r,
11.

-286sob cujo jurisdição se encontrar, caso receba
remuneração dos. cofres públicos, ou às firmas
e emprêsas a que pertencer, no caso de remuneração paga pelos cofres particulares, a
soma total das remunerações recebidas em
mais de uma fonte, .. sendo-lhe permitido Indicar sôbre qual remuneração deverá Incidir
o valor da subscrição compulsória total a que
estiver sujeito.
No caso de servidores. civis ou
Art. 3. 0 militares, designados para serviço oü missão
no e~ieriar e cuja remuneração seja paga pela _Delegacia do Tesouro brasileiro, em New
York, a subscrição compulsória será feita tendo· em vista a taxa de conversão adatada pela mesma Delegacia, e corresponderá a 1O%
sôbre o sôldo dos militares e dos vencimentos dos funcionôrlos civis; excluídàs as 'verbas de representação.
Parágrafo único - A ,subscrição compulsória não se aplicará aos servidores civis ou
militares designados para serviço ou missão
no exterior que percebam remuneração· Igual
ou inferior a US$ SOO (quinhentas dólares)
mensais.
Art. 4.• - Para. 'o cumprimenta desta
Lei, as repartiÇões pagadoras, assim como as
firmas' e emprêsas privadas; farão os· descontos correspondentes sôbre a remuneração
mensal da pessoa. sujeita à subscrição compulsória de Obrigações do Tesouro e efetuarão a recolhimento respectivo, dentro. do prazo de. 15 dias, à ,agência local ou mais próxima do Banco do Brasil S.A. ·
·
·

da publicação desta Lei, que a sua remuneração safra desconto mensal correspondente
à metade da subscrição compulsória a que estiverem abrigadas.
§ 1.0

No caso prevista neste artigo,
as Importâncias. correspondentes à arrecadação efetuada na remuneração de dlretores e
empregados de emprêsas privadas'' serão por
estas recolhidas dentro do prazo de 1.0 dias
e; .a título definitivo, no Banco N~cional de
Habitação, como renda da instituição.
,

'•

•

1

I

,

'I

§ 2. 0 Ficará dispensada do recolhi·
mento a. que se refere o .parágrafo anterior
a .firma ou emprêsa que. se comprometer a
distribuir a seus diretares e empregadas ações
no valor. correspondente à redução .efetuada
na remuneração dos mesmas. , O compromisso
acima referido deverá ser comunicado à Delegacia Regional ou Secional do. lmpôsto de
Renda sob cuja jurisdiçõa estiver a emprêsa.

Art. 6.0 -<Ficará, Igualmente, Isenta do
subscriçõo compulsória de Obrigações Reajustáveis do Tesauro Nàcional a pessoa 'que fizer, após a publicação desta ·'Lei; prova de
que efetuou o depósito mensal 'da importância' correspondente à ·mesma, na Caixa Económica Federal, por prazo igual ou superior
a um ano.
Parágrafo único. - As. Cai~as. Económicas
Federais aplicarão, 'nos depósitos a que se refere 'êste artigo, a cláusula. da correção monetária,
de. acôrdo
com. as índices
a , serem
,
I
.
.
, .
I,
estabelec,ldos pelo Conselho, Nacional de Economia, para o reajuste das Obrigações, do Tesouro Nacional.
,
'·

Parágrafo única - A agência do Banco
do Brasil a .que tiver sido .feito o recolhimento escriturará a impartancla'' carrespand~nte,
a crédito da pessoa que tiver sofrido o desCO(ItO, e quando. o mesmo atingir o valor d~.,
uma ou mais Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, fará entrega· do titulo correspondente ao interessado.

Art. 7.0 ....,... As firmas,e emprêsas que deixarem de efetucir os. descontos e" os recolhimentos previstos nesta Lei, e nos prazos aqui
estabelecidos, ficarão sujeitas à multa correspondente ao. dôbro da importância que deixar
de ser . descontada ou ,.fôr indevidamente retida.

Art. 5. 0 - As pessoas sujeitas à subscrição compulsória dos Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, nos têrmos desta Lei,
ficarão Isentas da mesma, desde que concordem, expressamente e por escrito, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a parl'ir da data

Parágrafo un1co Em igual penalidade
Incorrerá a emprêsa ou firma que deixar de
cumprir, no prazo improrrogável de seis meses, o compromisso de distribuição de ações
a que se refere o parágrafo 2. 0 do artigo 5. 0
desta Lei.

i

I
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· Art. 8.0 A pessoa que receber remuneração de mais de uma fonte e não fizer a
decla.ração a que se refere a parógrafo úrilca
do artigo 2.0 desta Lei, ou apresentó-la falsa
ou lnexata, ficaró sujeita à multa Igual ao
dôbro da importância cujo desconta tenha
deixado de .sofrer ou cuja subscrição , tenha
deixado de efetuar em virtude de não-apresentação, da falsidade ou de lnexatldão de
declaração.

I

Art. 9.0 .:__ As multas referidos no artigo
anterior serão aplicadas pelos Delegados Regionais ou Secionals do Departamento do Jmpâsto de Rendo, de cujos decisões coberó recurso, sem efeito ·suspensivo, poro· o Ministro do Fazendo.

I..,
III

r:tl

Art. 10 - No determinação da renda líquida sujeita ao ·lmpôsto de que trato o artigo 1O do Lei n. 0 4. 506, de 30 de novembro de 1964, seró permitido deduzir do rendimento bruto, além dos encargos de família
relativos ao outra· cônjuge, filhos e dependentes, da contribuição de previdência social e
do lmpâsto. sindical, os gastos previstos nos
Itens V, letra c, e 'vil, VIII e XIII do art. 18
da mesma Lei, as pensões alimentícias pagas
em virtude de sentença judicial definitiva,
bem assim os deduções referidos no parógrafo' único dêste artigo.

;
t

Parágrafo . ú~lco .:..... Serão lncl~í das entre
os deduções admitidas pelo art. 18 da Lei número 4. 506, de 30 de novembro de 1964,
a. parte varlóvel dos subsídios, as ajudas de
custo e .a representação, percebidas em decorrência . do mandato de representação popular, federal 'ou estadual, bem assim as gra- .
tlflcações lncorporóvels do pessoal inatlvo civil e. militar, prevalecendo esta dedução também para os. efeitos da declaração de rendimentos percebidos em 1964.
Art. 11 ....., O prazo para a entrega das
declarações de rendimentos dos pessoas físicas, no corrente exercfcio, termlnaró a 17 de
maio de 1965.
Parágrafo único - Os contribuintes que
jc:\ tiverem apresentado declaraÇão de rendimentos relal'iva ao corrente exercício poderão
retificó-la até 17 de maio de 1965, sem
qualquer sanção.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, inclusive o Item XIV da
art. 18 da Lei n. 0 4. 506, de 30 de novembro de 1964.
Brasília,

de abril. de 1965.

À Comissão Mista incumbida, de relatar o veto.
ME~SAGEM

N.0 93, DE 1965
0

IN. 250/65, na origem)
Excelentíssimo Senhor Presidente. da Senado
Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que me
conferem os artigos 70, § 1.0 , e 87, 11, da
Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei na Câmara número
2.424-E/64 (no Senado n. 0 320/64), que
concede Isenção de tributos para importação
de bens, e dá outras providências, par conslderó-lo contrário aos interêsses nacionais.
Incide o veto sôbre:
-

No artigo 1.0

AI Item 11, Letra C - As expressões:
"e materiais" e "desde que não exista produto nocional idêntico".
RAZÕES:
O disposto no artigo 2. 0 do projeto exclui dos benefícios do lei os materiais
com similar nacional· registrado; Logo, o
objetivo do restrição suprimida ·. está
atendido.
De outro porte, a locução· "produto nacional idêntico"· poderó trazer dificuldade de interpretação, porquanto, além de
tradicional, o conceito legal é "produto
nacional similar".
A lnclusõo de "materiais" estende de
forma excessivamente ampla e Ilimitada
os favores da Isenção a uma atlvldade
singular. Mesmo c Imprense escrita não
goze dêsse privilégio.
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A limitação da Isenção aos equipamentos mantém a eqüidade de tratamento.
8) Item IV, Letra M.
RAZÕES:
A legislação em ,vigor isenta a Importação de equipamentos destinados à fabricâção de celulose e pasta mecânica,
sujeita a determinadas n'ormos e condicionantes que são normais a essa espécie
de estí mui o fiscal conferido em beneficio da indústria nacional.
O dispositivo vetado visã o solucionar casos de Importações liberadas, cuja isenção esteja condicionada ou' sujeita à revogação, o que leva a admitir tenham
sido despachadas fora das condições legais.
Nesse sentido, a adoção do dispositivo
poderia resultar em efeito contrório ao
interêsse nocional e particularmente do
Tesouro.
Cl Item IX, letra B- A expressão"por
Bancos de Desenvoll•imento Estaduais, Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial !CREAII do Bonco do
Brasil ou órgãos de desenvolvimento
regionais".
RAZOES:
· Afiguro-se Inconveniente deixar a diversos órgãos, muitos dêles não bem definidos, a faculdade de aprovar projetes
que determinarão a concessão da isenção. Em beneficio da própria programação orgânica do desenvolvimento dêsse
setor Industrial, é recomendóvel que apenas o órgão federal com atribuição de
coordenar a politica de estímulos ao seter tenha a competência poro aprovar os
projetes que mereçam a isenção, porquanto a decisão do órgão, no caso o
GEITEC, relaciona o elenco de estímulos
e as condições em que devem ser concedidos.
DI Item IX, letra H.
RAZÕES:
O setor beneficiado nêio se enquadra
dentro das atlvldodes bóslcas ou priori-

tórias que merecem normalmente estimulas governamentais especiais. A inser• ção ·de um setor sem os caracter! sticas
de atlvldade significativa para o desenvolvimento econômlco do País Introduz
uma Inovação que subverte inclusive os
critérios de incentivos que vêm sendo ordenados pelo Executivo, na promoção
dos investimentos necess6rios ao desenvolvimento da economia nacional.

l

i

••

.•
;~

El Item IX, letra I.
RAZõES:·
O dispositivo amplia isenção jó prevista
em lei. Par outro lado, cria discriminação entre emprêsas que se dedicam ao
mesmo setor, desvirtuando a diretrlz seguida pelo Govêrno na. distribuição de
estímulos, que se orienta por setores da
ativldade e não pelas emprêsas que a
ela se dedicam. Por outro lado, a redação é defeituoso e pode levar a Interpretação ampla, abrangendo outras setores que não ci de energia elétrica, desde que a pessoa jurídica que explora a
atlvidade . seja sociedade de economia
.mista. A adoção dêsse critério poderó
trazer implicações negativas ao progra·
ma de polí tlca de estl mula a Investimentos no Pais, sem que resulte em efeitos positivos à economia dos setares beneficiados nominalmente.
FI Item XIV - As expressões "Taxas
de melhoramento de portos e de renovação da Marinha Mercante e de
emolumentos consulares".
RAZOES:
Trata-se de resguardar da Isenção taxas
especlflcamente relacionadas com prestação de serviços portuórlos e de transporte marítimo, cuja criação visa, especificamente; ao reap~relhamento de atlvi•
dades de Infra-estrutura. Torna assim
de manifesta Inconveniência econômlca
a isenção das mesmas, além de Instituir
um privilégio único do qual não gozam
outras otlvidades culturais e sociais.
Gl Item XV ._ As expressões "Taxas
de melhoramentos de portos e de re-

"

.~
,_

F

..

••
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nevação da Marinha Mercante e de
emolumentos consulares".

:1'

RAZOES:
Idênticas às do Item anterior.
H)

O parógrafo 3. 0 do artigo 1.0

Brasília, em 3 de maio de 1965. Castello Branco,

H.

PROJETO

RAZOES:

A QUE SE REFERE O VETO

A respeito da otividade em causa hó no
Congresso projeto de lei que estó sendo
examinado por comissões' especiais. De. vida à amplitude da matéria e os seus
efeitos, convémque o problema seja solucionado de . Jarma específica, aguar"
dando-se pÓra · êste ·fim a decisão da legislativo sabre a projeto "de lei acima
mencionado. Cabe ainda anotar a incon,: venlêncla· 'da discriminação fundada nas
mesmas ·razões expostas no justificativa
da letra I do. item 9.

·2 -

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 Nocional.

Os artigos 4. 0 e 5.0

. São r~zães ·que desàconselham aprovação daqueles dispositivos o que dispõe o
artigo 9. 0 'da Lei n. 0 4.502, de 30 de novembro de 1964, de vigência recente e
cujos preceitos, de alto Interesse da Faz~mda;. devem. ser mantidos.
O artigo 9.0 do Lei n. 0 4.502/64 refe, rido acima, é que .se transcreve:

'o

"Salvo disposição· expressa de Lei, as
Isenções do Jmpõsto se referem ao produto : e não ao · respectivo produtor .ou
· adquirente."
Esta disposição .coaduna-se com a slste:·, mótlca trlbutória, na definição de contribuinte, contida no titulo 11, Capitula
l,'cia,Lel n.0 4.502!64.
Mantidos os artigos 4. 0 e 5. 0 do projeto
examinado, ter-se-la a quebra de tõda a
estrutura da legislação do lmpôsto de
consumo, conduzindo ao grupo de . responsóvels pelo tributo um nôvo ente, isto é, o consumidor, que apenas··reembolso, ao realmente obrigado pelo·· pagamento do lmpôsto, a valar do débito com
o erórlo.

Concede isensão. de tributo• para lm·
portasão de bens, e d6 outra• provldAn·
elas.
O Congresso Nacional decreta:

Ârt. 1.0 - São concedidos, nos têrmos e
limites desta Lei, os seguintes Incentivos
fiscais:

I -

Isenção de Impostos de importação e de consumo sõbre a
impOrtação de:
a) equipamentos de produção,

·seus sobresselentes e ferramentas destinados às ln·dústrlas de fabricação de
material automobiHstico,
motores de combustão Interna e equipamentos para a produção de energia
elétrlca, com base em projetas industriais aprovados
pelo Grupo Executivo da
Indústria Automobillstlco
· e constante de licença · de
lmporta;ão ou certificados
de cobertura cambial emitidos ·até 30 de setembro·
de 1960;
. b) materiais e equipamentos,
.suas partes, peças e sobressalentes destinados à
construção de navios e
também à Instalação ou
ampliação de Indústrias
complementares da construção naval, que tenham
por finalidade a produção
de Motores Diesel para
propulsão,
de
Motores
Diesel para grupos gera-

I

!

I

li-

I

!
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dores de energia elétrica,
de turbinas para propulsão
e de engrenagens reduto·
ras, de acõrdo com os pro·
jetas aprovados pelo Gru·
po Executivo da Indústria
Naval !GEINl;
c) pelo prazo de dois. anos, c
partir da vigência desta
Lei, de , equipamentos de
produção, seus · sobressa·
lentes · e ferramentas, de
portes complementares da
produção nacional. de tra·
tores cgrl colas, de ccõrdo
com os planos de ncclona·
lizoção , progressiva cons·
tentes de projetes indus·
!riais aprovados pelo Gru·
po Executivo da Indústria
de Méqulnos Agrfcolos e
Rodoviérics !GEIMARl;
d) pela prazo de dois anos, a
partir da vigência desta
Lei, ·de equipamentos de
produção, seus sobressa·
lentes·· e ferramentas, e
partes complementares da
produção nacional, destl·
nodos à fabricação de mé·
quinas rodovlérlas e suas
peças' e cultivadores mo·
torlzados, de a c ô r d o
com programas industriais
aprovados pelo Grupo Exe·
cutJvo da Indústria de
Móqulncs Agricolas e Ro·
dovlérlos !GEIMARl;
e) pelo prazo de cinco anos,
a partir da vigência desta
Lei, ·de equipamentos de
produção, com os respec·
tlvos sobressalentes e aces·
sórlos, ferramentas e Jns·
trumentos que os acom·
ponham, destinados à lns·

tclcção ou ampliação de
Indústrias metalúrgicas, de
ocôrdo com projetes ln·
dustrlois aprovados pelo
Grupo
Executivo
da Indústria Metalúrgica
!GEIMETl.

Parágrafo único - Para os fins desta Lei,
a expressão "Indústria Metalúrgica" compre·
énde tôdas as ·atividades bósiccs inerentes à
produção dos metais ferrosos· e não-ferrosos, a
sui:cta, ela·
partir dos respectivos minérios
boração de ·s.ucs ligas, Inclusive as transfor·
mações primór[as de forme e estruture ade·
quedas aos diversos .usos lndustrlclls.''

e

: 11 -:- Isenção dos impostos de im·
portação e de consumo, e da
taxe. de despacho aduaneiro,
. sôbre a Importação:
ai pelo prazo de trinta e seis
meses, de equipamentos e
materiais para Instalação,
ampliação .e renovação de
estúdios 'e .laboratórios cl·
nemctogróficos, de .ocõrdo
com projetes aprovados
pelo Grupo ExecUtivo da
· Indústria . Clne,;,atogróflca
!GEICINEl;
.
.
bl pelo prazo de trinta 'e seis
meses, pare importação de
equipamentos. de produção,
seus ·sobressc lentes e fer·
ramentas, destinados às
indústrias de fabricação de
filmes virgens, pare .todos
os fins, bem como ·para
p~oduçõo de . matérias·
primas lndlsperisÓveis à
fabricação de filmes vir·
gens; .
c) equipamentos e .. materiais
destinados à Instalação,
ampliação, renovação e
manutenção de emissoras
de , televisão, legalmente
autorizados o funcionar
de~de que não exista pro·
dutô. nacional idêntico.

-291Parágrafo único -

A concessão da Isenção
dependerá da aprovação dos projetes industriais pelo Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica.
III -

Isenção do impôsto de importação sôbre:
a) materiais

importados por
Bayer do Brasil Indústrias
Qui mlcas S. A., constantes
das· Licenças n.0 ' DG . , .
56-13.393
12.972,
56-45.420
43 934,
56-49 697
48 525,
57-14.830
14.888,
57-15 873
15. 901'
57, 31 366
30 611'
57.35.329
34 691,
57~T-45.726 -·45.913,
57-T-49.477- 49.653,
57-846 - 909, 58-2.993
3.066 e 58-10.739
1O. 185, destinados à
instalação de fábricas em
Belfort Roxa, Município de
Nova . lguaçu, no Estado
do Rio de Janeiro;
o

o

o

o

o

o

o

o

bl materiais importados por
Indústrias Químicas de
Mantlquelra S.A., constantes das Licenças n.0 ' DG
- 58-9.131 - 9.215,
DG-59-13. 577
983,
DG-59-13. 578
984,
DG-59-13. 579
985,
986,
DG-59-13. 580
DG-59.13.581
987,
DG-59-13. 582
988,
e DG-59-117- 989, destinados à ampliação de
sua indústria de peróxido
de oxlgênio;
c)

equipamento Importado por
AEG - Companhia SulAmericana de Eletricidade, constante da Licença
número 56,4!!. 820 47,331, destinado à fabricação de material elétrlco;

di máquinas e equipamentos
importados por ACOSUL
- Companhia Anglo-LusoBraslleira de Aço, constante das Licenças n. 0 ' DG58.16.275 15.020,
DG-58-16.276- 15.021,
DG-58-16~277 15.022,
DG-16.278 15.023,
DG-58-16.279 - 15. 024
e DG-58-16.280 - .•..
15·. 025, · e destinados à
fabricação de arame de todos os tipos;
e) equipamento importado por
Ofco Indústria e Comércio
Ltda·., constante do Licen·
ça n. 0 DG-59-6 . 259 6. 339, destinado à este·
rllização do leite;

fi equipamento importado por
Mecânica Pesado S. A.,
constante das Licenças n. 0 '
DG-59-6. 723
7. 398,
DG-59-6. 724
7. 399,
7.400,
DG-59-6.725
DG-59-6. 726
7 .401,
DG-59-6. 727
7. 402,
DG-59-6. 728
7. 403,
DG-59-6. 729
7. 404,
DG-59-6.730- 7.405 e
DG-59-6. 731 - 7 . 406,
destinado à ampliação de
sua usina em Taubató, no
Estada .de São Paulo;
g) .

equipamento importado por
"A M L A" Refrigerações,
Comércio e Indústria S.A.,
constante das Licenças n.0 '
DG-59-15.370 - 15.598,
DG-59-15.371 - 15.599,
DG-59-15.372 - 15.600,
DG-59-15.373- 15.601,
DG-59-15.37 4 - 15.602,
DG-59-15.375 - 15.603,
DG-59-15.37 6 - 15.604,
DG-59-15.377 - 15.605,
destinado à produção de
compressores;

I
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Importados por Pflzer Cor·
·poration do Brasil, cons·
tantes das Licenças n.0 '
DG-57-44.371 - 32.724,
DG-59-8.882 8.7 48,
DG-59-15.438 - 15.663
e DG-60-15.437 - 799,
para Instalação de fábricas de antibióticos, em
Guarulhos, Estado de São
Paulo;
i) equipamento Importado por
Babcook & Wllcox CColdelros) S. A., constante
das Licenças n. 0 ' ••••••
. - DG-59-7. 997 9. 472,
DG-59-60-6. 808 ...
7 . 652, DG-60-6. 809
7.653, DG-60-6.810
7. 654, DG-60-6. 811
7. 655, DG-60-6. 812
7.656; DG-60.813- 7,
DG-60-6. 814
7. 658,
DG-60-6.815
7 .659,
DG-60-6. 816
7. 660,
DG-60-6. 817
7. 661,
_para Instalação de fábrica de caldeiras em Resen.de · - Estado do Rio de
Janeiro;
j) equipamento impor ta do

por Asea Elétrica S. A.,
constante das Licenças ·
números DG-59-59 - 5911.648 12.086, DG59-11.644 12.082,
DG-59-11. 645 .....
12.083, DG-59-11.649 ••
12.057 - DG-59-11.652
-· 12.090, DG-59-11.653
12.091, DG- ...•...
59-11.654 - 12.092, ...
DG-59-11.657 ·• 12.095,
DG-59-11.658 ·• 12.096, DG-59-11.661 •• 12.099,
DG-59-11.663 •· 12.1 O1,
DG-59-11.664 •• 12. 102,
DG-59-11.665 •• 12.103,
DG-59-11.666 •· 12.104,

DG-59-11.667 •· 12.105,
DG-59-11.668
12.106,
12.107,
DG-59-11.669
12.108,
DG-59-11 .670
DG-59-11.676
12.114,
12.115,
DG-59"11.677
11.116,
DG-59-11.678
12.126,
DG-59-11.688
emitidas pela Carteiro de
Comércio Exterior;
ld . equipamento Importa d o
par Indústrias Farmacêuticas Fontaura-Wyeth S.
A., constante do ücença
n.0 DG-60-15.248 ..
1.732, destinado à fabricação de estreptomicino e
de dlhidroestreptomlclna;
I) material

Importada por
Companhia Ferro Brasileira S. A., constante dos
. Certificados dé Cobertura
cambial números ..•..•
DG-61-6.096, DG-60- ..
27.506, DG-61-2.304-N,
DG-61-7.079-N, DG- 615.707-N, DG-61-3.533-N
e DG-61-3.327, destinado à.. ampliação das usinas
siderúrgicas localiza d o s
em José Brandão e Coeté,
na Estado de Minas Gerais;

m) equipamentos importados
par Indústrias Qulmlcas
Rezende S. A., constantes
das Licenças n. •• DG-613.286- 4.148, DG-613.287- 4.149, DG-613.288 - 4.150, DG-614.361 - 6.602, DG-614.362 - 6.603 e DG-614.363 - 6.604, destinoc. dos à produção de coran-. tes, ~ubstênclos puras for.. mocêutlcas, p r o d u t o s
:,qulmlcos
auxiliares, pro,.
-, dutos gaiênlcos e outros;
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n) equipamento importa da
por Siderúrgica B o r r o
Manso S. A., constante do
Licença n. 0 DG-60-8.823
17.080, destinado à
instalação de novo ceiaria;
o) equipamentos impartad as
par Gaspar & Cio. Ltda.,
·destinadas à instalação de
fábrica para aproveitamento de r e s r d u a s de
couro;
p) equipamentos importadas
por Pfizer Corporatian da
Brasil, destinados à fabri·
cação de voei na antiaftoso, constante de equipamento específico poro o
produção de vacino onti·
aftosa, pela método Frenkel ou outro mais avançada que a Waidmann
Vallee; equipamento comum de produção de vacina ontlaftosa e de outras vacinas; e equipamento complementar paro produção de vacina an. tiáftosa, equipamento de
refrig~ração e de laboratório;
q) equipamento lmport a d o
por Companhia Brasileira
de Alumr nio, constante
da Licença n,0 DG-6- .•.
17.911 - 19.023, destinada à ampliação .da usina metalúrgica;
r) equipamento impo r t a d o
por Cobrage Campa·
nhlo Brasileira de Gelatinas, constante das Licenças números DG-63-1 .218
1.508 e DG-6.3-1.219
1.509, destinado à
instalação de fábrica de
gelatina em São Paulo.

IV -

Isenção dos Impostos de lm·
portação e de consumo s6bre:
a) equipamento Industrial e
suas peças e acessórios,
Importados por Usina Victor Stense S. A., constantes da Licença n.0 DG-5643.628 ...;.. 42.364, destinados à instalação de uma
fábrica de ácido acético
flaciol, butano!, acetato
de butila e demais ésteres
océtlcos no Municl pio de
Conceição de Macabu, . no
.. Estado do. Rio de Janeiro;
b) equipamento Impor t o d o
por· ln d ú s t r i a Elétrico
Brown Boverl S. A., constante dos Licenças números DG-57-39.296 - •• ,
38.248, DG-57-32.297 38.285 e DG-57-39.298
38.286, destinado à
.segundo etapa do fábrica
em Osasco, no Estado de
São Paulo;
c) navio "Braslluso" Importado por Peixoto, Gonçalves N o v e g o ç ã o S. A.,
constante da L I c e n ç a
número DG-59-1 0.644 10.639;
dl equipamentos lmpartod o s
por Indústria de Máquinas Invicta S. A., cons•
tentes das Licenças números DG-59-13 .51 O - •••
13.559 o 13.514- ..•
13.563 e DG"59-13.516
13.565 a 13.561 13.61 O, destinados à produção de máquinas operatrizes;
e) materiais Importados por
Mecânica P e s a d a S. A.,
constantes das Licenças
n.•• DG-60-1.433 ..•
13.384, DG-60-1.434 I

ii
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importado par Telefônica
de Patas, em Patas de Minas, Estada de Minas Gerais, constante de Certificada de Cobertura cambial n, 0 DG-61-5.634;

13.385, DG-50-1.435
13.386, DG-60-1.436
13.408, DG-60- 1.437
13.387, DG-60- 1.438
13.388, DG-60-1.439
13.389, DG-60-1.440
13.390, DG-60-1.441
13.391 e DG-60-1.442 13.392, destinados à conclusão de sua usina de
equipamentos p e s a d a s,
montada 'em Taubaté, Estado de São Paulo;

dl equipamento t e I e f ônico
importado por Companhia
Telefônica Melhoramento
e Resistência, em Pelatos,
Estado do Ria Grande do
Sul, constante dos Certificadas de Cobertura cambial números 29 - 62 23 e DG-61-6.237;

fl material técnico ou cientrflca importado pelo lns- ·
tituta Vital B r a si I S. A.
. (Centra de Pesquisas, Produtos Químicas e Biol6gi. cosi. Esta isenção se limi·
ta às· importações previom'ente autorizadas p e I o
Ministro da Fazenda, me·
diante requisição do Govêrno do Estado do Rio de
Janeiro para suprimento
de período não superior a
um.ona.
V -

I'
I'
I'

I•
i:
)•'

f)

Isenção dos impostos de im·
portação e de consuma sôbre:
a) equipamento t e I e f ônico
importada por Companhia
Telefônica Nocional, em
Pôrta Alegre, na Estada do
Ria Grande do Sul, constante dos Certificados de
Cobertura cambial números I 0-60-1.737, ..•.••
I 0-69-1.738, I 0-60- ...
I. 739 e das aditivos números I 0-60-933 e ..••
I 0-60-944;

1'.!

e) equipamento t e I e f ônico
importada por Companhia
Telefônico Cuiabana, em
Cuiabó, Estado de Mato
Grossa, constante de Cer·
tificada de Cobertura com·
bial n.0 DG-62-3.049;

bl equipamento i m p o rtado
por Cio. Teiefônica de
Campa Grande, em Com·
po Grande, Estado de Mata Grassa, constante de Li·
licença n. 0 DG-61-7.006
- 7.868;

equipamento t e I e fônica
importado por Companhia
de Telefones do Brasil
Central, em Uberlândia,
Estada de Minas Gerais,
constante da Certificada
de Cobertura c a m b I a I
número DG-63-1.753;

g) equipamento te I e f ônica
importodô por Companhia
Telefônica de Dlvinópolis,
em Divinópolis, Estado de
Minas Gerais, constante
·da Licença número •....
DG-58-4.365 4.406,
aditivo PA-59-959.
VI -

·Isenção dos impostos de importação e de consuma sôbre:
a) equipam'ento de televisão
importado p o r Televisão
itapoan;' em Salvador, Estado daf Bahia, constante
da Licença número ....
DG-38-8.418- 7.974;

'

'I'
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importado por · Philco Ró·
dia e Te I e v i sã o S. A.,
constante de L i c e n ç a
número DG-58-13.491 12.305 e DG-58-13.511
12.325, destinado à
instalação de uma fábri·
ca de transistores;
c) equipamento de televisão
importado por Rádio Mayrink Veiga S. A., constan·
· te de Licença número .•.
DG-59·16.309 - 4.361;
dl materiais importados pela
Rádio. Globo S. A., para a
instalação de emissoras de
Televisá~ Globo, reiacio·
nados no Projeto de Lei
n. 0 4.833, de 1959.
VIl -

Isenção do iinpôsto de impor·
tação sôbre:
a) equipamentos de televisão
importados por Superin·
tendência das Emprêsas
Incorporadas ao Patrimô·
nio Nacional, para a Rádio
N ci i o n a i de Brasília,
constante da L i c e n ç a
número DG-60-3.327
3.806.

c

VIII -

IX -

i

l
'

I

Isenção dos impostos de im·
portoção e de consumo e da
taxa de despacho aduaneiro e
emolumentos consulares, pa·
ra gêneros alimenticios, medi·
comentas e roupas usados,
até , . . . no limite de quin·
ze mil toneladas, o serem re·
cebidos p e I a Confederação
Evangélico do Brasil.
Isenção dos impostos de im·
portoção e de consumo e da
taxa de despacho aduaneiro
sôbre:
a) equipamentos e materiais,
seus sobressalentes e fer·
romentas destinados à ins·

taiação ou expansão de
fábricas de máquinas pa·
ro a confecção de calça·
dos que entrarem no Pais
até 31 de dezembro de
1967;
bl pelo prazo de trinta e seis
meses, paro Importação
de equipamentos, conjun·
to de . equipamento, peças
e . acessórios, sem similar
· nacional, destinados espe·
clficamente às indústrias
de curtume, de artefatos
de couro, Inclusive calça·
dos que aproveitem maté·
ria-prima n a c i anal, de
acôrdo com projetas ln·
dustriais aprovados pelo
Grupo Executivo da lndús·
trio de Tecidos e Couros
(GEITECl, por bancos de
desenvolvimento estaduais
ou pela Carteira de Crédi·
to Agricola e Industrial
(CREAI) do Banco do Bra·
sil ou órgãos de Desenvoi •
vimento Regionais;
· c) equipamento i m p o rtado
pelo Consórcio Rodoviária
lntermunicipai Sociedade
Anônima, do Estado de
· Goiás, constante do Certi·
ficado de Cobertura com·
bial n. 0 1B-62-3 143
e das Licenças núméros·
DG-62-1.021 1.164,
DG-62-1.022 - 1 .165 e
DG-62·1.023-1.166;
·d) moqulnoria compreenden·
da motobomba para irri·
gação (b o m b o s marca
"Torishima" motor' "Yam·
mar") e matobomba pa·
ra drenagem (bomba mar·
ca "Ebara-motor", Yam·
mar"), incluída na baga·
gem de Imigrantes japo·
nêses que deverão insta·

-296ler-se na Fazenda Guctcparó, no Município de RIbeirão Prêto, Estado de
São Paulo, de propriedade
de "JAMIC" Imigração e
Co~onlzação Ltda.;
e) equipamentos importadas
pela Ródio Internacional
do Brasil "RADIONAL",
destinados à instalação de
um terminal para transmissão
recepção de comunicações, via satélite,
em co.nexão com a Natio, nal Aeronautlc and Space
Adminlstratian, sob a supervisão da Departamento
dos Correios e da Comissão
Técnica de Ródio;

i) maquinismos, seus sobres-

salentes e acessórios, aparelhos, · ferramentas, matérias-primas e seml-elaboradas, instrumentos e
materiais, sem similar nacional, em favor das emprêsas particulares de capital nacional, de energia
elétrlca e das em que a
União, as Estados e os
Murildpios partI c lpem
com mais de clnqüenta e
um por cento (51%) do
capital social.

e

f)

X -

aeroplano monomotor, Instrumentos, móquinas, aparelhos e utensHios diversos, recebidos como danative, pela Ordem dos Servos de Maria, do Estada
do Acre;

g) maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, maté·
rias-primas e semi-elaboradas, instrumentas e materiais Importadas pelas
centrais Elétrlcas de Urubupungó S. A. - CELUSA,
destinados à construção e
. manutenção de suas Instalações;
hl até 31 de dezembro de
1966, aos equipamentos e
materiais, seus sobressalentes e ferramentas, destinados à instalação ou
expansão de fóbrlcas de
discos virgens e de fitas
de gravação, bem como
matéria-prima necessórla
à fabriccçéío dos produtos
mencionados;

XI

Isenção' de Impostos de Importação e de consuma, de taxa
de despacho aduaneira, taxas
· de melhoramentos de partos e
de. renovação da Marinha
. Mercante, de e m a I umentos
consulares, taxa de armazenagem e capatazias, para do. ' nativos até a limite de cinqüenta mil toneladas anuais,
Fedestinados à FASE deração .de Órgãos para a As. sistêncla Social Educacional, a
ela consignados, quer par Or. ganizações I n t e r nacionais,
· q'uer por governos estrangeiros, e remetidos até 1968 pa. ra distribuição gratuita atra!Vés de obras de .assistência
social e 'educacional, canstltuf'dos de gêneros alimentícias,
'roupas, sapatos, medicamen. 'tos, equipamento hospitalar,
' médico e dentórlo, equipamento audiovisual para edu·cação de base, Inclusive equi' pamento receptor e transmissor de ródios e para lmpres~ão, fertilizantes e equipamentos agrl colas.
Isenção dos Impostos de importação e de consumo, da
taxa de previdência social po·ra a ·sacaria de juto, usado ou

-297'de retôrno ao estrangeiro, utilizado no embalagem de produto de exportação, importada durante os anos de 1947
e 1948, e desembaraçada mediante a assinatura de têrmo
de responsabilidade e objeto do Projeto de Lei número 2. 553-60.

XII -

I
11

XIV -

Isenção de ·impostos de impor·tação e de consumo, de taxo
de despacho aduaneiro, taxas
de mellioramentos de p,ortos. e
de renovação da Marinha
Mercante e de emolumentos
consulares, para máquinas e
respectivas peças e sobressalentes, sem similar nacional,
destinadas à camposiçcio e impressão de livros, jornais e revistas.

XV -

Isenção dos impostos de importação e consumo, de taxo
de despacho aduaneiro, taxas
de melhoramentos de portos e
de renovação do Marinha
Mercante e de emolumentos
consulares, paro a importação
de equipamentos industriais e
acessórios, sem similar nacional, visando à Instalação, bem
como à ampliação, no País,
de fábricas de papel destinado à impressão de jornais, periódicos e livros, até 1970, inclusive.

Isenção da taxa de despacho
aduaneiro sôbre:
a) equipamentos
relacionados ao Projeto de Lei número 2. 653-61, destinados ao sistema de transporte por ônibus elétrlcos,
importados pela Prefeitura Municipal de Salvador,
Estado do Bohia;
b) ônibus

elétricos (trolleybus), peças sobressalentes
e subestações, importados
pela Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, constantes das Licenças números
DG-58-972. 977
DG-58-973.978 ....
DG-58-974.947 ..•.
DG-57-T-47.606 .. .
47.791 .......... .
33-55-446.4 18 e ..•...
33-55-44 7.4 19;

c)

XIII -

Católica do Rio de Janeiro,
·paro exclusivo emprêgo e utilização nos laboratórios da
Escola Politécnica e dos diversos institutos que integram
o Universidade.

equipamento h os p it alar
médico-cirúrgico importado pelo Instituto Brasllei·
ro de Investigações Cardiovasculares - CIB IC).

Isenção · da taxa de despacho
aduaneira, das taxas portuários, Inclusive os de armazenagem, de emolumentos consulares poro todos os moteriais, aparelhos, máquinas,
Instrumentos e ute~.s.filos de
qualquer natureza, destinados
ao ensino, à pesquisa e às
suas lnstoloções, importados
pela Pontifícia Universidade

Parágrafo único - Os beneficias previstos. neste item, somente serão concedidos o'
brasileiros ou a pessoas jurídicos cuja totalidade do capital social pertenço exclusivomente o brasileiros.
Art. 2. 0 Ressalvadas os importações
provenientes da doação à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e a que se
refere a letra "b", do Item IX, os Isenções
previstas nesta Lei não abrangem os moteriais com similar nacional registrado.

Art. 3.o - É concedida o Centrais Elétrlcos de Urubupungá S. A. - CELUSA, Isenção do impôsto de consumo sôbre os bens que
adquirir o fabricante ou produtor, no
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próprio e do impôsto do sêlo, nos ates, contratos e instrumentos constitutivos dessa sociedade.

Art. 4. 0 - Fica concedida às emprêsos de
energia elétrica, em que a União, os Estados
e os Municípios participem com mais de cinqüento e um por cento (51 %) do capital social, o isenção de impôsto de consumo sôbre
ós bens que adquirir o fabricante ou produtor, no mercado interno, exclusivamente
poro uso próprio, e do impôsto do sêlo, nos
ctos, contratos e instrumentos constitutivos
dessas sociedades.
0

Art. 5. - Fico concedido aos Estados e
Municípios isenção do impôsto de consumo
sôbre veículos e máquinas rodoviárias, agrícoles e de construções em gerei, que adquirirem no mercado interno, exclusivamente
paro uso próprio.
0

Art. 6. - A baixa da Têrmo de Responsabilidade referente à isenção de que trato este Lei só será efetivada à vista da respectivo
verificação fiscal.
Art. 7 .• - Fica revogado o crt. 3. 0 da
Lei n. 0 4. 315, de 23 de dezembro de 1963.
Art. 8. 0 - Fica concedida isenção dos
impostas de importação e de consumo sObre
equipamentos, sem similar nccioncl, importados por Aços Anhangüerc S. A., destinados à
instalação de usina em Mogi das Cruzes, no
Estado de São Paulo, constantes das Licenças
de importação números:

.

DG-64/ 827-3037
DG-64/2413-3200
DG-64/2415-3202
DG-64/2417-3204
DG-64/2419-3206
DG-64/2421-3208
DG-64/2423-3210
DG-64/2425-3212
DG-64/2427-3214
DG-64/2429-3216
DG-64/2433-3219
DG-64/2435-3221
DG-64/2437-3223
DG-64/2439-3231

DG-64/2430-3038
DG-64/2414-3201
DG-64/2416-3203
DG-64/2418-3205
DG-64/2420-3207
DG-64/2422-3209
DG-64/2424-3211
DG-64/2426-3213
DG-64/2428-3215
DG-64/2432-3218
DG-64/2434-3220
DG-64/2436-3222
DG-64/2438-3224
DG-64/2440-3225

DG-64/2441-322ó DG-64/2442-3227
DG-64/2443--3228 DG-64/2444-3229
DG-64/2445-3230.

Art. 1O - Esta Lei entra em vigor na
dota de sue publicação, revogados as disposições em contrário.
À Comissão Mista incumbida de relatar o veto.

MENSAGEM
N. 0
(N. 0

94, DE 1965

269/65, na origem)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vosso Excelência que, no uso das atribuições que me
conferem os artigos 70, § 1. 0 , e 87, 11, da
Constituição Federal, resolvi negar sanção ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 3.459-8/61
(na Senado, n. 0 18/ 65), que estende aos securitários o disposto nos artigos' 224, 225 e
226 da Consolidação das Leis do Trabalho, e
no Lei n. 0 4.178, de 11 de dezembro de
1962, por considerá-lo contrário aos interêsses nacionais, em 'face dos razões que passo a expor:
RAZõES:

O programa de combate à inflação em
que se empenho o Govêrno Federal exige, de um lado, o aumento da oferta
global de mercadorias e serviços, e de
outra, c redução de preços de venda das
mesmas mercadorias e serviços, a fim
de ampliar a respectiva procura.
O projeto aprovado, ao reduzir poro seis
horas diários e trinta e seis horas semanais c duração do horário de trabalho
dos securitários, ocasionará uma redução' dos 'serviços produzidos atualmente
pelas Companhias dei. Seguros, salvo se
essas companhias aumentarem a quantidade de pessoal empregado, o fim de
compensar o reduçãÓ do trabalho. Essa
solução ocasionará, rtodovio, uma elevação do custo de p'~odução dos serviços
de seguros) com uma conseqüente ele·
voçõo dos tarifas, que já são das mais
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altas do mundo, dificultando que as
Companhias Nacionais concorram na
mercado internacional de seguros.
A elevação das tarifas de seguros irá
forçosamente repercutir na elevação do
custo de produção de outras emprêsas;
influindo na elevação do nível geral de
preços num momento em que todos os
esforços para o contenção da alto do
custo de vida estão sendo realizados.
Considera ainda o Govêrno que a sanção do projeto em aprêço irá estimular
outros grupos de empregados a solicitarem lhes seja também estendida a mesma redução de trabalho, com efeitos indesejáveis para a produtividade da economia nacional, que· deverá ser incentivada e não desestimulada.
Sõa estas as razões que me levaram a negar sanção ao projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros do Congresso Nacional.
Brasília, em 6. de maio de 1965. - H.
Castella Branca.

Art. 4, • -

Revogam-se os disposições em

contrário.
À Comissão Mista incumbida de relatar o veto.

OFlCIOS
0

Ofício n. 931, de 6 do mês ern curso, do
Sr. Primeiro-Secretório da Câmara dos Deputados - Solicita retificaçães nos autógrafos
do Projeto de Lei n.o· 2.094-C/64, naquela
Cosa, e n. 0 40/65, na Senado, que altera dispositivos da Lei n. 0 4. 284, de 20 de novembro de 1963.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANÁ
DIPLOMA

Conferido, nos tirmos do Cádlgo Elei·
torai, ao Senhor MILTON RIBEIRO DE
MENEZES, eleito, em 7 de outubro de
1962, Suplente do Senador Adolpho de
Oliveira Franco.

PROJETO VETADO
Estende aos securitárias o disposto nos
artigos 224, 225 e 226 da Consolidação
das Leis do Trabalho e na Lei n. • 4. 178,
· de 11 de dezembro do 1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1.• - Aplicam-se aos empregados
de emprêsas de seguros privados e capitalização, pertencentes ao 2. 0 Grupo da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Emprêsas de Crédito, segundo o quadro de atividades e profissões a que se refere o artigo
577 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1. 0
de ·maio de 1943, os artigos n. 0 s 224, 225 e
226 do mesmo diploma legal.
Art. 2. 0 - Aplicam-se, igualmente, aos
empregados referidos no ortigo anterior, o
disposto na Lei n. 0 4. 178, de 11' ·.de. dezembro de 1962.
'Art. 3, 0 - Esta Lei entra em vigor na
dato de SLta publicação.

Extroto da Ata da Sessão Extraordinária
de proclamação dos eleitos em 7 ·de
outubro de 1962

Aos oito dias do mês de novembro do ano
de mil novecentos e sessenta e' dois, na Sala
das Sessões. do egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, às dez horas, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Laura
Fabrício de Melo Pinto, sendo secretariado
pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Lopes dos Santas, Diretor-Gerai da ·Secretaria,
com a presença dos Exceientí ssimos Senhores
Juizes-Desembargadores Francisco Cunha Pereira, Vice-Presidente, Francisco de Paula
Xavier Filho e Doutor Ariel Ferreira do Amarai e Silvo, estando também presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio G6es Ribeiro, Procurador Regionoi Eleitoral, faltando,
com causo justificada, o Exceientí ssimo Senhor Doutor James Pinto de Azevedo Portugal, o Excelentisslmo Senhor Desembargador-
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- 300Presidente depois de declarar aberta a sessão,
e na conformidade das conclusões do Relatório apresentado pela Comissão Apuradora e
da Resolução do Tribunal, proclamou eleito,
SUPLENTE DE SENADOR DA REPúBLICA,
pelo Estado do Paraná, o cidadão
MILTON RIBEIRO DE MENEZES com 326. 837 (trezentos vinte seis mi I, oitocentos e trinta e sete) votos, registrado pela
União Democrática Nacional.
Curitiba, 27 de novembro de 1962. - Fabrício de Melo, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

PARECERES
PARECIR

N.0 474, DE 1965
Da Comissão de Constituição e Juitl·
ça, 16bre o Projeto de Lei da Cimara n.0
258/54, que . modifica o inciso IV do
art, 842 do Código de Proceuo Civil.
Relator: Sr. Josophat Marinho

1 . O presente projeto jó recebeu parecer
favorável desta Comissão, quanto à sua constitucionalidade e juridicidade.
Sugestão constante do parecer, de autoria
do Senador Attíllo Vivacqua, resultou na remessa da proposição à Comissão Especial de
Revisão do Código de Processa Civil para
apreciar a conveniência.
. Extinta essa Comissão, a matéria volta a
nosso exame conclusivo.
2. O projeto modifica o estatuto processual civil, alterando o alcance do Inciso IV
do art. 842. O dispositivo do Código estabeleée que caberá agravo de Instrumento dos
decisões

3 . Essa fórmula foi sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados, no substitutivo à proposição orl·
ginárla. Poro adotá-lo, a Comissão observou,
com fundamento, que, segundo os comentadores, "não é dos estilos do fâro requerer-se
vista para o oferecimento de embargos de
terceiro, mesmo porque êsses embargos são
sempre processados em auto apartado (art.
71 O, § 1.0 ). O texto deveria - acrescenta
- com mais propriedade, referir-se ao despacho que rejeito ln llmlne os embargos, tanto
mais quanto é omissa a lei processual quanto
ao recurso cabfvel dêsse despacho".
Demais, é manifesta a vacilação da jurisprudência sõbre ·o recurso cabível nos casos
de julgamento dos embargos de terceiro (Ac.
4. 0 . Cârn. Civ. Trib. S. Paulo, 1957 - Rev.
Forense, vol. 179, póg. 236; Ac. 2.° C. Civ.
Trib. Just. São Paulo, 1951 - Rev. Forense,
vai. 143, pág. 294; Ac. 2.° C. Civ. Trib. Just
São Paulo, 1955 - Rev. Forense, vai. , 167,
pág. 243). Há arestas, porém, inclusive do
Supremo Tribunal Federal, sustentando que
"é de agravo de instrumento e não de petição o recurso cabível das decisões que rejeitam in limine embargos de terceiro" (Ac. un.
Sup. Trib. Federal; 1955 - Rev, Farense,
ver. 172, pág. 160):

4.

Assim, a fórmula constante do projeto é
adequada e merece aceitação.
Cumpre lembrar, mesmo, que o anteprajeto
do Código de Processo Civil suprime o. agravo
de petição e o agravo no auto do processo,
mantendo, com largo amplitude, o agravo de
instrumento.
5. Diante do exposto, e considerando que o
anteprojeto do Código de Processo Civil, ainda
não se ·encÇlntra no Congresso, opinamos pela
aprovação do projeto. .. ,

11

que não concederem visto para embargos de terceiros, ou que os julgarem".

O projeto estipula que o agravo de Instrumento caberá dos decisões
"que receberem ou rejeitarem in limino
os embargos de terceiro".

Sola das Comissões, em 7 de maio de 1965.
- Aloysio de Carvalho, Presidente eventua I.
- Josaphot Marinho, Relator. - Jefferson de
Aguiar - Bezerra Neto. - Argemiro de Figueiredo .Edmundo Levi Menezes
Pimental.
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PARECER
475, DE 1965

Da Coml11ão de Projeto• do Executivo,
sôbre o Projeto de Lei da Cômara n,o
27, de 1965 (n.0 2.633·8, de 1965, na
. Cômaral, que determina a lnclu1ão da
e1peclalização de engenheiro flore1tal na
enumeração do art•. 16 do Decreta-Lei
n.~ 8.620, de 10 de janeiro de 1946.
Relatar: Sr. Antônio Cario•
De iniciativa do Sr. Presidente da República, que a. encaminhou ao exame do Congresso
Nacional com a Mensagem n. 0 26, de 15 de
março da corrente ano, o presente projeto determino a Inclusão do especialização de engenheiro florestal na enumeração dei art. 16
do Decreto-Lei n. 0 8.620, de 1O de janeiro
de 1946.
Na. exposição de motivos que acompanhou
a proposição, o titular da Agricultura ressalta
a necessidade de. se Incluir a especialização do
engenheiro florestal no elenco das profissões
constantes do art. 16, do citado Decreto-Lei
n. 0 8.620, Isto é, propõe que o Conselho Federal de Engenhàrla e Arqultetura estabeleça
as atribuições dessa profissão, da. mesmo modo
co,.;,o já o fêz com as profissões civis de en·
genhelro ~aval, construtor naval, engenheiro
aeronáutico, engenheiro . metalúrgico, engenheiro químico e urbanista.
Impõe-se, de fato, a regulamentação da
profissão de engenheiro florestal, na forma
prevista naquele diploma legal, por vários motivos.
Em primeiro lugar, porque a especializaçãa
dessa profissão, resultante da imperiosa ne•
cessldade de se defender e melhor utilizar os
recursos florestais de nosso País, surgiu entre
nós a ·partir de 1959, com o ajuda do Fundo
Especial das Nações Unidas à Escola Nacional de Florestas, hoje integrada na Unlversl·
dade Federal do Paraná.
Em segundo lugar, em virtude de existirem estabelecimentos destinados à formação

de engenheiros florestais, tais como a Escalo
Superior de Florestas, do Universidade dtl Mi·
nos Gerais, e a Escola de Engenharia Florestal, da Universidade Rural do Brasil, cujos prl·
.melros ·alunos conclufram seus cursas no ano
letivo próximo passado.
Finalmente; cabe ressciltor que o egrégia
Conselho Federal de Educação, atendendo à
necessidade de discipli,nor os cursos de Engenharia Florestal, pelo Parecer n. 0 364/64,
houve por bem fixar o currlculo mínimo e o
duração de quatro anos dos cursos dessa profissão especializada, constituindo-os de qua·
torze disciplinas, sendo 7 básicas e 7 de. formação profissional.
Oro, êsses fotos reclamam ou mesmo supõem. o adoção das medidos propostos pelo
presente projeta, razão por que esta Camls·
são é de parecer que êle deve ser aprovado.

-

Sole dos Comissões, em 4 de maio de 1965.
Mem de Sá, respondendo pela Presidência.
Antônio Carl01, Relator - Bezerra Neto
Edmundo Levl - Jo1é Feliciano.
PARECER
N. 0 476, DE 1965
Da Comllaão de Can1tltuisão e Jultlça,
aôbre o oficio de 6-5-58, do Presl~
dente do Supremo Tribunal Federal, en· ·
vianda cópia autintica referente oo
acórdão proferido na Recuno Extroordi~
nárlo n.0 15.861, de 2·1-52 Unconati·
tucionalldade do parágrafo 2.0 do artigo
62, do Regimenta de Cu1to1, do Eatado
de Goiás) Oficio n.0 179-P/58 (1),
Relator: Sr. Be1erro Neto

O egrégio Supremo Tribunal Federal de·
clarou a Inconstitucionalidade do parágrafo
2.o, do artigo 62, do Regimento de Custas,
do Estado de Goiás, ao apreciar a Recurso
Extraordinário n. 0 15.861.
Deixou em evidência a egrégia Côrte, na
sua venerando decisão, que foi violado o
preceito constitucional que veda aos Estados
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legislar sôbre direito processual civil. Assim,
oo dispor o artigo 56 do Código de Processo
Civil que o cobrança dos custos deve ser ex
post, depois do ato, não podia o mencionado
artigo do Regimen~o de Custos do Estado de
Goiás modificar o sistemático do Código, exigindo depósito prévio de determinado importância, poro fazer face às despesas iniciais
do feito.
Cumpre acentuar, ainda, que o processado,
depois do tramitação nõrmol, foi à Ordem do
Dia. Atendendo, . entretanto, o requerimento
do Senador Mem de Só, foi o projeto que trotava do matéria retirado da pauta, a fim de
que fôssem ·solicitadas novas informações. Ditos informações foram prestados pelo Ofício
n. 0 179-P.
Isto pôsto, vem a Comissão, ex vi do artigo
64 da Constituição Federal, apresentar o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N. 0 41, DE 1965
Suspende a execução do parágrafo
2. do artigo 62, do Regimento de
Custas, do Estado de Goiás, julgado in·
constitucional · par decisão definitiva no
Supremo Tribunal Federal, prolatada no
Recurso Extraordinário n. 0 15.861, do
Estado de Goiás. ·
0,

Art. 1.0 ,;__ ~ suspenso a execução do parágrafo 2. 0 , do artigo 62, do Regimento de
Custos, do Estado de Goiás, julgado inconstitucional por decisão definitivo do Supremo
Tribunal Federal, prolotodo no Recurso Extràordlnório n. 0 15.861, do Estado de Goiás.
Art. 2. 0 Este Resolução entrará em vigor no doto de sua publicação.
Solo dos Comissões, em 4 de melo de
Be1965. - Afonso Arinos, Presidente zerra Neto, Relator Aloysio do Carvalho
Edmundo Lcvi - Menezes Pimental Antônio Balbino.

N. 0 477, DE 1965
Da Comissão de Constituição e Justiça, s6bre o Ofício n.0 256/58-P, do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, remetendo cópia autenticada do
acórdão referente ao Recurso Extraor•
dinário n. 0 18.606, de São Paula, que
declaro inconstitucional o Ato n.0 · 998,
de 1936, da Municipalidade de São
Paulo.
Relator: Sr. BezerÍa Neto
O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Tribunal Pleno, julgando· o· Recurso Extraordinário n. 0 18;606; de São Paulo, considerou
inconsti.tucional o Ato n. 0 998, de 1936, .do
Municipalidade de São Poul.o, que verso. sôbre
taxo de registro e fiscalização adicional o impôsto.
Poro efeito do disposto no artigo 64, do
Constituição Federal, · o Presidente daquela
Alto Côrte, através do Oficio n. 0 256/58, enviou ao Senado cópia autenticado daquela decisão, acompanhada dos competentes notas
toquigróficos do julgamento.
Esta Comissão, tomando éonhecimerito do'
matéria, e ern cumprimento ·ao disposto no
artigo 86, letra "b", do Regimento lritérno,
submete à aprovação do Caso o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N. 0 42, DE 1965
Suspende a execução do Ato n. 0 998,
de 1936,. da Municipalidade de São Pau•
lo, que veria s&bre taica de registro e
fiscalização adicional a impôsto.
~ suspenso c execução do Ato
Art. 1.0 998, de 1936, do Municipalidade de São
Paulo.

n. 0

Art. 2. 0 Este Resolução entrará em vigor no doto de suo publicação.
Solo dos Comissões, em 4 de melo de
1965. - Afonso Arinos, Presidente - Boxerra Noto, Relator - Aloysio de Carvalho
Edmundo Lovi
Antônio Bolblno Menezes Pimental. , ~ ·
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Da Comialão de Constituição e Justiça, sôbre o Ofício de 7-4-59 (Ret. n.0
OF/264/57-P), do Presidente do Supre•
mo Tribunal Federal, enviando cópia aut&ntlca referente ao julgamento da Re·
prelentação n. 0 314, do Estado do Rio
de Janeiro, julgada a 23-9-57 !lnconsti·
tucionaia o art. 104 da Constituição do
Estado e a Lei Estadual n.0 109/ 57). Ofício n. 0 208-P I 59 (7).
Relator: Sr. Alciyaio de Carvalho
·Volta a esta Comissão de· Constituição e
Justiça, para parecer definitivo, o Expediente,
relativo ao Ofício n. 0 208, de 1959, em que
o Sr. Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Senado, para os
efeitos do artigo 64 da Constituição Federal,
a decisão pelo mesmo Supremo proferida na
Representação n.o 314 do Sr. Procurador-Geral ..da República, pleiteando o condenação,
por · inconstitucionalidade, de disposições da
Constituição do Estado ·do Rio de Janeiro e
da Lei Estadual n. 0 109, de 16 de fevereiro
de 1948 (Lei Orgânica dos Municípios!.
Convertêramos em diligência o julgamento, por parecer de 13 de maio de 1964, para
que fôssem novamente solicitados ao Governado~ do Estado do Rio o inteiro teor daquela
lei e da Constituição, pedido feito, em agôsto
de 1959, pelo então Presidente desta Comissão, e até então por atender.
Insistindo. no solicitação o Presidente do
Senado, por telegrama de 5 de junho, respondeu o Governador por ofí elo de 22 daquele. mês, encaminhando o exemplar do Diá.
rio Oficial do Estado em que foi publicada a
Lei n. 0 109. Sômente em 20 de abril dêste
ano a Presidência do Senado providenciou a
volta dos autos a esta Comissão.
A decisão do Supremo Tribunal, resultante
da votação unânime em Plenóri'o;-: estando ausente apenas o Ministro Cândido Mota, é do
seguinte teor: "Deram pela Inconstitucionalidade argüido, unânlmemente." O "acórdão",
datado de 23 de setembro de 1957, tem o

.

seguinte apresentação: "Vistos, relatados e
discutidos êstes autos do Representação número 314, do Distrito Federal (RJl, sendo
representante o Procurador-Geral da República e representado a Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro: Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em ses·
são pleno, dor pelo inconstitu~ionalidade argüido, unânin1emente, no conformidade das
notas taquigróficcs nos· autos."
Como se vê, nem o teor da decisão nem o
do "acórdão" positivam o ponto ou pontos
cuja inconstitucionalidade foi argüido e decretada.
A "emento" é que fole de "inconstitucio·
nalidade do artigo 104 do Constituição do
Estado do Rio de Janeiro e da Lei Estadual
n. 0 109, de 1948", acrescentando: "Não é
mais possível admitir-se a 1uspen1ão e a anu•
la~ão de leis, resoluções e atas municipais pelos órgãos estaduais, como acontecia no regi·
me de 91." E por fim: "Atribuição privativa
do Poder J udiciório, o de rever otos dos outros
podêres." O primeiro enunciado da "ementa'·
é o seguinte: autonomia municipal.
Troto-se, em verdade, de um caso de res·
guardo do autonomia municipal, assegurada
no artigo 28 da Constituição Federal. Haja
visto que contra a Resolução n. 0 455, de 22
de junho de 1956, por via da qual a Câmara
do Município fluminense de Nilópolis' aprovou
o. contrato de· arrendamento do Matadouro
Municipal, reclamou à Assembléia Legislativa
do Estado o Deputado Oscar Serpa de Cor·
valho, valendo-se do disposto no artigo '92
da Lei Estadual n. 0 109, segundo o qual à
Assembléia em causa compete ex officio, ou
mediante representação do Poder Executivo ou
recursos de cidadãos, sejam munícipes ou
não, (..... ), anular os resoluções municipais
que contrariem o Constituição, leis do União
ou do Estado, ou que ofendem direitos de
outro Município ou que tenham sido elabo·
rodas com inobservância das formalidades le·
gcis". Quatro parágrafos, nesse artigo 92 da
'lei estadual, fixem o modo de ser processado o recurso.
A Assembléia do Estado, deferindo o rede·
mação, baixou o Decreto Legislativo n. 0 75,
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n. 0 109, arrimou-se a Assembléia no artigo
104 de Constituiç9c do Estado do Rio, que
permite o anulação, pelo Legislativo local, das
deliberações e oto.s das Municipalidades que
forem contrórios às leis de União cu do Estado, ou ofendem direito de outro Munlcfplo.
São quatro, portanto, os diplomas legislativos em couso:
-

c Resolução Municipal n. 0 455, que
aprovou o arrendamento do Matadouro
de N,llópolls;

-

o Decreto Legislativo n. 0 7 5, pelo qual
a Assembléia Legislativa do Estado anulou esse resolução;

-

o artigo 92 da Lei Estadual n. 0 109,
de 16 de fevereiro de 1948; e

-

o artigo 104 da Constituição do Estado, em que se apoiou c Assembléia para anular o resolução Municipal.

A representação' da Câmara Municipal de
Nilópolls, encaminhada pelo Procurador-Geral de Repúblico,· orgül de inconstitucionalidade o citado decreto legislativo, por Inconstitucionais· os preceitos em que se apoiou; um,
preceito de lei ordinário, pôsto que Lei Or.gânfco dos Municípios, e outro, preceito constitucional do Estado, ambos ofensivos à
Constituição Federal no porte em que asseguro a autonomia municipal. Deu pelo inconstitucionalidade o relator, depois de exaustivo
estudo sôbre a questão no regime anterior a
1.930 e no posterior. Reportando-se à afirmativo do Procurador-Geral do Repúblico de que,
"por conferir à Assembléia Legislativa Estadual atribuição privativa do Poder Judiciário,
tal seja, a de rever otos de outros podêres,
eivados estão de inconstitucionalidade os dispositivos referidos, tonto da Lei Orgânica,
quanto de Constituição do Estado do Rio do
Janeiro, "conclui, com efeito, por ncolher c.
inconstitucionalidade dêsses prt)Ceitos, nos tê1·-

mos da representação do Procurador-Geral".
Verifica-se, claramente, do exposto, que, ao
contrário do assinalado na "ementa" do
"acórdão", antes transcrito, o Supremo não
tachou de Inconstitucional a Lei n. 0 109,
mas, simplesmente, o seu .artigo. 92 e pará·
grafos, sôbre que há de. recair, exclusivamente, o ato supressivo do Senado. Quanto
à Constituição do Estado do Rio, foi o artigo 104 ·o vulnerodo. Com base nessas duas
disposições é que c Assembléia Legislativa
votou o Decreto Legislativo 'n. 0 · 75, que fica,
destcrte, sem apoio. legal, multo menos constitucional, deixando, portanto, de existir. Vingo, em último análise, o Resolução n. 0 455,
do Câmara Municipal de Nllópolis.
Nestes têrmos, submetemos à apreciação do
Senado o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N. 0 43, DE 19Í55
Suapende a execução do ortlgo, 104,
,inciaoa . I e 11, da Conltltulção do Elta~
do do Rio, e .do artigo 92 e 11u1 porá·
grofoa da Lei do meamo ·Eatodo, núme·
ro 109, de 16 de fevereiro de 1948.
Art. 1.0 ~ · suspenso, por lnconstltuclonolldode, nos· têrmos da decisão definitivo
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
sessão de 23 de setembro de 1957, na Representação n. 0 314, do Procurador-Geral da
República, o execução do artigo 104, incisos
I e 11, da Constituição do Estado
Rio, e do
artigo 92 e seus parágrafos da Lei do · mesmo Estado, número 109, de 16 de fevereiro

do

de '1948.

Art. 2. 0 Esta Resolução entrará em vigor na data da suo publicação, revogados as
disposições em contrário. '
Sola dos Sessões, em 4 de maio de 1965.
- Afonao Arinoa, Presidente Aloyaio de
Ant&nio Bcllbino Corvolho, Relator Edmundo Levi - Bezerro Neto Menozms
Pimental.
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N.0 479, DE 196S

Da Comissão de . Conltltul~ão e Justl·
~a,

s6bre o Oficio n.0 403-P, de 4 de ju.
nho de 19S9, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, enviando c6pla
a utentlcadà da acórdão referente ao jul·
gamento da Representacilo n.0 248, de
São Paula, que declarou Inconstitucional
a Lei Paulista n,0 2, 970, de 6 de abril
de 19SS.
Relator: Sr. Bezarra Neto
O Supremo Tribunal Federal, em ~essão de
2 de julho de 1956, julgando a Representa·
ção n. 0 248, de São Paulo, por unanimidade,
declarou Inconstitucional o Lei n.o 2. 970, de
6 de abril de 1955, a qual prescreve que os
extranumerárlos mensallstas e diaristas da Estado e das autarquias que contem ou venham
a contar mais ·de cinco anos de serviço público, ininterruptas · ou não, serão equiparados
aos funcionários efetivos, para todos os efeitos.
Atendendo aa disposto no artigo 64, da
Constituição Federal, o Presidente daquela
Côrte, através do Ofício n. 0 403-P, de 4 de
junho de 1959, enviou ao Senado Federal có·
pia autêntica do acórdão prelatado, acompanhada de notas taqulgráficas do julgamento.
Esta · Comissão, tomando conhecimento da
matéria, e em cumprimento ao disposto no
artigo 86, letra "b", do Regimento Interno,
submete à apreciação da Cosa o seguinte
. PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 44, DE 1965
Suspende a execu~ãa da Lei número
· 2. 970, de 6 de abril de 19SS, da Esta•
do de São Paulo,
Art. 1.0 ~ suspensa a execução da Lei
0
n. 2. 970, de 6 de abril de 1955, do Estado de São Paulo.
Ârt. 2.0 - Esta Resolução entrará em vigor na dato da sua publicação.
Sala· das Comissões, em 4' ·de. maio de
1965. - Afonso Ârlnos, Presidente. - Be·
zorra Neto, Relator. - Antônio Balblno Edm111ndo Levi - Menezes Pimental - Aloy•
sio du Carvalho.

PARECER
N.o 480, DE 196S
Da Comissão de Constitul~ão e Justla6bre a oficio de 9 de aetembra de
19S9, do Sr. Presidente do Supremo Trl·
bunal Federal, encaminhando c6pio ou•
tentlcada do recuno de Mandado de h·
guransa n.0 2.37S, do Rio Grande do
Norte, julgado . a 8 . de julho de 1957
llnconstltuclonalldade da Lei n,o 326,. de
1O da julho de 19S1, do Eltado do Rio
Grande do Norte - relativamente à co·
bran~a majorada nes.. exerciclol, do
impôsto de vendas e conalgna~õea e taxa
de educac&o, saúde e assiatfncla. Oficio
n,0 786 ..-. P (a).
~a,

Relator: Sr. Bezerra Neta
O Supremo Tribunal Federal decretou a in"
constitucionalidade . da· Lei Estadual n. o · 326,
de 1O de julho de 1951, ao apreciar o Recurso de Mondado de Segurança n. 0 2. 375,
do Estado do Rio Grande do Norte.
A excelso decisão pôs em . evidência que o
premencionado diploma, ao . aumentar impos·
tos, durante o exercício de 1951, sem prévia
autorização orçamentário, violara o preceituado pelo artigo 141, parágrafo 34, da Carta
·
Magna.
Feitas as comunicações de praxe ao Sena·
do Federal, através do Ofício n. 0 786 - p (a)
da Presidência daquela Egrégia . Côrte, vem
esta Comissão, dando cumprimento ao prescrita no artigo 64 da Constituição ,Federal,
apresentar o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N. 0 45, DE 1965
Suspende a execu~ão da· Lei n.0 ·326,
de 10 de julho de 19S1, do Estado do
Rio Grande do Norte, julgada lnconstl·
tuclanal em decisão definitivo do Su·
premo Tribunal Federal, prolatoda no
Recurso de Mandado de Segurança nÚ•
mero 2. 37S, daquele Estado,
Art, 1.0 ~ suspensa a execução da Lei
n.o 326, de 1O de julho de 1951, do Estado
do Rio Grande do Norte, julgada Inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tri-
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Art. 2.0 - Esta Resolução entraró em vigor na data de sua publicação.
· Sala das Comissões, em 4 de ·maio de
1965: - Afonlo Arlnoa, Presidente - Be·
zerra Níto, Relator ..:._ · Aloyalil 'de Carvalho
.:... Eclr~~undo Levl - Monezea PI mental
ln,.nio Bolblno.
• > , .. , .
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PARECER
0
N. 481, DE• 1965 ··
Da

~laão .de C~natltul~ão e· Juati•

~. 16bre o oficio 'de J _7 elo ute111bro

de 1959, elo Sr; Prealdente do Supre111o
Tribunal Federal, ·re111etendõ cópia·· ou•
tentlcodo de. julga111ento daquele Trlbu•
nal, de. Recurao .· Extraordinário. nú111ero
29. 888, .da Porolba, julgado .o 20 de
· Junho de . 1958 . Unconatitucionolldade.
do art: 102 ela Lei n.~ 32,1, ele. 8_ de. la•
nelro do 1949, em parte), Oficio núme•
ro '.813·P. (2).
· ' .· . . ·. .. '· .
Relator: Sr. Aloyalo ele Carvalho
VOlta. a esta Comissão de C:onstlt~ição e
Justiça; 'cumprida a diligência determinada n~
seu Parecer n. 0 209, de 13 de maio do· én1o p.
passa'do/ o proces5ado relativo à declsãd: do
Supremo Tribunal Federal, ·decretando' a ln·êónstltuclonalidade, em parte, do a~tigo 102
da Lei Estadual, da Paralba, número 321, de
8 de janeiro de 1949 (Lei' Orgdriica dos Mu~
nlclplas).
''
A diligência foi nó sim tido· da anexação do
inteiro tear dessa_ Lei, o que -se fêz por solicitação ,da Presidência do Senado ao govêrno
daquele Estado:
·
· '·
'1,,

,. •

'

:: Reza :o artigo 102 em causa ·que ''as funclonórlos municipais. gozarão das mesmas vantagens e garantias ·que são .asseguradas aos
servidores estaduais pelo Estatuto dos Funcionórlos Públicos do Estado".
Com Isso não concordou a Prefeitura· de
João Pessoa, capitel do Estado' da Paralba,
reputando ofensivo do autonomia municipal,
assegurada pelo Constituição Federal, um

preceito de lei estadUal; ditando norma dessa
natureza em relação' aós :servidores municipais. A Impugnação foi assim fundamentado
a~ recusar. aquela ··Prefeitura .. pagar. ao seu
f~~clonório, .aposentado, Hildebrando Tourinho More~a, _.a gratificação . adicional que re·
querera,. no. mesmo .valar d~ gratificação dêsse tipo ~trlbuida aos s~rvldores ,estàduais: cuja
legislação Invocou .em. seu _beneficio. :.· ·
' Contra o 'Indeferimento do ·Executivo mu·
·nlclpal lmpetrou o interessado. •Mandoélo de
Segurança, que, em grau de . recurso,. Jol' concedido pelo. Tribunal de Justiça da Paralba,
sob a alegaçãa de que "não atenta_ c~ntra a
autanomla .. do Município a .lei .do Estado. que
manda. estender, ao's seus servidores as garan·
tias e vantagens concedidas 'aos' ,funclonórlas
estaduais em .seu respectivo Estatuto. Tal. os·.
similação ' ~u , reglrne de. paridade, longe de
v~lnerar. a aut~nomla .da' administração .. mu~
niclpal, at~nde à~ exigências de uma . ju~t~
padronização . na esfe;a .. do . se'rviço público e
aos reélamos ;;nperios~s do eqüid~dé. (sicl
· Ainda inconformada, .interpôs a· Prefeitura
de : João Pessoa ·. re::urso · .extraordlnórlo; <em
respeito ao .artigo.: 28 da Constituição. · Fe·
dera I, consoante. ô qual. a ·autonomia munici·
pai ,·é assegurada, afora- a. eleição da Prefeito
e dos Vereadores, pela: administração. própria,
no que concerne. ao•. seu peculiar lnterêsse,· e,
~speclalmente, pela arganl~ação dos. s~r~iços
públicos locais.
:;,
1

Desenvolvendo 'brilhante anólise dessa: disposição constitucional, .afirmou o Relator do
Recurso, Ministro ,Luis Gallottl, compreenderse, que. "o Estado, em. suas leis, po~, no to·
~arit~ à remuneraçiio dos . funê:ióriórlos muni·
cil>als, adotàr. norm~s limitativas,. parei _.evitar
abusos, tão comuns entre'' nós 1', ·.mas '· ii'unca,
concedendo' vantagens .'aos'·. se'us .. fun'Cioriórlos,
est~ndê-las; ''pela só efeito da sua lei"; aos
servidores municipais, sem levar em conto;
além do mols, a receita e as. possibilidades
financeiras de cada Municipalidade. Admitir
que assim pudesse proceder o Estado, seria
aberrante da autonomia que a Constituição
confere ·aos Munlclplos "e que se traduz, Inclusive, pelo administração própria, no que
concerne ao seu peculiar interêsse e à erga-
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:mos expressos · do mandamento constitucio·
nal".

I

I

I
I
I·
I

i~

que mesmo de longe, ·dissesse respeito a uma
"garantia" de que o servidor municipal· se
considerasse acaso esbulhodo, procurando re·
poração.

O voto do Sr. Ministro-Relator, adotodo ·
Decidindo s6bre "caso concreto", teria a
por unanimidade em sessão Pienória do Pre·
Supremo
que se cingir. ao postulado. Dar,, o
tório Excelso, conclui nestes 'precisos têrmos:
decretação
de inconstitucionalidade em rela·
"julgo inconstitucional o artigo 102. da Lei
não
a
uma porte da lei estadual parai·
ção
•
Parai bano n. 0 321, de 8 de janeiro de 1949,
bana, mas a uma parte de porte .do lei, quer
~o porte . em que garante,. aos funcionórios
dizer,, a determinada passogem do seu artigo
!11Uni.clpals as mesmos vantagens que são as·
102. Dispondo êste, com .efeito, que "os fun·
seguradas aos servidores estaduais pelo Esta· cionórios municipais gozarão das mesmos van·
tuto . dos Funcionórios Públicos do Estado". · tagens · e garantias que são asseguradas aos
Por .seu lodo, lê·se no Ac6rdão, que foi julgado servidores estaduais pelo. Estatuto. dos Funclo·
nó rios .Públicos .do Estado" (sic), o que .a .deci·
inconstitucional, em porte, o artigo 102 do
Lei Poraibono n.0 321, de 8 de janeiro de são do Supremo invalidou, por f6rça da .ar·
1949. A ementa do Ác6rdio, por sua vez, güição única submetida à sua apreciação, foi
a· paridade dos ."vantagens", de .. modo que ·a
proclama o "inconstitucionalidade da lei es·
deliberação do ,Senado, cumprindo o. manda·
taduol que estende aos. funcionórios munici·
menta constitucional, resultaria na .. erradica·
pois . as mesmas. vantog~ns, asseguradas aos ção de um só têrmo do contexto do artigo,
srevldores estaduais pelo Estatuto das Fun·
Poderó, ou deveró fazê-lo, eis a questão.
cianórios Públicas da Estado" •.
Deferindo-nos o encargo de. suspender a .exe·
Quertudo Isso dizer que, contendo o refe: cução de lei ou decreto: declarados inconstitu·
rido artigo 102 duas preceituaÇões distintas,
clonais por decisão definitivo do Supremo. Tri·
ci que estende aos servidores municipais as bunal Federal, a . Constituição (art. 64) previu,
mesmas "vantagens" e a que a êies estende expllcitamente, que a, suspensão do execução
as mesmas "garantias", asseguradas aos fim·
f6sse •no todo ou em porte, • Isso .para ajus•
cionórios estaduais ·pela· respectivo Estatuto, o tar a providência acautelatória do Senado aos
que o 'supremo Tribunal fulminou de incons·
precisos limites da decisão judicial. Ao Sena·
iltucionalidade foi a extensão das "vanta~ do · não· cabe, pois, em cumprimento do , men,
g~ns", não a exteriséio das "garantias".
clonado artigo· 64, fazer mais ou fazer menos
.
'
do que o Supremo •decretou. Qualquer dos
A verdade é que não poderio proceder de
duas alternativas frustraria, de fato,, o obje•
outro modo, dado que a dúvida argüido pela 'tive do norma .constitucionol, s6bre colocar
Prefeitura
MunicipcÍI
de · 'João Pessoa, quanto
o Senado acima do S~premo; contrariando o
1,
, • .
·'
·
,I
à validade do ·mencionado artigo 102, girou
principio do independência e harmonia ·cios
em .têrmo da extemão de "vantagens". O ca~
Podêres.
·
·
·.
· · '' ·
so - repita-se .:..... era o de um funcionório
Figuremos que o Senado, conhecendo do
daquela prefeitura que· pretendia receber gra·
matéria,
entendesse não lhe ser !feito supri·
tificação adicional no mesmo quantitativo
mi
r
de
um
artigo de lei .uma preceituação
concedido aos funcionórios estaduais, ·pelo
como
a que o Supremo fulminou. Fi·
restrita
respectivo Estatuto, e paro isso requeria o
guremos,
agora,
a hipótese inversa: o Supre·
"vantagem", socorrendo-se daquela norma,
mo
fulminara
o
extensão de "vantagens",
reconhecendo aos funcionórios . municipais as
mesmas "vantagens e garonti~s'·' assegura· · bem como a extensão de. "garantias", mas o
Senado apenas suspendia a execução no que
das aos servidores estaduais pelo seu Esta·
tange às "vantagens" ou no que tange às
tuto. Coracterizava·se bem, como visto, uma
"garantias", com isso deixando de pé, em
pretensão a determinado "vantog;m" (grati·
porte,
o que o Supremo condenara. Por qual·
ficoção adicional), nodo ocorrendo, no feito,
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a Constituição lhe traçou e que foi a de suspender a execução daquilo que a Justiça censurou.
A entendimento diverso perece, a princípio,
chegar Themi1tocl11 Cavalcanti, quando, analisando o art. 64, afirma que "o preceito é
de aplicação delicada, parque generall:ra os
efeitos e conseqüências das decisões judiciais
sabre constitucionalidade, e generaliza demais
porque inclusive amplia a ação do Senado ao
ponto de admitir a suspensão de tâda a lei
ou decreto". (A Conltitui~o!io Federal ComentaM- vol. 11 -pág. 113.) E porque posso
o Senado .exceder-se na aplicação das decl·
sões do Supremo, admite o ilustre comentarista que ao mesmo Supremo . caiba verificar
se, efetivamente, ocorreu Invasão de compe·
têncla do Judiciário pelo Legislativo, ou seja, pela Senado.
Antes, porém, de nos conduzir a esse conseqüência, sustenta Themí1toclea que "a declaração de inconstitucionalidade opera-se, em
nosso regime,. em espécie, na aplicação de
um dispositivo legal. a ,uma hipótese, mas a
anulação do preceito. pelo Senado envolve o
decretação da nulidade do ten do lei e do seu
contexto. Ora,. as· tribunais - continuo não decretam a Inconstitucionalidade da tese
da lei. Ao Senado cabe analisar os casas
concretos, podendo o Supremo Tribunal, por
provocação do Procurador-Geral da República,
verificar se a Senado excedeu-se na aplicação
de suas decisões".

I.

ri·

I'':

!

,,

t. lrreprochável a lição s6bre o papel que
cumpre ao Supremo e cumpre ao· Senado, no
particular das leis ou decretos que aquêle
declaro inconstitucionais. o que nas não pa·rece Inevitável é o conclusão de que, permitindo ao Senado suspender o .execução, na
toda ou em parte, de lei ou decreto assim
considerados Inconstitucionais, tenha o Constituição generalizado o atribuição do Senado,
por formo o autorizá-lo a suspender, a seu
critério, Isto é, no toda ou em porto, o disposição legal Incriminado. Aplicado ao coso vertente êsse ponto de visto, afigura-se-nos, solvo engano, que se do artigo I il2, em causo,
o Supremo extirpou o vocábulo "vantagens"

-

que ésse foi o exclusivo ponto submetido

à suo apreciação - , nodo Impediria o Senado
de suspender a execução de toda o artigo,
anulando, também, o extensão aos funcionários municipais dos "garantias" que desfrutam os servidores estaduais, no que, afinal,
não andaria distanciado do sentido da decisão do Supremo como se verá.
Em verdade, o Prefeitura Municipal de
.Jóão Pessoa, ao contestar a pretensão do seu
servidor, Impugnou todo 'o artigo I 02 do Lei
Orgdnica dos Muni ci pios da Poroiba, argüln·
do contra êle a .tese de que aos Estados não
cabe conceder aos funcionários municipais
maiores vantagenl e garantia• do .que aquelas assegurados em leis municipais. Não estêve pelo articulado o Tribunal .de Justiço da
Porolbo, o qÚal afirmou que "não atento con- ·
tro o outónomio do Municlplo o lei do Estado
que mondo estender aos seus servidores a1
garantia• e vantagen1 concedidos aos funcionários estaduais em seu respectivo Estatuto;,.
E, não contente de assim avançar, acrescentava: "Tal assimilação ou regímen de pari·
dade, longe de vulneror a autonomia da administração municipal, atende .às exigências de
uma justo padronização no esfera do serviço
público e aos reclamos .Imperiosos do eqülda~
de." No instdnclo estadual, como se Infere do
exposto, a tese em debate foi o da possibilidade de. o Estado decretar, paro servidores
municipais, aa me1maa garantia• e aa me1ma1
vantagen• que confere aos seus funcionários.
Consto do Relatório do Ministro Luis Gollottl .. esta claro enunciação: "Entendeu em
último análise, a respeitável aresto acima citado, que a lei estadual poderá disciplinar
garantias e vantagens do funcionalismo público municipal sem malfazer o princípio da autonomia ~i.lnicipal. ~ a tese."
Mas por isso mesmo que a J ustlça não decide em tese, decide paro casos concretos, a
que aplica ou não apli~a a lei existente, o
Pretória Excelso limitou-se, no seu pronunciamento, ao aspecto das "vantagens", que foi
êste o aspecto visado pelo litfglo, para efeito
de reparação. Dar, cumprir-nos suspender a
execução do artigo 1oi'·:do fel paralbano na
porte em que assegura :aos funcionários mu-
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niclpois as mesmos vantagens conferidas pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
·aos servidores estaduais, tal como exposto nas
notas taquigróflcos que Integram o· julgado,.
desdobrando-o e positivando-o.
Neste ponto é que nos assiste prudente ar·
bftrio, qual o de procurarmos o verdadeiro alcance da decisão do Supremo Tribunal e especificarmos, em nossa resolução, a parte por
elo diretomente atingido. De outros. vêzes, em
circunstâncias talvez idênticos,· sem dúvida
afins, tem esta Comissão convertido o julgamento em diligência, para os necessárias esclarecimentos. A providência, salvo melhor
juizo, parece-nos dispensável aqui, uma vez
que o voto vencedor é bastante explícito no
indicar o inconstitucionalidade do artigo 102,
na parte em que garante aaa funcionárias
municipais as meama1 vantagena que aãa al·
aeguradal ao1 1ervidore1 eataduai1 pela Eata•
tuta da1 Funcionário• Público• do Eatado (o
grifo .é nosso), e o texto do "acórdão" reporta-se, exotamente, à decretação do Inconstitucionalidade dêste artigo, .em parte. Ora, que
parta será esta . senão o dos vantagena, dado
que o artigo só possui duas partes substan~
ciois, o dos vantagena e o das garantlàa, e
em tôrno de garantia• nada se questionou, até
mesmo porque de garantia• não se tratava.

De resto, o ato do Senado não revoga a lei
poroibano, apenas lhe suspende · a execução,
até que o poder competente, no caso a Assembléia Legislativo da Paraíba, efetive o revogação, que poderó ser de todo o artigo, is"
to sim. O papel atribui do ao Senado pelo
Constituição é o de evitar que uma lei argüido de inconstitucional, em têrmos irrecorrí.veis, pelo poder competente poro êsse veredic·
to, continue ocasionando pleitos judiciais, iludindo postulantes, sobrecarregando de tarefas
inúteis os julgadores. ~ um ato que não prescinde. de outro, posterior e definitivo, o de
revogação do preceito incriminado de inconstitucional, o que se fará pelo poder que elaborou a lei, o Congresso Noéional, se a lei
federai, qualquer das assembléias estaduais,
se o lei local.
Se a Assembléia Legislativa da Paraíba, ao
cancelar, amanhã, a vigênclo dêsse artigo

102, no cumprimento da decisão do Supremo Tribunal, preferir anular todo o artigo,
por ajustar-se melhormente à te11 que inspirou o mesma decisão, estará livre para o
fazer, no uso das suas atribuições soberanos.
Ao Senado é que não cumpre auapander a
execução do lei sen5o na parte glosada.
,·. . . Suspender no ·todo ou suspender em
parte, não fico ao arbítrio do Senado Federal", ensino-nos Pantea de Miranda. E logo
acrescento: "suspende êle o porte que. foi
apontada como inconstitucional, ou ·o todo
que o foi; e nunca o todo porque uma parte
o foi". (Comentários à Const. de 1946 vai. 11 -pág. 57, n. 0 2.)
Orientando-nos por essa maneiro, fugimos
de repetir o equívoco lrreparóvel em que lncorreram esta Comissão e o Senado no elaboração e aprovação do projeto que se transformou no Resolução n. 0 42, de 12 de
dezembro de 1962, quando, entre as disposições do Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul suspensos por fôrço de decisão
do Supremo Tribunal, figurou, no sua tolo·
)idade, o artigo 216, de que o Supremo apenas expungiro algumas poucas expressões,
deixando de pé o restante do preceito •. A circunstância, porém, de não ter ficado essa
particularidade assinalado na cabeça· do "ocár·
dão", onde se falava na inconstituclonalida·
de do artigo 216, e nada mais, conduziu o
Senado ao desacêrto apontado, tonto mais
reprovável quanto eram indicadas, no sua
resolução, e por emendo. de plenário, as por. tes eliminados dos artigos 35 e 134 da mesma Constituição, não transcritas,. todavia,
naquela porte do "acórdão", p6sto que se
dissesse, aqui, que o inconstitucionalidade era
parcial. Por efeito dessa dualidade de crité·
rios na apreciação do mesmo julgado do Su·
premo Tribunal, ficou destacado da constitui·
ção rio-grondense, por auapenaão total do Se·
nado, um preceito até altamente moralizador,
qual o de que "o servidor público Investido
em função eletiva ficará afastado de suas
funções durante o exercício do mandato, con·
tondo-se-lhe tempo de serviço apenas para
promoção por ontiguidode, aposentadoria ou
percepção de qualquer vantagem que decorro exclusivamente da efetlvldade". O Supre·
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· mo ferira de Inconstitucionalidade uma exceção que se ·abria, na regre primitiva, para
o vereador ·municipal e outros titulares contemplados no artigo 33 da Constituição, con~
siderado, por sua vez, taiT)bém lnconstituclonai:''O Senado, porém, de motu proprlo, deu
todo o artlgÔ 216 por Jnconstltué:loncl, super- ·
p~ndo~se
ció Supremo,' e• com •Isso legislando
.
• ... 1
em esfera .. e por forma ~:~ue lhe eram vedados.
i

'

'

'.

'

,'

.

.

. Da

Coml••ão · de Con•tltulção e
Ju1tlça, 16bre o Oficio n.0 621-P,
de 21~8-62, do Sr. Pra1ld1nte do Su·
premo Tribunal Federal, encaminhando
cápla autenticada do Recur10 lxtraordl·
nárlo n.0 44;585, de Mato Gro11o, jul·
gado a 30·8-6.1 Uncon1tltuclonalldad• ·da
Lei n.0 1. 077, de 10-4·50).

i

Na hipótese sob exame, .o "acórdão'.' firma
c, .lnconstltuc:lonclidade, em porte, do artigo
102 .de lei· paralbana, mas não indica, senão
por conclusão a tirarmos .do apanhado taqulgrófico, qual a porte efetlvamente vetada. A
essCI''porte, nos estritos têrmos do voto venceci~'r, 'ta~e~os; contudo, r,ef~rêncla, no projeto
d.e,. resolução . que , a seguir oferecemos à
aprovação do Senado: ·'
PROJETO DE. RESOI.UÇÃ.O
N.o 46, DE 1965.
.Su1ponde,. em porte, . a execução do
. artigo 102. da Lei. n. 0 •321,. de. 8 da ia·
nelro da 1949, elo htado .da Paralbo. ·

Relotor: Sr. Bezerra' Nota
'

Em .sessão Plenórlo, realizada a 30 de agasto de 1961, o egrégio Suprema Tribunal Fe:
deral acolheu, por maioria.. de votos, .a argüição de inconstitucionalidade da, l.ei, n. 0 1.077,
de 10-4-50, · de Mato .Grossa, que reduziu
órea de terras que se achava no ,posse de slivicolas. , .
2. · Obediente ao prescrito no artigo 64; da
Constituição, o Senhor· Presidente· daquela alta
Côrte enviou ao Senado cópias autenticadas da
referida decisão, · acompanhadas das respectivas notas taquigróficos.
'
'
3. Isso p65to, e tlmda em vista o' disposto
no artlg~ 86, "b", do Regimento'< Interno,
esta
,
Comissão apresenta o: seguinte
.
••

• •;

'

Art•. 1.0 - ~ suspenso a execução do artigo .102 da l.ei n. 0 ·321,·de 8 de janeiro de
1949; do. Estado da Paralba, · na porte em
que asses;i'ura aos . func:Jonórios municipais as
mesmas vantagens atribui dàs aos servidores
estaduais peiÔ Estatuto 'dos · Funcionórlas Pú~
blicos do Estado, julgado 'incr:mstlt~í:lo~àl ,ior
decisão definitiva. do su~rema 'Trib~~ãl Fe~
deral, em se~ão PÍenórl~ de' 20 de..J~nho de
1958, no Recurso· Extraordinórlo n. 0 29.888,
da Paraiba.
0

Art. 2. . :""':' Esta. Resolução entraró em vigor na data da sua publicação, revogadas os
disposições em_ contrórlo.
Sala das Sessões, em 4 de maio de 1965.
- Afon1o Arlno1, Presidente. - A1oylio de
Carvalho, Relator, - Ant6nlo Balblna - Ed.
mundo Lovl - Bezerra Neto - Menoze1 PI·
montei.

,,

~

,

•

•

'

: I, ,

I '

'

PROJETO DE RESOI.UÇÃO
N.0 47, DE .1965
Su1pend1 a extcução · da Lei n.0 • •'
1.077, de .10-4-1950, de Mato Grano.
Art. 1.o - ·~ susP.nsa a execução dá' l.ei
1. 077, de 10-4-1950, da Estado dé Mcito
Grosso, julgada · Inconstitucional · pelo Supre~
mo Tribunal Federal.
n.0

Ârt. 2,0 - Este : Resolução · entraró
vigor. na data de sua . publicação.

em

Sola das Comissões, em 4 de maio de 1965.
Afon1o Arlno1, Presidente. Bturra
Neto, Relator. .......; Edmundo Levl - Aloplo
de Carvalho ....;. Antll"lo · Balblno - Men11111
Plmentel.
O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Está finda o leitura do Expediente.
Sôbre a Mesa, requerimento de Informações que vai ser lido.

I

'I

l
I
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lido o seguinte:

REQUERIMENTO .
H.ó 206, DE 1965
. Requeiro, nos têrmos regimentais, seja oficiado ao Senhor, Ministro da Fazenda para
que lnfo~me o Serviço de Patrim6nlo da. União
o seguinte:·
a) se no prazo prevista no Decreto n. 0
40.051, de 1/10f1956, 'foi remetida ao exilnta Instituto · Nacional .de
Imigração e C~lonlzaçã~. tôda .a documentação rela ti \la aos .bens constantes · das óreas remanescentes da
acervo · ·da Companhia Estrada de
Ferro Soo Paui~Rio Grande e Brazil .
Land C:attle and Packlng .Co.;
b) se foi feita a alienação prevista no
referido decreto;
..c)· quais os · documentos · enviados, na
· caso ·afirmativo, e · quais os bens
alienados.
Sala das Sess5es, 11 de maio de 1965. ~

Bezerra Neto.'
· O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
.. ,O requerimento lido. não depende d~ 'deliberação .do Plenória. Seró publicado e em seguida despachcl~a pela Presidência, (Poulá.) ·.
No Expediente lido .figuram mensagens que
dão conhecimento :do' 'Congresso Nacloncil 'de.
vetos apostos . pelo Sr: Presidente da Repúbliêa às·. seguintes proposições ·legislativas:
. . - Projeto de Lei n. 0
de 1965, que
dispõe Sabre subsídios, v~nclnÍentos;
salórios e proventos, e dó outrcis prÓvidências (veto parcial); ·
- Projeto de Lei , n. 0 3 .459-B, de
1961, na CâmDra, e n. 0 . 18, de
. 19.65, na Senado, que estende aos
securitórios o , disposto nos artigos
224, 225 e 226 da Consolidação das
Leis do Trabalho ena· Lei n.0 4.178,
de 11 de dezembro de 1962 (veto
total);
- Projeto de Lei n. 0 2. 424-B, de
1964, na Câmara, e n. 0 320, no Senado, que concede Isenção de tributos para Importação de bens, e dó
outros providências (veto parcial.)

a;

A fim . de. conhecerem dêsses vetas, esta
Presidência convoca as duas Casas do . Congresso Nocional para sessões conjuntas a realizarem-se. nos dias 15 e 16 de junho pr6xiof'I10, às 2.1.30 ,horas, no Pienórlo da Câmara
dos Deputados;

I

Para as Comissões Mistas que os ·deverão
relatar designa, quanto ao primeira veto, os
Srs. Senadores:
José Leite (PSDl,
Eduardo Assmar (PTB), e
Aurélio Vianna (PSB);
Quanto. ao. segundo. veto, os Srs. Senaélares:
Walfredo Gurgel (PSD),
Eurico Rezencie IUDNl, e

li

Vasconcelos Tôrres .(PTBl;

I

I

Quanto ao·. terceiro veto, ·os Srs. ·Senadores:
Menezes Pimentel (PHDl; •
Bezerro Neto (PTBl ,e
frlneu Bomhausen :(UDNl.

(PaUlO.)

. Cont.lnua a' h~ra .do Expediente:
Tem a·, palavra , o nobre .Senador Vicente
Augusto, primeiro orador Inscrito.

O SR; VICINTI AUGUSTO:

, (U o agulnte dllcUII~.) Sr. Presidente,
desejamos. trata~,. d~ assunto que se acha especificamente · compreendido nos atribuições
do Senado Federal. Por Isso, gostaríamos de
contar com a respeltóv!!i atenção . dos conspícuos membros desta. augusto Casa, não para
a pessoa modesta, e, humilde do orador, ,mas
para a relevância da matéria suscitada, de
Indiscutível lnterêsse para as Estados que integram ,a Federação Brasileira ..
Convocados pelo Ministro da Fazenda, reuniram-se, recentemente, ~ na · Capital da· Guanabara, as Secretórios de Finanças de todas
as Estados.
Supunha-se que, nesse conclave, fôssem
enunciadas medidas em prol dos unidades
federadas, cuja situação, natadomente no
Nordeste, é sobremodo difícil e delicada. Ocorre, no entanto, que essa angustiosa expectativa amortalhou a mais desoladora decepção.

I.

I
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comprovado, consistia, iJnlca e excluslvamen·
te, em obter o apoio do certame para a re·
vogação ·da Lei n. 0 4. 299, de 23 de dezem·
bro de 1963, e conseqüente restauração do
famigerado Decreto-Lei n. 0 915, de 1.0 de
dezembro de 1938.
Não obstante colhidos de SL!rprêsa, .os Se·
cretórlos de Fazenda dos Estados, na sua quase totalidade, ofereceram pronta e decidida
resistência à descabida pretensão que lhes fel
apresentada. Outra, allós, não poderio ser a
atitude deis representantes dos Estados, num
Impulsa Instintivo de defesa natural.
Como é do conhecimento dos membros des·
ta colendo Cosa, o famoso Decreto~Lei n. 0
915 estabelece, no seu art. 1.0 , que o im·
pôsto sôbre vendas e consignações é devido
no lugar em que. se efetuar a operação. Mas,
no parágrafo único dêsse dispositivo,· prescre·
ve que "para os efeitos fiscais, considera·
se lugar em ·que se efetua a operação (venda
ou consignação) o em que tem sede o esta·
beleclmento vendedor ou . consignante, seja
motriz, filial, sucursal, agência ou representante, com depósito, o seu cargo,. das mer·
cederias vendidas ou consignadas, salvo quan·
do se tratar de Vllnda efetuada di retamente
pelo próprio· fabricante ou produtor, casa em
que o lugar da operação seró aquêle onde
foi fabricada ou produzida a mercadoria";
O Decreto-Lei n. 0 1.061, de 20 de janeiro
de 1939, deu nova redação ao parágrafo úni·
co da ·art. 1.0 do mencionado Decreta-Lei n.o
915, acrescentando-lhe o seguinte adendo:
"Nos casos em que houver simples depósito de mercadorias a serem negocia·
das por estabelecimentos situados em
território de Estado diferente, o lugar da
operação é aquêle em que estiver situado
o depósito onde se encontra a merca·
dorla."
Essa retlflcação, sem grande alcance,
aliós, não modificou a norma lnstltulda
em prol dos Estados ricos, fabricantes das
mercadorias.

Diante dessa situação clamorosamente lnjusta, de flagrante desigualdade, em que os
Estados ricos se tornavam cada vez mais ricos
à custa dos Estados cada vez mais pobres,
adveio a Lei n. 0 4. 299, de 23 de dezembro
de 1963, resultante de projeto de Iniciativa
do Deputado João Mendes e substitutivo da
então representante baiano Waldir· Pires.
De ocôrdo com êsse diploma legal, aluaimente em vigor, considera-se lugar do operação oquêle onde se encontrar o mercadoria
por ocasião da vendo ou consignação. Quando
o objeto do contrato fôr produto agrlcolo, pe·
cuório ou extrativo, sôbre o operação de venda ou consignação, poro foro do Estado, incl·
diró o tributação do Estado em que foi
produzida a coisa· vendida ou consignado.
Pretende-se, agora, sob o irrisório pretexto
de corrigir falhos da legislação vigente, a
adoção de providência que, na ve.rdade, Importa no restabelecimento de ominosa privl·
léglo em favor de Estados ricos e poderosas.
Os mais Importantes órgãos da Imprensa do
Pois noticiaram o resultado da reunião de Secretórios de Finanças dos Estados, cuja delibe·
ração desassombrada e clltiva rejeitou, . por
dezenove votos contra três, o proposta formu·
Ioda pelo Ministério da Fazendo.
Divulgaram, ainda, os periódicos a que nos
referimos, que a decisão de reforma pleiteada
pelo Govêrno Federal é irreverslvel, acentuando, a propósito, o "Jornal do Brasil", de 25
de abril último:
"A decisão da maioria dos Secretários
de Finanças de não aceitarem a refor·
mulação do lmpôsto de vendas e consignoções - que represento em média
80% da receito tributária · dos Estados
- , proposta pelo· Ministro Otávio Gou·
veia de Bulhões, deverá motivar sérios
obstáculos ao Govêrno, que já tem
pronto um anteprojeto de emenda constitucional para .ser enviada ao Congresso, propondo grandes alterações no sis·
tema tributário ~:~acional, com vistas à
sua racionalização c melhor distribuição
.dos riquezas."
'

;
I
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"O Globo", de 23 de abril próximo passodo, divulgou, em linhos gerais, o aludido proPois não.
jeto de emenda constitucional, objetlvando a ·
O Sr. Eurico Rezende:
revisão total dos impostos atualmente cobrados no Pais; consoante entrevista. prestado
Ex. 0 , em matéria de defeso dos lntepelo Sr. Gerson Augusto da Silva, represenrêsses dos Estados e em obséquio de uma das
tante do Ministério da Fazenda no reunião
caracterfstlcas fundamentais do Senado dos Secretórios de Finanças dos Estados, cujo
a tôrre de ressondncla da FederCição - , estó
teor estó assim expresso:
pronunciando um dos mais .lmporta"ntes dis·
"1) redistribuir as competências trlbucursos desta Legislatura. Lembro~me· de que,
tórlas entre a União, os Estados e Munlem 1962; sendo Ministro da ·Fazenda o sou~
cfplas, levando em conta. a compatibilidoso e eminente Professor San· Thlogo Dantes,
dade de cada um dos Impostos, como
o Govêrno Federal convocou umCI reunião de
Instrumento de politica econômlca, com
Secretórios de Estada, na qual foram ofereci~
as condições de governos de âmbito nados vódos atrativos· às nossos unidades· fecional, regional e local;
deradas, Inclusive, até mesmo, empréstimos
compensatórios de orçamentos. Reunião cheia
21 estabelecer um mecanismo de assisde
esperanças na sua etapa Inaugural, multo
tência financeira aos Estados e Municíentusiasmo
· no desenvolvimento dos seus trci;
pios com a finalidade de compensar-lhes
bolhas
e
de
encerramento festivo, com o sopelas eventuais perdas de fontes atuals
lene
compromisso
de o Govêrno Federal inte·
de renda, assim como de complementar
riorlzor o Brasil com recursos financeiros. Mas
o financiamento de seus programas de
os
meses subseqüentes tiveram a vocação malinvestimentos, especialmente em relação
dita
de demonstrar, mais uma vez ~ como
às regiões menos desenvolvidas do País."
se outros tantos não bastassem - , que aquilo
O "Jornal do Brasil", na edição de 23 de
era, apenas, a palha· das palavras ·e não o
abril de 1965, também consigna, em tôrno
grão dos fatos. Os Estados não lucraram nada,
do palpitante tema:
absolutamente nada, com aquêle conclave.
"A criação de um Funda no valor de
Agora, velo esta reunião, poro reafirmar o
propósito do reunião anterior. - O propósito
20% da arrecadação. dos Impostos de
de dar? - não; a propósito de tirar. E devo
consumo e de renda - recolhidos pela
dizer
o V. Ex. 0 que se o Gavêrno remeter
União - , que representa cêrca de Cr$
qualquer mensagem visando a alterar o sistema
600 bilhões no atual exercício fiscal,
do impâsto de vendas e consignações,. concomo Instrumento compensatório para as
sagrado pela Lei de 1963, objeto do' discurso
perdas dos Estados com a racionalização
de V. Ex. 0 , estoró sujeito a sofrer fragoroso
da cobrança do impâsto de vendas e
derrota no Congresso Nacional, porque . o Deconsignações, deveró ser pedida ao Con- creto da Ditadura, que serviu para enrlque- ·
gresso, pelo Govêrno, através de emenda
cer os Estados de Sõo Paulo e da Guanabara,
constitucional."
foi, com muito custo, revogado, e, em seu
lugar, surgiu esta Lei - não digo lei de faNão hó dúvida, como se vê, de que estó
vor - mos lei que repôs o sistema nos seus
sendo .elaborada a pretendida emenda constêrmos adequados. Se o lmpôsto é de vendas,
titucional, cujo objetlvo, evidente e indlsslàbvlamente,
a taxação teró que se verificar
mulóvel, visa a Impor aos Estados uma situano
local
da
operação
mercantil. Isso, sôbre
ção constrangedora, dlffcil e humilhante,
ser jurídico, é até gramatical. Então, houve
Apertam-se os tentóculos dessa pressão,
projeto, parece-me, apresentado pelo Depuantes disfarçada, porém, agora, ostensiva.
tado João Mendes. Pois bem, as Bancados de
São Paulo e da Guo~abora obstrui ram, por
O Sr. Eurico Ro:.:ondo:
0
todos. os meios, a sua tramitação, e, por vóPermite V. Ex. um aparte?
"·
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- 314rios anos, perlongou .as Comissões .e os arqui·
vos da Câmara dos Deputados. Aqui no Se·
nado não demorou muito porque é uma Caso
mais contendido e, por 'Isso- mesmo,· de. maior
compreensão. (Muito bem!) Realizada essa can·
quisto d~s . Estados, que é a restauração . da
verdade fiscal, 'hoje tão falada, o Sr. Minis·
tro do F~zenda, procurou fazer uma reunião
para, . nes~ reunião, contralxmilecir ci revogação dessa li!l. ''o discurso âe V. Ex, a é, de uma
lmportânclci fundamental. Se. a mensagem
vier, nós; que representamos Estados de me·
nor dh;,aniismo ei:onômié:o, vamos congregar·
nos . nas d~os Casas do CongresSo e .derrotar
êss~ giJtcinisino _· lnsupgrtóvel_·' da Guanabara
e de Séio' Paulo; ,glutonismci que· se explica na
irresponsabilidade impatriótlca de obstruir a
tramitação do . pr~jeto de lei redentor. De
modo que, no lnstante.'em que v; ·Eic.0 _ de·
nuncla à Nação _uma col1spirai;ão contra' os
lnterêsses orçarruintários dos Estados, prlncl·
palmente' dos pequenos Estados, ou melhor
cfizendo, .contra todos os Estados menos_ Guo·
nabara e' Sã~ Paulo, é bom que assumci'mos o
compromisso .de honra'. de .derrotar a mensagem governamental,-se
ela para aqui
vier.
.
.
.
'

'

'

O SR. VICENTE AUGUSTO:
sOmos muito gratos à valiosa contribulçéio
do nobr~,. Senador. Eurico Rezende, convindo
ressaltar q'ue o. projeto 'de Iniciativa do l)epu·
todo João Mendes éanseqüente substitutivo
do então representante bCiano Wald.ir Pires
resultou também . de jurisprudência do ·supre·
mo Tribunal Federal,. através 'cie .vários jul·
gan;~ntos par, êie ,profe.~idos.
'
' . ·

e

· ·CRtrtomondo o leitura.)

No
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.

I

,

',

"Jornal do Brasil",. de 4 'do corrente
mês, o come~tarista politico Pédro ,Gomes~ em
sua apreciada seçãa - "Informe JB'' - , divulga·, sob o significativo :titulo - ~'Revolu·
ção vai .aos Estados": ·.
'

'

.

'

· "Dentro de uma semana, o Govêrno en·
vlará ao Congresso um projeto de emenda constitucional (nova distribuição de
rendas), destinado a resolver o problema
criado pelos Estados com o ·impôsto de
vendas e consignações, cuja incidência
de forma cumulativo e descontrolada

tem contribuído para agravar os custos
das mercadorias, principalmente no se·
tor .industrial, com Isso reduzindo a ca·
pacidade . de compra da mercado e cm·
pilando a faixa do recesso antilnflaclo·
nório na produção.
Num''prlmeiro tempo, o Govêrno proc~·
rou afastar ·o obstcículo de forma suasó·
ria, propondo na reunião recente 'dos
Secretórios ·de Fazenda ·que se estabele·
· . cessem nova disciplina e certas reduções
., .no tributo estadual. Mas houve reslstên·
. . cios,· apesar das garantias governamen·
tais de -que compensaria as .perdas acaso
.sofridas pelo erário dos Estados; Foi pre·
ciso, por isso, partir para critérios mais
revolucionários e daí .a emenda
·..· cons·
titucional..que buscará passar par. cima
. daquelas resistências, sem prejuízo para
a economia regional. A .idéia é fazer ln·
cidir.. O impôsto de vendas e consigna·
çães sôbre o valor agregado da merca·
daria, descontando-se a parcela jó paga
em c~da operoÇiio, · no p;ocesso ·de trans·
- ferêncla do produtor ao consumido~,·. seja
. dentro · do mesmo · Estadó, seja de . um
Estado paro outro." .
.
, .
'

'

O Senado Federal, que é a Casa dos. Esta·
crôs, deve ficar de sobreaviso para o exame e
decisão ··da'· rélevante 'matéria cuja .· remessa
ao CongressO Naciona I está sendo amplamen·
te anunciada.

· ÔSr. Eu~lco Ílea:endo:
Permite.
V. Ex. a um
.
....aparte?.'

'

'

'

'

O SR. ·VICENTE AUGUSTO:
Com muito prazer~
''

O Sr. Eurico Rtra:ende:

Realmente, hó um Inconveniente na slste·
mática do. impôsto de vendas 'e consignações
nos Estados,· porque.hó diversificação de,all·
quotas. Num Estado, ·o impôsto, por elCem·
pio, é cobrado em dois por cento, no outro,
três por cento, noutro em~ quatro, cinco .por
cento. Isso contraria, reolm'ente, o interêsse
nacional, mas acontece qÜ~. a União sempre
desenvolveu uma ação predatória contra os
Estados. Quando a União: cumentc o salário·
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fôrço na sua carga tributária. Quando a
União aumenta 'os vencimentos d~ seu funcioncilismo ....:.. e ló se foi o. tem~ em que
êsse aumento era de dez, .vinte por cento;
hoje, via·. de •regra, é de cem.· por cento . - os
Estados ·são 'obrigados a aumentar também
v~ncimento de .seus funcionórios. Então, coma
o impôsto de vendas e consignações ,é a bÔse
principal - representa, .via de 'regra, setcint~
por cento disse Orçame~to ·dos..· Estadas · -·-··
os Estados são · obrigados a aumentar, ·tom·
bém, as rubricas de seu impôsto de .vendas
e consignações. De. modo que, realmerite, é
uma inconvenilncia, ' é um· embaraço para o
interlsse ·nacional, mas. essa ·rnconvenilnelo
praticada pelo Estado decorreu das' pressões
fiscais relativas . a . aumento de vencimentos
sem se. falar, no. emissão... de. papel-moeda. De
modo. que .cabe ao Govêrno estudar: um. modo
de estabelecer o nivelamento no valor do impô_sto . de venda~ .e consignações, :m~s d~PoiS
de um estudo; inclusive de caróter compensatório, para que não se instit~o unia .Politlca
de colapso, unia política de. deli~qüência contra os interêsses orçamentÓrios dos Estados.
De modo que, mais uma vez, louvo a atitude
de V. Ex.0 , a qual é um brado de" alérta confôrça ··que. estó ·cil·cundantra êsse tornada
do a•·economia de nossos Estados, exceta São
Paulo· e· Guanabara;

o

de ·

.

.

,'

O SR. VICENTE

·',.

'·

',

AUGU.~~O:

. . A intervenção do nobre Senador. Eurico Rezende focaliza, com efeito,, um. dos .aspectos
mais Importantes d~ questSo. · Se o Gavêrno
Fede~al, vez par outr~, adota medidas -·- ara
aumentando a salória-mínimcii ora aumentando os · vencimentos . de seus serVidores; · ora
aumentando impostos de renda e de consumo
- não nisto aos Çstados senão a soluçjia de,
també~, · através do imp6sto 'de vendas e
consignações - a maior fonte de renda de
que dispõem - , .Procurar meios para atender
aos seus ·reclamos 'mais prementes."'
I

'·''

•

''"

I

'

,

(Retomando a leitura.)
Podemos dizer, sem exogêro, que, dentro
de suas atribuições especificas, o Senado vai
deliberar sôbre questão de vital interêsse paro
os Estados.

~tes, atualmente, têm como fonte de renda, ·quase exclusiva, constitui da de nada
menos de 80% da arrecadação, o lmpôsto
de vendas e consignações.

Retiró~lo de sua competência importa, sem
dúvida alguma, em deixar. os . Estados sem
recursos bastantes para- ci satisfação de ~-uas
prementes e primordiais necessidades.

I

l

Não merece . confiança, em .·absoluta, o
aceno que ara se lhes faz · com a promessa
de participação de 20% nos impostos de con:. :
sumo e de renda.
.Já temos •o exemplo, par demais. ilustratlvo,
de, que .a, União ,não paga, em. tempo, aos
Municípios, coma lhe ,Impõe a Constituição,
os 10% do lmpósto de consumo. e .os 15%
do impôsto de r~nda.
'SObernos, sim, que foram incluídas, no Plano' ·de Contençãb de Despesas, as dotações
destinadas ' oa pagamento dessas · cotas, previstas nos parágrafos 4. 0 e 5'. 0 da cirt. 15 do
Carta Magna.
·
· "

I

I
I

j.

I.

p

:

I

I
I

Convém .seja · ressaltado, pc;r igual;.· que a
Emenda. Constitucional 0 10, 'de 9 de nazembro de 1964, transfe~iu; d.os 'Municípios
para a União, a competência para decretar .o
lmpôsto sôbre · Propriedade · Territorial Rural,
determincindo que o produto .da · Órrécadação ·
seró entregue, na. forma do lei, pela União
aos Municípios 'ande estejam localizados .os
imóveis sôb~e os quais incida a t;ibutação.

n.

I

Jó em vigor há mais de ·cinco, meses o Estatuto·•da Terra, constante do Lei n.0 4. 504,
de 30 de novembro: de 1964, não se ·procedeu, até agora,"à regulamentação da lmpôsto ·
Territorial ··Rural,· cujas normas integram o
Titula' III - Da Política de Desenvolvimento
RuraVCopitulo I - Da Tributação do Terra.
.Mas, Sr, Presidente, não nos preocupa, apenas, ci .a~pe~to adminlstrótivo ou · burcicrótlco
do problema, determinante dos embaraços e
delongas peculia~es aos processos de paga,
menta dos compromissos e. obrigações por que
é responsóvel o Tesouro Nacional.
Conhecemos, nesse . tocante, a via crucla
palmilhada por quantos são compelidos a empreender tentativas para receber o que lhes

,.

,,

: !,:
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é devido pelo Govêrno Federal, ainda mesmo quando a êste caiba, tão-sàmente, entre·
gar a entidades de direito público a partici·
poção na arrecadação de ,impostos a que fa·
zem jus por imperativo constitucional.

O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex.a permite .um aparte?-

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Com muito prazer.

O Sr. Eurico Rezende:
Para caracterizar a tese de V, Ex. a em
tôrno da tradicional mora do Govêrno Federal
no atendimento dos compromissos com tercei·
ros, temos um caso bem palpóvel: sabemos
que a figura do empréstimo compulsória surgiu há três anos. A Lei ou o Regulamento,
não me ocorre qual o texto, determina . que,
mensalmente, a repartição arrecadadora en·
tregará ao emprestador ---:- nesse caso o contribuinte - a cautela respectiva da quantia .
emprestada, sempre que atingir mil cruzeiros.
Isso há três anos .. Pois bem: o Gavêrno não
paga ·juros, não corrige monetàriomente e não
entrega as cautelas. Lembro-me, perfeitamente, de que es~as cautelas deveriam ser titulos negociáveis. Muita gente desejou pagar
o percentual do impôsto, pais a lei a permitia, com· as cautelas do empréstimo compu!·
sório. Que fêz o Govêrno? Institui do o empréstimo há· três anos, o prazo se esvaiu, se
não me engano, a 31 de dezembro do ano
passado e as cautelas não foram entregues. Eu,
pelo menos, não as recebi. Não tenho, portanto, prova alguma de que emprestei dinheiro ao
Govêrno; não pude usar a cautela no pagamento de impôsto, não recebi juros e não tenho notícia de que elas serão entregues. Dizia-se
que o Govêrno passado era desorganizado,
não cumpria seus deveres, era ·1nadimplente.
Festivamente comemorou-se o primeiro aniversário da revolução, as cautelas não foram
entregues, os juros não foram pagos, nada foi
feito e jó começamos· com outro empréstimo,
sem que o Govêrno cumprisse o elementar de-,
ver de nos dar um comprovante do dinheiro
que, de nós, recebeu para a salvação dêste
Pais.

O SR. VICENTE AUGUSTO:
A reclamação formulada por V. Ex.a, Senador Eurico Rezende, é a mesma feita por
todos quantos foram obrigados a contribuir
para o empréstimo compulsório porque, além
de não receber sequer o talão correspondente
à quantia paga, a importóncia do empréstimo
a indo figura na declaração de renda como
rendimento, sôbre a qual é cobrada unia taxa,
para efeito do impôsto.
Prosseguindo, Sr. Presidente:

!Lendo.)
Cingem-se, todavia, Sr. Presidente, ao aspecto politico, a apreensão e o receio que nos
provam o espi rito.
O receio e a apreensão, ora manifestados,
não são apenas nossos. Sentem'nos, também,
conceituados órgãos da imprensa nacional.
Invocaremos, a respeita, neste instante, a
opinião esposada por dais jornais cariocas,
cuja atitude se nos afigura insuspeita em
face dos simpatias que ambOs expe.ndem pelo
Govêrno da República.
"O Jornal.", órgão dos Diários Associados,
após destacar, em sua edição de 25 de abril
pretérito, sob o título- "lmpôsto.e,Poi!tica"
- , que uma delicada questão financeira, in·
fluenciada par aspectos politicas indlscutiveis,
turva a reunião dos Secretários de Fazenda
dos Estados, pondera:
"Pretende o · Gavêrno Federal, na reformulação tributária a que aludiu o Presidente da República · no discurso inaugural da conclave, que as Estados abram
mão ·de lmpôsta de vendas e consignações, hoje a sua principal fonte de arrecadação, em troca de 20% da impôsto
de renda e de consuma, que lhes daria
a União.
O que o Govêrno Federal promete aos
Estados repre~enta malar valor do que
o impôsto de vendas e consignações. As
suas receitas subiriam. Mas ficariam êles
sob inteira sujeição da .União, cuja tradição é a pior possi vel no que diz res·
peito a entregar a outrem o que não lhe
pertence, mais arrecada. E que tremenda
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Passariam as Governos Estaduais a viver
em súplica constante aos Ministros da
Fazenda e Presidente da República, que
só liberariam as cotas para os 'governos
obedientes. Qualquer rebeldia Importaria
no· corte do dinheiro. • . A União, que
não cumpre os compromissos de entregar
aos Estados parte de sua . arrecadação,
mesmo aquêles .Impostos pela Constitui~
ção, como· é o caso dos 3% paro a
Amaz6nla, entra na discussão de moral
baixa .. Amanhã, na hora da apertúra; o
. mais fácil seria suprimir o. entrega de
cotas estaduais. E os Governadores Pcls·
sarJam a residir nas ante·sa las das Mi~
nistros ·da Fazenda."
Outro não é o-ponto de vista do "Jornal do
Brasil", também em editorial de 25 de abril
recém-findo, sob a epigrafe - "União e Estados". Depois de ressaltar que a União pre·
tende que se cobre o lmp6sto ·de vendas e
consignações ·uma só vez, no Estado produtor,
assinala o respeitável matutino, de tradições
gloriosas:

vo, a Federação e a República". E, no ort. 217,
quando fixa regras para o processo de emenda
constitucional, determina, no parágrafo 6. 0 ,
que "não serão admitidos como objeto de
deliberação projetas tendentes a abolir a Fe·
deraçãa ou a República".
Verlfl.ca-se, na entanto,. que, através. de
medidas oblíquas, os dirigentes de nossa Pais
estão' desfigurando _a Federação .Brasileira.
Vez par .outra, o Gavêrno Federal promove
descabidas ·incursões. nos Estadas, cerceando·
lhes a autonomia.
Aproxima-se, ao que tudo Indica, instante
decisivo para a manifestação desta ca·sa · se!!·
bre os destinos das Instituições que· nos regem.
Anima-nos a confianÇa, Sr .. Presidente, d~
que o Senado Federal; fiel à sua ·tradição de
serenidade, de equllfbrlo, de bom. senso e de
clarividência, haverá de encontrar, no mo·
menta histórico que ora se nos descortina,
uma solução equánlme e jusia, capaz de aten·
der . aos reais lnterêsses e aos lndeclinóvels
recl_amos dos Estados, . em face dos pruridos
renov~dares que se anunciam, numa' lnequl·
vaca ameaça à estrutura da_ Federação.
O Sr. Eurico Re:rende:
Permite V. Ex.0 · ainda um aparte?

"A centralização cada vez maior do
poder de taxar e a conseqüente concen·
tração de recursos nas mãos da · União ·
O SR. VICENTE AUGUSTO:
apresenta
vantagens e desvantagens
Com multo prazer.
Igualmente sérios. Autor e executor de
planos globais de desenvolvimento, pode
O Sr. Eurico Re:re•cle:
a União dispor dos recursos· arrecadados
O federativo discurso de V. Ex. 0 justifica
com maior eficiência, avocondo·os para
e enaltece, sem dúvida alguma, a lnterlnlda·
aquêles setores mais vitais da economia.
de da presença de V. Ex. 0 nesta Cosa, e torDe outro lado, porém, confere à União
na efetiva a nossa· admiração pelo compor·
um tal poder sc!lbre os Estados que vai
tamento parlamentar, tão cercado de vlgillln·
transformando a Federação em coisa do
ela
e de propósitos de defesa dos lnterêsses'
passado. A figura do Governador de pi·
dos
Estados. E, já que se ·vai realizando, em
res na mão já se vai firmando como tra·
nass~
espírito, a certeza de que o Gavêrno "
diclonal e característica."
remeterá essa mensagem de reforma cons·
Não se fazem necessórlos argumentas ou· tltuclonal, ruinosa aos lnterêsses dos Estados,
tros para ar'rimo de nossa tese. Bastam, por
nós, que representamos os pequenos grandes
si sós, os aduzldos, de modo lrrespondivel, por
Estados no Congresso Nocional, desde )6 nos
arautos tão Insuspeitos do Imprensa de nos·
devemos mobilizar, em primeiro lugar, num
so Pais, cujos lnatacávels conceitos constituem
movimento de persuasão, de bons oficias, junmero reflexo da opinião pública nacional.
to ao Sr. Presidente da República, para que
Sr. Presidente, o Constituição Federal, no
S. Ex. 0 não remeto essa mensagem; em se·
0
seu ort. 1. , estabelece que "os Estados Unidos
gundo lugar, se o hipótese maldita se con·
firmar, unir nossos esforços, nosso entusiasmo
do Brasil mantêm, sob o regime rep~esentatl·
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nome dos lnterêsses de São Paulo e da Gua·
nabara, se sacrifique a .economia das Estados.

O Sr. Daniel. Krleger:
V. Ex.a permite um aparte?

O SR. VICENTE AUGUSTO:
O SR. VICENTE AUGUSTO:
Com multo prazer.
Muito nos sensibilizam as generosas pala·
O Sr. ' Daniel Krieger:
vras do nobre Senador Eurico · · Rezende. E,
A dúvida de. V. Ex. a, no que tange aa pa·
como S. Ex.a, também acreditamos no espi·
rito clarividente do Sr. Presidente da Repú· g~mento, . ti justlfi~ada, porque, indiscutlvel·
merite, tem havido demora· no pagamento aos
blica que, em boa hora, haverá' de meditar,
não enviando ao Congresso Nacional o pro· Municlpios. Mas, sabe V. Ex. 0 que Únp6sto
jeto que lhe sugerem alguns de seus Minls· · de vendas e consignaÇões e o mais antleco·
tros.
nOmico e precisa ser disciplinado porque hó
Estádos que 'estão exorbitando.. O Govêrno Fe·
. O Sr. Daniel Krleger:
dera I, dando·· uma compensação, procede cor·
Permite V.. Ex.a ~m aparte? IA11entlmento
retam'ente, pr~curando · proporcionar aos Eselo oroclor.) Quero adiantar a V. Ex. 0 que, tados exatamente uma autonomia financeira,
com relação ' ao imp6sto de vendas' e conslg· que. não. têm atualmenÍe. Não existe um só
nações, . o Govêrno nãõ pretende extinguir a
Estado da :Federação, 'excetuando·se talvez
fonte de renda dos Estados. O que pretende São · Paulo, que ·, pos5o viver sem ·auxilio dó
é disciplinar, parque não e passivei 'que au~ Govêrno Federal.
mentem sem limites· e estabeleçam taxas. E
O SR. VICENTE AUGUSTO:
dará compensação aos Estados. com .outros
fundos, como o fundo dos · impostos de con·
Nobre Senador, é . precisamente par Isso,
sunÍÔ e de renda. A mensagem do Presidente por isso, parque .as rendas são .drenadas . para
será· fraricamenh! ·favorável aos ·Estados. ·
os cofres do Tesouro Nacional, que os .Es·
todos vivem quase, que exclusivamente do lm·
O SR. VICENTE AUGUSTO:
'
.
p6sto s6bre vendas e consignações,. o ,qual,
Em relação ao .. aparte do nobre L.i der do
aliás, representa 80% das suas rendas.
Gavêrno, temos a., esclarecer que não dissemos,
aqui, que o projeto' visava à extinção 'elo '1m·
· O Sr.· Daniel Krleger:
põsto sõbre vendas e consignações." Ressalta·
V. Ex.a tem t6da. ra.zão. Na discrimina·
mos que, consoante o ponto de .vista do Mi· çSo de rendas, a Constituição de .1.946 foi
nistr.o da Fazenda, se pretende dar, aos, Esta· madrasta para ,CÇim .os.. Estados. e. generosa pa·
dos uma compensação ,de 20% sôbre os.lm·
ra com as Munlciplos e a União. Depois, uma
postos de consumo . e de . renda ... Mas ressai·
nova reforma, .ainda tirou dos Estadas. paro
tomos o . exemplo .ilustrativo referente . aos
dar aos Municl pios, os quais, Infelizmente, não
Munlclplos brasileiros: 'a . Pasto ·da Fazenda
aplicam com a devida carreção. êsses .dlnhei·
não paga, na devida oportunidade, as cotas
ros. ~ necessário, portanto, que a União dê
devidas às Comunas nacionais, em decorrência
aos Estados e óos Munlclpios, mos exigindo
de _Imperativo constitucional ..
dêstes uma prestação de contas correta.
O nosso 'receio, Sr. ;Presidente, Srs. Sena·
O SR. VICENTE AUGUSTO:
dores, é de. que ocorra, em relação aos Esta·
dos, o que vem acontecendo com os Munfcf.
Pelo 'fato de não haver uma aplicação ade·
pios brasileiros. E, com maior razão, em queda. dos. recursos conferidos· aos Munlciplos,
relação aos Estados, porque êstes ficarão na
não se justifica que os Estados venham a ser
depend~ncla do Govt\rno Federal, mormente
também prejudicados.
sob o aspecto poli tlco; os Estados pobres, sem
O Sr. Daniel Krlogor:
recursos, vivendo à mingua, dependerão, única
e excluslvomente, da boa vontade do Presl·
Todos estamos de acOrdo. Apenas penso
dente da República c de seu Ministro.
que V. Ex. a não preciso ter apreensões. Se
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- 319o Govllrno pretende disciplinar, em beneficio
da economia de todo o País, o ImpOsto de
vendas e consignações e dar um substituto a
t!sse desfalque, é ocasião para nos 'regozijarmos. Como quem vai fazer a modificação ol
o Congresso, poderemos aproveitar a ' oportunidade. poro dor aos Estados renda poro que
êles possam ter uma verdadeiro autonomia
que, atualmente, não tllm.

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Como tivemos oportunidade de ressaltar,
através de 'nossos palavras, o receio e o apre~
.ensõo não são apenas nossos. ~sse receio· e
essà apreensão são, também, .refletidos na imprensa nocional, cuja opinião trouxemos aqui;
e são exemplos dela "O Jornal" e "Jornal do
Brasil".

O Sr. Joaaphat Marinho:
•

, •

,

.

, I

,

,

,

Permite V, Ex. 0 um aparte?

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Pois não.

O Sr., Joaaphat Marinho:

O propósito em si, da reformo tributário .ou
da redistribuição de rendas no quadro da· Federação, não é · condenável. O próprio Congresso :vinho lutando ·pelo mcidlficoção. : No
Senado, mesmo, transitou um projeto de ; ••
formo à Constituição que assegurava o;~os Estados participação no produto do, arrecadação
do lmp6sto .de rendo e do imp6sto de consumo, Mos, na. verdade, o de que se .cogito, no
momento, é de solução diversa. ~. mais, de
um processo de crescimento do centralização
do que do redistribuição de rendas. Se prevalecer o critério no I Reunião de Secretários .advogado peol Govêrrio, realmente os · Estados
perderão, através do modificação de distribuição de rendas, parcela' ponderável de ·suo autonomia· politico e administrativa', E, enfim,
a redistribuição de rendas,' como ainda há
pouco salientou o nobre Senador Daniel Krieger, é conveniente, 'mos parece que o solução
proposto pelo Govêrno, não,
Essa proposta
ofende o mecanismo do Federação. ~ de acreditar-se que o Ministro da Fazenda, homem
compreensivo faço-lhe justiço - , .. na 11
Reunião, já cl'lunciodo, modifique o entendi-

menta, poro encontrar o fórmula que sirva, no
correção de desvios do ordem econômica e fi·
nancelra do Pais e, ao mesmo tempo, preservando a autonomia constitucional dos Estados.

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Gratfssimo o V. Ex. 0

O àporte do nobre Senador Josaphat Marinho, Sr, Presidente, colocou o questão nos
seus devidos têrmos. Estamos nos referindo
ao propósito .. do. Govêrno, . · manifestado no
reunião. de Secretórios de F«;~zendo dos Estados,
realizada nos últimos 'dias de . abril, na. capital do Estado da Guanabara.
·
·Não somós contra o novo discrimi,noção· de
rendas. Entendemos, sim, que o .projeto o ser
enviado ao Congresso.Noi::lonol, consoante ·as
informações do Imprenso, não atenderá, em
absoluto, as legitimes reivlndiéações · dos Estados, Por isso é, que . nos insurgimos,. aqui,
contra .o propalada modificação, porque, se
concretizado através de emenda constitucional, Iró subtrair aos Est.odos a suo. maior fonte de renda.
'.

O Sr. ' Daniel
. Krleger:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

' O SR. VICENTE .AUGUSTOi
. Com multo prazer ..

O Sr. Donlel Krlegcr:
Isto' pode constituir uma hipótese porque
não há mensagem do' Presidente nesse sentido:
Posso afirmar o V.. Ex. 0 que ·tõdos. os ·palestras que· mantive, a êsse respeito, mostrou-se ,
o Govt!rno preocupado em fortalecer a recel- ·
ta dos Estados, naturalmente disciplinando-o: ..
não é passivei deixar ao arbítrio .dos governos
dos Estados, .sem limites, os Impostos de vendas· e consignações, porque êles já .são altos
e constantemente acrescidos, através de subterfúgios, de taxas adicionais, com grave prejuizo para todo o Pais. O Govêrno, que sobe
que os Estados foram prejudicados no distribuição de rendas pela Constituição de 1946,
preciso, poro que existo verdadeiramente Federação com autonomia, compensar os Estados. E V. Ex. 0 pode ficar certo de que êsse é
o pensamento do Govêrno.

'I
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320O SR. VICENTE AUGUSTO:
Gratlsslmo oo aparte ele V. Ex. 0 • Faço votos para que o suo expectativa venho a atender aos nossos Interesses. Mos, nobre Senador Daniel Krleger, trazemos aqui infor·
moções divulgadas por Importantes órgãos da
Imprensa.

O Sr. Daniel Krleger:
O discurso de V. Ex. 0 é multo útil, V. Ex. 0
faz uma ·advertência, V. Ex. 0 uso dados que
podem não ser os definitivos ou reais, mas
são apresentados. V. Ex. 0 ·então j,ó estó demonstrando que não se deve .concretizar êsse
propósito, ruinoso aos lnterêsses dos Esta·
dos. O dl~curso de V. Ex.0 é profundamente
útil e cheio de· bom senso; apenas, senti-me
no dever de trazer alguns elementos, po'rque
desejei esclarecer o pensamento do Govêrno.

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Mais uma vez, ·agradeço a V. Ex. 0 e decloro que nosso Intuito fcil justamente êsse:
trazer ao Senado do Repúblico um brado de
alerta em face das noticias divulgadas.
O que nós queremos, o que nós reivindicamos, o que nós ·exigimos, Sr. Presidente, por
dever lnalienóvel Inerente ao mandata que
nas foi outorgado, é a sobrevivência flnan·
celra e politica dos Estados, jó ·tão combali·
dos, em nossa Repúblico, em decorrência de
fatôres múltiplos, notoriamente conhecidos.

!Multo llemf Multo bemf Palmaa.)
O SR. PRESIDENTE !Raul Glubertll:
Tem a palavra o Sr. Senador Eurico Rezende.

O SR. EURICO REZENDE:

situação. Tonto assim que, por Iniciativa do
nobre Senador José Ermlrlo, constituiu uma
Comissão especial paro estudar, em todos os
seus ângulos e em todos os seus aspectos, hoje
tremendamente deflcitórlos, a nosso indústria
Esta Comissão estó mesmo de
açucareira.
passagens adquiridas, ou melhor, doadas, e
molas prontas paro uma visito ao centro de
maior sensibilidade da Indústria açucareiro,
que é o Estado de Pernambuco...
O Govêrno Federal, Sr. Presidente, tem felto apelos freqüentes, .desde a Administração
pasSada, para que se organizem cooperativas
em todo o Brasil. ·E nesses apelos o Govêrno
Federal promete favorecer a Implantação de
usinas. de açúcar.
Dentro dessa rogativo, o Govêrno do Espirita Santo e os suas representações na Câmara e no Senado Federal resolveram adotar
as medidos iniciais, abjetlvando a criação ·de
uma usina de açúcar no portentoso Municlplo
de Colatina, o maior Município cafeeiro do
mundo, cujo produção representa no meu Es·
todo - que é o Estado do Présldente · eventual desta sessão, e esta circunstância, par
feliz coincidência, faça questão de salientar
sentimentalmente - , cuja produção, dizia. eu,
representa mais de um têrço do orçamento
público do Espl rito Santo.
Aquelas medidas, assim estimuladas pelo
Govêrno Federal, foram utilizadas na organização de uma cooperativa, ·de vez que, de
acôrdo com a politica açucareira do Govêrno
Federal, as quotas para as usinas só podem
ser obtidas mediante a prévia organização da
cooperativa respectivo, Isto é, correspondente.

No esquemotlzação de nossos carenc1as
e dos nossos .necessidades, nesse setor fundamental da economia nacional, estó a produção do açúcar.

O Govêrno do Espi rito Santo e as suas representações mantiveram cantata com a Inicio·
tlva particular .em Colatina, com os órgãos da
administração direta e, também, com os 'órgãos da oçõo delegada do Govêrno Federal,
dentre os quais uma entidade correlata do
Instituto Brasileiro do Café, quol seja, o
Grupo de Erradicação dos Cafeeiros Antleconômlcos - GERCA - não me fixei bem no
tradução da sigla, mos esta é GERCA.

Allós, o próprio Senado Federal tem-se
mostrado senslvel e apreensivo diante dessa

Tivemos, Sr. Presidente, tôdas os nossos esperanças acesos, porque, mais do que pro-

(Sem revlaéia do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tem sido preocupação constante e ocupação meritório do· Govêrno o tua I
resolver os ergastulantes problemas de nossa
agro-Indústria.

- 321messa, recolhemos da parte do Govêrno Federal o compromisso de que, atendidas as
formalidades legais e realizados estudos de
mercados, com o seu desfecho favorável, ocorreria, ràpidomente, o início da implantação
da usina· de açúcar em Colatina.

dimento, o que representaria, sem som.
bra de dúvidas, um ressurgimento e uma
pedra a mais no alicerce económico de
nosso Municf pio. Solicitamos, portanto,
para que cada um dos parlamentares capixabas acompanhe de pertc. e com vivo.
lnterêsse assunto que tanto nos preocupa,
para o qual lutamos e que tontos bene·
ffclos trará ao .nosso Municlpio, ao nosso Estado, ao nossa Pais;.

Sr; Presidente, recebo da Câmara Municipal de Colatina o seguinte expediente:
Of. n.0 104/65
Colatina, 23 de abril de 1965.

.Tenho o prazer de passar às mãos de
V. Ex. 0 , para os devidos fins, a inclusa
cópia do Requerimento n. 0 42/65, de
autoria do Vereador Eduardo Glazar,
aprovado por esta Casa em sua última
reunião ordinária.
João Mane·

~ste

expediente está datado de 23 de abril.
À· sua leitura. ainda não havia procedido em
virtude de ausência eventual aos trabalhos
da Casa.
A proposição sufragada por aquela Câmara
tem o seguinte texto:

I

Sala · das Sessões, em 20 de abril de
1965. - Eduardo G!anr - autor PSD; Joio Monoel Meneghelll - P.SP;
Ruy Parelre da Silva - PTB; Raullno
PSP; Querlno Ânt&nlo
Coita FIHto Florott - PRP; Geraldo Félix do Amarol - PTB; Jo1tl .Furtuo10 de M. Filho
PSP;· Roque Gtll1on Rodrlgue1 PSP.

Prezado Senhor:

Atenciosas saudações. ghalll, Presidente.

~

'
'i
.

Assim, Sr. Presidente, a Câmara Municl·
pai de Colatlna indaga da sua representação
federal a respeito da posição em que. se encontram os entendimentos · e .os conta tos visando àquele benefício, que apenas geogràflcamente será de ardem local ou setarial, mas
que, na realidade, pela sua repercussão econâmlca, Interessará a todo a Brasil.
O Sr. Herlbaldo Vlelre:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de
Colatlna - E.S.
REQUERIMENTO ·

N.

0

42/65

O Vereador que êste subscreve, requer
a V. Ex. 0 , após ouvida a Casa, seja en·
caminhada cópia do presente requerimento aos senhores representantes das
bancadas capixabas no Senado e na Câ·
mora Federal, salii:ltando dos mesmos
:maiores detalhes e precisas informações
!quanto à instalação de uma usina de
!Qçúcar no Municf pio de Colatina. Sendo
'assunto já ventilada em ambas as Casas
do Congresso, era de se esperar já um
resultado e uma resposta para assunto
tão urgente. Contudo, nada consta ain·
da de palpável e nem sequer scibemos
da viabilidade ou não de tal empreen-

v.

Ex. 0 permite um aParte?

O SR, EURICO RIZENDE:
Com prazer.
O Sr. Herlbaldo Vlelre:
Na verdade, a assunto é do maior interêsse para o Estada de V. Ex. 0 e, naturalmente,
para o Pafs Inteiro .. V. Ex. 0 , certamente, Irá ..
pedir informações sObre a assunta ao Instituto do Açúcar e do Álcool, por Intermédia do
Ministério da Indústria e da Comércio,. do quol
êle é dependente. Assim, a população de Cola tina ficaria inteirada 'do andamento dêste
pensamento da Govêrno de instalar essa grande usina no Munlcfpla que mais produz café
em todo o mundo, como diz V. Ex. 0

O SR. EURICO REZENDE:
Agradeço a contribuição do aparte de
V. Ex. 0 • Devo dizer que estava no meu pro·
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pósito, na minha ·cogitação, o pedido de informações sugerido por V. Ex. 0 .• Colatina, pela sua economia, pelo trabalho do seu povo,
representa caudalosa contribuição' na produção de divisas neste Pais; e é ainda exemplo
de democratização das propriedades rurais porque ló existem mais de· 5 .")ii propriedades
rurais. Por tudo isso, entendi· que essa reivindicação não se deve conter apenas num simples e mecânico pedido de informações, ·e re~olvi dar mais realce ao problema, realce que
vejo tanto maior _quando se tem em vista que,
neste instante,. preside as nossos .. trabalhos um
Senador que, sôbre representar o Espi rito Santa, representa, especificamente, os. interêsses
de Calatina •.
· De modo que a' minha condut~, nesta tribuna, que, nâ ·opinião. d~ V. Ex. 0 , .·poderia ser
minimizada num pedido de informações, é
para dar mais ênfase à importdnclo que Cclatina representa para a economia brasileira.
Saiba V. Ex. 0 que a presença de· Cal atina
é efetiva na nossa pauta de exportações, é
constante na batalha das divisas, é.. permanente na mercado internacional através do nosso
principal produto, que é o café. E faço votos
para que o Estado. éle V.· Ex. 0 , ·que ainda não
tem importância internacional,. po~sa tê-la em
breve, através ~a ~xportação do petróleo •.
O Sr. Heribaldo Vielro:
E do potóssio.

O SR. EURICO REZENDE:
Agradeço, de todo modo,

o aparte

de

V. Ex.0

o Sr. Herlbàldo Vieira:
·Quis apenas dar u!l1a contribuição.

SR. EURICO REZENDE:
Exato. A- contribuição' foi excelente, e concUio o Imperativo .regimental com ·a conveniência de se dar realce aos apelos e. aos reclamos do Municlpio de· Colatiria.
O Sr. Hcriboldo .Vieiro:
Basta a presença de V. Ex. 0 para dar realce a tôdas as reivindicações que apresenta.

O SR; EURICO REZENDE:
Muita grato.
Mas, Sr. Presidente, deve então o Govêrno
Federal debruçar a ,sua atenção, não ~gora, paro um problema, mas para o compromisso que
assumiu com o Gavêrno do Estado e com os
Deputados e Senadores que representam, nesta
e na outra Casa congênere,. os interêsses do
Espírito Santo. E é urgente a adoção dessa
medida.
No setor das plantas . industriais do Brasil,

a cano-de-açúcar vai perdendo, aos poucos, a
sua liderança. Tenho, aqui,' alguns dados que
reproduzirei à. Casa, na instante em que dou
curso à ansiedade· da povo de Colatina: em
1961, o Brasil produziu clnqüenta e nove milhões, trezentos e setenta e sete mil e trezentos e noventa e sete toneladas de cana-deaçúcar; em 1962, produziu sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e quinhentos e dezesseis toneladas, vale dizer, de
1961 poro 1962, houve aumento de três milhões, de toneladas. Jó · em 1963,' a
produção foi cifrada em ·sessenta e três milhões, setecentos e vinte e dois mil e oitocentos e noventa e cinco toneladas, isto é, houve
um aumento de, apenas, oitocentos mil toneladas contra o aumento, verificado na biênio anterior, d.e três milhões de toneladas. Isto, traduzido em cruzeiros, oferece o seguinte quadro: em 1961, quarenta e três bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões e cento e
vinte e nove mil cruzeiros; em 1962, setenta
e três bilhões, setecentos e treze milhões e
noventa e nove mil cruzeiros; em 19.63, oitenta e sete bilhões, quinhentos e dezoito milhões
e novecentos e dezassete mil cruzeiros. Esta
a estatfstica oficial.
A mesma estqtfstica mostra a . nossa capacidade de exportação dêsse produto, apesar da
política de hostilidade nas Importações dos
Estados Unidos, que,· pràtlcamente, retiraram
Cuba da pauta de exportação de açúcar. ~s
se quadro de exportação, no entanto, é pouco
lisonjeiro para o Brasil, porque, em 1961, exportamos setecentos e oitenta e três milhões
e duzentos e oitenta e duas toneladas; em
1962 houve a queda:para quatrocentas e quo-
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cinco mil toneladas, para, em 1963, elevarse a quinhentos e vinte e três milhões e trezentos e oitenta e seis. toneladas.
Sr. Presidente, o expediente que me foi remetido pela Câmara .Municipal de Colatina
está a indicar que não se trata de problema
local, mas de problema nacional da maior relevância, porque significo a própria sobrevi.vência econômica de largas regiões do pais.

O Sr. Heribaldo Vieira:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Hertbaldo, Vieira:
Estou de acârdo com V. Ex. 0 em que o ciclo da cana-de-açúcar vem perdendo a sua hegemonia . Mas, com relação aos dados estatísticos que V. Ex. 0 apresenta, é preciso assinalar que a falta de crescimento da produção
de cano-de-açúcar. decorre especialmente das
limitações que o Instituto do Açúcar e do Álcool criou, através de quotas, para que não
tivéssemos maior superprodução.. Isto porque,
como sabe V. Ex. a, nosso consumo está multo
abaixo da nossa produção de açúcar. Tanto
assim que somos exportadores dêsse produto.
Parece, entretanto, que a política do Instituto
do Açúcar .e do Álcool não tem sido satisfatória, no sentido de aumentar nossos mercados. Fazemos .parte de convênio celebrado em
Londres, que nos estabelece quotas de exportações anuais. Temos atendido a tôdas
essas quotas, Como V. Ex. a salientou, com
multa razão, o fato de Cuba ter sido pràtlcamente eliminada do mercado exportador americano, para os Estados Unidos, não nos trouxe quase beneficias. A politica dos Estados
Unidos, nesse particular; não tem sido multo
compreensiva para com os problemas do Brasil, no sentido de aumentar o número das nossas exportações àquele país. Isso talvez se deva à política açucareira do Instituto do Açúcar e do Álcool, que estó sendo multo dinamizada. O foto é que o crescimento da p·r~-.
dução de açúcar, no Brasil, não tem sido viá"

vel, por mais que tenhamos possibilidade de
aumentá-la. Haja visto outro campo que se
está abrindo em Colatlna, para produzirmos
mais açúcar. Temos necessidade de produzir
mais. A Região Amazônica, a Região CentroOeste, téidas elas estão precisando plantar
açúcar. para atender às necessidades do consumo local.

O SR. EURICO REZENDE:
Não só necessidade do consuma mas, também, para alargar o mercado de emprêg~,
'

.

O Sr. Heribaldo Vieira:
Temos dificuldade de transporte para essas
regiões e, no entanto, hó superprodução que
precisamos exportar. Vejo V. Ex.0 a incoerência na politica do açúcar.

O SR. EURICO REZENDE:
Os técnicos afirmam que, nesta progreSSIVI·
dade, as necessidades do consumo, dentro erri
pouca, ficarão além· dos índices de produção.
A crise que · aí estó poderó, brevemente,
surtir efeito.

O Sr. Heribaldo Vieira:
Quero concluir o meu aparte: enquanto temos superprodução de açúcar - que precl·
somos exportar - vemos. vórlas regiões carecendo de açúcar. Então surge a necessidade de
se instalarem usinas para ·atender às regiões
sem açúcar, produto que sobro na região llmf •
trofe do País, De forma que, hó êsse contrasenso, A falta de transportes cria esta Incoerência da nossa politica açucareira: enquanto
hó superprodução de açúcar, em algumas regiões do Brasil, em outras falta açúcar. Daí a
necessidade de se criarem usinas, como no
Espírito Santo, em Mato Grasso e Amaz.anas,
não obstante o que se apresenta à nossa vista uma superprodução flctí ela, pois não
há distribuição suficiente de açúcar no País.

O SR. EURICO REZENDE:
Há ainda o aspecto de.ordem politica, Tem
sido traplçõo - creio não Interrompida ainda
- de se colocar à frente do Instituto Brosilel·
ro do Açúcar e do Álcool um pernambucano,
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de preferência usineiro pernambucano, que,
em virtude de razões óbvias, par maior e mais
quc1lificado que seja a seu patriotismo, nõa se
interessará pela diversificação de usinas de
açúcar.
Deveria o Govêrno colocar, à frente daquela autarquia econômlco, elemehto Isento que,
ao Invés de representar interêsses locais e setarJais, representasse ou desfraldasse a bandeira de melhor e isento lnterêsse nacional.
Com estas palavras, Sr •. Presidente, , gravo
nos Anais da Casa apêlo formulado pelo Câmara de Vereadores de Colatlna e/faço questão de salientar, com contentamento indescritível, a circunstância, para nós muito auspiciosa, de haver proferido o discurso sObre Cclatina, no instante em ·que presidia os nossos
trabalhos o eminente Senador Raul Giubertl,
filho de Colatina, que tem sabido, nesta Casa,
representar o trabalho e a honradez daquele
povo.

O Sr. JeHenon de Aguiar:
Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer. Peça desculpgs a V. Ex. 0 de
ter provocada algum .ciúme, mas eu não sabia que V. Ex.a se encontrava no Plenário.

O Sr. JeHanon de Aguiar:
Ao contrário, V. Ex. a não provocou, apenas· suscitou-me a oportunidade de manifestar
minha solidariedade à reivindicação de Colatina, mui justa e procedente, como bem foi
exposto pelo oficio, que também recebi, da
Câmara Municipal daquele grande Município
espf rlto-santense. Desejo manifestar esta solidariedade, que é de tOda bancada nesta Câ·
mora Alta do Congresso Nacional, para que o
Gavêrno e .as autoridades competentes assegurem o atendimento à reivindicação local,
em prol do desenvolvimento espfrlto-santense.

O SR. EURICO REZENDE:
Agradeço a valiosa contribuição de V. Ex. a
que, a exemplo dos demais representantes fe.
derals no Congresso Nacional, provindos do
Espírito Santo, sem exceção, tem lutado, sem

desfalecer, pelo atendimento dessa sentida reivindicação, que não é colotlnense nem espírl·
to-santense, mas conduz grande lnterêsse pa·
ra a própria ecancmla nacional.
E, derradeiramente, Sr. Presidente, faça vetos para que o Govêrno i=ederal, enfrentando
e erradicando uma tradição, nacionalize a
Presidência do Instituto do Açúcar e' do Ál·
coai, estabelecendo uma solução de continuidade no histórico egolsmo daquela lnvestidu·
ra. !Multo bem! Palma1.l
Compareceram mais as Srs. Senadores:
Sebastião Archer - Joaquim Parente
- Antônio Jucá - Filinto Müller Nelson Maculan - Milton .Menezes Guida Mondln.

O SR. PRESIDENTE (Joaquim. Parente):
Esgotada a hora da Expediente.
SObre a mesa requerimento de autoria do
nobre Senador Adolpho Franca, que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlc.
~ lido e ·aprovada o seguinte

REQUERIMENTO
N.o 207, DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, de acOrda
com o artigo 39, do Regimento Interno, con·
cessão de licença para Jnterêsses particulares,
pela período de I 00 (cem) dias, a contar do
dia lO do andante.
Sala das Sessões, em I O de maio de 1965.

Adolpho Franco.
O SR. PRESIDENTE !Joaquim Parente):
No requerimento que acaba de ser aprovado, o .nobre Senador Adolpho Franco solicita
licença a partir do dia I O do corrente. Tendo
sido lido na sessão de hoje o requerimento, o
prazo será considerado. a partir desta data.
Para substituir o nobre Senador Adolpha
Franco, está convocado seu sup.lente, Sr. Milton Menezes, que se acha •. · presente na
Casa. Para Introduzir S. Ex. 0 no, Plenário para prestar o compromisso regimental, designo
os Srs. Senadores Filinto Mülier, lrineu Bornhausen e Antônio J ucá.
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recinto, prestei o compromisso regimental e ocupa lugar nas bancadas o Sr.
Milton Menezes.) (Palmai.)

O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parental:
S6bre o Mesa requerimento que seró Ilda
pelo Sr; 1.0 -Secretórlo.
~

lido o seguinte

REQUERIMENTO
N.o 208, DE 1965
· Senhor Presidente,
Requeremos que a hora do expediente da
sessão do dia 21 do corrente mês seja destl·
nado às comemorações do centenórlo do Presidente Epltóclo Pessoa.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965.

- Joio Agrlplno - Argomlro Figueiredo Filinto MUller - Daniel Krleger - Alayalo
de Carvalho - Milton Mene&el - Menesn
Plmantel - Vlcenta Auguata - Lop11 da
COita - Herlballlo Vieira - Lobão da Sll·
valra Salvlano Leito - . JeHoraon de
Aguiar ~ Jnó Feliciano - Jnaphat Marl·
nho - Nogueira da Gama - Edmundo. Levl,
O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parente):
"

O requerimento que acaba de ser lido seró
votado depois do Ordem do Dia.
Acaba de chegar à Mesa um offclo do Sr.
Álvaro Moutinho Ribeiro da Casta, Presidente
do Supremo Tribunal Federal, que seró lido na
Integra pelo Sr. 1.0 -Secretórlo.:
~ lida o seguinte

OFICIO
N. 0 704-P
Em 10 de maio de 1965
Senhor Presidente,
Esta Côrte ao tomar conhecimento da Resolução n. 0 17, de 1965, do Senado Federal,
que suspendeu o !lxecução da Lei Estadual
n. 0 514, de 1952, do Estado da Bahlo, que
criou o Munlclplo de Ubatõ, tem o hon~a ·.de
vir à presença de Vossa Excelência prestar os·
seguintes esclarecimentos:

2. No julgamento da Representação n.O ...
259, em 21 de dezembro de 1956, a decisão
dêste Tribunal foi a de acolher a argülção de
inconstitucionalidade da referido lei, porém;
antes de transitar em julgado esta decisão, foram oferecidos e admitidos embargos de nulidade.·

3.

Em sessão plena de 28 de junho de
1957, houve o julgamento dêsses embargos
e o Tribunal decidiu, uncinlmemente, pelo seu
recebimento, repelindo a argülção de inconstitucionalidade da Lei Baiona n.O 514.
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4.

Por um lapso de serviço, sàmente foi comunicada ao Senado Federal a primeira de~
cisão. A fim de que a Senado possa tomar as
providências cobfvels é que faço a presente comunlcaçõo, para os fins de direito, juntando
cópia autêntica do acórdão passado em julgado no dia 22 de julho de 1957,
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência ·e ao Senado Federal as expressões de minha consideração e aprêço. -

Mlnlatro Álvaro Mourtlnho Ribeiro da Coata,
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Cópia aut,ntlca extraída do• auto1 da
Repreaentasão n.0 259 !EMBARGOS), da
Bahla, em que ó Relator o Exm. 0 $~.0 Mi·
nllt~o Lula Gallotl, entre part11, como
Embargante•: 1,0) Município de Ubatã
e 2.0 ) Procurador-Geral da República e
Embargado: Município de lplaú, na for·
mo abaixo tran1crlta: ... , .......... .
............ RILAT6.,RIO ......... .
O SENHOR MINISTRO LUIS GALLOTTI: O eminente Procurador-Geral Plfnlo Travessos
submeteü ao Tribunal o representação do Pre·
feito e do Ccimara de Vereadores do Municlplo de lplaú (Bahla), no qual se pleiteia' a ln·
constitucionalidade da Lei Estadual n. 0 . 514,
de 12-12-1952, que criou o Municfplo de
Ubatã, desmembrando-o .daquele, sem a prévia audiôncla da Câmara e do Prefeito do Munlcf pio desmembrado e sem serem ouvidas os
populações Interessados. - Opinou o Proc.·
Geral fôsse rejeitada a argüiçõo de lnconstl·
tuclonalidade. - O eminente Relator, Ministro Barros Barreto, assim votou (fls. . ...... .
141 I 142): "J6 fixou jurisprudência o Supre·

..
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de Município; ex vi de imperativo da Consti·
tuiçãa da . República (vide Representação
n. 0 243, julgada a 16 de dezembro de 1955,
in Diário da Justiça de 17 do mesmo mês). No caso dos autos, com a criação do Munlcf •
pio de Ubatã, desmembrado do' de lpiaú, por
fôrça da Lei Estadual n. 0 514, de 12 de de·
zembro de 1952, atendeu-se ao que reza, ex·
pressamente, o. art. 35, § 2. 0 , do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias do Es~
tado da Bania, de 2 de agôsta de 194 7, e
o art. 206 do Lei Orgânica dos MuDicf pias éfo
mesmo Estado (Lei n. 0 140, de 22 de outubro
de 1940). - E nenhum dêsses diplomas exl·
ge a aquiescência ou manifestação do Muni·
cí pio de origem, par seu Prefeito e pela res·
pectlva Câmara dos Vereadores,. visto como· ao
Estado é que compete o direito de se organl·
zar e dispor sôbre· o seu território. - Infere·
se, daí, a Impertinência da alegação de ln·
constitucionalidade da mencionada Lei Esta·
dual n. 0 514, de 1952, como foi de parecer a
douta Procuradoria-Geral .da República. -.
Julgo improcedente a representação." - Di·
verglu o eminente Ministra Ary Franco, com
êste voto (fls. 14~/144.>: "Senhor Presidente,
o eminente Sr. Ministra Relator· Invocou, para
conclusão do seu voto, o julgado na Representação n. 0 243, da Bahia, que realmente fel no
sentido do voto de S. Ex. 0 • Ao 'ter a honra
de ingressar neste Tribunal, foi-me distribulda
uma Representação, a de n. 0 260, ·da Bania,
que relatei e acabei de lavrar a acórdão, pelo
estuda dessa representação, verifiquei que em
outros julgados -· num dos quais foi relator
o eminente Sr. Ministro Hahnemann Guima·
rães, e em outro a Sr. Ministro Edgard Costa
- a entendimento dêste Tribunal não fôra no
sentido do proferido na Representação n.o •.•
243, nem f!O sentido do vota do eminente Sr.
Ministro Relator, que me deu a honra de me
acompanhar, por ocasião do julgamento da
Representação n. 0 260. - Nesta Represen·
tação n. 0 260, da qual fui relator e que foi
julgada neste Tribunal no dia 30 de outubro
do corrente ano, ousei divergir do parecer do
Dr. Procurador-Geral, e o Tribunal votou na
conformidade do meu voto. E o rezão é esta:
a Constituição da Bohla, no § 2. 0 do art. 35

de suas Disposições Transitórias, permitia que
se fizessem desmembramentos de Municípios, se
o processo se fizesse dentro de 60 dias. Se se
não fizesse dentro em 60 dias, ter-se-6 de se·
guir a regra geral, de que trata a Consti~ui·
ção, e segundo a qual é preCiso a entendlrriÉm·
to dos Municípios; das Assembléias dos respectivos Municlpios, que; aliós, é a regra assentada em quase tôdas as Constituições. ~ precisa, fora daquele prazo de· 60 dias, a
audiência dos Munlcf pios, se. não os Municf pias
ficariam sujeitos ao Govêrno do Estado e ha·
veria, assim,· violação aó princípio da autonomia dos Municlplos. - No voto do Sr. Mi·
nistro Barros Barreto não se fala, na confor·
mldade do § 2. 0 do art. 35, na caducidade
dêsse prazo. Mas, em havendo essa caducidade, o desmembramento não pode mais ser
admitido, porque: ou o desmembramento se
faz dentro de 60 dias, ou não se faz, no
que não' ferir a autonomia dos Municfpios. Nessa conformidade, peço licença · para divergir do eminente Sr. Ministro Relator e julgar
procedente a representação, dando pelà ln~
constitucionalidade da Lei Bà1ana n. 0 514,
de 12 dede'zembro de 1952."- O Tribunal,
contra o voto do Relator, julgou procedente a
representação. Ofereceram embargos o
Municlpio de Ubatã, c.omo tercelr.o prejudi·
cedo (fls. 148/ IS i>, e o eminente ProcuradorGeral Carlos Medeiros Silva (fls, 178 a 182).
- Os émbargas não foram Impugnados. ~ a relatório.. D.F., 30-5-1957. As.) Luí1

GalloHi. . ........... ; . ·. ~· ............. .
... ~ ...... ~ ... VOTO .. ·...... ~ ....•
O SENHOR MINISTRO LUIS GALLOTII (RELATOR): - Se a representação houvesse sida
julgada Improcedente, eu n'ão admitiria os embargos do terceiro, pois, cabendo a represen·
tação, nos têrmos do mandamento constituclo·
nal (art. 8. 0 , parágrafo único), privativamente
ao Procurador-Geral da República, somente êste
poderia oferecer embargos em tal caso, se não
unânime a decisão. - Aos demais Interessados restaria o uso das outras vias judiciais. -:
Desde que, porém; a representação foi julgada procedente, não se pode recusar embargos
ao ·atingido pelos efeitos da decisão. - Co·
nheço assim de ambos os embargos. - E os
recebo. - O voto divergente do eminente MI-
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fôrc desmembrado ci nôvo Município de Uba·
esclarecido quanto à anuência que, embora
tã, ~ certo que tal anuência fôrc manifesta:
a polterlori, foi expressa e inequivocamente da em data posterior à em que formulara sua
representação contra a criação dêsse nôvo
dada pelo Municf pio desmembrado (fls. 13 e
122). ---:- Em .caso idêntico, da Bahia, de
Municfpio, tendo sido ratificada pele. Resoluanuência a po1terlori, decidiu o Supremo Tri- ção de 13 de. maio de. 1955 sue manifestação
bunal, unônimemente, pela constitucionalida- favoráyel ao desmefl'lbrcmento. Mas, tal
anuência, no caso, ·era dispensável, já ·que,
de da criação do Município de lbicaraf, desmembrado de ltabunci (ac. na Representação conforme esclarecem as informações, prestadas pela Assembléia Legislativa da Bahi~,' ·o
243, de que foi relator o eminente Ministro
'Edgord Co1ta (fls. 193 e segs.l. - Assim,
Município de Ubctõ foi criado de acôrdo com
recebo os embargos, para julgar improcedente o disposto no art. 35, § 2. 0J do Ato das Dis- .
posições Transitórias da Constituição de Bailio
a representação rejeitando a argüição de inconstitucionalidade da .Lei Baiana n.o 514, . e no art. 206 da Lei Orgânica dos Muniéípios
do Estado da Bahia (Lei n. 0 140, de 22 d~
de 1952 ............ , .............. .
dezembro de 1948), estando expresso nesse
•.•.. • ........ V. O. TO ....•....,..... .
art. 206 que as ~ondiçõe~ exigidas pela Lei
O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: - Dúpll• Orgdnlca. poro cria~õo e instalação de. novos
ces são os embargos ora em julgamento: os do
Municípios não se,· aplicam, às emendas ou
Municfpio de Ubatõ, na qualidade de terceiprojetes a que refere o mencionado crt. 35 do
ro prejudicado; opostos a fls. 148, e os da Ato das Disposições Transitórias..- Frente ·ao
Procuradoria-Geral da República, deduzidos
exposto, ·julgo procedentes os ~rnbargos,· pa~a
a fls. 179. - Quanta aos primeiros, cabe rejeitar c argüiçõo de inconstitucionalidade· da
apreciar preliminarmente a legalidade de suei
Lei n. 0 . 514, do Estado da Bahic ..• , , ....
interposição, já que êsse primeiro embargante
.............. VOTO .............. .
não foi parte no presente processado. Tenho
O SR. MINISTRO ARY FRANCO:- Sr. Precomo legítima sua atuação, corria terceiro pre- sidente, devidamente esclarecido, recebo os
judicado, frente ao preceito do art.. 815 do embargos. . .•.......•... ol ••.• • .,. . . . . . . . . . . .
Código de Processo Civil, o qual assegura ao
............ DECISÃO .......... ..
terceiro prejudicado o direito de recorrer da
Como conste da Ate, a deci~ão 'foi a s~guinte:
decisão que lhe causa prejulzos, proferida em
RECEBERAM OS EMBARGOS, . REpELIDA A
causa a que fôra estranho. Quanto ao mérito
ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUÓONALIDADE
julgo procedentes ambos os embargos oposDA',LEI BAIANA N.0 514. DECISÃO UNÂNItos ao pronunciamento dêste Tribunal Pleno,
ME.- Presidência do Exm. 0 Sr. Ministro Orodando pela procedência da Representação,
simbo Nonato da Silva. - Tomarem parte na
consoante o voto do ilustre Ministro Ary Franjulgamento os Exm~ os Srs. · Ministros Luís Galco, acompanhado pelos demais. juízes, vencido
lotti (Relator), Rocha Lagoa (Revisor), Henri·
o eminente Ministro Barros Barreto, relator.
que Í:>'l\vilia (sub~titut~· do Exm. 0 Sr: Ministro Mas, a êsse tempo já se encontrava nos autos
Lafayette de. Andrade, que se acha e,;, ·gôzo
pedido de desistência da representação formude licença), Afrânio Cesto (substituto do
lado pelo próprio Município de lpiaú, autor
Exm. 0 Sr. Ministro Nelson· Hungria,. que se
dessa representação, contra .a qual se maniencontra em exercício no Tribunal Superior
festara desde. logo a Procuradoria-Geral. da
Eleitoral), Vi lias Boas,., Cândido · Mottc, Ary
República. Nenhuma paridade existia entre. à
Franco,
Hahnemann . Guimarães, . Ribeiro da
espécie dos autôs e o julgado na Representa·
Costa
e
Berros Barreto. (c) Olga Menge
çõo n. 0 260, invocada, como procedente, já
S. Wood - VÚ:e-Diretor. . •••.... , ~ , .. ,
que no caso ora sub judice, além da expressa
• • • • • • • • • • o I • . EM E·N TA
........... .
desistência manifestada pelo autor da ·.,(epreRepresentação. Se julgada procedente, por
sentaçõo, houve anuência expressa e in'equlmaioria de votos, não se pode recusar embar·
vocc do Municlpio de lplcú, de cujo território
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gos ao atingido pelos efeitos da decisão. Município. - Criação. - Na Bahla, exige· . egrégia Côrte e transmitida nova comunica•
ção, a matéria Jró à Comissão de. Constituição
se a anuência do Munlclplo desmembrado. A anuência, embora a polterlori, torna vóllda e Justiça, como V. Ex. 0 acaba de esclarecer.
Entretanto, peço a V. Ex. 0 seja dada a maJor
a criação do Município. - Embargos recebi·
dos. . ....................... ; ..... . urgência ao caso, a fim de que a comunicação
que acabou. de ser. lida seja Ioga anexado ao
........... AC6RDÃO .: ........ .
processo de que resultou a Resolução, para
que
aquêle órgão técnico da Casa decida,
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de
quanto antes, sôbre a anulação do Resolução
embargos na Representação n. 0 259, do Dt F.
baixada.
(Bahia), em que são embargantes: 1;0 ) Muni·
c:lplo de Ubatã e 2. 0 ) Procurador-Geral da Re·
Justlflc:a-se a urgência, Sr, ·Presidente, porpública, decide o Supremo Tribunal ~ederal; que a resolução do Senado estó provocando
unanimemente, receber os embargos, de acôr· efeitos de caróter politico .e administrativo.
do com as notas juntas . ...;;, O. F., 28-6-1957.
Inclusive comunicações foram jó encaminhadas
- As. Oroslmbo Nonato, Presidente. (a) Luis a órgãos do Govêmo Federal, no sentido de

Galloti, Relator~ .... ··................. .

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. -· Secreta·
ria do Supremo Tribunal Federal, em dez de
mala de mil novecentas e sessenta e cinco. - ·
(a) Hugo MÓICa - Dlretor-Gerol da Secre·
tarJa.

O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parental:
O oficio lido vai à publicação e seró enca·
mlnhado à Comissão de Constituição e Justiça.

O Sr. Jo1aphat Marinho:
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parente):
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Sena·
dor Josaphat Marinho.

que não sejam feitas pagamentos devidas ao
Munlc:lplo de Ubatã. Tôda e qualquer demo·
ro, conseqüentemente, · seró prejudicial, como
jó estó sendo à vida administrativa do País.
A deliberação róplda do Senado evi.taró que
proliferem êstes equivocas ..
~ a sugestão que levo

à bondade da c:onsl·
deração de V. Ex. !Multo um!)
0

O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parente):
A Mesa encomlnharó, com o devida urgên·
ela, à Comissão de Constituição e Justiça, o
oficio agora recebido, cabendo a essa Comls·
são dar a orientação que melhor lhe parecer.
S6bre a mesa comunicação que vai ser lida.
~ lida a ·seguinte

O SR. JOSAPHAT MARINHO: .
.

!Pela ordem. Não foi rtYIItO pelo orador.)
Sr. Présldente, a decisão 'que V: Ex. 0 comunica, a respeito do oficio do Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal, é perfeitamente
acertada. Peço, entretanto, o otenção da Me·
so paro o portic~laridode que elo envolve. ~
, que, em face de Informação da Assessoria do
Suprema Tribunal Federal a membros do Co·
missão de Constituição e Justiça, verificou-se
que o Senado, em vista de comunlcoção feito
por aquela Côrte, baixou Resolução suspen·
dendo uma lei do Estado da Bohla que criara
um Munlclplo.

COMUNICAÇÃO
Em 11 de maio de 1965.
Senhor Presidente.
Tenho o honra de comunicar a Vossa Ex·
celêncla, à vista do disposto nos art.o• 9. 0 e 72,
parógrafo único, do Regimento Interno, que,
assumindo o exerci elo da representação do
Estado do Poranó, em substituição ao Sr. Se·
nador Adolpho Franco, adotorei o nome, par·
lomentor obcixo consignado e . Integrarei o
bancada do União Democrótlca Nacional.
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-329Atenciosos saudações. - Assinatura por extenso: Milton Ribeiro de Moneze1,
. Nome
parlamentar: Milton Meneze1,
· O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parente):
A Presidência fico ciente.
Estó findo a nora do expediente.
Estão presentes na Casa 35 ·Srs. Senadores;
. Passo-se .à

. ORDEM DO DIA
Votação, em primeiro turno, com
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 265 do Regimento Interno, do Projeto de' Lei do Senadei' n.0 14, de 1965, de aut~ria do Sr.
Senador Faria Tavares, que estabelece
prioridade para estudos de ensino médio
gratuito, tendo Parecer n.0 322, . de
1965, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Eurico Re"
zende.
A discussão da preliminar foi encerrada na
sessão de 6 do corrente, não se tendo realizado a votação, por falto de número.
Voi-se proceder à votação.
O SR. EURICO REZENDE:
(Para encallllnhar a votação. Não foi re·

YiltO pelo aradar.l Sr. Presidente, fui titular de
voto vencido no parecer em direção do incons~
titucionalidade do projeto. Por Isso, permitome e 'me julgo no dever de explicitar as razões pelas quais não aceitei, no órgão técnico da Caso, o parecer do Relator, o eminente
Senador Jefferson de Aguiar.
A Comissão de Constituição e Justiça considerou inconstitucionol o seguinte projeto:

produzidos, entende-se bem a suo sistemáti·
ca, que viso, em resumo, à concessão de bôlsos de 'estudo a funcionário ou empregado
com mais de cinco filhos.
A Comissão de Constituição e Justiça, através do 'parecer da· lavro do ilustre representante copixobo, entende que a matéria fere a
Constituição e sentencia:
"O Ato Institucional determina que cabe
privativamente. ·ao Preslaente da Repú~
blica a iniciativa dos projetas de lei que
·criem ou aumentem a despesa público."
Vejamos, Sr. Presidente, se o projeto aumenta ou cria despesa pública. Absolutamente, não. Existe no orçamento da União uma
verba especifica - "Bôlsos de estudo para o
ensino secundário" - , uma verba global, sem
nenhuma discriminação.· ' Então, anualmente,
as candidatos se habilitam, preenchendo formulários fornecidos pelo CONAB paro a obtenção dessas bôlsas.
Ora, o projeto Faria Tavares estabelece o
direito de o funcionário e de o empregado,
com mais de cinco filhos, obterem êsse beneficio de ordem assistencial para os seus filhos
e dependentes. Naturalmente que estabelece
uma certa prioridade •
Recebidas os requerimentos, que são aos
milhares, pois abrangem tôdo a geografia educacional do Pois, o CONAB examina um por
um; e tendo em vista a lei - se t!ste projeto
nela fôr convertido - , dará preferência aos
funcionários e aos empregados com mais de
cinco filho5o.
·
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No sistema atual o critério já é o da pesquisa, da necessidade e do escalonamento das carências. O Ministério do Educação, noturalménte, irá concedendo as bôlsas de estudo na dimensão e na fôrço do verba global existente
no Orçamento do União.

"O funcionário e o empregado, com mais
de cinco filhos, terão direito o curso grotulto, em regime de externato, para um
Ora, Sr. Presidente, confesso que não vejo
dêles, através de bôlsa de estudos, em
nenhuma lnfrlngêncla à Lei Maior, nenhum
estabelecimento de ensino secundário." .• ·. · ,desrespeito' à lei eventual fardada, que é o
Há outros artigos no proposição, cuja lelturo é dispensável, porque, pelos dispositivos re-

~
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Ato Institucional. Não há, por via de conseqüêncla, nenhuma Inconstitucionalidade.
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Permite V. Ex. a um aparte? (Auentimenta
da orodOr.) Quero lembrar a V. Ex.a que as
verbas consignadas para as bôlsas de estudo
são globais, das quais uma parte é utilizada
dlretamente pelo Ministério da Educação, que
distribui as bôlsas, e a outra parté pelos Conselhos de Educação dos Estados, que também
as distribuem, Nessa distribuição há prioridades, decorrentes de leis, como· o dos órfãos,
e a dos filhos dos expedicionários . E, agora, o
que se cjuer é consignar uma outra prioridade,
para as famílias de funcionários e empregados com prole numerosa, de mais de cinco filhos, se não me engano.· ,Portanto, é apenas
mais uma prioridade que se quer criar dentre
as existentes. ~ o que se .me afigura.
O .SR. EURICO REZENDE:
Agradeço o aparte de V. Ex.a, que, como
sempre, é valioso e conduz a uma boa contribuição para os nossos pronunciamentos.
Ainda na hipótese de incapacidade da verba para atender a todos os casos, o Govêrno
terá o recurso da suplementoção no segundo
semestre.
Essas mensagens, visando à suplementação
orçamentária, são freqüer1tes. Então, se a verba, a certa altura, se mostrar Insuficiente, há
o recurso constitucional da sua suplementação.
O Sr. Heribaldo Vieira:
Permite V. Ex. a outro, aparte?
O SR. PRESIDENTE !Guida Mondin):
Lembro ao Sr. Senador que o orador está
encaminhando a votação, ·quando não são permitidos apartes.
O SR. EURICO REZENDE:

rigor predatório, de um rigorismo cirúrgico, ao
desejar fulminar o projeto pela eiva do inconstitucionalidade.
Há um outro argumento, que não está no
parecer e que circula à bôca pequena, no sentido de que o projeto seria Injurídica, porque
o competência é dos Conselhos Federal e Estaduais de Educação.
Embora êsse argumento não conste do parecer, poderá estar presente ao espírito de
algum Senador. Entretanto,· posso garantir,
com o minha qualidade de ex-lnspetor 'do Ensino Secundário e curioso, portanto,. em assuntas educacionais e de administração, escolar, que em nenhum dispositivo do Lei de Dlretrizes e Bases se encontro qualquer restrição à tramitação dêsse projeto. Ao contrário,
essa lei recomendo que. a codificação estadual,
na· concessão de benefícios, odote critérios assistenciois de ocôrdo com o pesquiso de necessidades, de carências e de prioridades ·sociais.
E o que êsse projeto colima é, justamente, cercear a concessão de bôlsas no bom sentido, isto é, no da. seleção, o fim de que sejam contemplados as famílias realmente necessitadas.
E o proposição, determinando que êsse benefício é angariável pelo funcionário e o empregado com mais de cinco filhos, estabelece, Claramente, uma presunção de necessidade prioritária, digna do tutela legal •
Assim, Sr. Presidente, pedindo , escusas ao
eminente Senador Jefférson de Aguiar, vale
dizer, à Comissão de Constituição e ·J ustlça,
votarei contra o parecer daquele órgão .técnico ·do Caso, fundado em estuda e em convicção que assentei a respeita da matéria. !Muito
bentl) ·
O Sr. Edmundo Levi:
Peço a palavra, Sr. Presidente.

Eu ia conceder o aparte ao eminente Senador Heribaldo Vieira, mas S. Ex.a já me ofe• ~eceu a banquete da .sua solidariedade. Tudo
que vier agora será o varejo, que poderemos
Cleixor poro outro oportunidade,

Tem a palvra o Sr. Senador Edmundo Levl,
paro encaminhar o votação.

Mas, Sr. Presidente, data venia e em que
pêse ao respeito,· aliás iterativo, que alimento
quanto ao prelúcido relator, S. Ex.a foi de um

(Poro encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, perece-me que o
ilustre Senador Eurlc·~ Rezende pôs muito bem

O SR. PRESIDENTE (Guida Mondin):

O SR. EDMUNDO LEVI:

-331a questão motivada pela pecha de inconstitucionalidade que recaiu sôbre o projeto de lei
de autoria do ilustre Senador Faria Tavares.
O projeto, em verdade, não crio despesas,
apenas disciplino vamos admiti-lo a
aplicação de certas verbos já previstas no orçamento do Ministério da Educação e Cultura.
. Ao determinar que funcionários ou traba"
lhodores, chefes de prole numerosa, têm direito· o bôlsas de estudo poro seus filhos, não
está verdadeiramente criando despesas, senão
assegurando um direito, aliás previsto na própria Constituição, qual o que monda ao Estado
assegurar ampara à família numerosa.
·Já existem leis nesse sentido .. Esta é mais
uma, complementando o inciso constitucional
quP. determina ao Estado o amparo da família numerosa.
·
A bôlsa de estudo será paga, inevitàvelmen-

te, pelos verbos já constantes do Orçamento,
anexa do Ministério da . Educação e Cultura,
e não por verba cuja abertura se determine no
projeto de lei. Não há essa determinação. Há,
apenas,- uma disciplinação e; como· tal, não
criará despesas; regulamentará a execução de
uma despesa já prevista. Doi porque, se cair a
preliminar de inconstitucionalidade e para· que
não pairem mais quaisquer dúvidas, pretendo
emendar o ort. 1.0 , mondando acrescentar,
logo após a palavra "secundário", o seguinte:
"Pago (a bôlsa) pelas verbos próprias do MInistério da Educação e Cultura."
Assim, embora não encontre eu, pràprio·
mente, eivo de inconstitucionalidade, preten·
do - coso não prevaleça o que se levantou
- tornar bem cloro como deve ser feito a
disciplinação dessa despesa que já está pre·
vista, não por esta lei, mas pelo próprio 'Or·
çamento da República.
Era o que tinha o dizer. !Multo bem!)

e Justiça desta Coso, e votaram pela suo in·
constitucionalidade. figuras das mais destacodas no campo do· cultura jurldico-constitÚcionol do Senado Federal. Adotorom o parecer
do Relator os Senadores Josophat Marinho,
Menezês Pimentel e Argemiro de Figueiredo,
mestres no Interpretação da Lei ,Maior, da
Constituição da Repúblico, como das leis ordinárias dêste País; acolheram o voto do Senador Jefferson de Aguiar, também estudioso da matéria. O único discordante foi o yoto
do Senador Eurico Rezende.
~ constitucional ou inconstitucional o projeto apresentado pelo Senador Faria Tavares?
Esta o preliminar que temos de decidir.

Contesta o tese da ·Inconstitucionalidade o
nobre Senador Edmundo Levi, pelo Estado do
Amazonas, e oquêle que já fôra voto vencido
no Comissão, o Senador Eurico Rezende.
Poderíamos discutir sôbre o oportunidade
do projeto, se vem prejudicar direito já adquirido, aquêle direito que têm os órfãos, por lei,
de serem sustentados pela Nação, de vez que
a União é obrigada o pagar aos estabelecimentos de ensino particulares, dêste País, os
mensa !idades pagos pelos órfãos que nêles estudem; se as verbas lncluldas no Orçamento
da República dariam paro satisfação dêsse encargo e se a projeto viria,. ao invés de beneficiar, prejudicar os famílias numerosas que
hoje têm direito às bôlsas de estudos, fornecidas pela União, não para um dos seus filhos,
mos paro dois, ou três, ou quatro, conforme o
conjuntura, o momento.
Poderíamos discutir sôbre a justiço do projeto, porque coloca em. pé de igualdade o funcionário, o empregado que pode pagar com
aquêle empregado que não pode, Então, o emP.regado de uma grande indústria, que porventura perceba dois milhões de cruzeiros por
mês.,.

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln):

O Sr. Aloysio de Carvalho:

Tem a palavra o Sr. Senador Aurelio Vianna:

. E existe?

O SR. AUR~LIO VIANNA:

O SR. AURiiLIO VIANNA:

(Para encaminhar o votação. Sem revi·
são do orador.) Sr. Presidente, êste projeto
foi apreciado pela Comissão de Constituição

Existe sim;. existe em São Paulo empregado
que percebe um milhão e quinhentos mil cru·
zeiros, oitocentos fl'1il. Não é tão raro assim.

-332O Sr. Aloy1lo de Carvalho:
Não, quero congratular·m,e com V. Ex. 0

O SR. AUReLIO VIANNA:
Comigo não, com o empregado que percebe isso. (Rilol.)
O Sr. Aloytla de Carvalho:
V. Ex.a é um Lider da Partido aqui.

O SR. AURIILIO VIANNA:
Estou sensibilizado por reconhecer uma ver·
dade, mas não posso condenar a um ·especla·
lista, a um técnico, a um quimlco industrial,
a um engenheiro· de grande nomeada por per·
ceberem de uma grande emprêsa Cr$ •••.•
2.000.000 por mês. Não ·acho um grande sa·
lório, em relação ao trabalho e à cultura do
individuo.
O Sr. Aloytlo de Carvalho:
Não é absurdo.

O SR. AURnJO VIANNA:
O absurdo é dar-se a êsse cidadão o mesmo
direito concedido àquele poi de família nume·
rosa que ganha salótio-família.
Então, o que percebe salórlo-famflla deve·
ria ter direito ou· matricular, às expensas da
Nação, ·não apenas um filho, mas três, qua·
tro, ou cinco, até todos êles, parque, percebendo salório-família, não tem o direito de ver
seus filhos estudarem.
Quantas familias na nossa Bahia, nas Ala·
goas e pelo Brasil Inteiro são constitui das de
1O pessoas, 8 filhos, pai e mãe, dez filhos, 12
filhos. Estive em certa região e 16 me disse·
ram que existe uma certa senhora que tem 18
filhos, todos vivos; e não parece, tão forte ela
é. Dezoito filhos! Pois teria direito a matrlcu·
lar um s6, e a mensalidade seria paga pela
Nação.
Não quero entrar nessa apreciação, porque
a finalidade do projeto é de nobreza indiscutivel. Apenas acredito que não iria alcançar
aquela finalidade proposta pelo seu autor.
Porque a questão de agora é esta: é se é ln·
constitucional ou constitucional.

Se fôr considerado constitucional, talvez n6s
o emendemos. A fami lia teria c:jue provar a
sua incapocidade financeira para gozar dêsses, privilégios, e teriamos que acrescentar
um ou mais.
Se um cidadão, repito, se um casal possui
oito ou dez filhos e dois ou três dêles se dis·
tinguem pela sua inteligência, fizeram um
curso prlmório bom, em escolas do Estado,
querem continuar estudando, submeteram-se a
uma prova, foram aprovados, então devem ser
educados às expensas da Nação brasileira, Isto
é, de todo o povo brasileiro. Quem pode pagar, então que pogue.

o

instituto 'do ensino gratuito tem sido, num
certo sentido, muito mal · compreendido neste
Pais. Estudo gratuito ·para todos é a tese que
todos sustentam, para ricos e para pobres.
Um dia dêsses fiquei Impressionado quando li
um trabolhÕ sôbre a instrução na União Soviética. E fiquei surpreendido. Hó estudantes
cujos pais, a critério do Govêrno soviético,
pagam. ao Estado pelo estudo dos seus filhos.
Hó pais que pagam o que o Estado acha. que
podem pagar, e hó estudantes que estudam
gratuitamente, porque os pois não estão em
condições de· sustentó-los. Então, hó t~ês classes, hó três grupos na União Soviética: dos pais
que podem ·pagar pelo estudo dos filhos -.e
pagam, são obrigados;· dos. pais que não podem. pagar tudo - pagam o que podem; e
de pais que não pagam coisa nenhuma, porque não estão em. condições de fazê-lo. ,Logo,
hó uma gradação salarial muito profunda, ali.
lt a conclusão que. tiramos.
Mas não vamos poro Asse assunto.
No Brasil, hó os radicais que defendem a
tese de que todo o .ensino deve ser gratuito.
Hó um outro grupo, também radical, defendendo tese diametralmente oposta - todos devem pagar. E hó o grupo lntermediórlo deve pagar quem pode; quem não pode não
deve pagar.
Esta anólise, em profundidade, se passivei,
a faremos, se o projeto entrar em discussão,
se o Senado consideró-lo constitucional, contra
o pensamento, contra ó voto da Comissão de
Constituição e Justiça.

~

-333Fico num dllema terrfvef: de um lado, constituclonaflstas como o nobre Senador Eurico
Rezende, o nobre Senador Edmundo Levl; do
outro lado, conhecedores da matéria, constltuclonalistás estudiosos como os nobres Senadores Josaphat Marinho, Argemiro de Figueiredo,
Menezes Pimentel e Jefferson de Aguiar. E,
pór Isto, vou ficar à espero das razões que
levaram êstes outros Senadores a votarem pela
· Inconstitucionalidade dê.ste projeto.
AI, então, tranqüilamente vou dar o meu
vota. (Multo lllml Multo 111m!)

O Sr.. Jeffenon de Aguiar:
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Joaquim Parente!:
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson
de Aguiar.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:
(Para encaminhar a vatasão. Sem revl1ãa
do orador.) Sr. Presidente, ouvi as ar·

Para, no art. 6. 0 , concluir peremptària·
mente:
"O Ministério da Educação e Cultura boi·
xaró, Igualmente, Instruções sôbre o pro·
cesso de pagamento das bôlsas concedi·
élas, de modo que se realize na data cer~
ta do vencimento."

I
I
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~ evidente, por conseguinte, que a única

condição exigida pelo projeto, para a conces·
são de balsa de· estudo, que ·é Integral, é a demonstração de que o beneflclórlo tenha 'cilico
ou mais flfhos. Nado mais. Portanto, um Senador, Deputado, Industrial, comerciante, ou
qualquer outro brasileiro que tenha mais de
cinco flfhos tem direito à concessão de uma
balsa de estudos Integral, contra a orientação
do Ministério da Educação e 'cultura, que assegura apenas 80% em favor de beneflciório
de balsa de estudo, quando demonstrada a
impossíbllidade financeira de os responsóvels
pelo estudante fazerem face às despesas de
sua educação.

gumentos dos nobres Senadores Eurico Rezende
Portanto, o projeto, além de dar mais, par·
e Edmundo Levl contestcindo as· conclusões do que estende a concessão de bôlsa de estudo ln·
parecer. da Comissão de Constituição e Justiça tegral a todos aquêles que tenham mais de
que tive a honra de elaborar e, afinal, a expa- . cinco flfhos, restringe a concessão de bôlsa de
slção do nobre Senador Auréflo Vlanna fa· estudo a todos aquêles que não tenham mais
zendo digressões que bem realçam a lnconstl· de cinco filhos.
tuclonalidade apontada pela Comissão de
No casa, por exemplo, do operório paupér·
Constituição e Justiça, como Irei demonstrar,
rimo, pai de um só flfho, excepcional, não teró
enfatizando os argumentos adotados naquela
direito à balsa de estudo, porque não cumpriu
Comissão permanente.
a condição prevista na· art. 1.0 do projeto.
Diz o projeto, no seu art. 1.0 , que teró. di·
Além da injustiça que dai deflui - como
relto. a cursa ·gratuito, em regime de externa·
bem
expôs o Senador Aurélio Vlanna - , hó,
to, um dos flfhos de funclonórlo e empregada
evidente'mente, o essencial, o fundamental no
com mais de cinco fllhos.
projeto, que é a despesa pública do pagamen·
Ao art. 2.0 , a proposição afirma de ma·
to da bôlsa de estudo, Integral, que hoje atln·
nelra categórica:
ge a 300 mil cruzeiros, normalmente, em
"O direita· assegurado no artigo anterior qualquer colégio de· boa categoria. O Mlnls·
obriga a exame do capacidade e teste térlo paga; em favor dos beneflclórlos como
disse, 80 mlf cruzeiros. O projeto assegura
vocacional."
bôlsa para um curso gratuito, sem qualquer
Em seguida, no art. 5. 0 , afirma que:
restrição. Portanto, eu, como o Senador Eu·
"A habllitação à matricula, na forma do rico Rezende, terlamos· d.Jrelto a uma bôlsa de
artigo 1.0 , se faró perante os Conselhos
estudo,, em favor de um dos nossos filhos, por·
Estaduais de Educação, que fixarão' ·os que tenho cinco e S. Ex. 0 sete ou oito filhos.
Hó, portanto, uma inj ustlço cio moroso no pro·
normas para a prova dos requisitos exi·
jeto.
gldos."

I~
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da simples demonstração de· que o pretendente à bôlsa tenha cinco filhos, O Ministério não
poderá discutir se deve ser beneficiário da
bôlso ou não.
O próprio art. 6. 0 do projeto estabelece o
pagamento em prazo certo, determinado, e em
todo o projeto .não há referência às dotações
orçamentários, apenas concede um direito não
submetida o qualquer condição. · Naturalmente, o Ministério teria de recorrer às dotações
orçamentários prÓprias paro ·fazer f~c; às despesas, em virtude da determinação do ort. 6;o,
Mas o aplicação das dotações orçamentórlás,
para cumprimento do prioridade dado pelo
projeto, esvairia a dotaÇão orçamentária, em
detrimento daqueles que necessitam da concessão do bôlso de estudos. Agora, pergunto
eu: os operárias, os funclonórlos .que tenham
necessidade da bôlsa' de estudos estarão Impedidos de conquistá-la? Não! O cirt. 94 da Lei
de Diretrizes Bases lhes outorgo ês~e direito e
o Ministério tem pago bôlsos de estudo o todos
que prescindem do colaboração do· Estado no
educação de seus filhos.

e

O art. 7. 0 dÓ projeto revogo as disposições
em contrário. Não estaria revogando · o art.
94 do Lei de Diretrizes e Bases, ao estabelecer
que a bôlso de estudo é concedido apenas em
favor dos que tenham' mais de cinco filhos?
Mos os que têm mais de cinco filhos, Jmpllcitomente, têm direito à bôlsa ·de estudos,
visto que o lei otual jó concede tal' direito.
Hó pouco> confirmando o pOnto de visto da
Comissão de Constituição e Justiço, que é pela
inconstltucl.onolidode, o nobre Senador Eurico
Rezende afirmou, claramente, que, s~ não
houver dotação orçamentária suficiente paro
o pagamento ·dessas bôlsas de estudo, .o Govêrno se socorrerá da suplementoção .do verbo,
Isto é, aumentará a despesa.
Oro, o Ato Institucional determina que é
privativo do Presidente do República qualquer
projeto de lei criando ou aumentando ·a despesa pública. O art. 67, do Constituição, es.tobelece que,· no Senado, não pode haver Iniciativa de projeto de ordem financeiro. ~ste é

totalmente de ordem· financeiro, porque todo
êle só tem existência se houver despesa, isto
é, o. pagamento do bôlso de· estudo.
O nobre Senador Faria ·Tavares teve ensejo
de orgüir que teria ocorrido equívoco, engano,
de minha porte, ao acolher a inconstltu~lona~
lidode do projeto. S. Ex. 0 é que, com boa ·intenção - louvável intenção - , elaborou projeto incapaz de atravessar os limites estabelecidos pelo ConsÍituição e pelo Ato 'Institucional. S. Ex. 0 terá que elaborar outro projeto,
se quiser assegurar àqueles funcionários e empregados com mais .de .cinco filhos, a outorga,
ipao jure, de umà bõlsa de estudo. Não poderó, no entanto, ·jamais·; afirmar que ·seu projeto em.11odo aumenta o despesa pública, porque dêle decorre, pelos normas categóricas
nêle contidas, a concessão da bôlsa de estudo
de um curso gratuito, de quantia ilimitada, o
que o Constitul~ão veda.
Implicitamente, nesta proposição, fica concedido. ao Poder 'Executivo· um créd'ito ii imita.
'
'
do, porque não se sobe qual o vulto da despesa que daqui decorre.
. Evidentemente, ccimo foi assinalado, o Intuito é louvável. O Ministério da Educação
tem atendido, parcialmente, a todos oquêles
que se socorrem dos· direitas outorgados pelo
ort. 94 da . Lei de Dlretrlzes e Bases,· de n.o
4.021.
Mas o projeto, além de alterar os §§ 2. 0 e
3, 0 do Lei n. 0 4.021, evidentemente, cria.despesa vultoslsslma, com· Injustiça clamorosa,
porque vai beneficiar abastados, indlscrlmlnadoniente, em detrimento dos que necessitam
de bôlso de estudos, pois a dotação orçamentária prevista para o exercício de 1965 não
será suficiente ~o pagamento' . da prioridade
prevista no projeto. Em conseqüência, aquêles
que necessitam realmente de bõlsa de estudo
parcial; como é outorgado atualmente, não terão disponibilidade orçamentária para fazer
face às despesas suplementares da educação
dos seus filhos.
'

Tive a melhor boa 'vontade para com .o pro'
jeto. Pretendia alterá-lo,
e alterado deveria
ser, poro que as bõls'as de estuda tivessem
cunho especial, premiando estudantes excep-
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pecuniários para fazer. face às despesas, sempre mais elevadas, de seus estudos. São, entretanto, geniais e precisariam do apoio do
Govêrno, não sá para seus estudos como até
para sua educação privilegiada, em estabelecimentos, em Internatos os melhores possíveis.
Sr. Presidente, não posso alterar meu parecer, porque, como se viu, o. projeto, em si, é
um aumento vultoso de despesa pública, . outorgando ao Executivo crédito ilimitado. Hàbllm'énte, seu ·Ilustre autor não consigna qualquer parcela, autorizando o Executivo o abri r
crédito especial paro fazer face a, êsse projeto.
Se não houver disponibilidade orçamentária
própria ou de crédito especial, evidentemente
êle não se reolizar.á. Se aprovado o dotação
orçamentária, ela se esvairá, Imediatamente,
em detrimento dos bolsistas necessitados. Por
conseguinte, o Plenária do Senado Federal, re·
jeitando o projeto· por Inconstitucionalidade,
estará fazendo justiça e se enquadrando nos
princípios essenciais da Lei de Diretrlzes e Ba"
ses, que estabelece, .no art. 94, § 2.0 , o· seguinte:

(Lindo.)

"0 Conselho Federal de Educação determinará os quantitativos globais das bôlsas de estudo e financiamento para os
diversos graus de ensino .que atribuíra
aos Estados, .ao Distrito Federal e aos
Territórios.
§ 3,0

Os Conselhos Estaduais de
Educação, tendo em vista êsses recursos e
os estaduais:
a)

b)

-

fixarão· o número e os valôres das
bôlsas, de ocôrdo com o custo médio
do ensino nos Municípios e com o
grau de escassez de ensino oficial em
relação à população em idade escolar;
organizarão as provas de copacl.~ade
a serem prestadas pelos candidatos,,
sob condições de autenticidade e lm·
parcialidade, que assegurem· oportunidades Iguais paro todos;

c) estabelecerão os condições de renovação anual das bôlsas, de ocôrdo
com o aproveitamento escolar demonstrado pelos bolsistas."
. são os §§ 2. 0 e 3. 0 do art. 94 da Lei n. 0

4.021.
Por conseguinte, o aumento de despesas
que aí está, no projeto, constitui, evidentemente, impossibilidade à tramitação da proposição, que deve ser rejeitada, ·por inconstiÍu'
cianalidade. ·(Multo bem!I

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Em votação o projeto, quanto à preliminar
de· constitucionalidade.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está rejeitado.
Será arquivado. ·
~ o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 14, DE 1965
Estabele~e prioridade para ·estudo• de
ensino médio gratuito.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

O funcionÓrio e o empregado,
com mais de cinco filhos, terão direito a curso
gratuito, em regime de externato, poro um
dêles, através de bôlsa de estudos, em estabelecimento de ensino secundário.

Art. 2.o - O direito assegurado no artigo
anterior obriga a exame de capacidade e teste
vocacional, mas lndepende de classificação
geral para a obtenção da bôlsa de estudos.
Art. 3. 0

O valor das bôlsas correspon·
derá ao preço da anuidade cobrada pelo esta·
belecimento em que se matricular o aluno e
será pago semestralmente com prioridade sô·
bre o pagamento das bôlsas comuns.

Art. 4, 0

O estudante que fôr reprovo·
do na ;érle, ou vier a desmerecer a bôlsa por
não satisfazer as condições de aproveitamento
escolar ou de conduta, perderá o direito à gro·
tuldode do ensino.

.

.
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do artigo, poderá substituir o aluno outro de
seus irmãos, com as mesmos vantagens e obri·
gações.
Art. 5,o - A habilitação à. matricula, na
forma do art. 1.0 , se faró perante. os Conselhos Estaduais de Educação, que fixarão as
normas para a prova dos requisitos exigidos.
Art. 6.0 - O Ministério ,da . Educação e
Cultura balxoró, Igualmente, instruções sôbre
o processo de pagamento · do.s bôlsas concedi·
das, de modo que se realize na dato certa
de vencimento.
Art. 7,0 - Esta Lei entraró em vigor . na
dato de sua publicação; revogadas as dispa·
sições em contrário.
O Sr. Aarão Stelnbruch:
Sr. Presidente, peço a palavra como Lrder,
em exercicio, do Bloco Parlamentar Independente.
O SR. PRESIDENTE (Moura Anclracle):
Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. AARÃO STEINBRUCH:
!Como Llcltr, em exerclclo, elo Bloco Parla·
mentor lnclepenclenta, 16 o 11gulnte ciiKuno.l
Sr. Presidente, Srs. Senadores, através de
uma nata oficial; já teve o Movimento Tra·
balhlsta Renovador o oportunidade de rnonlfestar-se acêrca dos graves. acontecimentos
que se· desenrolam presentemente no Repúblico
Dominicana. Consideramos, Sr. · Presidente,
que o desembarque de tropas norte:omerlco·
nos. e a subseqUente ocupação militar daquele
pais irmão constituem um insólito procedi·
mente, dlficll de ser concebido nos dias de
hoje. Os fato~ que se verificam em São Do·
mingas, violando o espirlto e a letra das leis
internacionais, encerram uma terrivel advertência, sobretudo para nós, os povos da América Latina. Estamos presenciando o retôrno
da "politica das canhoneiras", que parecia
para sempre encerrada com o advento da Boa
Vizinhança, proclamado por Franklin Delano
Roosevelt. E nisso só existem motivos de trls·
teza e apreensão. Em tais momentos, sllen·
clor seria um crime e um êrro.

O Govêrno dos Estados Unidos, cujas res·
ponsabllldades são tão grandes na preservação
da paz e do primado do Direita entre os po·
vos, violou, abertamente, a Carta dos Nações
Unidas, ao Intervir unilateralmente na Repú·
blica Dominicana. Com efeito, estabelece a
Corto, como um dos propósitos fundamentais
da ONU, "desenvolver relações amistosas en·
tre os nações, baseados no respeito ao prln·
clplo de igualdade de direitos de autodeterminação. dos ,pÓvos". Poro que êsse · propósito
seja alcançado, dispõe a Carta dos Nações
Unidos, em s~u artigo 2. 0 , que "todos os mem·
bras deverão evitar, em suas relações lnter~
nacionais, a ameaça ou o uso da fõr!;a contra
a ··Integridade· territorial ou a; Independência
politica de .qualquer Estado". Preconi.zando a
solução pacifica de controvérsias, diz ainda a
Carta, em seu artigo 33: "~s partes, em uma
controvérsia, que possa vir ,a constituir uma
ameaça à paz .e à segurança internacionais,
procurarão, antes de tudo, chegar a uma, se·
lução por negociação, . inquérito, . medlaçõo,
conciliação, arbitragem,. solução. judicial, , re·
curso a entidades ou ;ac6rdos regionais, ou a
qualquer outro melo pacifico à sua e.scolha."

e

A Carta das Noções Unidas foi, assim, fron·
tolmente desrespeitada.
No caso, Sr. Presidente, nõo sàmente não
houve qualquer recurso· a entidades regionais
- a Organização dos Estados Americanos - ,
mas, ·OO contrário, · também a Carta da OEA
foi pi seteado pelo Govêrno dos, Estados Uni·
dos. Em seu artigo 5. 0 , proclama êsse do·
cumento que "a agressão a um .Estado ame·
ri cano constitui umá agressão a ,todos os de·
mais" e que "a's controvérsias de caróter ln·
ternaclonol que surgirem entre dois Estados
ámerlcanos lleverão ser resolvidas por melo
de processos paclflcos". ·Mais taxativo, diz o
artigo 15: ;'Nenhum Estado ou grupo de Es·
todos tem o direito de intervir, direta ou ln·
dlretamente, seja qual fôr o motivo, nos os·
suntos Internos ou externos de qualquer ou·
tro. ~sse principio exclui não sornente a fôrça
armod~, mas, também, quolcjl:ler outro forma
de Interferência ou de tendência atentatório
à personalidade do Estado e' dos elementos
poHtlcos, econômlcos e cultural~ :que o cons·

'
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"O território de um Estado é invlolóvel; não
pode ser .objeta de ocupação militar, nem de
outras medidas de fôrça tomadas por outro
Estado, direta ou indiretamente, qualquer que
seja o motivo, embora de maneira temporária." .
. ·• "Qualquer que seja o motivo", Sr. Preslden'te, é' o que estabelece a Carta da OEA:
para proibir as violações ter~itorlals ou a ocupo·
ção ·militar de um Estado 'por outro.
Não· .procedem, portanto, as tardias tentativas de justificação do ato agressivo, unilate~almente pratiC:ado pelo Govêrno norte-a,;,ericano contra a República Dominicana. Diziase, no primeiro instante, que o desembarque
dos marine• visava à evacuação dos cid~dãos
dos''Estados Unidos e de outros pàlses~ que
estariam em Sãó Domingos sem as néc~ssó
rias . garantias. Como é óbvio, a mesma 'alegaÇão 'poderia ser feita, amanhã, com referência a quÓiquer outro território estrangeiro
onde existam .cidadãos norte-americanos :......
isto é, a qualquer país do mundo. Mas êsse
pretexto l~go se exauriu: não seriam necessários, parei a retirada, 15 ou 20 mil soldàdos,
nem reclamaria ela a ócupação militar do
país, por tem~o indete~minado. Passou-se,. en~
tão, . à alegação de caróter político: havia e~
São ·Domingos a ameaço· de os comu~lstas
empolgarem ·o Poder, . mul'to emb~ra se . tratasse de um movimento pela restauração d~
autoridade do presidente eleito, Sr. Juan Bosch,
personalidade bastante conhecida por suas 'tendências· anticomunlstas, ao mesmo tempo que
defensor de reformas económicas e sociais
que, eventualmente, atingiriam interêsses de
grupos económicos enquistados na sociedade
dominicana.

numa peça lrônica, E a Organização dos Estados Americanos, jó tão desgastada por suo
Incapacidade de defender os direitos e lnterêsses . dos poises da América Latina, se vê
arrastaêla à mais Irremediável desmoralização.
,Agora, consumados os_,, fatos, pretende-se
empresar . a essa desventurada OEA o patroclnio da Intervenção na República Dominicana.
Não podemos silenciar diante dêsse sinistro
malabarismo. Se existisse realmente um slst~.
má jurldiéo regulando as relações entre os
pai ses dei Cantin'ente;' partindo-se do pressu'
posto' de que todos são Iguais em· direitos,
reunlr~se-ia a ·OEA ·não 'poro consagrar a Intervenção, niediánte uma suposta missão de
paz, mas poro· penalizar· o agressor à luz de
sua Carta e dos tratados lnteramericanos. Não
faz muito, o fato de. terem sido encontradas
armas de procedência atribuída a Cuba, nas
costas da Venezuela, determinou a adoção
de medidas ·as mais rigorosas contra Govêrno
cubano. ·' Desta feita, a intervenção estó perfeitame.nte ·configurada, e o que fOz a OEA
- assim mesmo· mediante ·uma votação frauduhinta, ·dado :que, no caso, os ·Estados Unidos da· 'América · e a República Dominicana
é ·legitimar
estavam · impedidÔs ··de votar a agressão, decidindo encampó-la sob o artifício de uma "missão de poz" ·formada por
contingentes de diversos poises, inclusive o
Brasil.
·

o

Se existisse, efetivamente, um . sistema jurldico interamerlcano, dizlamos, o que se es:
taria disc4tlndo, a esta altura, era a punição
do ·agressor, face· ao Tratado lnteramericano
de Assistência Reciproca, o Tratado do Rio
de Janeiro.
Lembremos alguns · dispositivos
dêss~ documento. Estabelece o seu artigo .'1-.0
que "as Altas Partes Contratantes se obrigam
A triste verdade, Sr. Presidente,. é que esnas suas relações Internacionais a não recorrer
tamos diante de uma Intervenção ·estrangeira
à ameaça nem ao uso· da fõrça, de qualquer
pura e simples, violando a ·soberania de um
forma incompatível. com· as disposições da
Estado Independente e resultando na ocupaCarta das Nações ·Unidas. ou do presente Tração militar de seu território tal e qual
tado". O artigo 3, 0 dispõe que "os Altas
ocorrera, com a mesma Repúblico Dominicana,. Partes Contratantes concordam em que um
em 1916, em pleno fastlglo da doutrina co- · ataque armado, por porte de qualquer Estado,
lonialista do blg atick,
contra um Estado americano, seró considerado
O chamado sistema lnteromerlcano foi por
como um ataque centro todos os Estados ameéguos abaixo. A Boa Vizinhança converteu-se
ricanos e, em conseqüência, cedo uma dos

..
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ditas Partes Contratantes. se compromete a
ajudar a fazer frente ao ataque, no exercício
do direito Imanente de legítima defesa indi·
vi dual ou coletiva, que é. reconhecido pelo art.
51 da Carta das Nações· Unidas". Quanto
à agressão, fica ela cabalmente definida no
artigo. 9. 0 : "A invasão, pela fôrça armada
de um Estado, do território de um Estado
americano."
Tudo isso se transforma agora, por fôrça
da intervenção armada na RepúbHca Domi·
nica na e da atitude .. facciosa assumida pela
OEA, em letra morto. Voltamos, assim, cÍ
uma época melancólica em que os tratados,
quando isso convém aOi mais .fortes, .se redu·
zem a farrapos de papel. E o mais grave é
que, por trás da diplomacia do cass~tete, estão sempre interêsses,, retrógrados e espolia·
do~es, dos grandes consórcios econômicos que
se espraiam por todo o Continente. ·No caso
da República Dominicana, por sinal, menos
de um mês antes de ser. deposto, em 1963,
o Presidente Juan Bosch, depois de alertar o
Govêrno norte-americano para o que ·chamava
de "perigo do CO"!plexo castrlsta", vaticinava
a própria queda e a atribula, .desde logo, aos
interêsses estrangeiros· feridos por . seu . pro·
g(ama de reformas nos marcos da "Aliança
para o Progresso",

E diga-se de passagem que fizemos ouvir
nossa voz, na Câmara dos Deputados, quando
da invasão da Hungria pela União das Repú·
bllcas Socialistas Soviéticas.
Defensores Incondicionais da autodeterml·
nação dos povos, repelimos, Sr•. Presidente,
todo tipo de ingerência em qualquer Estado
soberano. Ao povo dominicano, e só a êle,
cabe decidir de seus destinos, . sem· interven·
ções ou tutelas estranhas. Desapareceria a
figura da soberania nacional, . se em nosso
Continente pudessem sobreviver apenas os governos que contassem com a aprovação da
Casa Branca. Então, não caberia mais falar-se
em ONU, em Direito Internacional, em fron·
telras soberanas. Imperaria, acima de. tudo, o
vontade e o lnterêsse de quem possui sse mais
armas e mais soldados, embora menos razão.
Seria o lei dos selvas substituindo a lei dos
homens, para não falar na lei de Deus.

Porque defendemos o autodeterminação, somos radicalmente contrários ao envio de uma
fôrça armada internacional para a República
Dominicana. Em verdade, falece à OEA autoridade para patrocinar a organização dessa
fârça, pois o seu primeiro dever deixou de
ser cumprido: caracterizar a intervenção já
consumada e exigir a sua Imediata cessação.
No ponto em que se acham as coisas, a pretendida fôrça . internacional não tem senão
por propósito legitimar. a agressão perpetrado
e ampliar mais ainda os seus limites, sob a
cobertura aparentemente imparcial da OEA.
Não podemos, em particular, concordar que
o nosso Pais se torne cúmplice dessa mlstifi·
cação e dêsse crime. Afinal, em nome de· quê
iriamos mandar os nossos filhos· para essa
cruzada de submissão de um povo que, tanto
quanto o nosso, ama a sua Pátria e quer vê-la
independente? Em agôsto do ano passado,
saudando os diplomados do Instituto Rio Branco, dizia o Sr. Presidente da República que
"não devemos dar adesão prévia às atitudes
de qualquer dos grandes potências - nem
mesmo às potências guardiãs do mundo oci·
dental - pois que na politica externa destas
é necessário fazer a distinção entre os lnte·
rêsses básicos da preservação do sistema oci·
dental e os lnterêsses especí flcos de uma gran·
de potência". · Estamos pr~clscÍmente face a
um momento em que. se Impõe fazer essa dls·
tinção e agir em conseqüência.
Diga-se de passagem que o Sr.. Ministro
do Exterior, antes de ser -o caso submetido
à OEA, adiantava que o Brasil mandaria tro·
pas para a República Dominicana, atitude
realmente precipitada e pouco louvável para
um Ministro do Exterior.
Nosso voto é contra a participação do Bra·
si I no vergonhoso atc;ntado que se está pra·
tlcando contra a soberania e os lnterêsses
nacionais do povo dominicano.
Sr. Presidente: nesta hora dramática, em
que o lei internacional é despedaçada pelo
baioneta dos marinel, indicando um retôrno
aos tempos ignominiosos da "política das canhoneiras", a consciência da'.·Amérlco, austero, generoso e libertária, preciso fazer-se
presente e atuante e, em nome ,da J ustlça e
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Sr. Presidente, para concluir quero ler a
declaração do Movimento Trabalhista Renovador: (Lendo.)

"O Movimento Trabalhista Renovador,
diante da cção do .Govêmo dos Estados
Unidos da América, violentando a soberania da Repúbi ica Dominicana, sente-se
no dever de alertar o povo brasileiro a
meditar sôbre c Inominável violência e
os seus efeitos, próximos e futuros, no
equillbrio da solidariedade .continental, e
nas suas conseqüências no plano da segurança internacional. Se o nosso povo
expressar a sua repulsa, mesmo que nãa
impressione a insensibilidade da diplomacia brasileira, nem obtenha, da nosso
Govêrno, a palavra de moderação que poderia, mais uma vez, contribuir para o
sofreamento da insensibilidade dos responsáveis pela diplomacia norte-americana, pelo menos terá dado ao mundo uma
demonstração de fidelidade às tradições
brasileiras de respeito à autodeterminação
dos povos e ao princípio da nõo-lnter·
venção nos negócios Internos das demais
nações.
Em nome da segurança de tôda humanidade, dos apelos de paz, .Insistente e
recentemente formulados pelo Chefe da
Igreja Católica, S. S. Paulo VI, que ln·
terpreta não apenas os, sentimentos dos
fiéis brasileiros, maioria absoluta da nossa população, mas sintetiza as aspirações
de todos os povos, religiões, raças e cre·
dos que amam a justiça e c preservação
das Überdades, o Movimento Trabalhista
Renovador repudia aquela cção armada,
que repugna à consciência continental e,
se constitui num fermento bélico de conseqUências imprevlslveis.
Não colhe a alegação de que se pretendia
evitar a comunlzação da República Do- .
mlnicana, pois a luta Ideológica universal não se ganhe pele fôrça das armas
e, no Continente Americano, o seu fermento é o pauperismo, a miséria orgô-

nica, o analfabetismo, o drama do subdesenvolvimento: em lugar de canhões,
a verdadeira assistência econômica . CÇim a preservação da independência ·será, sempre; c única arma eficiente de
combate à bolchevização." <Multo bem!)
Multo bemf Palmai.)
·
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

Item 2:
Votação, em turno único (apreciação
preliminar da juridlcidade, nos têrmos do
art. 265-A, do Regimento Interno), do
Projeto de Lei de Câmara n. 0 284, de
1964 (n, 0 456-B/63, na Casa de origem),
que assegura a Isenção do lmpôsto de
renda e adicional às indústrias de beneficiamento e de crtefatos de borracha e
às de beneficiamento e tecelagem de
juta, localizadas na Amazônia, tendo Pareceres sob números 1.645, de 1964, e
142/65, das Comissões de Finanças,
favorável; de Constituição e Justiça, pela
rejeição, j,or lnjuridicldade.

O projeto teve a sua discussão encerrado em
7 do corrente.
Em votação o projeto quanto à. preliminar
da injuridlcldade.
Os Srs. Senadores que votam de. acôrdo com
o parecer da Camisão de Constituição e Justiça queiram permanecer sentados. (Pauaa.)
Rejeitado. Será arquivado e feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
~.o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 284, DE 1964
(N, 0 456-B, de 1963, na Casa de origem)
Altera a Lei n.0 4.069-B, de 12 de
junho de 1962, que a111gura a laenção
do lmp&1to de renda e adicional às ln·
dústrla1 de beneficiamento e de artefoto1
de l:orracha e àa de ,beneficiamento e te·
cell!gem de juta, localizadas na Amazô·
nia,

O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 - O art. 1.0 da Lei n. 0 4. 069-B,
de 12 de junho de 1962, mantido o seu pa-
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redação:
"Art. 1.• - Fica assegurada isenção do
impôsto de renda e respectivo odicionoi
às pessoas juridicas localizadas na Amazônia que promoverem o beneficiamento
ou a manufatura de matéria-prima regionai - borracho, juta e similares, sementes oleaginosas, madeiros, madeiras
compensados e laminados, guaranó em
pó, em extrato e em xarope, sôrva lavada, pau-rosa e curtumes."
Parágrafo único -·O prazo de isenção será
de 5 (cinco) anos contado a partir da vigência
desta Lei.
Art. 2.0 -'- Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Revogam-se os disposições em
Art. 3. 0 contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Item 3:
Discussão, em turno único, do Requerimento n. 0 138, de 1965, de autoria do
Sr. Senador José Ermírio, que ,solicita, nos
têrmos do art. 380, n. 0 1, do Regimento
interno, o cónvocoção' do Sr. Ministro de
Estado dos Negócios Exteriores, a fim
de prestar informações a respeito dÔ Acôrdo sôbre Garantia de Investimentos entre
o Brasil e os Estados Unidos da América,
assinado na cidade de Washington, em 6
de fevereiro do corrente ano.
SObre a mesa requerim~nto que vai ser lido
pelo Sr. 1. 0 -Secretório~
~-lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N. 0 209, DE 1965

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Em conseqüência, a matéria constará da
pauta da sessão de 21 do corrente.
Item 4:
Projeto de Lei da Cdmara n. 0 30, de
1964 (n. 0 809-C/63, na Casa de. erige,:;),
que dispõe sôbre o regularização da propriedade da terra, seu uso e ·dom inio, e
dó outras providências, tendo Parecer,
sob n. 0 1.460, de 1964, da Comissão de
Agriculturá, no sentido de que fOsse sobrestàdo o curso da proposição, até a
chegada, ao Congresso; ·do Estatuto da
Terra, em projeto do Executivo, cuja aprovação prejudicaria a matéria.
O Estatuto da Terra já foi convertido em
lei.
O parecer vai ser submetido à apreciação
do Plenário.
A Comissão de Agricultura propôs. que a
matéria fôsse sobrestada. até à chegad~ ·e tramitação no Congresso do Estatuto da Terra. E
concluía' que a aprcivação do Estatuto da Terra
prejudicaria a matéria contida neste projeto
de lei.
Os Srs. Senadores que assim entendem
queiram permanecer sentados. (Paula,)
Está aprovado o parecer. Conseqüentemente, prejudicado o projeto.
. Se_ró retirado da Ordem do Dia, enviado ao
arquivo e feita a devida comunicação à Câmara d~s Deputados. ·
~ o seguinte o projeto arquivado:

PROJETO DE. LEI DA CÂMARA
N. 0 -30, DE 1964
CN. 0 809-C, de 1963, na Câmara)

Adiamento para determinado dia.
Nos têrmos dos arts. 212, letra e, e 274,
letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Requerimento n.? 138,
de 1965, a fim de ser feita na sessão de 21
do corrente.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965,
- Daniel Krioger.

Dispõe séibre a regularização da propriedade da torra, seu u1o e dominio, e
dá outras pravid&nclas.
O Congresso Nacional decreta:
CAP[TULO i
Art. 1.• - .. A presente Lei regula as relações jurldlcas, ·sociais e económicas concernen-

í;,

I

I
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com o objetivo de promover o aproveitamento racional da terra e bem-estar dos que a cultivam no sentido da riqueza e do desenvolvimento do País.
Art. 2.0 Na aplicação da presente Lei
ter-se-6 em vista:
a). promover, a distribuição e redistribui·
ção da terra através de normas baseadas em programas regiÔnalmente
estudados, e considerado~
os costumes
'
'
''
I
as condições de exploração econômi·
ca, o · tipo de produção d~ cada região, a adequada utilização das terras, a· improdutividade dos latifún·
dios ·e o. excessivo parcelamento· em
minifúndios antieconõmicos;
b) fixar os tipos de propriedades que
correspondam às necessidades de pro·
dução de cada região e à c~pacidade
de trabalho do agricultor e de sua fa·
mília;
c) estimular o aumento da produtividade
tendo em vista as condições da região
respectiva;
d) assegurar no meia rural condições
adequadas de bem-estar social, atra·
vés de programas .de educação, de
saúde, de habitação, de alimentação,
de assistência técnico e de crédito;
e) incentivar o formaÇão de uma classe
média rural, de pequenos , e . médias
proprietários, desenvolvendo-lhes o
otividade produtivo e, ao mesmo tem·
po;· · estimulando-lhes o capacidade
aquisitivo;
f) possibilitar a Implantação ·dê planos
de industrialização rural, especlolmen·
te. de pequenos indústrias e de esti.
muJo ao artesanato, objetlvondo a
utilização de matérias-primas, locais
ou regionais;
g) proteger, efetlvomente, os que cultl·
vem a terra alheio e nela vi~~-m;
h) estimular e promover o associativismo
rural, através da organização de comunidodes agrárias de base distrital,
destinados o despertar o espírito de
confiança e solidariedade recíprocos c

propiciar a sua associação generoli·
zada em cooperativas de consumo, de
crédito de produção e de modalidades
derivadas.

I
I

Art. 3.0 - O uso da propriedade seró
condicionado ao bem-estar social.
Art. 4.0 - São garantidos todos os direitos
concernentes à propriedade e à passe da terra I
constituindo obrigação do proprietário ou pos·
suidor promover-lhes a exploração econÔmico
desde que se verifiquem os condições mínima~
indispensáveis.
CAPITULO 11
Do Aceno à Terra
SEÇÃO I

Dos Meios de Acesso à Terra
Art. 5. 0 - : É assegurado a todos o acesso à propriedade de in:óvel rural para fins de
exploração agrícola' e pecuária nos limites da
lei e sob as condições. nela previstas.
Art. 6.0 - O acesso à propriedade de imóvel rural ou à exploração agrícola será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras e pela execu.ção de qualquer das
medidas seguintes:
a)
b)
. c)
d)
e)
fl
g)
11)

desapropriação por interêsse social;
doação;
compra e venda;
sessão ·temporário do uso gratuita;
·arrendamen·to;
parceria;
arrecadação dos bens vagos;
reversão à posse e ao domínio do Poder Público de terras de sua propriedade lndebitamente ocupadas e exploradas, a qualquer titulo, por terceiros;
I) herança ou legado.

I

SEÇÃOU

Da Desapropriação de Imóveis Rurais por
lnter61se Social
A~t. 7. 0 Consideram-se cases de lnte·
rêsse social, para fins de desapropriação de
imóveis rurais:
.~-

'

I

a) terras incultas ou explorodas em desproporção com

.r

.:.:

;
~;

'.'1

I

I.

I
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as dimensões ou possibilidades do Imóvel, apesar da
existência de condições favoróveis poro sua exploraçõo adequada;

bl terras cuja exploração não
se obedeço o plano de zoneamento agrícola elaborado por órgão competente,
a fim de promover ou intensificar os culturas. correspondentes às exigências
do plano;

Parágrafo único - Serão havidos como exploradas, poro os efeitos dêste artigo, os terras ocupados com florestas, primitivos ou secundórios, nos óreas em que houver conveniência de preservação de reservas.
Art. 8. 0

Paro efeito de desapropriação
por interêsse social ter-se-á por justo a indenizoção que fôr omlgàvelmente convencionado entre desoproprlonte e desapropriado ou a
que na falto de ocôrdo seja fixado no forma
estabelecida para desapropriação por interêsse
social, fixado no forma do Lei n. 0 4.132, de
1963, e segundo os prlncfplos que Informam a
presente Lei.

Art. 9. 0

c) terras que constituem minifúndios,
entendendo-se
como tal aquela cujo órea
. não boste poro ocupar a
ativldade do fomflia do
proprletórlo e lhe assegurar subsistência, estabilidade e possibilidade de desenvolvimento.
11 -

O estabelecimento de:
a)

área de reflorestamento;

bl unidades de subsistência

Será competente o fôro da situação dos Imóveis desapropriados, e no processo funcionoró, em nome da União, onde ela
não tiver representante, o órgão do Ministério
Público local (Constituição, artigo 201, .§ 2. 0 ) •

Art. 10 - Nas desapropriações efetuodas
de acôrdo com esta Lei, a indenização devida,
concordando o proprietário, poderó ser paga na
totalidade ou em parte, em letras hipotecários,
ações de sociedade de economia mista, bônus
rurais ou titulas da divida pública, assegura. dos a êstes poder liberatório para o pagamento
de tributos federais no exercicio do respectivo
vencimento, compensada para o portador a
depreciação monetória, se houver.

no óreo de monocultura;
c)

núcleos residenciais do tipo
"Casa Popular";

SEÇÃO

m

Da Diltrlbulsão ou Redlatrlbuisão de Terraa
Art. 11 -

d) armazéns, silos, plantas In-

dustriais de qualquer natureza, pastas de saúde, escolas e outras obras e serviços de interêsse poro a
comunidade e o economia
rural;
e) terras necessórias à fundação ou expansão de projetes Industriais.
III -

A proteção do solo, da fauna e
da flora, dos mananciais e cursos de óguo e recursos naturais
e renováveis.

As terras públicas e as que
forem a qualquer titulo adquiridas· para fins
da Reformo Agrária serão subdivididos em lotes para a distribuição entre agricultores, na
seguinte forma:
I -

Nas zonas :de exploração pioneiro, vendidas, preferencialmente, a posseiros, para pagamento em 15 anos.

11 -

Nas
demais áreas:
;

•...

a) arrendados;

bl vendidas.
Art. 12 biJição.

Não serão po.ssfvels de dlstrl-

Il

!

j

II

.,I
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a) as terras necessárias à proteção do
·solo, da fauna, dos mananciais e dos
cursos de água;
b) as terras necessários à proteção dos
índios;
c) as faixas rodoviárias, ferroviárias,
aeroviárlas e as Indispensáveis à defesa nacional.
Art. 13 - Em zona de exploração pioneira, e desde que não haja candidatos à aqui·
sição onerosa, a União poderá ceder, paro uso
gratuito temporário, os terras públ ices do seu
potrimônio, ou arrendá-las até que possam ser
objeto da cessão definitiva.
§ 1.0

§ 1.• - A venda será efetucda a prazo pela preço da desapropriação acrescido dos
despesas realizados, podendo ser cobrados juros
máximos de (> 96. (seis por cento) ao ano.
§ 2.• No caso de terras do domínio
público, no dota desta Lei, ou· de terras doodas por particulares, o preço de vendo será
estabelecido tomando por base os preços regionalmente fixados poro a· colonização afie;la i.
§ 3.0

Os prazos ·de amortização e
resgate de preço serão· fixados de acôrdo com
a região onde se ache localizado o Imóvel, e a
exploração o ·que a mesmo se destino e observado, em cada caso, a rentabilidade da
cultura.

O arrendamento dos terras referidos neste artigo será feito por preço anual
não excedente a I O% (dez por cento) do seu
valor e pelo prazo mínimo de 3 (três) anos,
renovável, automàticamente, enquanto as terras se mantiverem bem aproveitadas.

O Poder Público estimulará par
todos os meios o desenvolvimento da colonização privado. Poro isso, a União, entre outras medidas, poderá .ceder áreas de terras
a emprêsos de colonização.

§ 2.0 Paro uso ou arrendamento das
terras já referidos terá preferência:

Art. 15 - Reverterão ao domínio e posse
do Poder Público as terras alienadas, doadas
ou cedidos quando:

a) o posseiro;
b) o que nelas trabalho como parceiro,
arrendatário ou empregado;
c) o tecnicamente habilitado em trabalhos ogrlcolas, e, caso contrário, será
concedida preferência absoluto ao
agricultor associado de cooperativa
de produção e, em Igualdade de condições, ao chefe de fomlllo mais numerosa que, com êle, se ocupe de otlvidades agrícolas· ou vivo na sua dependência.
§ 3. o ..:..:... Não poderá ser usuário ou ar-

rendatário o proprietário rural, nem o que exerce qualquer função pública autárquica ou paroestotal.
Art. 14 - As terras públicas da União,
Inclusive as desapropriados por interês~e social,
subdivididas em lotes agrícolas, independentemente de autorização legislativa especial; só
poderão ser vendidas a agricultores não-proprietários de terras, ou proprietários de glebas
Insuficientes para c sua manutenção e de sua
fcmllia, observado a disposto no crt. 13.

§ 4.0

-

a) utilizadas ·em desacôrdo com os planos e . projetas do órgão encarregado
da execução do Politica Agrário Na. clonai;
b) deixem de ser utilizados;
c) locadas, sublocadas ou doadas em
parceria, no todo ou em parte;
d) alienadas· ou transmitidas em desabe-·
diência ao disposto nesta Lei.

Parágrafo . única.- No caso de reversão,
prevista n~ste 'artigo, a União indenizará o
comprador. da quantia equivalente ao preço
da aquisição e das benfeltorlos, deduzida a
depreciação, se houver.
Art. 16 - O imóvel rural abandonado
(ort. 589, III, do Código Civil), como tal declarado, e arrecadado como bem vago, passará,
decorridos 1O (dez) anos, ao domínio da União
(art: 189, § 2. 0 , do Código Civil), sendo que
por esta ou pelo órgão federal competente seja
promovida a arrecadação.

Parágrafo única - Considero-se vago por
abandono o .Imóvel rural susceptlvel de apro-

;
I
I

I

II
i

I

Ii
•

i
I

I
I'

I

-344veitamento econômlco, mantido pelo seu proprietário, totalmente inexpiorapo e sem benfeitorios, por r>1ais de · 1O (dez) anos.
CAPITULO III

I
I

Da Exploração do1 lmávels Rurais

'i

SEÇÁO I

:I,

Do Planejamento da Reforma Agrária,' da
Utilização das .Terrn e do Zoneamento
Agrlcola

.[i

"'I'
:I

Art•. 17 - O órgâo n'ocionol de' plonejonlento e execução
reformo' ográdo, com o
finalidade de promover colonização e reorganização agrária, deverá elaborar:
'

da '

I -'Plano' N~~lonol, 'definindo as
áreas considerodà~ de reformo
~grárlo, enuinero'ndo 'os. medidas' gerais necessÓrlas à suo
efetivação ·e indicando os prioridades de atendimento, vinculadas ·ao . maior ou menor
grau dos necessidades;
11 -

Planos Regionais.' o antecederem, ·sempre," qualquer deso. praprioção, por interêsse social,
fundamentados ,:em : levanta, mentes .e .. estudos,, ,_os . quais
compreenderão:
''

'

'

.' ~:

a) os, condições de , distribuição vigorante ,da propriedade, i: de i suo, p~adução e
organização, bem como
das i:é:irocterl stiC:os do solo;
'

.

· ,.

--··,··,r. ··.

·

f)

o verificação do disponibilidade de recursos para o
execução do empreendimento;.

g) o esquema de reunião dos
recursos financeiros, técnicos. e ossistenciols necessários;
h) programação dos etapas
de execução;
Art. 18 - A execução do programo .de
modificação, do estrutura agrário nocional
obedecerá também o projetas especfflcos, referentes à região onde devam ser aplicados,
tendo em visto suas peculiaridades quanto o
exploração das terras; ! 'o existência : de latifúndios inexplorados ou improdutivos ou • o
existência de· minlfúndios sem copocldade produtivo. ·
·
·
i

· Art. 19 :- São objetlvos do.
neomento agrícola:

~lona de zo-

a) garantir a 'déstinoção 'eC:onômico de
terras ogrl colas com os culturas adequados às condições do melo fi sico e o
natureza do solo;
b) modificar as . condições , •econômicoagricolas de regiões, promovendo o
., .mais , adequado aproveitamento dos
, terras;
c) estudar e delimitar os áreas que importem fundamentalmente ao desenvolvimento econômico do .Pais, indicando sua mais conveniente destinação, ·,mediante ·classificação de terras
poro fins agdcolas;

bl o determinação dos objetl·
vos à 'serem alcançados e
dos ~IteraÇões Introduzir;

dl recuperar regiões ofetodas por , calamidades;.
'

c) o planejomento dos Investimentos necessários;

e) criar unidades ogrlcolos do tipo. fa,;,l.
lie~r, fixando o tamanho dos lotes ogrl·
colos nos diversos regiões.

a

d) o plonejomento' dos serviços que · devam ser Implantados;
e) o estimativo do capital exigido pelos investimentos e
do capital de giro necessário até o manutenção do
obro;

Art. 20 - Não terá direito à assistência
técnica creditlclo e aos demais fovores desta
Lei o proprietário que se, recusar ao cumpri·
menta dos diretrizes emciiiodas do zoneamento
ogrlcolo.
1 •• ,.

Art. 21 - Serão Inalienáveis, lmpenhorávels e lndlvislvels, durante 1O (dez) anos, as
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§ 1.0

terras destinadas à exploração agrícola adquiridas do. Poder Público, sob qualquer das modalidades previstos nesta Lei.

· Quando o preço fôr pogo em
produtos agrícolas, observar-se-é o disposto no

SEÇÃO U

§ 2.0 Se o arrendamento fôr parcial
e recair apenas em· área limitada de características específicas poro determinados objetivos, poderá ir até o .limite de 30%.

Do• Arrendamento• Rurai1
Art. 22 - · Se não forem estipulados pelos contratantes, os ·prazos dos arrendamentos
rurais serão os seguintes:
a) 3 anos, quando destinados

à lavouro

ou à Invernado· de · b'ovínos;

art. 43.

Art. 28 - É vedada a· cessão ou o sublocação .. sem , o. expresso consentimento :do· locador.

em geral ou às indústrias complementares das atividodes rurais.

· ·Parágrafo· único - A proibição prevista
neste artigo 'não impedirá que o locatário se
associe o cooperativas de ·produção.

Parágrafo único,·- Mesma extinto o prazo,
o arrendatária poderá permanecer na imóvel,
mediante pagamento proporcional, até a conclusão das colheitas agrícolas ou a cessação
dos causas. de fôrr;a maior que desaconselhem
a movimentação dos .. rebanhos.

Art. 29 - A destruição por caso fortuito
ou fôrça maior das coisas nêle compreendidas
acorretorr5, de pleno direito, a rescisão do arrendamento. Se a destruição fôr parcial, os
contratantes poderão, livremente, rescindir,
manter !JU modificar o contrato.

Art 23 - Expirado o prazo, o arrendatário terá preferência, em igualdade· de condições com estranhos; no formulação de nôvo
arrendamento,, O-lllenos. que, com antecedência .mínima de seis meses, tenha sida notificada, por escrito, de que a .imóvel não será
objeto do arrendamento, mas de exploração
di reta; ' por ·parte' do proprietário ou.: de descendentes dêle ..

Art. 30 - No coso de calamidade pública,
molôgro de colheitas ou dizimação de rebanho
por fato nêio imputóvel ao orrendatório, êsse
poderó rescindir o ·contrato de arrendamento.

bl 5 anos, ·quando· destinados à P.ecuória

'

I

:

'

I

:

'·

'

'

'.

'

Art.. 24 -

Os contratos de arrendamenio
rurof deverão s.er feitos por escrito, sendo, no
co~o de instrumento particular e contratantes
at,.aHabetos, assinado, ·a rôga dêstes, na· presença de quatro testemunhas, que também; assinarão.
Art. 25 ::...,.; O arrendamento rural existente
ria data da publicac;ão desta Lei, qualquer que
seja o formo de .sua constituição, fica sujeito
aos prazos e condições previstas na 'mesmo.
Art; 26 - Par simulação do contrato, extravio ·ou ausência de instrumento, poder-se-é
provar o existência do arrendamento rural mediante qualquer melo de provas, aplicando-se
o prazo e as condições consignados nesta Lei,
Art. 27 - O preço do arrendamento não
poderá ser superior o 15% do valor do imó·
vel, Incluindo benfeltorios que entrarem no
composição do contrato,

Art. 31 - Morrendo o arrendatário,. a
cônjuge sobrevivente e os herdeiros. necessários que ajudavam t1a exploração agrícola e
residam no imóvel locado terão direito de
continuar a locação ou ·promover o rescisão
do contrato dentro· de 6 (seis)' meses da data
de. seu falecimento, ficando-lhes assegurada
a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1.o - Se a fim do ano agrícola fôr
posterior ao falecimento, de. 9 (nove) meses
ao menos, a rescisão pode, à escolho dos herdeiros do locatário, ser feita ao fim do ano
agrícola em curso .ou ao fim do ano agrícola
seguinte. Em caso contrário, a rescisão terá
efeito ao fim do a~() agrícola seguinte.
§ 2.o -

Os mesmos direitos previstos
no parágrafo anterior são outorgados ao arrendador, quando o arrendatário não deixar
sucessores com capacidade legai para continuar o locação.
Art. 32. - O proprietário não pode vender ao arrendatário os Imóveis, instrumentos

f.
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agrícolas, máquinas e utensllios existentes no
imóvel ou necessários à exploração ogrfcolo,
por preço superior aos correntes no mercado.
Art. 33 - Serão considerados não-escritos
os cláusulas contratuais que o favor do ar·
rendodor visem:

VI -

abandono da 'exploração agrf·
cola ou sua redução a limite
Inferior ao admitido, :quando
imputável ao arrendatário;

VIl -

emprêgo da coisa locada em ou-·
Iro uso que não oquêle ao qual
era destinada;

VIII -

aquisição . pelo àrrendatário de
imóvel rural. suficiente para sua
manutenção e de sua famflla;

IX -

falta, de cumprimento das cláusulas contratuais.

a) o tornar obrigatório o beneficiamento

da produção;
bl o estabelecer o exclusividade de com·
pro;
c) o exigir a aquisição de bens em determinada estabelecimento;
dl a determinar a prestação de serviços
gratuitos ou remunerados abaixo do
salário da região.
Art. 34 - ~ assegurada ao arrendador o
privilégio do art. 1.566, do Código Civil, sôbre os móveis, objetos, animais e' colheitas pertencentes oo locatária para o pagamento do
preço e encargos previstos no contrato.

Art. 35 - Havendo divergências quanto
a fixação de preço do arrendamento dentro do
limite previsto ,no art. 33, poderá qualquer
dos contratantes requerer arbitramento judi·
cial, caso não escolham um árbitro de comum acôrdo.
Art. 36 -

Além dos casos já previstos, o
contrato de arrendamento de Imóvel rural poderá ser rescindido, se ocorrer:
I -

falta de pagamento do aluguel
até 45 (quarento e cinco) dias
após o vencimento;

11 -

incapacidade fislco permanente
e superveniente do locatário ou
de membro de sua famflla in·
dispensável , aos trabalhos ogri •
colas;

III -

impossibilidade comprovada de
utilização econômlca em níveis
razoáveis do bem arrendado;

IV -

danificação, pelo arrendatário,
do Imóvel ou de suas benfei·
torics;

V -

otlvldodes predatórias da utilização do solo, em desocôrdo
com os práticas do região;

§ 1.0 No caso do Item I, o arren·
datário poderá evitar a rescisão, requerendo,
no prazo da contestação da ação de despejo,
o pagamento da aluguel e encargos devidos,
das custas e dos honorários do advogado do
loco dar, fixados de plano pelo J ulz. O paga·
menta deverá ser realizado no prazo que o
Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta)
dias, contados da citação, procedendo-se a de·
pásito em caso de recusa.
§ 2.0

Somente o arrendatário poderá
demandar a rescisão da contrato nos casos
dos itens 11 e III.

§ 3.0

A apelação, nos açães de des·
pejo decorrentes de arrendamentos rurais, não
terá efeito suspensivo nas hipóteses previstas
nos itens I, IV, V, VI e VIl, dêsté artigo.

Art. 37 - Qualquer que seja o causa que
tenha pôsto fim ao ,arrendamento, o arrendotório que com seu trabalho tenha efetuado·
plantações de real valor econômlco e benfel·
terias necessárias e úteis, estas últimos com
autorização do locador no Imóvel arrendado,
terá direito a umá indenlzoçêio paga pelo pro·
prietórlo ao término do contrato.
§ 1.0

Da indenitação devida ao arrendatário, poderão ser deduzidos os débitos
do mesmo, com referência ao aluguel, encargos contratuais e perdas e danos a que es·
tiver sujeito.

§ 2. 0

O Juiz poderá conceder oo ar·
rendodor prazo não excedente de um ano para
pagamento da indenlzaÇão o que se refere
êste artigo,

11
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Imóvel para uso próprio ou de descendente
não poderá, no prazo de dois anos, cantados
da data da retomada, dá-lo em parceria ou
arrendá-lo a terceiro, nem deixar de expioró-lo, sob pena de pagar ao arrendatário multa correspondente a 10% do valor do mesmo
imóvel.
Parágrafo único A cobrança da multa
referida neste artigo será feita por meio de
açãa executiva ou de execução de sentença,
esta no caso em que a retomada tenha sido
concedida por sentença judicial.
Art. 39 - Na casa de venda do imóvel
arrendado, o arrendatário terá preferência
para adquiri-lo em igualdade de condições,
dévendo o proprietário dar-lhe conhecimento
da venda, a fim de que possa exercitar, dentro
de 30 (trinta) dias, ~ contar da notificação,
o seu direito à perempção.
Parágrafo único - O arrendatário a quem
não fôr dado conhecimento da venda poderá,
depositando o preço, haver para si o imóvel
arrendado, se o requerer no pra~o de 6 (seis)
meses .
.Art. 40 - Se o arrendatário não exercitar
o seu direito dé preferência, o adquirente do
imóvel é obrigado a respeitar o arrendamento.

SEÇÃom
Do Parceria .Agrícola e Pecuário
.Art, 41 - Quando não convencionada pelas partes, o prazo dos contratos de parceria
será de 3 (três) anos, assegurando ao parceiro
o direito à conclusão da colheita pendente
que não puder terminar dentro da duração
convencionada.
Parágrafo único Quando se tratar de
parceria pecuário, o praxe do contrato será
prorrogado pelo tempo necessário ao término
das parições ou encerramento do sofro de animais gordos.
·,,.

..

Art. 42 - Expirando o prazo, o parceiro
terá preferência, em Igualdade de condições
com estranhos, no formulação de nôvo contrato de parceria, o menos que, com ontecedênclo mínimo de 6 (seis) meses, tenha sido
notificado, por escrito, que o Imóvel não será

objeto de parceria, mos de exploração direta
do proprietária ou de descendente dêle.

Ait. 43 - No participação dos frutos da
parceria o quota do proprietário do imóvel
não .poderá exceder de:
o) 20% (vinte por cento), caso concorra
apenas com a ter.ro não beneficiada
por quaisquer tratos culturais ou benfeltorias;
bl 30%. (trinta por cento), caso concorro com a terra, casas de moradia, cêrcas, pastos para animais e depósitos
paro os frutos da exploração agrícola;
c) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com as benfeltorias enumerados
na alínea b, mais o amanho do terra
e fornecimento de máquinas e implementes agrícolas, sementes e animais de !ração, e 50% (cinqüenta por
cento) dos adubos, na caso de parceria pecuária, com animais de cria
em ·proporção superior a 25% (vinte
e cinco por cento) do número de cabeças do estabelecimento, mais os vacinas e demais produtos veterinários.
§ 1.0

Nos demais casos, o quota
adicional do proprietário será fixada com base
em . percentagem máxima de 1O% (dez por
cento) do valor das benfeitorios ou dos bens
postos à disposição do parceiro pelo proprie-.
tá rio .

i 2.0

Quando o proprietário realizar·
Investimentos reprodutivos, cujos projetes tenham sido aprovados pela SUPRA, poderá ser
atribuída uma remuneração adicional fixada
pelo mesmo órgão em cada caso.

§ 3. 0 A simulação ou fraude em relação ao disposto neste artigo implicará na
redução da quota do proprietária à taxa de
20% (vinte por cento).

.Art. 44 - O contrato de parceria poderá
ser· rescindido:
a) se o parceiro incumbido da exploração
agrlcola ou pecuária não explorar pelo
menos 50% (cinqüenta por cento) do
órea tomada em parceria, empregar
prótlc:os predat6rlas na exploração do
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giõo ou salvo prova da inexistência de
recursos técnicos e financeiros, deixar
de obedecer a disposições regulamentares de conservação do sola. ou de
defesa sanitária;
b) se o parceiro Incumbido da exploração
causar dano ao imóvel ou .às benfeitarlas realizadas pelo proprietário;
c) no caso de malôgro da colheita ou di-

zimação de gado por fatos alheios à
vontade do pareei ro incumbido da cultura ou da exploração pastoril, bem
como pela Impassibilidade comprovada
de utilização económica em nivels razoáveis;
· d) por. incapacidade física permanente e

superveniente do parceiro .encarregado
da exploração agrícola au pastoril,
bem como de pessoa de sua familia
indispensável à mesma.
Art. 45 - O ·parceiro, nos casos das alíneas b ·e c, do art. 43, destá Lei, terá direito
o coso de moradia hlgiênlca, . ficando-lhe re·
servoda área suficiente para horta e criação
de animais de pequeno porte.
Art. 46 - Aplicam-se ao contrato de parceria as disposições do Código Ci~il em tudo
o que. nesta seção não se' achar regulado, bem
como o disposto nos artigos 25,. '33, 38, 39 e
40, deste Lei. ·
·
CAPITULO IV
Do Codoatro Ttrritorial
Art. 47. ~ As terras rurais· pertencentes' à
União, Estado e Municiplos, suas o~tarquios
e entidades paraestotals, bem como as de do·
mi nio privado, serão inscritas, obrigatoriamente, no Cadastro Territorial.
·Parágrafo único - A inscrição dos imó·
veis rurais será feita nos Registres de Imóveis e obedecerá às normas regulamentares
que forem baixadas pelo Poder Executivo. ·
Art. 48 - O órgéo encarregado da execução da Polftlca Agrária Nacional, através
de seus serviços técnicos e de convênios com
outras entidades de direito público, prestará a
assistência necessária aos proprietários rurais

para o levantamento topográfico de se1.1s imó·
veis, bem coma para a fixação de seus limites
divisórios.
CAPITULO V
Da Superintendincla da Política
Agrcirla
Art. 49 - A Superintendência da Polftlca
Agrória, sob a sigla de SUPRA, entidade de
naturezcl autórquica, dotada de personalidade
jurídica,' com sede· no Distrito Federal e jurisdição e~ todo o Pais, subordinada ao Mlnis;
tério da Agricultura, será a órgão incumbido
do planejamento e execução das . diretrlzes
do Política Agrória Nacional.
Art. 50 - A Carteira de Colanlzaçéa ·d~
Banco do Brasil otuaró como entidade financeira nas operações de .venda de lotes ruràis
a particulares; financiândo o pequeno proprietário que néo disponha de outro irrióvel rural,
tanto dos imóveis de dominio da SUPRA,
como das de pessoas físicos e .jurídiccís.
CAPITULO VI.
Do1 Norrna1 Geral• de Direito
Financeiro
Art. 51 ..:... Na6 será tributado, para efeito
de pagcimento de impôsto d~ renda, . a lucro
apurado no compra e vendo, quando os lmó·
veis rurais forem objeto .de demarcação, medição e divisão para venda, em lotes até 50
(cinqüenta) hectares, a . pessoas . fi slcas que,
não sendo proprietárias rurais, se obriguem a
residir, habitar e permanecer nas glebas. adquiridas, explorando-as dlreta e pessOalmente.
Art. 52 - Os ,lUcros líquidos da Carteira
de Colonização do Banco do Brasil seréo distribuidos em partes· iguais entre o Banco do
Brasil e o Tesauro Nacional, destinando-se a
quota atribui da à União ao aumerito do ca·
pitei daquele órgéo. ,,- ·.·
Art. 53 - Ficam Isentos do pagamento
de lmpôsto do sêlo os otos e operações em
que sejam parte a SUPRA e a Carteira de
Colonizoçõo do Banco do B;osil.
Art. 54 - Fica elevado para Cr$ .... , .
20.000.000.000 (vinte bilhões de cru-
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1954.

Art. 60 - As incidências do impôstó territorial rural serão atenuadas para as propriedades que :

Art. 55 - Os ates de transferência de
imóveis rurais celebrados pela SUPRA ou. en. !Idade estad!Jal, .inclusive a Carteira de Colonização do Banco do Brasil e sociedades
de colonização, organlzodas pelos Estados, com
objetivo de propiciar a aquisição de' pequena
propriedade por quem não 'possua outra imóvel, gozarão da isenção de impostos e poderão .ser lavrados mediante instrumenta particular, .se o seu valor nãa exceder de 50 (clnqüenta) vêzes o salário-mínimo vigente da
região.

a) possuam no mini mo 80% (oitenta por
cento) de sua área racionalmente cul·
ti veda;
b) odeiem práticas ~e conservação do
solo;
c) tenham as suas culturas plantadas
com defesa contra a erosão;

Art. ·56 :.;__ São nulas de . pleno· direito
quaisquer cláusulas que visem a elidir os objetivos da presente Lei, nomeadamente as que
impliquem em renúncia das direitos mila tutelados.
Art. 57 - A União promoverá. convênios
com as municipalidades, no sentida de estabelecer. bases uniformes e racionais na· cobrança
do impôsto territorial, capazes de desestimular a posse de terras improdutivas.
Art. 58 - O impôsto territorial rural será
empregado pelos Muni c i pios como Instrumento para melhor aproveitamento da 'terra, proteção dos recursos naturais e distribuição mais
justa da propriedade rural, permitindo o acesso à terra do pequeno lavrador e combatendo
o latifúndio.
·
·
· Art. 59 - A incidência do impôsto territorial rural não será supe'rior a dez por cento
nem inferior a um par cento do valor da propriedade e valerá em função:
a) das condições
micas;

regionais

geo-econô-

bl da extensão da propriedade;
c) do grau de aproveitamento ;fOCional
da terra;
dl do proteção dos recursos naturais, especialmente da fertilidade da solo e
da cobertura vegetal;
o) dos condições de vida oferecidas ao
trabalhador rural.

dl possuam moradias adequadas para os
trabalhadores;
o) não sejam objeto de exploração agropecuária sob .forma de· arrendamento.
Parágrafo único Para os efeitos dêste
artigo, equiparam-se às áreas cultivadas as
pastagens, matas naturais e artificiais e as
áreos ocupadas com benfeitorias.
.
Art. 61 - A atenuação da incidência do
impôsto territorial rural poderá atingir:
al oté 100% (cem por cento) do que
exceder à taxação mínima sôbre o
valor da propriedade, quando todos
os requisitos do artigo desta Lei fo·
rem preenchidos;
bl até 50% (cinqüenta por cento) · do
que exceder à taxação mínima sôbre
o valor da propriedade, quando apenas três dos requisitos do ort. 60
desta Lei estiverem preenchidos.
Palágrafo ·~nico - No caso de ocorrer a •
hipótese da letra b dêste artigo, a opção será
do contribuinte.
Art. 62 - Os contribuintes do impôsto
territorial rural ficam obrigados a prestar declarações atualizadas sôbre o valor de suas propriedades, dentro do exercício fiscal da promulgação desta Lei, às municipalidades em
cuja território estiver localizada a sede da
propriedade.
· § 1.• -

No casa de os contribuintes não
terem prestado os declarações dentro do prazo
estipulado, os Munlclpios farão o lançamento
ex afficio. .
§ 2. 0

No caso de a propriedade rural
ocupar óreo de mais de um Município, prcva-
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Município ande estiver localiza~a a sede da
propriedade, partilhando-se entre as municipalidades interessadas, na proporção das áreas,
a produto do impôsto arrecadado.
Art. 63 · - Quando da desapropriação, nos
têrmos desta Lei, será assegurada ao proprietário o reservo, no gleba desaprop'riada, da
área que baste para ocupar a atlvidade de
famHia do proprietário e lhe assegure subsistência, estabilidade e P?Ssibilldade de desenvolvimento.
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Parágrafo único - Esta áreo não excederá
o limite de SOO hectares e não será inferior
a 100 hectares.
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Art. 64 - As atribuições de caráter executivo nas atividades técnicas e administrativas da SUPRA descentralizam-se através de comissões regionais norte, nordeste, leste, centro,
centro-oeste e sul. ·
Art. 65 - O superintendente da SUDENE
apresentará, sob pena de responsabilidade,
num prazo improrrogável de 6 meses, um
plano de aproveitamento das áreas irrigáveis
com águas das barragens públicas do Nordeste.
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Art. 66 - A SUPRA poderá assinar convênios com órgãos da administração federal,
estadual e municipal, objetivando a execução
do planejamento das vias de comunicação, pequenas barragens, perfuração de poços profundos e perenização de rios.
Art. 67 - O Poder Público não desapropriará terras pertencentes o emprêsas de colonização, desde que tais emprêsas estejam devidamente registradas e dando cumprimento aos
planos de colonização aprovada, na forma da
legislação vigente.
Art. 68 - As definições e objetivos constantes desta Lei visam aos seus efeitos, estabelecem limites à sua regulamentação e dis·
clplina a sua execução.

Art. 69 - Sàmente a União poderá promover a desapropriação de que trata esta Lei.
Art. 70 - O órgão de planejamento e
execução da reforma agrária organizará, onde
convier, "Colõnias-Escolas", nas. quais serão
educadas· e tecnicamente prepàradas famrlias
de camponeses sem terra, não-habilitadas
para a vida de agricultores autõnomos e que
desejarem transformar-se em pequenos proprietários.
Art. 71 - Esta Lei entrará em vigor 90
(noventa) dias depois da data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de .
Resolução n. 0 37, de 1965, que suspende a execução das Leis n. 0 ' 2.085 e
2.086, de 1957, do Estado de Aiagoas,
declaradas inconstitucionais pela Supremo Tribunal Federal (projeto apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça
como conclusão de seu Parecer n. 0 379,
de 1965).
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão coma encerrada. IPou1a.l
Está encerrada.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Paun.)
Está aprovado.
Vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE,RESOLUÇÃO

N.0 37; DE 1965
Su1pende a. execução da1 Lei1 núme•
ros 2.085 e 2.086, de 1957, do Estado
de Alogoas. .
Art. 1,0 É ,suspensa a execução dos
Leis do Estado de Alagoas n. 0 2.085, de 26
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de dezembro de 1957, que criou o Munlcfpio
de B6ca da Mata, e número 2.086, de 27 de
dezembro de 1957, que criou o Munlcfplo de
Campo Alegre, ambas julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, por de·cisão de 18 de ag6sto de 1958, na Represen·
tação n. 0 358, do Senhor Procurador-Geral da
República.

O projeto, rejeitado através da aprovação
do pa(ecer, seró arquivado e feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
, É o seguinte o projeto rejeitádo:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 118, DE T965
CN. 0 506-B, de 1963, na Câmara)

Esta Resolução entraró em vi. Art. 2.
gor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrório.
0 -

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
Item 6:
Discussão, em turno único (com aprecia·
ção preliminar da constitucionalidade nos
têrmos do art. 265, do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n. 0 118,
de 1965 (n, 0 506-B/63, na Casa de cri·
gemi, que autoriza o Poder Executiva a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - , a c;rédito especial de Cr$ 730. 000 . 000 (setecentos e
trinta milhões de cruzeiros), para conclusão das obras rodoviórias da BR-71, tre·
cho do .Trevo ltuiutabo, no Estado de Minas Gerais, tendo Parecer, sob n.0 371,
de 1965, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela rejeição, por inconstitucional.
Em discussão o projeto, quanto à constitu·
cionalidade,
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a discussão como encerrada. CPauaa.)

Autorlsa o Poder Executivo a abrir,
pelo Minlatírlo da Viação e Obra• Públl·
ca1 - Departamento Naclanal de Eatra·
daa de Radagem - , o crédito e1peclal de
Cr$ 730.000.000 (aetecantol e trinta
mllhõea de cruzelroal, para conclu1ão daa
obrai rodovl6ria1 da BR-71, trecha da
Trevo ltulutaba, no Eatado de Minai Ge·
rala.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica a Poder Executivo auto·
rizado a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas - Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - , o crédito especial de
Cr$ 730,000.000 (setecentos e trinta mi·
lhões de cruzeiros), destinado à conclusão das
seguintes obras:
I -

11

BR-71 - Trecho: Trevo ltuiutaba, no Estado de Minas Gerais - Cr$ 230.000.000.
BR-37 - Trecho: Pôrto Alegre - Uruguaiana, na Estado
do Rio Grande da Sul . Cr$ SOO. 000. 000.

Art. 2.0 - A presente Lei entra ró em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mouro Andrade!:

Está encerrada.
Em votação a preliminar.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer
da Comissão de Constituição e J ustlça,
contrório ao projeto, declarado por ela ln·
constitucional, queiram permanecer sentados.
(Pausa,)
Aprovado o parecer.

Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeta de
L~i da Câmara n. 0 230, de 1964 (n.O
1.086-B/63, na Casa de origem), que re·
voga o crt. 51 O da Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreta-Lei n. 0 5.452, de
1 .O de maio de 19431, tendo Perecer fa·
vcróvel, sob n.O 372, de 1965, da Comissão de Legislação Socic I.
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Em discussão o projeto. A Presidência esclarece que o Decreto n. 0 . 5.452, de 1.0 de maio
de 1943, não tem o art. 510. ~ste dispositivo é
da Consolidação dos Leis do Trabalho, que foi
aprovada por aquêle' decreto-lei. Freqüentemente oc.arre êste. equivoco em projetes de lei.
Se nenhum ·Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
. Está encerrada.

II

I

I
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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. (Pousa.)
Em conseqüência, o projeto está rejeitado:
Será arquivado e feita a devida comunicação
à, Câmara dos Deputados.
·
·

Em votação o projeto.

É a seguinte

Os Srs. Senadores qwe o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

PROJ~TO DE LEI ,DA ,CÂMARA.

N.• 264, DE 1964

Está aprovado .

<N.

lrq· à Comissão de Redação; ·a qual sanará
o defeito' indicado pela Presidência.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 230, DE 1964
(N.0 1.086-B/63, na Câmara)
Revoga a art. 51 O da Consolidação dai
Leis do Trabalho (Decreto-Lei n." 5.452,
de 1.0 de maio de 1943).
O Congresso Nacional decreta:
Àrt• .1,0 Fica revogado ·o art. 510 da
Consolidação das Leis do Trabalho (DecretoLei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943).
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

3.0 -'-

Àrt.
contrário.

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 264, de 1964 (n.o
1.941-B/64, na Cosa de origem), que
institui o "Dia da Declaração Universal
dos Direitos do Homem", tendo Parecer,
sob o n. 0 1.560, de 1964, do Comissão
de Educação e Cultura, contrário ao projeto.
Em discussão.

0

1.941-B, de 1964, na origem)

... lnstitui,.o "Dia da. ,Declaração Univer·
~~I dos Di~eito1 do Homem".. ,

•I

J

~ projeto r~jeitado:

o. Congresso

Nacional :decreta:

Art. ·1.0 Ficá Instituído o "Dia da Declaração Universal dos Direitos do· 'Hornem",
que será comemorado no dia 1O de· dezembro
âe cada ari~.
.Art. 2.0 , - A comemoração. se. realizará,
obrigatoriamente, em tódas. as· .escolas e universidades oficiais ou particulares, do País, por
meio de solenidades e ·preleções.
Art, 3. 0 Esta Lei entra 'em vigor na
data de sua publicação.
.
'.

' :· .

Art. 4.0
coritrÓrlo.

'
-

:

•. ' ..

_;','!

·'

.·•.

..:

Revogam,se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Mouro Andrade):
Item 9:
Discussão, em primeiro turno (com
apreciação preliminar da con~tituciona
lidade," nos têr~os do art. 265, do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n. 0 26, de 1961; de autoria do
Sr. Senador Gilberto Marinho, que transformo a Fundação Brasil Central em órgão da Administração Federal, tendo
Pareceres n. 0 ' ·324 e 328, de 1965, da
Comissão de Constituição e J ustlço; o
primeiro, pela constitucionalidade, e o
segundo (pronunciamento solicitado pela Comissão de Finanças), pela Inconstitucionalidade.
J

i
.

I
'
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O primeiro parecer solicita diligência para
que fôsse ouvido o Ministério da Agricultu·
ra, a respeito de esclorecimentos pedidos pelo
Relator Senador Milton Campos.
. O segundo, de n. 0 328, também da Co·
missão de Constituição e Justiça, concluiu
pela inconstitucionalidade do projeto.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir· a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paula.)
Está encerrada.
Em votação, quanto à preliminar.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula.)
Está rejeitado o proje'to. Será arquivado.
~ o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 26, DE 1961
Transforma a Fundação Bra1il Cen·
trai em 6rgão da admlnl1tração federal.
O Sr. Presidente da República,
Faço saber que a Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 A Fundação Brasil Central,
institufda pela União Federal, nos têrmos do
Decreto-Lei n. 0 5.978, de 4 de outubro de
1943, fica transformada em órgão da admi·
nistração pública federal, Integrante do Mi·
nlstério da Agricultura, com a denominação
de "Instituto de Expansão do Brasil Central
CI.E.B.C.)".
Art. 2. 0 Incumbe ao Instituto de Ex·
pansão do Brasil Central desbravar ·e colo·
nlzar as zonas compreendidas nos altos Rios
Araguaia, Xingu e no Brasil Central e Oci·
dental.
Art. 3.0 O Instituto de ExpansÕC!, . do
Brasil Central é composto de uma Secretaria·.
Gera I, Integrada dos seguintes órgãos:
a) Divisão Técnica; e
bl Divisão Admlnlstrotlva.
Art. 4. 0 Os bens atualmente perten·
centes à Fundação Brasil Central ficam trens·
feridos paro o Instituto de Expansão da Bra·

sll Central, sob a jurisdição do Ministério da
Agricultura.
Art. 5.0 - Os recursos destinados a diversas despesas do I.E.B.C., inclusive créditos
orçamentários e adicionais, serão depositados
no Banco do Brasil, em conta especial, à dis·
posição do .Diretor-Presidente do Instituto: ·

.-

§ 1.0

Os recursos poderão, também,
custear as estipêndios para a prestação de
serviço do pessoal admitido por ajuste e as
despesas de deslocamento e hospedagem dos
que estiverem empenhados nos contingentes
de desbravamento do sertão,

§ 2.o - Até 20 de janeiro ·a julho de
cada ano, o Diretor-Presldente do I.E.B.C.
apresentará ao Ministro de Estado a prestação de contas das despesas efetuadas no se·
mestre anterior.

Art. 6,0 - Ao programa de colonização
e desbravamento, a cargo da I.E.B.C., prece·
derá minucioso planejamento, aprovado pelo
Ministro de Estado.
Art. 7,o - O I.E.B.C. poderá financiar
atividades de coopt!rativas, mediante adian·
tementes correspondentes à produtividade dos
respectivos colonos e do salário dos seus ser·
vi dores, ajustando bases módicas para· seu
ressarcimento.
Art. s.o - O I.E.B.C. manterá convênios
com o INIC para êi· localização de imigrantes nas terras sob sua jurisdição.
Art. 9.0 - A concessão de terras será
feita somente a pessoas que exerçam ou quei·
ram, efetlvamente, exercer a atlvldade de
agricultor ou criador ou instalar indústria ru·
rol de beneficiamento, segundo condições a
serem fixadas, entre elas a de residência
obrigatória do conctssionórlo, no lote, com a
sua famflla.
·
§ .1.o - A concessão, posse e domfnlo
de qualquer lote decorrerão do contrato· de
promessas de venda, nêle determinado o pre·
ço para cada caso, de acôrdo com a avaliação
feita na forma· das Instruções a serem boi·
xados a respeito.

§ 2. 0 O I.E.B.C. não fará concessões gratuitos de terras sob sua jurlsdlçõo,

!'
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de alienação, que deveró ser amortizada dentro de praza não superior a , 20 anos.
§ 3.0 Excetuam-se as concessões,
para fins sociais,, a · entidades públicas ou
privadas,' destinadas à construção de Escolas,
Igrejas,. Hospitais e Sociedades Recreativos.

Art, 1O - O Instituto de Ex-pansão do
Brasil Central .seró dirigido por um DiretorPresidente, auxiliado · por um Secretório-Geral, ambos nomeados, em comissão, pelo Presidente da. Repúblico. :'

Estado, e dó outras providências, tendo
Parecer, sob n. 0 ·373, de 1965,. da Comissão de Constituição e J ustlça, pela rejeição, por inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto.
Se' nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerràda. CPau1al
Estó encerrada.
Em. votação . o projeto, .que tem, parecer
contrórlo da Comissão de Constituição e Justiça.

Enquanto não forem incluídos
no orçamento do Ministério do Agricultura
recursos orçomentórlos 'próprios, os despesas
do LE.B.C. serão mantidas pelo ouxfllo destinado ao custeio . do antigo · F.B.C., · consignado
no orçamento do Ministério da Justiço e Negócios .Interiores.

Os Srs. Senadores que 'o aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula,)

· :Art•. 12 - Dentro ·de sessenta dias depois
da publicação desta Lei, o Ministério da Agricultura remeteró à aprovação do Presidente
da·. R~pública. o regimento e ,a tabela. de. pessoal do I.E.B.C., integrado do pessoal permanente existente na Fundação Brasil Central,
que contem, na data do presente Lei, cinco
(5) anos de serviço, que passaró à categoria
de extranumerório-mensallsta da União.

Eleva a TerrltcSrló ·'Federei de Rand6·
nia à categoria .de E1tado, e dá outra•
provld.nclal.

Art. 11 -

Art. .13 - Ficam criados· no Quadro Permanente do Ministério da Agricultura os cargos, em comissões, de Diretor-Presidente, padrão CC-1, e de Diretor-Secretório-Geral, padrão CC-3, dó Instituto de Expànsão d~ Brasil Central •
'
, Art. 14 - Esta. Lei entraró em vigor na
dato de sua publicação, revogadas os disposições· em contrório.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
lhm 10:
Discussão, em 1.0 turno (com apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos têrmos do art. 265, do Regimento
Interno), do Projeto de 'Lei do Senado
n. 0 128, de 1963, de autoria do Sr. Senador José Kairolo, que elevo o Território Federal de Rondônia à categoria de

Estó rejeitado.' Sêró arquivado;
~ o seguinte' o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 128, DE 1963 ·

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

O ·Território Federal . de Rondônia, com os· seus atuais limites, é constl·
tuído . em Estado
de'- Rondônia.
'
''
-

· Art; 2.0

Promulgada a presente Lei, a
Justiça Eleitoral fixaró,, no prazo de •cento e
vinte dias, a data· para as eleições de Gaver·
nador e de , 15 (quinze) Deputados à Assembléia Legislativa, os quais terão, inicialmente,
funções constituintes.

Art. 3.0

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral ·canvocaró a Assembléia Legls·
latlva, dentro em vinte dias ·após a diploma·
ção- e· dirigi ró os trabalhos da reunião, a fim
de que esta eleja o sua Mesa Diretora.

Art. 4.0

A Constituição Estadual seró
promulgada até noventa (901 dias após a Instalação do Assembléia Legislativo. Não o sendo, o Estado de Rondônia flcaró submetido, automàticamente, à Constituição do Estado do
Amazonas, até que a Assembléia a reforme,
pelo processo nela determinado.

Art, S. 0 - A posse do primeiro Governador se faró perante a Assembléia Legislativa,
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no dia em que fôr promulgada a Constituição
Estadual, na,, forma do art. 4, 0 ,
Parágrafo único - Até essa data, o Estado
de Rondônia' ficará. sob a administração do Go·vêrnà Federal, 'através de um Governador provisório. ·
' ·
Art. 6.0 - As dotações consignadas no
Orçamento Geral da União para o Território
Federal de Rondônia 'serão transferidas e entregues ·ao Govêrno Estadual, que ·as aplicará,
mediante convênio .

'li
I',.

r:
r'

I i~

'•,:

,,i:'

§ 2,0 Promulgada a Constituição, to·
dos os servidores. que vierem a ser. nomeados
ou admitidos para o serviço público estadual
s.erão re~unerados pelo Est.ado, responsável,
ainda, pelos acréscimos de vencimentos, pro·
ventos e vantagens que estabelecer.

7.0 - A União celebra~á, convênio
c~m o 'estado de Rondônia, a vigorar de exer·
cicio financeiro subs~qüente ao da promulgação da Constituição da Estado, a fim de que:

· § 3.0 A aposentadoria dos servidores
remunerados pela União ·será por ela decre·
toda, ficando a seu cargo o pagamento dos
respectivos proventos e também assegurado,
sem restrições, 'o' direito dós atuals contribuin·
tes de entidades federais de previdência.

a) concorra, durante dez anos . sucessi·
vos, com um aul<llio ao Estado não
inferior. a Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos. milhões de cruzeiros), por
,e~ercfcio financeiro.
...
b) auxilie o Govêrno Estadual a ,pagar
. aos. desembÔrgadores do Tribunal de
Justiça a diferençá entre o~ seus vencimentos .e os dos juizes de entrôn·
cio mais elevada ou única, até ser a
•mesmo absorvida por majorações· outorgadas peplos Podêres' constitÜcioriais do, Estado.

i;

I'..r
•"

I -

O Estado se obriga, no mesmo
praza de dez anos, a . aplicar
50% Ccinqüenta por cento) da
dotação contemplada na letra
a .· dêste artigo na ,fomento da
riqueza regional.
·~.

Art. 1.0 - A partir da. data da proriíul.
goção da Constituição Estadual, ficam atri·
buf dos ao Estado de Rondônia e a êle incorpo·
rodos:

' ·:'l
' ·J
·''I

I ;~y~
I

~

'

'

'

§ 1.o - o pessoal dos serviços mantidos
pela .União e transferidos para o. EstadÓ, na
forma dêste artigo, continuará a ser remune·
rodo pela .Govêrno Federal, inclusive o que passar à !natividade.

. Pàrágr.~f~ únl~o - Promulgada a Constl·
tuição ,Estadual, o Govêrno .de Rondônia rece~
berá da União Federal, no éxercJclo ·. subseqUente; um auxílio igual ao valor dCÍ~ verbas
orÇcimentárlás · consignadas ao Território, na
exerci cio ánterlor;

Art.

1:

b) todos os serviços públicos, de natureza local, exercidos pela União, no Ter·
ritórlo, e por ela nõo aproveitados, ln·
clusive a Justiça, o Ministério Públi·
co, a Policiei e a Guarda Ter~itorlal,
com os seus bens· e pessoal atlvo.

a) todos os bens, serviços e respectivo
pessoal, otivo e lnotlvo, do Território
Federal de Rondônia;

§ 4.0 - Todos os bens, móveis e imó·
veis, encargos e rendimentos, inclusive os de
natureza fiscal, direitos e obrigações, referentes
cios serviços mantidos pela· União, no Terri·
tório, passarão ao patrlmônlo do nôvo Estado,
sem lndenlzação, na data da promulgação de
sua Constituição.

·s.o -

§
Os bens e serviços transferidas
na forma dêste a'rtlgo continuarão regidos
pela legislação vigente, enquanto 'não modl·
ficada pelos Podêres competentes do . Estado,
ao qual Incumbe legislar s6bre êles, Inclusive
sôbre o pessoal transferido, bem como adml·
nlstrá-ios, provendo-lhes e movimentando-lhes
os quadros.
§ 6.0 - Os servidores federais, transferidos ao nôvo Estado, serão remunerados pela
União, 'de maneira nunca inferior aos do mes·
mo cargo ou de correspondente categoria nos
demais Territórios Federais.

Art. 9.0 -'A União será responsóvel pelo
pegamento da Importância que fôr arbitrado,
na forma do lei, como justo lndenizoçõo aos
Estados de Mato Grosso e do Amazonas, pela
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d6nia.
Art. 10 - Até que
bunal Regional Eleitoral
funções serão exercidas
nal Eleitoral do Distrito

seja instalado o Tri·
de Rondônia, as suas
pelo Tribunal Regia·
Federal.

Art. 11 - As verbas e créditos orçamen·
tárlos ou especiais, destinados ao Estado de
Rond6nla, em virtude da presente Lei, lnde·
pendem d!~ registro prévio no Tribunal de Con·
tas e serão depositados, com caróter prlorltó·
rio, em conta especial no Banco do Brasil S.A:,
à disposição do Govêrno estadual, em três
parcelas Iguais, nos meses de março, julho e
novembro de cada ano.
Art. 12 - Esta Lei especial entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item 11:

.

.

Discussão, em primeiro turno (com
apreciação preliminar da constltucionoli·
dade, nos têrmos do art. 265, do Regímen·
to Interno), do Projeto de Lei do Senado
n. 0 155, de 1963, que estabelece a Cios·
sificação de Contas poro as emprêsas in·
dustriais que têm por objeto a fabrico·
ção de autopeças e fabricação e monta·
gem .de ver culos automóveis, tendo Parecer, sob n. 0 374, de 1965, da Comls·
são de' Constituição e J ustlça, pela ln·
. constitucionalidade.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, do·
rei a discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto quanto à preliminar.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está rejeitado. Seró arquivado.

É o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 155, DE 1963
Estabelece a Class1flca~ão de Contos
para os emprisos lndultrlals que tlim por
objeto a fabrlco5ão e montagem de vei·
culos ciutomcSvels.

O Congresso Nocional decreta:
Art. 1.0 - Fica estabelecida a Classifica·
ção de Contas, anexa a esta Lei, para as· em"
prêsas Industriais que têm por objetlvo a fabricação dé ·autapeças e fabricação e · monta·
gem de veiculas automóveis.
Art. 2. 0 - As emprêsas classificadas na
art. 1.0 deverão escriturar as. suas operações
contábeis, de acôrdo com a classificação estabelecida dentro de 180 dias, devendo manter
regularmente escriturados os seus ·livros ·de
contabilidade e organizar os seús registras e
arquivos de maneira a possibilitar a inspeção
permanente da fiscalização.
Art. 3.0 - Respeitada a classificação prescrita, poderão as emprêsas criar, além das
previstas, contas de segundo, terceiro e quarto
graus, paio atender às suas particularidades.
Art. 4. 0 - As "saldas" de matérla·prlma
e materiais auxiliares para a· fabricação só
poderão 'ser contabilizadas, tamando·se par
base a preço médio apurada na movimento de
compra e aplicação dos respectivos materiais.

s.o -

Art.
Seró obrigatória a. adaçãa de
Ordens de Produção ou de Fabricação para
cada unidade ou late a fabricar, em que de·
verão constar, obrigatoriamente, as seguintes
elementos: nome d!:! cliente, ou unidades do
lote a fabricar; despesas diretas lmatéria-pri·
ma e mão-de-obra produtiva); despesas indire·
tas (rateios etc.>; referência dos números das
fôlhas do Diário e contas do Razão em que
foram contabilizados cis"débitos diretos e indi·
'(:,'
retas de cada crdeml:de
produção ou de fabrl·
'' ~~ccçõc.
•;!.
Art. 6, 0 - O :c~mprlmento desta Lei seró
exercido pelo Min'istérlo da Fazenda, através
da Contadorla-Gercfidc República e de comum
ccôrdo com c Superintendência da Moeda e do
Crédito.

I

i

I
I•

I!·
r~

,,

'.
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-

· Art. 8. 0

-

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 90 dias, de·
terminando as sanções pelas infringênclas dos
dispositivos desta Lei.
A presente Lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Item 12:
Discussão; em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 79, de 1964,
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Tôrres, que proíbe a utilização de ma·
deiras de lei para transformação em carvão, tendo Pareceres, sob números 298 a
300, de 1965, das Comissões de Constituição e Justiça, favorável; de Agricultura, pela rejeiÇão; de Economia, pela
rejeição.
Em discussão o projeta.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão ·como encerrada. (Paula,)
Está encerrada.

I....
I.

Em votação.

,,
I

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula)
Está rejeitado. Será arquivado.

ll: o seguinte o projeto rejeitado:

Proibe a utllb:ação de madeirai de lei
para tranaforniáçio em carvão.
'
O Congresso Nacional decreta:

Art, 1.0

-

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

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
No Expediente foi lido o. requerimento de
autoria do nobre Senador João Agrlplrio ·e
outros Srs. Senadores, em que se pede que a
hora do Expediente da sessão do dia· 21 do
corrente mês seja destinada às comemorações
do centenário do Presidente Epltóc:lo Pessoa.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. CPau1a.l .
Estó aprovado.
Em conseqüência da aprovação do requeri·
menta, a hora· do Expediente da sessão do dia
21 do corrente mês será destinada às comemorações do centenário do Presidente Epitácla
Pessoa. Falará, na oportunidade, o Sr. Senador
Aloyslo de Carvalho.

I

i

i

II
'

I
I

Há ainda oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat
Marinho.

O SR. JOSAPHAT MARINHO:

PROJETO . DE LEI DO. SENADO
N.o 79, DE 196.
li

Art. 2. 0

ll: proibida, inclusive para qual-

quer efeito industrial siderúrgico, a utilização
de madeiras de lei para transformação ·~m.
carvão.

Parágrafo único - As lnfrações ao disposto
neste artigo, além das reparações quanto ao
dano que possam causar, são puníveis com
pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos.

Desisto da palavra, 'sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Tem ·a palavra o nobre Senador Raul
Gluberti .

I

l
I

O SR. RAUL GIUBERTI:
(Sem revl1io do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o motiva da minha presença na
tribuna desta Casa é focalizar hoje, pela segunda vez, o nome do Municfplo de Colatina,
no nosso Estado do Espirita Santo, já ·que o
Senador Eurico Rezende, · situando multo bem
a Importância econômica daquele grandioso e
próspero Municfplo do norte do meu Estado,
para a Fazenda Nacional e para o Erário estadual, focalizou,. neste recinto do Senado da
Repúblico, um requerimento formulado pela
Câmara de Vereadores do Munlclplo de Colatino, a respeito da instalação ali de uma usina
de açúcar.

!
~

I
E

l
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S. Ex. 0 o Senador Eurico Rezende, com o
seu brilho costumeiro, com a ~ua inteligência
Invulgar, pediu providências - que endossamos- aos Podêres competentes- ao Sr. Presidente da República e ao Instituto do Açúcar
e do Álcool - , uma vez que as providências
solicitadas· por ~quêle órgão do Munlcfplo de
Col~ti'na jó foram levadas em 'consideração
pelos representont~s espf rlto-santenses, quer
desta Casa, quer da, Câmara dos Deputados.
Colatlna, uma vez mais, dó exemplo de
maturidade politica ao .Estado do Espírito Santa e, por que não dizer; à Federação brasileira, quando,. num entendimento ·havido entre
os Podêres Executivo e Legislativo e as· elas·
ses conservadoras locais, fêz Instalar uma Faculdade de Fi Josofia, Ciências e Letras no re·
ferido Munlclplo, às' expensas do comércio e
da Indústria, que, num gesto dignificante, numá ·atitude digna de ser revelada e de ser
inscrita nos Anais desta Casa, permitiram,
através de contribuiçães e taxas excepcionais
ao Executivo daquela cidade, recursos e meios
para Instalação e funcionamento da Faculda·
de. de Filosofia, Ciên.cias e Letras de Colatlna.

O Sr. Eurico Rezando:
V. Ex. a permite um aparte?

O Sr. JeHenon de Aguiar:
V. Ex.a permite?
.
'
.

O Sr. Eurico Rez111de:
Tenha a palavra o menos Idoso.

O SR. RAUL GJUBERTI:
Tem o aparte V,. Ex.~, nobre. Senador .Jefferson de Agulàr. ,A seguir concederei ao .nobre
Senador Eurico Rezende.

O Sr. JeHer1on da Aguiar:
'

Permita-me esclarecer que. ainda hoje enviei ofícios ao Sr. Ministro da Indústria e do
Comércio, ao Presidente do IBC e oo Presidente
do IAA, transmitindo' opêio da Câmara Municipal ·de Colatina, continuando a assegurar
minha solidariedade à reivindicação justa do
Munlcfplo do qual V. Ex. 0 é filho e digno representante, hó vórJos mandatos eietlvos, e
hoje ainda enaltece e exalta aquêle rlncão

do nosso Estado, com sua demonstração de
patriotismo e de lnterêsse pelo Esplrito Santo.
Com relação à Faculdade de Filosofia de Co·
latina, tive conhecimento dessa magnl fica rea·
lização através de convite que me formulou
meu p'rezado amigo e' ilustre Prefeito Honório
Fraga, daqJêJe Munlcfplo, pedindo compa·
recesse à aula Inaugural. ,Por motivos rele·
ventes, não me foi posslvel 'comparecer,- como
expliquei àquele Ilustre amigo, mas também
me solidarizo com V. Ex. 0 ao· exaltar,. com
justiça, a realização e o ato dignificante como bem disse V. Ex. 0 -de todos as colatlnenses que ccintrlbulram para essa realiza·
ção magnifica.

' O SR. RAUL GIUBERTI:

Agradeç~ o aparte do err;[nente Sr. Senador

J~ffersori' de Aguiar e 'coricedo aparte ao Sr.
Senador Eurico R~zende:
.'',1

O Sr. Eurico Rezando:
Sr. Senador Raul Giubertl,. no instante em
que V. Ex. 0 .examina dois assuntos Importantes para ,o Munief pio 'de Colàtin.a, desejo, 'em
primeiro lugar, neste rópido aparte, agrade·
cer o solidariedade que
Ex. 0 · empresta ao
apêlo que fiz a respeito da Implantação da
usina de açúcar, que teve da parte de V. Ex.0 ,
desde o primeiro lnst~nte, ·a maior 'colabora·
ção. Vejo que V. Ex. 0 exalta, e exalta muito
bem, o nêvo horizonte que se estabeleceu
para a mocidade de Colatlna, com a Inaugura·
ção da sua Faculdade de Filosofia. V. Ex. 0
alinha, ·COmb fatêres dessa Vitória, O apoio do
Govêrno do Estado, o·.rapalo dos Podêres Públicos e. das" Classes Conservadoras de Colatina. Mas vejo nesse :elogio, digárrios promiscuo, de V. Ex.0 o Ó'rígúlo da sua modéstia,
porque posso dar· o meu depoimento no sentida de que a Iniciativa, e mais do que a lnl~
clatlvcí; os esforços para concretização daquele grande ideal foram de V. Ex. 0 , que não
mediu nem poupou:' 'ériergia, e, num tempo
que para o vulto cià·~ Õbra considero recorde,
V. Ex. 0 outorgou .àquele Munlclplo e ao Espirita Santo um estabelecimento de ensino que
marcaró, mais uma vez, como se outras tantas não bastassem, o seu lnterêsse e o seu
dinamismo em favor do bem-estar cultural e
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-359do desenvolvimento económico de Colatina.
No Instante .em que se começa a escrever a
História da Faculdade de Filosofia de Colatl·
na, o nome de V. Ex. 0 tem e teró um sentido
~e autêntica liderança.

. O SR. RAUL GIUBERTI:
Agradeço as. palavras, do eminente Senador
Eurico Rezende, que, além de brilhante nas
suas considerações, é sempre generoso quando
se refere aos coestaduanos, coma demonstrou,
ainda hó poucos momentos, quando eu dirigia
eventualmente. os trabalhos desta Casa.
Continuando, .. Sr. Presidente, quero dizer,
para ficar .consignado nos Anais do Senado
da ·República, que, convlaado paro inaugurar
a Faculdade de Filosofia, Ciências . Letras
de Colotina, proferi as palavras que vou ler
a segul_r:

e

J

,,~

I
i

(Lendo.)
"Senhor Dlretor da Faculdade de Filosofia,
Ciências e ·Letras,
Senhores Professôres,
Senhores Alunos,
Grande, muito grande foi a nosso: emo·
. çõa ao sermos convidados paro. participar
da aula inaugural desta Faculdade. Igual·
m~nte .grande foi
satlsfaçilo com que
recebemos' o convite que sobremodo nos
honra para a Inauguração desta Faculdade. o meu respeito, o meu apêgo à
causa educacional· constituem para: mim
' motivo de júbilo, tôdas as vêzes que me
é dado apresentar-me perante a asslstên·
ela de professares e alunos. Não hó causa
mais ·nobre do que a de ensinar e de
aprender. Professares e alunos· comple·
tom o ciclo da mais alta finalidade da
vida. Feliz o homem em cuja vida repon·
tom as gratas recordações dos bancos. es·
colares,
~·

a

Ainda cedo, lembro-me bem, fomos obrl·
gados a deixar esta cidade para buscar as
luzes do ensino secundário em outro Estado, porque a nossa terra, que tanto ·ama·
mos, não nos podia ainda proporcionar os
conhecimentos do curriculum secundário,
A geração otual, feli:z:mente, já não preci·

sa de deslocar-se para plagas distantes a
fim de completar os seus estudos. Houve
um surto de progresso admirável de cujos
beneficies todos nós participamos:· pais e
filhos, professôres e alunos, e, em última
Instância, o própria sociedade. ~ com ln·
dizlvel prazer que constatamos hoje ·o
· existência 'de 4 Ginásios; pois temos o
certeza da criação do Ginásio ·de S. Sil·
vano e do funcionamento em nossa terra
de 2 •Escolas ·Normais e 2. Escolas de Co. mérclo, Vemos, assim,· com redobrado ar·
gulho, Colatlna figurando agora entre as
cidades brasileiras a contar com estabe·
'leclmentos de ensino superior.
Mas os esforços para dotar nossa juventude de escolas de alto nlvel e de
proporclonar~lhe conhecimentos de acôrdo
com os modernos padrões educativos não
terminam aqui. Hão de continuar através
dos tempos· e das Idades, porque a edu·
cação estó Integrada no complexo ·social
do qual recebe estimulas, em troca dos
beneficias que também faculta. Não pode
haver desenvolvimento económico sem
educação, nem esta pode subsistir e pras·
perar sem ciquêle. Parece existir então
um· cl rculo vicioso.' Vemos que os pai ses
' mais cultos são OS· que apresentam tom·
bém os. mais altos padrões de vida. Mas
na observação dêsse fato sobressai tom·
bém. o de que o desenvolvimento, o pro·
gresso :tecnológico, por si só, não basta
para fazer a felicidade humana. Semente
o humanismo pode ·conciliar a técnica
com o bem-estar social.
Como médico apraz-me citar as palavras
do grande brasileiro Miguel Couto, que
via no Brasil · duas grandes chagas: a
ignorância das almas e a fraqueza dos
corpos. E pregava, opostolarinente, a
Educação e a Selasão' como meios de sa·
· nar 'os males que enunciava. Dizia ainda
o grande médico na Academia Brasileira
de Letras: "Se o homem é o primeiro pa·
trimônlo de uma nação, a sua saúde, Isto
é, a sua capacidade de trabalhar e a sua
cultura, isto é, o sua capacidade de tra·
bolhar bem, hão de constituir os primei·
ros cuidados dos governos: robustez e fôr·
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ça, ao lado de inteligência e educação,
preparando o homem para a vide c para
a vida de sua Pátria." Ou ainda: "Valorização do homem pela saúde e a cultura:
a saúde, dando-lhe fôrça e beleza, a cultura, dando-lhe ambição e bondade." E
em conselhos aos moços, pronunciava es- .
tas palavras lapidares: "Sêde moços de
corpo e de esplritol ... Fugi dessa velhice
precoce que é o pêso das raças indignas
de viver! Fugi da Ignorância que deprime
e anula tâdas as ascensões da alma!
Amai a ciência, nias notai bem que é no
coração que está o segrêdo. de cada homem e a perfeição de nossa espécie! Foi
no trato diurno e noturno do sofrimento
humano que aprendi a colocar a bondade
acima do reconhecimento. Muito sofrereis
com isso, mas alhoi para o fundo de vossa
alma e · vêde se no seu espelho Interior
não se reflete uma imagem que ultrapassa
de longe tâdas as figuras que nêle se reviram, e nessa imagem está coberta de
cicatrizes e de sangue, mas aureolada
pelo clarão da divindade."
.

ll: precisa, pois, que a progresso se faça
mas em beneficio do Homem, que é a
finalidade última de todos os esforços.
A sobrevivência do homem na sociedade
e, como etapa posterior,. no Cosmo, é cb·
jetivo e ·tarefa de educação . humanista.
A cada passo dado novas perspectivas se
desdobram à nossa frente, novos comi·
nhos a palmilhar, novas descobertas a fa·
zer. Assistimos, com freqUência, ao fra·
casso de governantes que não quiseram
ou não :puderam contemplar a educação
popular com os melhores dos seus esfor·
ços. A politica .desenvolvimentista tem,
no aprimoramente> cultural, um dos seus
instrumentos mais eficientes.
ll: impossível vencer a barreira do subdesenvolvimento sem ampliar os quadros
institucionais de ensino. Tudo isto parece
simples e acaclano. Não o é, porém, executá-los. Que o confirmem as autoridades presentes, que o diga o Sr. Honório
Fraga, digníssimo Prefeito de Colatina;
que o diga o honrado Vlce-Prefeito Sr.
Argentino Vasconcelos, cujos esforços fo-

ram consideráveis no obra de .instituir
esta novel Faculdade, cestlnada ·a ser o
farol da juventude estudioso de . nossa
terra e, no futuro, o relicário de memorá·
veis tradições.
Relembro, com emoção, a mensagem en·
viada pelo Sr. Prefeito Municipal à Câ·
mora de Vereadores, propondo a criação
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sob cujo teto hoje nos abrigamos,
mas que, então, mal ·se lobrigava como
um ponto distante no horizonte, ou como
pequena luz incérta e bruxuleante que
se poderia apagar em meio as dificuldades e limitações de ordem burocrática e
financeira.
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Mas para gáudio de todos nós, a inicia·
tiva dêsse grupo de idealistas, cujos no·
mes já se acham vinculados à .História
de nossa cidade e do Estado, vingou de
todos os tropeços que soem se antepor às
obras que nascem da Fé e· se projetam no
futuro. ~ também de justiça assinalar o
papel que desempenhou nessa cruzada a
Câmara Municipal de Vereadores, que,
como sempre, correspondeu plenamente
às expectativas do progressista e altaneiro
povo colatinense.
Os Podêres municipais de Colatina de·
ram um exemplo de maturidade politica e
cultural, instituindo e custeando êste cen·
tro de ensino superior.
Excetuondo as municipalidades das gran·
des Capitais, não vemos exemplo que se
possa rivalizar coin a instituição que a
Prefeitura do.ou à cidade de Colatina.
Foi, sem dúvida, ·uma emprêsa arrojado,
se considerarmos os poucos recursos do
Erário municipal.
A cooperação da Indústria e· do Comércio
locais, q~e se manifestou no acolhimento
· desinteressadoi<le patriótico ao opêlo da
Câmara Municipal, foi o ponto alto dessa
cruzado educatlva;c.e que nos deu a pie·
na convicção da;,vitórla Iminente e da
justeza da causa .... Jamais conseguiremos
excitar, como reclama a gratidão, sufl·
cientemente, a ajuda que os capitães da
lndústrlo e do comé,rclo de Colatlna de·
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. ram à implantação do nôva órgão de ensino.
As taxas que serão arrecadadas em benefí elo da ensino retornarão amanhã aos
seus doadores, através do aprimoramento
profissional e cultural dos que hoje servem ao comércio e à Indústria. Os seus
nomes participarão da vida unlversltória ·
através das gerações e servirão de exemplo e estí mui o para as que se dedicarem,
na futuro, ao desenvolvimento cultural do
nosso povo. Vê-se, desta forma, que houve um entrosamento perfeito, um entendimento amplo entre as esferas pública
e privada para a c.onsecuçõo do objetlvo
comum. Possa esta circunstância contribuir para CJUe surjam iniciativas semelhantes em prol do progresso de nossa
sociedade.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras deveró funcionar durante o prazo minimo de 2 anos sob regime de fiscalização, antes que se possa federalizó-la.
Seró então uma nova etapa em seu desenvolvimento e teró alcançado a maioridade, que lhe daró direito ao ingresso no
concerto dos 6rgõos federais de ensino.
Temos, todos nós, uma dívida também
para com ilustres cidadãos, cujos nomes
não se podem olvidar quando se trata de
homenagear as fundadores e artlfices
desta Faculdade: Refiro-me particularmente ao Prof. Sílvio Viteli, Kleber Bussinger e outros que tão denodadamente
contribui ram paro que êsse sonho emergisse dos brumas Incertas para a realidade esplendoroso que hoje contemplamos.
Seus esforços, que antes não eram discernlveis, hoje representam um grande patrlmônlo, não somente de Colatina ou do
Estado, mas de tôda o Noção. É a esperança de uma sociedade que deseja,.contemplar, ainda na sua geração, uma fa·ce_
de maior progresso cultural e econômico.
A esta Faculdade acorrerão centenas de
jovens, cujo labor plasmará o amanhã de
nossa terra e que, juntos com os dirigentes e funcionórlos, experimentarão uma
emoção particular ao verem com o passar dos anos, a sua dedicação e entuslas-

!"((O se converterem em atividades bem su-

cedida, concretizando-se na realização de
uma obra social meritória.
Os nossos mais ardentes votos são para
que o Corpo Docente desta Faculdade
possa conduzi-la através dos tempos, de
deacârdo com os padrões de civismo
mocracia a que se afeiçoou o nosso povo.
A época presente é cheia de perigos para
a liberdade individual, que se vê a todo
o momento ameaçada pelo despotismo,
que se acoberta com a nome de uma pretensa virtude cívica. A liberdade de cótedra é princípio inalienóvel na formação
democrótica da juventude. A censura prévia ao ensino é incompatível com o aprimoramento cultural e constitue sempre um
fato lamentóvel e indício seguro de desagregação dos governos. O professor é um
sacerdote e a sua pessoa merece respeito
e o acatamento que se emprestam aos
guias espirituais.
Como humanista· que somos não poderiamos jamais pàctuar com essa espécie de
ideofobia de que a época presente é cheia
de exemplos. Uma vez que r.1 escola visa
a formação de sêres livres e Inteligentes,
não se pode negar ao estudante o exame
das idéias, desde que: o seu comportamento não se afaste dos principias democróticos sôbre os quais repousa a nossa sociedade.
O desenvolvimento pela educação prevê
também o prlncí pio da democratização do
ensino, isto é, escola para .todos. É com
orgulho que verificamos que esta teoria
estó sendo aplicada em nossa terra, sob
os auspl cios dos podêres municipais. Aqui
o Municiplo completa a obra da Estado,
ou amplia, dilatando as fronteiras do ensino para nelas incluir tôdas as classes sociais. Os estudantes· pobres não precisam
màis abandonar as suas famrlias para; em
lugares distantes, tentar a vida e os estudos. As portas do conhecimento estão
abertas poro êles aqui mesmo. Dódiva
extraordinório essa, que os jovens alunos
hão de constatar amanhã, cheios de reconhecimentos. Os bons governos se evidenciam no ênfase que põem nas atlvidodes
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-362educacionais. A "Repúblico", de Platão e
o não menos famoso Código de Solon nada mais eram de que um grande e meticuloso plano educacional.
O te.ma que ora consideramos e a data
que hoje se festeja, em todo o País, Induz-nos, inapelàvelmente, a sublinhar o
papel de mães no processo ·educativo,
quer no lar ou nas escolas.

. A elevada missão que lhes cabe é intransferível, e aumenta na complexidade
da vida modernci. 'A coletlvidade brasileira reconhece-o plenamente através do Dia
daa Mães, consagrado especialmente para
exaltar a sua missão de mãe e mestra, e
também para lembrar e assinalar o amor
e dever filiais. A História pátria, bem como a de nossa terra; .apresentam-nos
exemplos dignificantes que bem atestam
o valor e dignidade da mulher brasileira e
·espí rito-santense.
Vinte anos de atividades profissionais,
exercidas no Interior do nosso Estado como
médico, autorizam~nos a. falar assim, a
referir as qualidades excepcionais de nossas coestaduanas, o seu espírito de sacrifício, a dedicação, a ternura, e o labor incessante e an6nlma que desempenham na
recesso dos lares.
Eis por que nos associamos, como um de·
ver de cidadão, à homenagem que se
presta às mães, no momento p'reciso em
que ressaltamos a nova efeméride da vida
universitária.
'

.

.

A conjugação de datas tão caras aos nos·sos corações nos inspiram mais sentimentos do que palavras, e acorda em nosso
Intimo as reminiscências que se prendem
à, infância e juventude, fases da vida durcinte as quais' recebe~os o carinho e as
dlretivas para a adaptação e comportamento sociais.
Neste momento, acode-me à lembrança
a Endclica intitulada No mêa de Moia,
que Sua Santidade o Popa Paulo VI dedica à Virgem Mãe c à questão da Paz,
que interessa a tôda a humanidade. Muito sàbiomente o Prlncipe do Igreja vincu-

lou a glorificação da Mãe de Jesus ao
problema da paz, porque só esta pode
obra
proporcionar o clima necessário
materna. Essa Carta Pastoro! é um dos
documentos mais lúcidos e extraordinários
de nossa época, e o menciono como um
culto especial às mães colatinenses.

a

Mas, retomando as considerações anteriores, devo dizer que esta Faculdade, que
hoje inicia o seu labor, há de desenvolver-se visando não sàmente à divulgação
da cultura ou· a formação de profissionais
ou pesquisadores, mas também a aplicação dos conhecimentos na solução dos pro·
blemas locais. Há de ser um grande la·
boratórlo onde terão lugar os estudos e
pesquisas do ambiente e onde os Podares
Públicos poderão buscar elementos e. sub·
sí di os parei os seus planos administrativos.
O planejamento das citivldades governa·
mentais não pode ma.is prescindir do
técnica ou do cientista. No complexidade
da vida modeinci as improvisações .estão
fadadas a_o ins~cesso. Sàmente C:oni o apoio
da tecnologia. e. da ciência teórica o Estado pode· ter ·êxito em ·seus emprelmdi men·
tos. Por tôdas essas considerações ·é que
saudamos jubllosamente os; idealizadores
da Facu,ldade, os eméritos 'professàres e
dedicadas alunos, que se congregam na
mais nobre das missões. Possa· o seu exem·
pio servir de inspiração poro outros operários do Cultura, para que a rêde do en"
sirio se estenda até os rincões mais dls·
tantes de nossó Pátria. '
Foi para mi~ um privilégio. enunciar as
palavras inouguràis do curso. Sei que a
honra do. convite se deve. menos ao mere·
cimento, que não tenho, do que pelo amor
que sinto pelas atividades educativas, em·
bora náo seja um perita em Sociologia
Educacional. Po~ isso as minhas palavras
são breves e 'despretensiosas. Não preten·
di dar-vos uma aula: a tanto não chega
o minha pretensão.
Agradeço a bondade de ouvir-me. E mui·
tas felicidades. (Muito bem! Muito bom!
Palmas.)
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- 363O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Comunico aos Srs. Senadores que esta Presidência, atendendo à necessidade de trabalhos a serem realizados separadamente pelas
duas Casas do Congresso, deliberou cancelar a
sessão conjunta que .se devia realizar hoje, às
21 horas e 30 minutos, tendo, nesse sentido,
oficiado à Câmara dos Deputados.

3
Discussão, em turno umco, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 28, de 1965 (n.o .. , •
2.637 -B/ 65, na Casa de origem), de Iniciativa
do Sr. Pre~ldenle da Repúbl.lca, que altera o
art. 4. 0 da Lei n. 0 2.391, de 7 de janeiro de
1955, que fixa os efetivos das Fôrços Armadas em tempo de paz, tendo

Em conseqüência, convoco a Casa. para uma.
sessão extraordinórla, hoje, às 21 horas e 30' · · PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.os 425 e 426,
de 1965, das Comissões:
minutos.
- de Projeto• do Executivo e
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo
""":' de Finans;a1.
Levi.

I.

O SR. EDMUNDO LEVI:.
Sr. Presldentê, 'desisto da palavra.

11

[1

t
i
~

Nada mais havendo que· tratar, vou· encer~
ror a sessão, desig'nando para a extraordinó~
ria de hoje a seguinte

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara. n, 0 29, de 1965 (n. 0 ••• ,
2.638-IÚ 65, na Casa ·de origem), de Iniciativa
do Sr. Pre1ldento da República, que dispõe sôbre a elevação do capital da Fóbr.ica Nocional
de Motores, e dó outras providências,. tendo

ORDEM DO DIA

PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 427, de 1965,
da Comissão:

O· SR. PRESIDENTE (Guida. Mondinl:
S. Ex. 0 desiste da palavra.

1

I
I

4
:·····

Discussão, em turno único, do Projeto . de
Lei da Câmara n.'0 23, de 1965 (n. 0 ••••••
2;592-B/65, na Casa dê orlge,;.l; ·Cleinlclatlva
da Sr;' Prelldente da República, que dispõe sâ·
bre os cursos de teatro e regulamenta as categorias profissionais correspondentes, tendo
PARECER, sob n. 0 423, de 1965, da Comissão:
- de Projttcll da Executivo, favoróvel.

2

,-

de Finans;a1, com votos vencidos dos Srs.
Senadores Farià Tavares e Mem de Só.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 30, de 1965 (n, 0 2.639-B/65,
na Casa· de origem), de Iniciativa do Sr. Pre·
1ldente • da República, que autoriza o. Poder
Executivo a abrir ao Ministério da Educação e
Cultura o crédito especial de Cr$ ·1 80.000.000
(cento e oitenta milhões .de cruzeiros), . para
custear as despesas com obras de recuperação
do Imóvel situado no Estado da Guanabara, na
Praia do Flamengo n. 0 132, tendo

Discussão, em turno., único, do Projeto de
Lei da Câmara. n. 0 25, de 1965 (n, 0 ••••••
2.630-B/65, na Casa de origem), de Iniciativa
do Sr. Pre1ldente da República, que autoriza o
.
•
I
Poder Executivo a abrir,· 'pelo Ministério 'da·· ,
'PARECER FAVORÁVEL; sob n. 0 428, de 1965,
Guerra, o crédito especial de Cr$ 2.750~~00 •·
da CoiT)issão:
(dois milhões, setecentos e clnqüento mil cruzeiros), para o fim que especifica,· tendÓ
·
· - de Flnans;a•.
PARECER, sob número 424, de 1965, da Co- ·
missão:
-

de Finanças, favoróvel.

Está encerrada a ·sessão. ·
(Levantei-se a sessão às 18 horas e 5
minutos.!

!'
t
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i
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47.8 Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da 5.8 Legislatura,
em 11 de maio de 1965
(EXTRAORDINÃRIA)
PRESIDINCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E ADALBERTO SENA

oo

Às 21 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Josué de Souza Edmundo Levi - Zacharias de Assumpção Lobão da Silveira Eugênio
Barros - Sebastião Archer - Joaquim
Parente - Menezes Pimentel - AntÔnio Jucó Vicente Augusto DixHuit Rosado - Dinarte Mariz - Salviono Leite - Argemiro de Figueiredo
- João Agriplno - Heribaldo Vieira José Leite Aloysio de Carvalho Josaphat Marinho -Jefferson de Aguiar
- Eurico Rezende- Raul Giuberti Aarão Steinbruch - Aurélio Vianna --'
Benedicto Valladares Nogueira da
Gama - Moura Andrade - José Feliciano Pedro . Ludovico - Lopes da
Costa Filinto Müller Bezerra
Neto Milton Menezes lrineu
Bornhausen - Antônio Carlos - Guido
Mondin - Daniel Krieger (3 B).•

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): .
A lista de presença acusa a comparecimen·
to de 38 Srs. Senadores, Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2. 0 -Secretório procede à leitura
da Ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Em discussão a Ata. (Pauaa.l
Se ·nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesmo, dó·la-ei por aprovada. (Pauta,)
Estó aprovada.
O Sr. 1.0 -Secretório lê o seguinte:

EXPEDIENTE
OFlCIOS
N. 0 s 951 e 955, do Sr. 1.0 -Secretório da
Câmara dos Deputados, encaminhando à re·
visão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N.• 52, DE 196S
IN. 0 2.649-B/65, na Casa de origem)
Autoriza a abertura de créclltoa eapeciala, num montante ele Cr$ .••.• , ••••
1.079,494.483,40 (um bilhão, aetenta e nave milhãea, quatracentoa e noventa e qua•
tra mil, quatracentol e oitenta e tria cruzeiro• a quarenta centavos), a clivorsoa Ministérios.
Art. 1.• -

É o Poder Executivo autorizado a, abrir, pelos Ministérios o seguir indicados,

os créditos especiais de Cr$ 1.079.494.483,40

(u~

bilhão, setenta e nove milhões, quatrocen-

- 365tos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três cruzeiros e quarenta centavos), discriminados na presente Lei:
MINIST~RIO.DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1l

2)

3)

4)

Sl

Companhia Fôrça e Luz da Paraná - Fornecimento, à
Escola Técnica de Curitiba, de consumo de fôrçci motriz
e· energia elétrica - 4. 0 trimestre de 1953 (Processo
MF 139.945/54) ..........•.•....•...•.........

9.977,60

U. Guerriere (Mecónica Humberto) - Serviço de limpeza
e conservação de méquinÓs em proveito ·da Di reteria do
Ensino Secundário, em 1957 !Processo MF 9-4.569 /58) .

17.816,00

Panalr do Brasil S.A. - Fornecimento de uma passagem
Recife-Fortaleza-Recife à Diretoria do Ensino Superior,
em 1959 (Processa MF 227.969/60) .••..••••.••.••

4.471,50

Gráfica Olrmpica Edltôra Luiz Franco Forneci- ·
mente de livros feito à Casa de Rui Barbosa, em 1959
!Processo MF 146.622/ 60) •.•..•...•.••.••.••.•.•

150.000,00

Pereira Júnior - Cereais S.A. -- Fornecimento de alimentação preparada, em 1961, aos seguintes estabelecimentos:
Instituto Benjamin Constant - período de janeiro a
parte de junho de 1961 -Cr$ 15.999.990,00.
Colégio Pedro 11 - Internato - período de maio a
parte de setembro de 1961 - Cr$ 12.000.000,00.
Instituto Nacional de Educação de Surdos - período
de janeiro a porte de agôsto de 1961 - •..•••••
Cr$ 30.000.000,00:

6)

7)

8)
9)

10)

(Processo MF 418.479/64) .................. .

57.999.990,00

José de Souza Reis - Arquiteto, nível 18-B, lotado na
Diretorla do Patrimônlo Histórico e Artrstico Nacional indenlzação · por acidente de serviço na forma do artigo
144 do Estatuto dos Funcionários Públicos· !Processo
MF 41 8.480/64) .•.•....•....•.•.••..••..... ·•.•

87.253,00

Conservadora Brasileira - Serviços de lavagem, passagem e engomagem, feitos ao Instituto Benjamin Constant,
em 1961 (Processo MF 153.725/62) ..•..•....•...•

146.550,00

João José de Moura - Serviços de encadernação feitos
à Biblioteca do MEC, em 1962 !Processo MF 418.481 I 64)

14.000,00

Conservadora Brasileira - Serviços de lavagem e passagem de roupas, feitos ao Instituto Benjamin Constant,
em 1961 (Processo MF 139.939/62) ................. ..

146.520,00

Serviços de lavagem, passagem e engomagem feitos ao
Instituto Benjamin Constant, em 1961 (Processo MF
144.668/62) ...................•..•........•..•

109.200,00

1'I'
- 36611)

Estabelecimentos Gróflcos lguassu Ltdo. - Servi!;OS de
Impressão feitos à Diretorla do Pessoal do MEC, em 1962
(Processo MF 418.482/64) .........•.............

130.000,00

Conservadora Brasileira Ltda. - Serviços de lavagem e
engomagem de roupas oo Serviço de Radiodifusão Educativa, em 1962 (Processo MF 418.484164) , , . , ·•••••••

li .440,00

Universidade de Juiz de Fora. - pagamento de vencimentos, nlvel unlversltórlo, salório-familia, adicional, gratificação de magistério ....;. per lodo: exerclclo de 1960 I 61
(Processo MF 418.486/6.\) .. : •.....•...•........•

79.795. 103,30

Comissão Nacional de Energia Nuclear - Saldo de verbas
do exerclcio de 1961 !Processo MF 91.314/62!. ~ .....

428;694,90

15)' R. Souza Ferreira Fornecimento .de deslnfetante à
Biblioteca Nacional dêste Ministério, em 1962 (Processo
MF 418.489164> : .. _. ............. ,. .. :.' ........ .

5.400,00

16) · Conservadora Brasileira Ltda. - Serviço de lavagem e
engomagem de roupas ao Instituto Nacional do Cinema
Educativo, durante o 1.0 • semestre de 1~63 (Processo
MF 97.253/64) ... ,' .·. ·.. .' .............. , ...... ..

25.440,00

12)

13)

14)

17)

Companhia Americana de Construções, Comércio e .Indústria - Serviços de limpeza e conservação nas depen- '
dênclas da Seção de Assistência Social, em '1963 (Processo
MF 91.773/64) •...••.•...•.......... ,,, ....... '",.,,

. J 04 . 000,00

18)

Companhia Americana ·de Construções, Comércio· e Indústria - Serviços· de li;;,peza nas dependênCias do Serviço Nacional de Teatro, em 1963 (Processo MF , , . , , ,
94.227 I 64) •................•...•....•...•• , .•

19)

Unlv~rsldade do Brasil - Despesas decorrentes da execução do Decreto n. 0 51.536, de 21/8/62, considerando
o que dispõe a Lei n. 0 4.242, de 17/7 (63 (Processo .
MF 418.4.97/ 64) .. , , , .... , ·• ,.. , .•,, , , ., , , , , , . , , , , , , .

243.760.404,50

Faculdade de Direito de Sergipe -'- Aracaju - Paga-i
menta de pessoal de 1962.(Processo MF 418.499/64) , ,

. 13.402.000,00

Fundação Getúlio Vergas - Diferença entre as verbas da
efetlva arrecadação do lmpôsto .de. sêla que ultrapassou
a previsão nos exerclcios de 1962 a 1963 (Processo
MF 418.500164) ............ , , , ..... , , . , ..... .

334.546.472,90

Escola Paulista de Medicina - Pagamento aos servidores,
de acôrdo com o Decreto n. 0 · 45.206, de 8/1 /59, que
altera o redação do ort. 20 do Decreto n. 0 43.411, de
9/4/58 (Processo MF 418.501/64) ............. ..

23.383.661,60

Derlineo Caron e outros - Aumento de vencimento e
demais vantagens do Lei n. 0 4.247., de -17/7163 perlodo: mês de dezembro de 1963 (Processo MF
27.285164) ................................... .

3.016.931,60

20)
21)

22)

23)

148.410,00

\:

I;

i'.•\I

.!
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

lnoslta Corrêa da Costa e outros - Fólna de Pagamento
de Serviço do mês de dezembro de 1963, correspondente
ao aumento de vencimentos e demais vantagens da Lei
n. 0 <J.242, de 17/7/63 (Processo MF 45.509/64) •.•.

431 .579,60

Universidade do Rio Grande do Norte Reitoria Pagamento de diferença .de vencimentos de servidores, de
acórda com a Lei n. 0 4.069, de 11 /6/62 (Processo MF
403.847 I 64l .•............ ·.........•..........

149.315.752,60

Universidade do Paraná - .Pagamento de diferença de ·
vencimentos dos ocupantes · dos cargos de Tesoureiro e
Auxiliar de Tesoureiro - relativo ao exercfcio de 1963
(Processa MF 418.503/64) . • ...... : .. .......... ..

7. 432.040,00

Universidade do Rio Grande do Norte - Pagamento de
diferença de vencimentos, nível universitário, e adicional
de retlflcação de enquadramento, de acórdo com o Decreto n. 0 53.743, de 18/3/64, período de 1962 a 1963
(Processo MF 418.504/64) ...................... .

4.122.500,00

Escola Técnica de Goiânla - Pagamento do pessoal enquadrado pela Lei n. 0 4.069, de 11/6/62, no perfodo de
15 de junno de 1962 a 31 de dezembro de 1963
(Processo MF 418.505/64) ..................... ..

2. 593 . 586,80

Escola Industrial de Cuiabó - Diferença de vencimentos
do pessoal, relativa .ao aumento concedido pela Lei
n.o 4.242/63 (Processo MF 418.506/64) .......... .

13. 625.385,60

Escola Técnica de Química - Pessoal amparado pela Lei
n.0 4.069, de 11/6/62, de acórdo com a Resolução Especial n. 0 202, de 10/12/63, da CCC- DASP, a partir
de 15/6/62 a 31/12/63 (Processo MF 41 8.507/64) ..

7. 399.785,00

Escola Industrial Deodoro da Fonseca - Pàgamento da
pessoal amparado pela Lei n. 0 4.069, de 11/6/62,'
·relativo ao exercfcla de 1963 (Processa MF 418.508/64)

45. 884.750,00

Escala Industrial Deadoro da Fonseca - Pagamento do
pessoal amparado pela Lei n.O 4.069, de 11/fs/62,
relativo ao exerc:fcio de 1962 (Processa MF 418.509 /64)

18. 840.045,00

Companhia Telefônlca Brasileira - Serviços prestadas ao
Serviço Nacional de Teatro durante o mês de agósta de
1960 (Processo MF 261.939 I 60) ...•.•.••...•.•...

426,60
1 . 007. 089.588,1 o

MINIST~RIO DA FAZENDA

1l

lmportêncla a ser Indenizada a Florlano Gerardl S. A. Comércio e Indústria, proveniente da .classificação. indevida do receita relat:vo ao Adicional' Restituível de que
trata o artigo 3,0 , da Lei n. 0 1.474, de 26/11/1954
(Processo MF 181.461/58) ..................... ..

47.815,20

-3682)

3)

4)

Para pagamento de despesas provenientes de serviços de
Telex, prestados pela Companhia Radiotelegrófica, dudurante o mês de março de 1964 (Processo MF ••...•.
72.013/64) ••...••.••..••.•...•..•.....•......

332.397,60

Para pagamento de despesas provenientes de serviços de
Telex, prestados pela Companhia Radiotelegrófica, durante o mês de maio de 1964 (Processo MF 118.611/64)

402.262,20

Para pagamento, ao Lóide Brasileiro, de sua Fatura
n. 0 . 66, de 26 de maio de 1964, relativa às despesas
com transporte de material para a Cosa da Moeda (Pro-.
cesso MF 113.940/64) , ..... , .................. ,

25.180,00
807.655,00

MINIST~RIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS

I)

Para regularizaçÕo de despesas efetuadas no exerdcio
de 1962, na forma do § 1.0 do art. 48, do Código de
Contabilidade da União, com os benefícios concedidos
pelas Leis n. 0 s 3.780 e 3.826, de 12 de julho e 23 de
novembro de 1960, respectivamente (Processo MF , • , • ,
39.069/62) ...•..•••..........•.•..•...•.••••.

71 . 597.240,30

TOTAL GERAL ............. ,

I . 079.494.483,40

.Art. 2.0

-

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

.Art. 3,0

-

Revogam-se as disposições em contrório.

PARECERES
PARECER
N.0 483, DE 1965
Da Comluão de Conatltulção e Jua·
tiça, a6bre o Projeto de Lei da Cimara
n.0 24, de 1963, que cria o lnatltuto de
.Apoaentadorla e Penaãea doa .Agrário•
CI.AP.Al.
Relator: Sr. Jeffenon de .Aguiar
O presente projeto visa a cria'r o Instituto
de Aposentacloria e Pensões dos Agrários
(lAPA), entidade de direito público ln·
terno, com personalidade jurfdica própria, vln·
culada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
O Instituto teria a finalidade de assegurar
aos trabalhadores agrários e aos profissionais
que se lhes assemelhem um reglm~ de previ·
dênclo e assistência social, consoante regulo·
mentoção o ser aprovada oportunamente.

Quando o projeto estêve pelo primeira vez
em estudo nesta Comissão, opinamos, preli·
minarmente, par uma diligência, o fim de que
fôssem ouvidos os Ministérios do Trabalha, da
Fazenda da Agricultura.

e

Ocorre, todavia, que, até o presente data,
a diligência . não foi atendida, certo por tra·
ter-se de matéria complexa, que demandaria
.estudos aprofundados.
Verificando-se, no entanto, que o proposição
está distribufda às C~mlssões de Legislação
Social e de Finanças, às quais incumbe o exame de seu mérito, o não-atendimento da di·
ligência, nesta fase ·de apreciação, não pode·
rio constituir óbice ~·:':sua tramitação, vez que
no curso de seu ondamento, e com maior
oportunidade, na Comissão de Legislação Social, a matéria estaria Integrado dos elementos elucidativos anteriormente requeridos.
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Assim, do ponto de vista jurfdico-constltuclonal, nada vemos que contra-Indique a aprovação do projeto.
, ~·
.. Sole das Comissões, em 6 de setembro de
1963. ...;.:;. · Milton· Camposi ,·Presidente Jeffe'nan de ·Aguiar, Relator - Sllv11tre Pérlclea - Bezerre Neto - Herlbalda ··VIeira
- Edmundo Levl - Josaphat Marinho Wllaan Gançal~e~ ~. Labãa da Silveira - Daniel Krleger.:,
·
,.,· . _.
· . PARECER·

: , ,., ·

<N.0 484, DE 1965
(:i'

(
r~-·
t:
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'

Da Cóml11ão de Legialação Social, a6bre o Prejeto do' L:et ~~~ Câmara
24,

·.•.• 'di 1963;

.

..

n:o

Relatar: Sr. Aurélio
,.· .. , Vlanna
De. autoria,. do Ilustre Deputada Plínio. Lemos, o Projeto de Lei n. 0 . 24, de .]963, cria
o Instituto d~ Aposentadoria ·e Perisães . dos
Agrários CJAPAl.
,.,
:. ~ste · projeto, 'de·· transcendental lnterêsse
para·· a classe: a. que •se 'destlna,•teve·a·.sua
tramitação Iniciada, · na Cãmara: dos ·Deputados, em 1946 .. Estudado e reestudado pelas
Comissães .. Té.cnlcas.. daquela .Casa, : foi.· prete"
rido, . inicialmente, sob a argülção. de. ,que o
projeto, da, ,Lei, Orgânica da Previdên~la '5o.
clal ~!aproveitaria .. as sugestões, opo~unas nêle
encontrados",
. o que;· .entretanto,
não .. ocorreu.
.
.
-'
'
.
Somente., em .196,1, o .requerlment~,do ._autor,
foi,. o, projeto .. reconstltufdo .. e reencàmin~_ado
às Comissães competentes~ para. estudos. ·
'

'

'

. Finalmente, após multas discussães e debates,. a: pr;oposição foi aprovado no corrente ano
e enviada à .apreciação do Senado ...
· Entretanto,, nesse .melo tempo, :foi aprovada e• sancionada a<.Lel n.0 4.214, de -2 de
março de ·1963, que dispõe sôbre :o "Estatuto
do Trabalhador Rural" .. Essa lei·' concede aos
trabalhadores rurais, em seu Título IX, os benefícios csslstenclols e previdenclórlos por êles
há. longos anos almejados.
' ·
·
2. A idéia principal contida no projeto \r..
Jouvóvel: a criação de um Instituto previdenclárlo próprio paro os· ogrórlos, ou melhor,
poro os trabalhadores rurais.

·· Realmente, estudando-se a matéria devida·
mente, verifica-se que a tendência, a orientação da legislação previdenclárla .brasileira,
sempre foi .a de dar1 . a cada Categoria de prQ•
fisslonais, . o seu. órg'êio pre~idenciário especl·
fico~ ,E. e_ssa classe, até hó bem .pouco .tempo,
abandonada,. e. descuidada dos, podêres. públicos, merece,. tanto. quanto qualquer outra, tra,t~mento eSJ)IICial.
3. 'o' Estcituto do Trabalhador ·Rural~ ernboréi reC:enteínénte aprovado;' co~tém algum~s
falhas ou laéUnas'. Por exem.pl~, pelo seu art.
159, ficou o !API encarregado, pelo prózci
cini:o anoa, da arrecadação do "Fundo 'de ;A..s.
slstência e Previdência do Traballiador Rural",
criado pelo art. 15s da lei. rilenlluma refe:
rêncla existe sôbre o que acontecerá após o
decurso dêsses cinco anos. •
· ·

de

',,·I

·O .mesmo art. 159, .acima citado, Incumbiu
o IAPI da. prestação dos beneficies previden·
clárlos aos trabalhadores rurais e seus dependentes, devendo ·o lrístltut6 Indenizar-se "das
despesas quê forem realizadas com e'sta fina·
lldade" ~ N~rihum·a disposição existe, na lei,
fixando' o
·dessa' lndenlzaçãó. ·

quaii'tum

'

'

·. Cumpre.·notar;:ainda, que o "Fundo de As·
slstência>e Previdência do Trabalhador Rural"
seró constitui do de um por· cento .(1 %) do
valor·, da venda de todos os produtos agropecuórlos e, quando' se .tratar de estabeleclrnen·
to fabril que utilize matéria-prima de sua
produção agropecuárla, a arrecadação se. cons·
tituirá:de.um•por.cento (1%) da matéria-prl·
ma utillzad!J. Se analisarmos. devidamente· a
lei,. verificaremos que o Fundo terá recursos
mais qu~· suflclentes.pora manter um ,lnstltu·
to previdencÍárlo para os. trabalhadores. rurais,
a .fl.m de .conceder-lhes, amplamente,' tôda · a
assistência e todos os beneficies a que
fazem, jLjs, ,
Não se justifica, assim, a outorga dêsses
encargos ao !API, o qual; além do mais, multo embora seja o que tem maior número de
associados,· é um dos que menor número de
·Agências ou Delegacias possuem no Interior
dos Estados. Encontra-se, desta forma, distanciado das reais necessidades dos trabalhadores

'I

·I

- 370rurais, que precisam de uma assistência mais
próxima e local .

o efetuar em dôbro o pagamento mensal da contribuição."

Aliás, dentro dêsse entendimento, a senadar Nelson Maculan, relator do projeto da Estatuto do Trabalhador Rural rio Senado, em
substitutivo que apresentou à época, criava o
Instituto de Previdência e Assistência · dos
Agrários CIPAGRAl, o que não foi àceitci pelo
Câmara . Posteriormente, entretanto, . renovou
essa Idéia ·em o. Projeto de Lei do .Senado n. 0
43, de 1963, .em tramitação conjunta com o
projeto ora sob. exame desta. Comissão, e cuja
justificação ressalta, justamente, o foto de ser
IAPI, de, todos os Institutos, o que. menor
assistência poderá prestar O()S trabalhadores
rurais, .sendo-lhe preciso· despender, com êsses
serviços, Importância .·correspondente .à necessária paro . a cr.loção e manutenção de,. um
instituto próprio poro as trabalhadores rurais,
pois, sem dúvida alguma, terá 'que criar agências, postos médicos, admitir funcionários etc.

Trota-se de caso especialíssimo, previsto
para impedir que os que não mais exerçam
emprêgo ou otlvidade,. subordinada à previdência. social, percam a suo condição de ·segurado •.

o

4. O Estatuto do . Trabalhador Rural, por
outro lado, ao definir os ,segu(odos obrigatórios (ort. 160) -.-.Isentos de .. qualquer. contri·
buição -·e os contribuintes facultativo• iar·
tiga 161 ), cria alguma confusão, uma vez que
alguns empregados rurais são• segurados obrl·
gatórlos e outros são contribuintes facultatl·
voa, sujeitos a uma contribuição de .8% sôbre
um.mínlmo·C:Ie três e um· máxima de cinco.vê·
zes o salário-mínimo vigorante ·no .região. Por
sua vez, alguns· proprietários rurais são con·
siderados. contribuintes. facultativos, enquanto
outros são •considerados segurados obrigatárlos,
sem a obrigação de •contribuir.
E não 'é só essa a confusão: 'tecnicamente,
classificação de segurados em ·~brlgat6rloa e
facultativo• é. errada. Na pr~vldêncla social
todos os empregados e empreg'adores:·. são segurados obrigatórios. A única modalidade
existente de contribuinte facultativo é o cans~
tente do ort. 9. 0 do Lei n. 0 3.807, de 1960
(Lei Orgânica da Previdência Social), o qual
estabelece que:

o

"Ao segurado que deixar de exercer emprêgo ou otlvldade que o submeta ao
regime desta Lei é facultado manter a
qualidade de segurado, desde que passe

É evidente, assim, o necessidade de corrigir-se o ·Estatuto do Trabalhador Ruro.l, no
que toca à previdência e à assistência.

5. O projeto ora sób exame, que se destina,
justamente, à concessão· do previdência e assistência... social,. aos .trabalhadores agrários,
criando u~ Instituto é:om essCI fir:.alldade, está, a· nosso. ver, igualmente falho, especialmente no tocante à técnica .
Embora altere fundamentalmente o· Estatuto· do Trabalhador Rurcil, nenhuma referência
foz a essa lei . isso aconteceu porque, conforme já salientamos, a presente proposição
iniciou-se em época anterior e teve o suo 'tramitação prejudicada. , Assim, se ·aprovado
como se .encontra, criaria um. regime de gran~
de confusão entre .os dois textos, que. teriam
fôrça lgua I •
6. O' art.' 2. 0 da proposição considera como
segurados obrigatórios do lAPA, àlém dos seus
servidores,:. funcionários ou contratados, os
"profisslcincils" de aervlso• agrário• e' os que
lhes sejam· ·assemelhados" (alínea b), sem· definir ·a quê ·seja aorvlso• agrárloa, expressão
vaga ·e ampla. Por outro lado, admite,' ainda;
como segurados:
"d) os trabalhadores ·em construções de
rodovias, ferrovias e açudes, quando
admitidos o título provisório."
~sses trabalhadores, a nosso·ver, não podem
ser enquadrados como contribuintes obrigat6·
rloa do Instituto que se pretende .criar, uma
vez que nada têm o ~er com os trabalhadores agrários ou rurais.

7. O projeto, no entanto, vai mais além:
classifica como segurados os "trabalhadores
eventúols dos serviços públicos" (alínea e),
que, Igualmente, não possuem qualquer vinculação com o classe o que se destino o Instituto.
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rem, ainda, "os trabalhadores e empregados
das autarquias destinadas ao contrôle da ex·
plaração industrial ou comercial de produtos
vegetais, pecuárias ou minerais" e "os que
exercem atividades na indústria extrativa ve·
getal".
As aHneas ·h e I, par suo vez, destinam-se
aos' "trabalhadores braçais em geral não es·
pecifii::ados · nas 'aHneas precedentes que, na
data desta lei, não tenham filiação declarada
em instituição de aposentadoria e pensão" e
a "quaisquer outros profissionais que par ato
do Ministro do Trabalho e Previdência Social
sejam equiparados aos definidos neste artigo".
Ficou cloro, desta forma, o .intenção do ou·
ter: englobar como segurados obrigotários to·
dos os que, até o presente momento, não te·
nham filiação a qualquer institut!J.
Parece-nos,· entretanto, não ser muito justa,
para o classe agrário, essa extensão legal exa·
gerada. Concordamos em que sejam ampara·
dos todos os que, pela natureza do serviço
que realizam, passam ser equiparados ou os·
semelhadas aos trabalhadores rurais, sem, en·
tretanto, a ampliação que o projeto preten·
de dar.

8. . O artigo 3.0 estabelece que as segurados
do lAPA compreendem "uma categoria de em·
pregados e outra de empregadores", especlfi·
conde os· que devem ser considerados de uma
e de outra. Achamos supérflua essa dlsposi·
ção. ~ suficiente, de acõrdo com a melhor
técnica legislativa, a enunclàção, em um ou
dois artigos, dos que podem ser segurados do
h1stituto. No conceltuação de 1e1urado, evi·
dentemente, incluem-se empregados e empre·
gadores.

9;

I"

•í

I

1'

I

'

Os artigos subseqüentes referem-se à lns·
ciição dos segurados, ao limite de idade, à di·
reção do Instituto, à composição dos seus Con·
selhos Administrativo e Fiscal, aos serviços od·
mlnlstrativos e seu funcionalismo, forma de
nomeação, acesso etc. (artigos 4, 0 a 14). ,, .
Outros artigos existentes no projeto dizem · ·
respeito à concessão de diferentes tipos de be·
neffcios, à prescrição de direitos, à conceitua·
ção de famflia do segurado e outros assuntos

relativos ao funcionamento de um instituto de
aposentadoria e pensões.
Até bem pouco tempo, a legislação previ"
denciária brasileira era a mais esparsa passivei. Cada Instituto era regulado de acõrda
com ·a sua 'legislação especifica, havendo
enorme disparidade de tratamento entre os. segurados de diferentes instituições previden·
ciárias.

o

Acontece, entretanto, que, com · advento .
da Lei n. 0 3.807, de 1960, essa situação modificou-se 'completamente .. A chamada "Lei
Orgânica. da· Previdência Social" unificou a legislação existente, passando todos .os segurados da .Previdência Social a receber o mesmo
tratamento legal. Essa lei regula, com pormenores, os· benefícios a ·serem concedidos, a for-.
ma de inscrição dos segurados· e de suas famílias, a prescrição de direitos, o funcionamento dos Institutos, sua administração, fontes de receita, patrimõnio, órgãos de contrõle, etc ...
Assim, para se criar um instituto previdenciário não é preciso entrar-se em . determina·
das mlnúcias: basta que se determine a sua
criação "dentro do regime fixada na Lei. n.o
3.807, de 26 de agôsto de 1960'~ para que
tõdas essas hipóteses sejam, autamàticamente, disciplinadas de maneira correta. Por outra lado, não há necessidade: de estabelecer-se,
em numerosos artigos, a forma de nomeação
dos funcionários. do Instituto, acesso, licença;
férias etc., uma vez: que, sendo o órgão pre•
vldenciário criado uma autarquia federal, a
êle será aplicado o regime jurfdico da Lei n.0
1. 711, de 1952 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da Uniiio).
,

1O. Os artigos de números 15 a 20, embora
disponham sôbre a ·receito, reservas técnicos,
especiais e de contingência, o patrimânio do
Instituto e sua aplicação, matéria contida na
Lei Orgânica da Previdência Social, contêm
normas úteis e interessantes, merecendo entrosamento com os disposições da referida lei,
o fim de melhor regular a situação especiaHsslma dos trabalhadores agrários.
Especial relêvo deve ser dada à medida
contida nos arts. 23 e 24 do projeto, que con11 .

-

-372sideramos de alto interêsse: é. a outorga; ao
próprio Instituto, do . Incumbência . ·de efetuar
os seguros relot,ivos .•oo.s. ocidentes de .trabalho,
como ocontece,~,atuoimente,, .com,· o· JAPM,
que mantém' u111 .Departamento especialmente
óti~os .' resultados.
destinado o êsse . fim, . com,
'
·.·'
'

Pelo art. 30 é• facultado,· alrida, ao Instituto
fazer o' seguro· de respon·sabllidode·' decorrente
do exercr c.lo de cargos de. sua administração
que exijam. fiança e. o. das .,obrigações contratado~ ,. por
c~~· .~ 'ln~tituto. .
.... .,segÚrad~s
"...
' ....... ' ...... ' . .
t12'; ·Os• arts. 38, 39, 40/42.e:-43· contêm,
da mesma• forma;·, medidas· ·de, lnterêsse, uma
vez que dispõem s6bre .a ·fase dniciol de organização .e· funclonament.ci.' do: . lnstituto, a exigência da ·caderneta ide ·previdência,.. após certo
praza, . para. que .. o .segurodo::posso .'gozar, determinadas ·.vantagens:·e :o fixação, em regulamento, •. da ·data, a parti~ de quando seréo devidos as contribuições,,.
13', O projeto, assim;' visa à conceder à
classe agrária o mesmo trotamento ::dado' ·às
demais,. criondo·•i um· insti.tuto previdenciário
próprio e:.espedfico ·para êsses. trabalhadores.
Merece, ,entretanto,. como .Joi .. visto,:·· vários.· reparos,. ·com o•, objetivo ..de, adoptá-la,. aos .. novos
textos· legais >pertinentes· ,à matéria .. , ·

· · As falhos 'existentes devem•se, sem dúvida
algumã, conforme·:jâ :solientamos,.•ao.foto de
ter· 1 sido··:o ''presente projeto apresentado• em
dato onter.lor à de-projetes que,:devldo cr·uma
tromita'çéo ·mais rápida/· se ·transformaram nos
leis• hoje.• em vigor·.
. . :·:r.
,.

'·.':ii"

'.-r ...-· , ' " ···.

·. • ·

· 1·:

~ 1· .

(

• . ..

•

14. · Poro 'que ci"lnstituto· póssa ser· criado

é necéssârio; ' no' entontó, . que se aténte ''ao
estabelecido em'' certo;·: :dispositivos co~~tlt~I, .
, ,
clonais, como, por exemplo," o do art. 157,
item XV!Ique determl~a a ·contribuição trl plica: da Uniéotdos empregados e dos empregadores.· O Estatuto do· Trabalhador· Rural, cumpre notar, não tsubmete. os::empregados. rurais
a· qualquer contribulçéo .para: fins. •de. recebi,
menta dos favores previdenclârios, • sendo· tal
fato, indiscutivelmente; ·Inconstitucional.
j

~

Por outro lado; o mesmo' Est~tuto criou o
"Fundo de Assistência e Prc~idê~clo do Trabalhador Rural", que dará amplos recursos oo
lAPA. Justifica-se, no nosso entender, a

existência dêsse. Fundo, durante um determinado perlodo, dada ·a situação de abandono
o que essa categorla:estava relegada,:.mas não
em carâter Indeterminado, pois, .. tal: fato cria·
ria um privilégio para a classe agrâria, ou
rural, em: detrimento·. das outras que; Igualmente merecedoras, têm os seus órgãos'··pre·
videnciários mantidos, unicamente, pelas contribuições
que
lhes
são,
mensal,;,ente,
vertidas.
1
.
•I
,
, ,
.
•
"·,
.,
.,
, '
O art. 15B.da Lei n. 0 4.2.14, de.1963),que
criou a:. referida< Fundo, entretanto;.·. igualmente· necessita de :reparos,..: pois ·determinou, a
recolhimento .da .taxa de l% .(um.: par .cento)
~'quando . da . primeira operação; ao. lnsÍituto
de Aposentadoria .e :Pensões dos Jndustrlários,
mediante g.ula própria,, até quinze dias" da
coloccii;ão dos. prodi.ítos·.
seu' §. 2:o e;tobelecé. que ;'nenh~~~ .emp~êsa, ·. pública ·~u
privada, rodoviâria, · ferr?viória, . morftima ou
aérea poderá · tr~~~portar · qualque~ p~Óduto
agrop,ecuárlo . sem que'" compiove, .inedlánte
apresentação de guia. de recolhimento; o' cum~
primento do. estabelecido iieste':cirtigo"; ' "'•'

Em

'

•

'..r •. ,

'

<: ~-'

., Ora, grande será a. dlficuld'!de. para a I!Xt·
cução. do di~posto no,, referido art. ):58;: uma
vez que o IAPI. po~sui. poucas agências no
interior e, como é sabido, solvo nas ,grandes
explorações, a movimento do pequeno proprietário é feita, geralirie'nte, com ~~ :cdmprà~
dores que; ' com . os s'eus .carlll~h'õêii ~ao', 'pr~~
~''
·~
r • •, :
curar .e comprar os seus produtos no local;· a
fim ·de levâ·l~s para os grandes ~~ntros 'consumidores.
"'' . ':.
., . ' . 'I ·-'
..
,i.:
15-·:: Assim, julgamos. lndispensâvel, a.,.aj)re.sentação de. um substitutivo, na qual são.. abar~
dados ::~ârlas outros aspectos. do problema,, ,com
decisão, e corrigidas, algumas .,falhas .. existentes no projeto. Aproveitamos, com algumas
modificações, determinadas disposições da Pro·
iet,o de Le:l do Senado :n. 0 .43, de 1963, d~
autoria
Senador ~elson Maculan, quais as
constantes 'do § 2. 0 dó art. 5. 0
do cirt.' 6:0
' I

: -

·•

'

' :

·'; ',' :I

',

' '

:

I ' .

do

I

o

• ,

, . , ' 1•, '

1

'

•• •

,
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1

'
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As alterações mais fundamentais, entre. outras, ·~éo ,eis. seguintes:
1l definição dos . segurados obrigatórios
do'. lAPA: aproveitamos, nesse setÓr, um trabalho eloborodo, na Câmara dos Deputados, pelo Sr. Neguei·
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ro da .Goma, por ocos1oo do estudo
do, ·projeto do Estatuto· do Trabalho. dor. Rural e· que define, o nosso ver,
com mais precisão, os· .que pertencem
a essa categoria . de trabalhadores.
.Fizemos, assim,' a reunião de várias
conceituoções anteriores com ,os cons, ' :• 't~ntes' do 'prbjeto ~ob exame; '
'

'

'I

•

· 21 apllcoçi:ío da Le'i Orgânica do Previ.· · dênc'lo Social, ~ó 'que nõo houver con, '. '' fllto' com 'as novas Cii~pÕslções contidos
,)1 '· ..
.1.

no projeto, ao Instituto que se desejo
,:n~ · Criar; · ' ... ', __ ;_ ·.: · :·

.. 31 re~ogaçõo de varies 'artigos do Lei
· '' ·n.o' 4;214, ele' 1963 (Estatuto do

qual, quando· o •reserva de contingência atingir o· 20% ·. do .total das reserves i técnicas .. efetivamente realiza.das, o Ministério .do Trabalho. e Pre.: ; vidência Social , poderá. adotor medidos tendentes ao .aumento das be... •., . nefícios e .. à·. re'dução .das· contribui, ções. Assim, após cinco .anos,. o contribuição só será aumentado se, o cri, ' · . téri~ do Mi~istéríà .'do·: 1-r~bolho e .
' l'_,j • ,_.
' ' " ',
, ..... ,,
,, • I '"/.,. '"~'--~~
" ..
Previdência Social, a reserva. de contingência não atingir ·ô nlvel 'dese.. J •
···ja'dO;,.'··· · ~·-~-~~......... ,_~· ... '"~ ··~·-·:
:. ,

_,_,, __ ,_ . . _.,1,

.,
'•

·~·

... I

•·'•" I. I

~-

,; : :

'

,

,·

,-

, .

."

.

·•:: :, SL transferência, poro o. :IAPTR do. ,..,Fun·, do. ,de >Assistência.: e •.· Previdência do
·., ....•:T'rabolhodor.,:: Rural~.~.:. que'· constitui·',
ró ,fonte •.:de receito ,do: Instituto durante .. cinco: anos, ·,·após.:: o. que será
extinto; alteração do redoçõo do ar~
·i'"' ''tigo'1S8 iia'Lei n:o 4.214;
1963,
" ' ' ' à' fim· à~ p~fmiti? que o recolhil'nento
1
· '· ' do tox~· de '1% séjÔ feito às Agên1
c.las· do' IAPTR 'ou, ··~a sua falto,
às Agências Clb 'ilanco"da''erasil s.A.,
· ·' ·· ' Ci~s: Cài~~~·· Ecoriô'rrii~~s 'Estodu6Js ou
' ' ' das'' Colxcis EcÓnômica's ,, Federais e
·, i
dond~ clri' PÓder' Executivo o competência .
regular o formá do orre·Cadoçõo ·•prevista no .. mencionodo artigo 158 e o morielro' c:i ser odotodo
,parou'! fiel: cumprimento .do ali esto.. tobelecldo;
, . .,
1

''

•

·

•." ; ., , ~

· ···· ·

·-

~~

, , ;.' • t .'

j

,.. , '

",. ·•

' ' 9i

c~piiaÇa~ ~o prazg p~ra a exigência

j ,,

da· é::áderneiàO: dê, ·' •,p'revldênclo,
de 18
.. , l
;'' ,; '1
'!'!':);·

• '

,;I~~~·.-,

. ·paro 24 meses ·da ·vigência da lei,
· ' uma vez ·~~e' o Instituto tem 18 meses /;ora 'a sua irist~Jação

de

1

1'1 ,

· Instituto, das importancios pagas ao
'dmpre·gado"acln;a de'q~inze (15) dias
.•: de' ofastâin~n'to ·pô~ 'd6enço. O pro• "·feto rr;ânda p~gÓ'r '3ô Ctrintal dias do
'·afasta menta, quando a·· leglsloção
· ' 'atuoJ,' ·:prevê · sômente · 15 (quinze).
Aplicamos' •um meia·: têrmo justo, já
"• odotado por· esta i Comissão: o empre.. gador·· paga até' trinta" dial, mas re' · cupero dei Instituto· •c excesso;

·~·-·

,

;

81 ressarcimento
da , empregador, pelo
1 • ,·
. •.
• ,' ,
•'
Ji

41>' mudança do · nome• do ., Instituto poro
·:. :•"Instituto · de 'Aposentadoria e Pensões c dos'· T robalhadores Rurais" r. .q\le.)IJigal'l)l?'~. r melhor, __ o.,fim . de ser
o. "Esta. ·.. ' . •·mantido.
.
.....maior
.. relação
.. .. ....
.com
.. '
.. tuto .. do, Trobolhodor Rural";

)·

.: , . ' : ' .•

' '. · ~C?.'projéta;" · ',

' Trabolhoclor' Rural), na parte relativo cl''previdência '~ ~·: assistência;

:~~;

,. : : r;

...71. melhor definição de .certas disposlçães

o

16:·' 'Em'fácg'dd exposto, a 'ccimlsséÍo deLegisl~çõó' ScciC:Ii''opin'a pelo oprcivaçõo do projeto;

rio forma' da'segui'nte
• -I. .

·· · ··

,. :.-.

EMENDA N. 0 .

L-,

CLS

1

para

, 61 contribuições legais na base de 2%

· ·.~

:-.

-~

sôbre o solórlo-contribulçãa durante
cinco anos, Ap6~ dsse perfodo, cls·,.
COI1trÍbuJçÕes .· po~erão . ser aumentaI
'
das, pelo Ministério d~ Trabalho e
Previdência Social, obedecido o critério estcbclccldo no crt, 14 pelo

ISub•titutival ·· ·
li 1:-··

,_'

'·,j

'.

Dê·se ao projeto a seguinte redação:
"Art.' 1,o ~ É criado, dentro do regime
juridico fixado· pela Lei n.0 3.807, de
· 26 de agôsto de · 1960, o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores Rurais ,i (JAPTR), • 'com personalidade
juridlça, sede nc ·Capital Federei e jurisdição em . todo o território nocional.
Art. 2,0 - São . segurados obrlgot6rios
da IAPTR. todos os trabalhadores rurais, · cssim considerados as que reall-

-374zam serviços em propriedade . ou prédio
rústica que se destine ao cultiva da terra,
extraçãa ou engorda de animais, excluidos os empregados em atlvidades que,
pelas métodos da execução dos referidos
trabalhos, ou pela. finalidade de suas
operações, se classifiquem como Industriais ou comerciais.

recebimento de uma quota-parte dos frutos ou produtos respectivas, nos têrmos conven·
clonadas com o proprletório rural ou empregador rural responsóvel pela atlvidade respectiva;
VIl -

os empregados dos . sindicatos
das classes rurais ou agrórias
e os das cooperativas de pra. dução, abastecimento e consumos rurais;

VIII -

os trabalhadores considerados,
pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, como ·equl·
parados ou,. assemelhados aos
trabalhadores rurais.

IX -

os pequenos proprietórios. que
trabalhem a sua propriedade, só
ou com, sua famllia .

Parágrafo único - Estão compreendidos
como trabalhadores rurais, para ·os efeitos
'
desta Lei, :os:

I -

trabalhadores mensallstas, que
prestam trabalhos não eventuais, embora 'variados, sob percepção cfe soi6ri<l mensal;

11 ~ trabalhadores. diaristas, cjue recebem solório dlórl.o ·poro trabalho eventual,.
e~ecução a
preze( certo O!J indetérminado;

de

j!
!!

i

!

;Ii
j!

;

1'.·.·

li'',',

I!1', i,
!: 11ljil' '
,,
·1.'.'.1

·I.,

iJ,l:I:
I

·, :11
I

[I

~

•.

II

III -. agregados, que prestam serviços em .terras Incultas, com di·
relta de plantar e cultivar, por
, conta próprio e livre disposição,
lavouras . :de ,cereais, , sob compromisso de formação .de pastos .ou de cultivos permanentes,
'· mediante fomeclmento de se. mentes, onhTi~ls de se~vlço e de'mais utilld~des necessórlas à
. ' ' i ' ·-'
contra-prestação que se abrigo;

IV -

colonos, que tratam , de lavouras, sob ·pagamento do seu tra·
bolho,. em dinheiro, de : a~6rdo
com a extensão da cultura a
seu cargo1 ou por hectare, rece·
bendo: à parte, por arroba, o
se~vlço da colheita;

V -

meelros,. que .. prestam serviços
permanentes e anuais, no trato
e cultivo da,. lavoura em órea
determinada, recebendo em pagamento a metade da colheita
correspondente;

[·

!i

VI -

parceiros agricultores, que culti·
vam lavouras, que tratam de
animais ou cuidam da exploração florestal, com direito ao

Art. 3.0

Os empregadores 'rurais, assim consideradas· tôdas as pesscias físicas,
com menos de 'cinqUenta ·anos de idade, que contratam a trabalho alheio para
a execução das· ati vidades referidas .no
art. 2. 0 'e que trabalhem sem. subordina·
ção a outrem, . sõo, ·igualmente, segurados obrigcitórlos do IAPTR . · ' ·

. Art. ,.,0

O IAPTR tem por objetlvo assegurar aos segurcidós e dependentes os meios lndispensâ~els ·de manutenção, por motivo de idade avançada,
incapacidade, prisão ou ·morte daqueles
de quem, dependiam ec:onômlcairiente, 'as·
sim como a prestação de. serviçós mtldlco·
asslstenclals, com o .. fim de proteger a
sua saúde e proteger o seu bem-estar.

Art. 5.0
guintes

-

O IAPTR ,assegurarei os seserviços: .

benefíci~s · c

I -

aas segurados: auxllla-doenço,
aposentadoria por Invalidez e
por velhice e auxllio-mateml·
da de;

11 -

aos dependentes: pensão, auxi·
lio reclusão c auxilio-funeral;

III -

aos beneflciórios em gerai: assistência médica e social.

-375§ 1.0 , -

••:1

I
I

I

A fim de poder prestar os beneficias. e serviços mencionados neste artigo, ·o IAPTR fico ré obrigado a
criar e manter delegacias e agências,
com serviços médicos, em .zonas agropecuérias a serem fixadas . pelo Poder Executivo,' e.'postos médicos iías ··pequenas
cidades do interior, ,· podendo;' coin essa
finalidade, assinar convênios corn outros
órgãos ou ~ervlços nelas já e~istentes.
'

§ 2.0

'

'

:

:

',

.

~

A assistência a que se refere
o inciso 11 I dêste artigo objetivaré, preferencialmente, à realização,' dentre· outros, dos seguintes serviços:
-

a) assistência médiéa preventiva e profllétlca . Itinerante,
através de ·unidades· móveis,
que. também prestarão, sempre que possível, assistência
odontológica, :e medicamentosa ' de urgência, nos próprios locais de trabalho;
bl construção de pequenos hospitais no Interior das ·zonas
de produÇão, . para .· cirurgia
· de ' urgência;'

per ·

11

I
I

.

I

"'

I
ii

equicl assistên.cia social,
pes itinerântes de educadores sociais; .
dl um serviço· de creches· e um
destinado à alfabetização de
adultos, · a serem montados
e mantidos·· · pelo IAPTR,
mediante instruções especiais aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Soc:ial.
Parágrafo único O IAPTR poderá,
mediante convênio e a partir da data de
sua celebração, assumir a manutenção· de
quaisquer ambulatórios ou hospital~ porventura existentes nas 'proprledcides rurais, prestando assistência médica gratuita aos trabalhadores ou emprega'clas
agrícolas.
benefícios concedidos
Art. 6.0 - Os
aos segurados ou seus dependentes, salvo
quanto às Importâncias devidas à pró-

prlo instituição, aos descontos autoriza. dos par .lei ou derivados de obrigação
de' prestar alimentos reconhecida por via
. judicial, não. poderão ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nulo
de ~lena direito qualquer venda ou cesa constituição de, qualquer ânus,
são
bem como a outorga de . podêres .irrevogóveis ou em causo própri~ para a
resp~ctlva percePÇão.
..

e

'

'

'

,Art. 7 ,o ..:._.O .·segurado, no . gôza das
prestações de seguro-doença, que tiver
alta atestada pela Instituto, terá· o' direito de voltar paro o serviço .em situação
·idêntica ·à da época do seu afastamento,
considerando-se como dispensa injusta,
para os fins da legislação do trabalho,
a rec~so' de suei readmissão pelo empregador.
· Art. 8.0 - O seguro-doença completorse-á com a prestação 'de assistência mé'dico-cirúrgico-hospitalar e farmacêutica,
podendo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, ·, para êsse fim, determinar um aumento no valor das contribuições.
Ârt•.t.o ,.;_ Salvo disposições especiais
que venham a ser estabelecidas em lei
sôbre contrato de trabalho, incumbirá ao
empregador o pagamento da remunera' ção do empregado; correspondente aos
' dias de afastcimento do serviço por
doença até o 30. 0 (trigésimo) dia.

Parái~~fo únlêo -

O e~pregador, após
o retôr~a 'do empregado ao serviço ou
'sua manuienção em regime de auxiliodoença, será ressarcida das Importâncias
que ultrapassarem de dez (I Ol dias, desde que o requeiro e comprove devida·
mente. a doença do segurado.
Art. 10 - O "Fundo de Assistência· e
Previdência do Trabalhador Rural", criado pelo art. 158 da Lei n. 0 4.214, de
2 de março de 1963, passará a constl·
tulr fonte de receito do IAPTR du·
rente cinco anos, o contar da data do
publicação desta Lei .

I
1:

t
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I,

Art. 13 - Para goràntio dos riscos cobertos'' em relação o c:; segurados, o instituto manterá um' fundo especial, constituído pelas reservas, técnicos e .. de con·
tlngêncio.

Durante o período o que alu·
de êste artigo, os .. contribuições legais
,devidos ao , IAPTR serão· calculadas
no base de doi• por. cento (2% ) sôbre
o solório-contribuição. · .,_
-

§ 2.0 :.... Após o decursÔ do~ cinco anos
··será 'extinto o '"Furiiio"de Assistência e
Previdência· do' Trobolh~dor' Rural" e as
contribuições .poderão ser aumentados, a
pedido do Instituto' e ·em' bases fixados
pelo Ministério .do Trabolhoc.e Previdên·
. ela., Social, . obedecido ·:.o crité"rlo :estabe, lecldo ln .fine .do ort., 14 ..... :

ta do' 'Instituto: ·
a) os.,'' contribuiçpes que. lhe fo·
·,rem. devidas, na· forma da
Constituição e do Lei;

lii'
J,

I;

.. ,, ,.... , .,,bl, os. recursós arrecadados pelo
~'Fundo de. Assistêncl~ e Previdê~cia. d~ .T~abaihodor
Ru1
raV~;·

]i

i]

I

··:! · ·

.

i l:i.:l

li

I I !i
'I. I

li,,

'I I
I,.

li
'li•:
I
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fi:. I
i·:

··.... :. ·
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•.

•

I ,•,,,,

c) o rendimento· do .. ·seu: potrimônio; 1 ••

d) as dotações e legados· e as
. suas rendas extraordlnórias
.-:·' ou ev,~ntuals; ,. · •

!11.

l II

·'·'I

,I

·, § ·2.0

,

:'

,

:' ~ ''

,'

,

'·

•'

I

:

A''taxa anual ·de ju;~s, poro

~vciliaÇão atuori~l, ~eró. fixada,

lniclciinie~t~, em

5%

(cinco por cento)

, ,.. Art,1. 14..- .Quando a reservo de con: .. tingência:.otingir 20% (vinte por cento)
do total .das .reservas·' técnicas efetiva·::r:, ·. mente . realizadas, .. o , Ministério do Tra., bolho .e Previdência Sbcial, par proposta
, do .Instituto 1e ouvido o Conselho Atuarial. e. o Conselho Nacional do Trabalho,
poderá cidotar medidas. tendentes ao au' . menta ..das prestciç~es,, e,' segur~s e dos
auxílios aos segurados e às pessoas de
sua 'famfli~ Ôu c~ncernente à redução
das contrib~IÇÕes.
~·.I

1

.

,

I .

, . Art. 15 -

·0. potrimônio do instituto é
de sua exclusiva propriedade e em caso
algum ,teró Oi)licação ,diversa da estabelecida em lei, sendo nulos .de pleno direita os atos em , contrário, sujeitos os
.;seus autores à~ sanções regulamentares,
. ,sem. prejuízo das:, de natureza civil ou
, crin1.lnal erTI, que ven~orn a incorrer.

•>

Parágrafó única ;__' Onde néió 'éxistlrem
agências dos estabelecimentos de crédidito o que se refere êste artigo, .os depósitos serão efetuodos nos dos Bancos
Oficial$ dos Estados. ou dos Municfpios
ou nos dos bancos particulares, locais
ou regionais, .indicados previamente pelo
Conselho Administrativo do instituto.

·.;;,

' · efeito ·.da:

ds '· rendas resultailtes da
'· ' ' '~puraçéio de fundos' e da
reversão de quaisquer Importâncias:·.
. ,.

Art, 12 ..., Tôda a arrecadação efetuada . pelo' IÀPTR, ... a q~alqJer. trtulo, se,rÓ depOSJtOdQ , naS I OQênCJQS IClCQJS dO
Banco da 1'Brasil 'S. A.; das Caixas Eco, •nômlcas Federais'' ou 'das Caixas· Econômlcos' .Estaduais; obedecido o ordem de
, preferência ;

:

>

~·'Constituem fontes de recei-

Art.' 11
i':

I __

§ 1.0 - As reservas técnicas e de con'
.":. ,; '
'
..
.' '
.•.. ' .. i
·~
' '
'. '
tingênclo, devidamente .. opurad~s, ,canstoréio 'cJo balanÇO do. institUtO I e SeréiO
submetidas
ao' · ' ' exânie
do !....
C~n~elho
Na··.•
I· , ,
.'
,,
._,I •
clonai do 'Trabalho,
,

.',I

.,

.

"

1 ·:•

::'i"'"(

,

I

"1.

•

'

Art. 16 .;... Os beris e rendes do Instituto séio 'irnpe;,horávels e equiparados
' aos Cla 'Uriiãa Federal na tocante à 'toxoçõo ou à incidência de Impostos de qual·
quer natureza. •
. · ·"
Art. 17 ..;... o lnsf.it~io e!Tipr~gÓrá o
seu patrirn6nio, de ocÔrcfo com planos sistemáticos que,. tenham
vista:

em

a) c maior produtividade do
rendo, ~om garantia ·real ou
com o responsabilidade da
União;

-377bl o lnterêsse social, de prefe, rência o. de seus próprios segurados; .
c) o equilíbrio de rendo do Instituto, calculada em taxa
média efetiva não Inferior a
5%. (cinco por cento) ao
ano;

•

..

"'"~
•

dl o emprêgo, tonto quanto
passivei, dos disponibilidades
' nos regiões de pro~~dêncla
' :. das·, contribuições,
ria proporção dos arreccida!iões nelas .feitas.

.·e

·' Parágrafo único ...:.. ·Para . satisfazer ao

..

11

!!

i
·•

que dispõe a alínea b. dêste artigo, con.... sidero~se de'i~terêsse social a. açõo exer' cid~ a' favor da habilitaçÕo do tlÍglene,
do nlvel c'~itúral
énÍ' geral,' d~s condiÇões de vid~ da coletlvidode dos segurodó~, e ~ubsidiàriomente, da ,coletividade
nacional . · '
·

e,

. Art. 18 - Compreendem-se, . entre as
' ' ' operações de' ,·~te'rêsse; social:
a) os empréstimos simples ou
com 'garantias aos'· segurados;
bl os empréstimos aos segurados com garantia real, destinados ao · financiamento da
mineração, darlavoura'.ou da
pecuária e .das construções
i~erentes ,'ii ~ssas ativfdades,
bem .como
Óqulsição' e liberação dei gl~ba própria e a
obtenção de máquinas e lns·
truções, Indicadas à melhor
racionalização ·dos misteres
rurais;

a

menta de serviços a serem
executados em épocas nõo
coincidentes com as de ati·
vidades rurals·e em que per·
mite o aproveitamento prefe·
rencial de trabalhadores rurais disponlveis;
el o aquisição ·de .latif~~dios,
paro revenda, em lote's até
25 (vinte
cinco) hectares,
visando a difusão da peque~
·na propriedade entre .. os se·
gurados;

e.

a construção ou compro de
prédios destinados' ao funcionamento: da sede do lristitu·
· to e de suas Delegacias e
Agências.

'f)

Parágrafo . único - As operações a que
se refere êste. artigo obedecerão o crité·
rios. a serem baixados pelo Conselho Ad·
ministrativ~ do lnstitutp,, após ,o audiência .do Conselho Fiscal.
. Art•. 19 - O. Instituto, mediante a percepção de prêmios a .. serem fixados, cobrirá os riscos de ocidentes. do trabalho
oú de moléstias profl~~i~nois ·o que· este.· jam sujeitos seus · segurclclos, mantendo
carteira ' espei:loi ' ou,:' ressegurand(). êsses
riscos conforme fôr prescrito :
lei especial.

ern

Art. 20 .:.... ~ facult~do 'ao 'lristltuta fazer o seguro de responsabilidade decorrente- de cargos de sua administração que
exijam . fiança e o das contratadas por
segurados com o .Instituto.

c) os empréstimos o emprêsas
ou Instituições co.ntrlbulntes
do Instituto, com garantias
reais ou caução de tltulos''da
União;

Ârt. 21 - São extensivos ao Instituto
os privilégios da Fazenda. Pública, quer
quanto ao uso dos processos especiais de
que goza esta paro côbrariÇa de seus crécfitos, quer na concernente a prazos e regime de custos, correndo os feitos do
seu interêsse peranie ·os Juizos dos Feitos
da Fazenda Público c sob o potroclnio
dos representantes legais desta.

dl os empréstimos mediante garantia regular para financia-

Art. 22 - Aplicom-se ao Instituto os
prazos de prescrição de que ooza o

..
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. d) se habilitem o percepção de
favores instituí dos no Ministério do Agricul turo cm be·
neffclo .da pecuária e da lavoura;

União Federal, bem· como as prerrogativas e vantagens concedidas às demais
entidades autárqLrlcas subordinadas· ao
Gavêrna do União.
Art, 23 -.No f,ase de organiza~ão do
Instituto, até a instalação de s<:us servi·
ços fundamentais, será o Presidente do
Conselho Administrativo · assistido par
uma .comissão . designada pelo Ministro
do Trabalha e ·Pr~vldêncfa Social, sob a
suo presidência, compC)sta de quatro funcionários da previdência social, devendo,
entre êles, existir um Atuárlo, um Procurador e um Contador.
Parágrafo único - Não poderá exceder
de dezoito meses a período de organiza·
ção do Instituto.
Art•. 24.- No período. a que se refere
o artigo anterior,. poderá o Presidente do
IAPTR, por ·· intermédio do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, requlsi·
ter funcionários efetivos, de quaisquer
Instituições ·autárquicas ou poroestatols,
com 6nus para' o Instituto.
Parágrafo ~illc~ - Os funcionárias o que
se referem os· artigos anteriores poderão
ser aproveitadas no , quadro oficial do
. IAPTR, . desde ,que Interessem ao lnstl·
luto, com t6das as vantagens e direitos
adquiridos no órgão de origem,
Art. 25 - .Decorridos. .vinte e quatro
meses da vigência desta Lei, a apresenta·
ção da caderneta de previdência é con·
dição Indispensável para qúe os trabo·
. lhadores rurais:
a) sejam admitidos· a emprêgo;
b) pleiteiam do · IAPTR ou de
qualquer Instituto de crédito
financiamento para exploro·
ção de atividode rural;
c) participem de cooperativa
que se destine ao amparo do
produção ogrlcolo ou pecuário;

· e) pârficipem . de financiamento
destinado, pelos podêres · pú·
blicos à · produção vegetal,
mineral ou onimol.

P~rágráfo único -

A. :caderneta de previdência será distrlbulda pelo IAPTR
em caróter gratuito para os empregados,

Art. 26 - Até que . o IAPTR esteja
habilitado a se. manter de rendas próprias,
os seus serviços e instalações serão financiados pelos demais institutos 'de aposentadoria e pensões, rru)dlonte condiÇões a
serem. determinados 'pelo Ministério do
Trabalho e Previdênc-Ia Social, . não podendo a financiamento em questão pro·
duzlr juros superiores "o· 5% (cinco por
cento) ao ano.
Aiot. 27 ;_,; O Quadro do Pessoal e os
· órgãos AdmlnlstratlvÓs e suas atribuições serão fixados pelo Poder Executivo,
o qual, dentro de noventa (90) dias, boi·
xará as atas necessárias à regulamenta·
ção do presente lei .
Parágrafo único - Os concursos para
preenchimento do Quadro de Pessoal o
. que .se -refere êste artigo serão regionais.
· 'Art, 28 - O artigo 158 da Lei. n,0 •••
4.214, de 2 de março de 1963, passa o
têr a seguinte redação:
11

Art,, I 58 - Fico criado o "Fundo
de Assistência e Previdência do
Trabalhador Rural", que se consistirá
de 1% (um por cento) do valor dos
produtos ogropecuórfos colocados e
que deverá ser recolhido pelo produtor, quando da primeira operação, . às agências do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores Rurais ou, na sua falta, às
do Banco da Brasil S.A., das Cal·
xas Econômicas Federais ou das
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Caixas Ecanômlcas. Estaduais, mediante gula .própria, até quinze. dias
daquela . colocação. ·
§ .1. 0 -.Na· hipótese de estabele"
cimento fabril .que utilize matéria·
prima, de sua ·produção agropecuó~
da, .a .arrecadação: se constitui ró de
.1% ,(um por: cento) sôbre:a valor do
matéria-prima; própria que .fôr utili·
zada.
§ 2.0 Nenhuma emprêso, pú1
• '· ;bliéa oJ priv~â~,·· ródciviório, ferroviória, maiúi~a· oU aére~, poderó
transportar qualquer produto ogropecuóri6 sem q'ue' ca~prÓve, mediante apresentação 'dé' guiá de' re~
colhimento, o cumprimento ,do esta·
belecimento neste artigo. ·
. § 3.0 ~ O Poder Executivo regulamenta ró a. forma de arrecadação
e a maneira de ser efetuado o contrôle do disposto neste artigo."

Art. 29 :- .Ficam alteradas as redaçéies
. do § 3. 0 do ort.' 13 e do § 2.o, do art.
ss; da Lei'~.o 4;214, de 2' de marÇó de
1963, a fim de que, onde conste ."instl~
tútà de· Aposentadorlci e PensÕes dos ln~
dustrlórlas", passe a consta~ "Instituto de
Aposentadoria .e· 'Penséies dos Trabalhadores Rurais" ..'
· Art. 30 . :- Salva o disposto em especial
nas normas. e regiJiamentos
nesta Lei
báixados em ~bediência aÕ esiabelecido
nos arts. 173 e 174, da Lei n. 0 .óf.214,
de 2 de março de' 1963; aplica-se ·ao
IAPTR, seus segur.ados e dependentes,
subsidiàriamente, a Lei n.0 3.807, de 26
de ogôsto de 1960.
.Art. 31· .....; Esta. Lei entra em .vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrórlo, especialmente o
disposto nos Copltulos I, 11, III, 'IV, V'e
VI do Titulo I~ da Lei n. 0 4.214, de
2 de março de 1963."

e.

I~

Sala dos Comissões, em 16 de junhd ·.de
1964.. - Vlvaldo Lima, Presidente - Auré··
llo Vlanna, Relator Walfrado Gurgel Ruy .Carneiro -Antônio Carias - Edmundo
Lavl.

N.
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PARECER
485, DE 1965 ·.

Da Coml11io de Saúde, 16bre o Projeta ·de Lei da Cômara n.0 24, de'1963.
Relator: Sr. Slgefredo Pacheco
O Projeto de Lei da Câmara . n. 0 24, de
1.963, sôbre o qual é chamado a opinar a .Comissão de Saúde, é de .autoria· da Sr. Deputado
Plínio Lemos e cria o Instituto de Apose~ta~
daria e Pensões dos Agrórlos UAPAl, tendo
como finalidade .assegurar aos trabalhadores
agrórlos e seus assemelhados um regime de
previdência e assistência social, na formo do
regulamento o ser expedido.
Tramitando normalmente na Câmara dos
Deputados, a proposição recebeu emendas, en ..
tre elas um substitutivo da Comissão de Finanças. O Plenórlo da Cilmora · houve' por
bem aprovar êsse substitutivo, que, em forma de projeto de lei, foi encaminhado ao exame do Senado.
.. Nesta Casa do Congresso; o projeto, em fase de estudos na Comissão de Legislaç!lo Soc:Jal, recebeu emenda substitutivo, de·. autoria
do Sr. Senador Aurélio Vianna, consubstanciando medidas jó preconizados no projeto,
bem como outros encontrados no. Projeto de
~.ei do Senado n. 0 43, de 1963, de autoria
do Sr. Senador Nelson Moculan.
Solicitada que foi a tramitação em .conjunto dos duas proposlçéies, sôbre o . Projeto de
Lei do ~nado n.0 43, de 1963, já se manifestou a Comissão de Saúde, opinamos pela
sua rejeição, a .fim de que tenha curso o
presente.
. O substitutivo apresentado pela Comissão
de LeglslaçCio Social prevê, na porte referente a asslstênc:Ja médica devida pelo Instituto
aos seus associados, dentre outros, os seguln·
tes serviços:
ai· assistência médica preventiva e 'profi·lótlca itinerante, através de unidades
móveis, que também prestarão, sempre que possível, assistência odonto. lógica e medicamentosa de urgência,
nos próprios locais de trabalho;

..

-380b) construção de:: pequenos hospitais no
interior .dos:,zonos de produção, poro
cirurgia de _urgência ..
Co,;,o sé vê, êss~ p~~grom~ engl~bo medidos de relêvo ln'ca~testÓvel para a solução dos
problemas de saúde no meio' rural.
·· Pela própria finalidade do' Instituto, Ós seus
associados ·serão•-contados ·entre população dls~
semlnada em vastas zonas da terrltorlo nacional.
c,·,,•'
.

.

.,. I

Ao contrórlo do que .acontece com comerciá rios' e JndÚstrlórlos~. · norm~lrnent~ ,c~ncentra
dos em ri~cleÓs urbanos: os trabalhadores rurais perdem-se em ó;eci~ e~tensos,' afastadas
dos centros e das éJdades.
·· ·
·· ,
: :,·f"·. :.

;~ r1

·.;

I:

·.r'';( I ·<·

:

• ' •

... , •:

'

A possibilidade que .teró o Instituto de .levar a·. asSistência I médÍ~a ,,~OS··. prÓprios locais
de tr~b~lha, com ~s s~a~' ,unidades móveis,
p~uporó ~os . tr~bàibadores ·~ ,nemsiddde , de
locomoÇão ·~n, dem~nda de hospitais centralizados.
· ·
A , parte de medicina. profilátlca, no caso
específico, tão Jnip~rtnnte · qu~nto ,as práticas
curativas,.,encontrarÓ a sua. soluçãana des-.
c~nt~allzaçõ'o d~s: ~ervlço~ .,;édicos, do .fnsti"
tuto.

No momento em que s~: ·aguarda a chega·
da ao Co,ngresso, de mensagem. presidencial
sôbre a Reforma Agrária; .quando. é pública e
notório estar , em .. elaboração, .também. pelo
Executiva, o.: Estatuto da ..Terra; e. quando se
propala,·.ainda,· a próxlma.'crlação ·do Ministério., da, ·Previdência Social;- La . assunto ganha
ainda·, mais reli!vo,' •obrlganda-nos; 'OO mesma
tempo,, a uma. cautela,, maior' ·em • suo apreciação.
'' Os prajeh:ls e ~· ~~ub~titÚÚv~·' áo~stantes
do
1 1,
.•
'
' " 1'."
••
' '
.,, ....... q·:.
''
•
presente processa constituem trabalhos ·medi·
todos e interessantes, riia~ dest~~ntes entre si,
l,
,
o que mostra tratar-se de matérl.a profunda·
, • • '.
.:: J . :· :·:, _, 'r
,_· .,1 .)
I ·.
ment~: ccintrovertida·, .... , ,
' • /
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Sala dás'' Comissões, 'em '26 de agâsto de
1964. - Walfredo '· Gurgel, Presidente ....;;
Slg1fredo Pacheco, Relata~.- Raul. Gluberti.
;:,; .. :
. PARECER
I

N, 0. 486,,·DE 1965.
Da Comi11ão do Flnan,at, 16bre o Pro·
jota de Lei da camara n.0 24, do 1963.
Relator: Sr. lrlríeu Bornliaus~n
O presente projeto, criando o Instituto de
Aposentadoria dos Agrários, é de Jnestlmóvel
Importância.

,
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. Assim, <achamos:. opar.tuno···e.' conveniente
que, · antes de um pronunciamento• definitiva
sôbre a, projeto;. seja •pedida;· sôbre a· mesmo, a
audiência do Mlnlstérfa:do ·Traballia e Previ·
'· ., ,,,
dência Social.' . ···

t o parei::er.

·Sal~

·'

· : ... '

Comlssõ~s, 'é'm' 2i-d:~'iut'~6ro

daS.

de

1,964'; :..:.. Dailiel Krlqer, P~e~idente ~· irineu
1

s~~nliciui~n,·· ·Relator ~- Mem,)f'-si' ~.':Lobão
da'
Silveira
...;..
Joií,- _Ermírio
.:.::.. Slglfrido
Po·
• , I ".'':
, 1,
•.' I<• •
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DG ·· C:omliiiO ' ciê' •·Flnans~l~ ,~&!ire , ·o
'· PrciJetO ' de Lê1 do cânla..a~ ·n.• z:c, de

• I

A Comissão .de Saúde, tendo em vista a
Importância e a urgência .. de .. quecse •reveste
a' problema, .. é de opinião que' o projeto. deve
ser ·aprovado,~-- nos ti!rmos · do substitutivo da
Comissão de . Legislação •. Social.

(

I

' ·São. 'essàs as I considerações, em linhas ' ge~
rals, que· o assun'ta C:ornporta '.'
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Rel11to~:. Sr.~ lri~•~!,L. B~~n~a,u1en .:

o··presente projetooque cria a fns'tiiuta de
Aposentadoria e Pensões.'dos AgrórJcis (1APAl,
retorna ao exame desta ·Comissão, ·.cipós :a audiência par nós, solicitada ) do Ministério do
Trabalha e Prevldi!nclo.Saciab•, : , ......
1
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O Sr. Ministro do Trábalho Informo que
"a. própasl~ão foi en.~al)'llnhÔda ,'c Co")lssãa
d~ RefcirmuloçSo do ')Jstem'a'·
Previdência
Social, o qual estendé~ bs benefícios da Previdência Social aos ruraJs.·e domésticos, a que
torna. inoportuno a projeto". Em .offcia à' Co~
mlssõo de Constltulçãci · e J ustlça desta , Coso
o mesmo Ministro de Estado esclarece, cindo,
que "a aprovação do projeto em cause teria
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conseqüências negativas, ·relativamente· à economia de •pessoal e material, sem oferecer, em
contrapartldci; ·.solução plauslvel pára .'o problema'~;:•. ., .. ·:
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3. Em nosso primeiro pronunciamento, tivemos ocasião de salientar qUe ''c(rnàteriél ::era
profundamente. controvertida.:: e. que ,tanto o
projeta, como, .o:· substitutivo . apresentado constituem trabalhos meditados .e interessantes,
embora destoantes entre si. · ·' · ,_ . ·~.' "' ' · ' '
1

..
.,
cu ·:-c·,·.·· .-····.:

4. Diante do exposto e tendo em vista as
Informações· ·do ·Ministério ·do'::rrabalha·: e 'Previdência Social,' julgámos de bom·. alvitre : se"
ja sustada, nos têrmos do artigo; 325 da ·:Regimenta Interno, o estudo da . proposição, até
a chegada ao Congresso Nâcional 'do 'projeto
de lel·:'dispondo sbbre. a Reforma da.: Lei Orgânica da Previdência
Social, anunciado
para
I : ..-,
' (. ..,
I ,, ··: ...
breve. '·Nessc:i'"ocaslão/'os estudos· 'constantes
do presente processo :poderão," sem dúvida, fornecer. elemimtos valiosos .para .'a . solução definltl~a · ~ perfeita· d~ p~obleina da· prevÍdência'''sciclai :J)ara''·os···trabalhai:lores ,;rurÕis.
•
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•· ~~~--·:···· ··:·~:J ... ·:•:

O SR. PRESIDENTE !Mou,;. Ancirad~):
.'t 1''.,

·' ' ' . ·: :· ..-.. 11.; ..~".

/1 "; ,•.

Estó finda a leitura do Expediente.

···-.: . \. ·r.

Sbbre o mesa, projetas. de . resolução que
serão .lidos pela .Sr. 1.0-Sêc~etÓr,~. -~ ..
1

•• ,

São lidos. os seguin,tes:: ,..

'.,

PROJITO. DE RESOLUÇÃO .
'' N;o 48, DE 1915 ,·:
Lúcia Liusan Molhelro1. · ' ,
I '

•·

se

' . N4o
vêrlficando ~a posse rio prcizo legal,
faz~se mister a providência Í:~ntida neste pro,
'.
'
jeto. de rescifuÇ4o.' '
' ' !~·' •

,'

~

' (

'· ·
'

":··b';: ,

,,"'

, • ,I 0

' • , .•:'

,Sala ,das,.,Sessões, em 7 de,•abril, de .1965.
- Nogueira da Gama - Dlnarte Marli:· Adalberto ., Sena,::,..... ' Joaquim. Parente
Guldo,Mondln- Raul Glubertl. :·:.~
.........,'· JIROJITO'.
DE'• ,\,...
RESOLUÇlO
'
" ..• ,,
• ... ' -',.·,•>[
0
·:i·• .... N. .,49, DE 1965... ,.. ;,
: ",, .Toma 11m efeito. a nomeação de Levy
Machado, .EI:u Corrja do Pa~o: e Haroldo
,Guelrel' Bemarde1 :paro· 01 carg01 de Taquigiàfo .da De bom, PL-4 •

·. Artfio' único: .;;.,; Fiéam. sem efeito 'ás noméâções 'de . LeVy Machado; . Elza. Corrêa do
PciÇo' 'e Har'oldo Guelras' Bernardes'' para os
cargos· 'de 'Taqulgrcfo de Debates;. PL-4, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal, por
não tomarem r:)osse no prazo legal.·:·
.. Ju•tlflcasão.
'

., .

~ , , • ('

r: .·:·1 ..
•••.

..I . . • •

Tendo sido aprovâdos em' concurso público,
Levy.:Machadci, Elza Corrêa do. Paço. e Haroldo
Guelras Bernardes foram nomeados 'pelà.• Re:
solução nf'.39/64, ~;~.,C.N~.d~ 1·.10-64, para
os ca'rgcis' ·dê' ·raquigrafo· de Debcites, ·pL-4.
Tenda tránsccirrido o' prazo )ego I· para a
posse sem que'bs.candldatos se apresentassem;
impõe-se a medida' consubstanciada no projetei;
-.!

Sal~ 'das Sessões, em; 7•de ~'brÚ ·de ·1965.

Tom~ 1im'~feltoa nomeação de V~ra
'

Tendo sido àprovada em concurso público,
Vera Lúcia Larsen: :Molheiras . foi nomeada
pela Resolução n. 0 67, de 1964, D.C .. N~ de
27-11~1964, parâ o cargo de Au~I[Íar. Legis~
latlvo,' PL-1 O, Inicio da carreira.
··: '·· ·

,•·. - ...

Sala das Comissões, em 24 de maio de
1965. - Argemlro de Fl~-~~l.;.d~;r P·~~~idente
- lrlneu Bomhciu•ln, Relat~~ -.;.: 'Mem: de Sá
,...., rMenezta' Pimental!- Loblo.da Sllvelro.Faria Tavare1- Jo•í·Gulalnàrd -:ldmunda
Levl.
. .
'->

Julliflcasio

- Nogueira da Ga'mà - Dlnartc Mariz · Adalberto Sena Joaquim Parente ' Guida Mondln . - ReM ~iube.rtl.

Artigo único - Fica sem .efeito a. nomeaO SR,' PRESIDENTE !Moura Andr~del:
ção de Vera LÚia Larse~ . .Malheiros pa'ra · ~ ·
Os projetas lidos serão oportunal)lente Incluicargo. da .classe Inicial da carreira de Auxiliar
Legislativo, do Quadro da .Secretaria do Senado dos ~~ Ordem do Dia. (Pau9a.) · · ·
Federal, por não ter sido verificada a posse
Sõbre o mesa, requerimento de informação
no prazo legal.
que vai ser lido.

:.
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bllca, que dispõe sllbre os cursos de tea·
.Iro e regulamenta as categorias profls·
sionais correspondentes, tendo Parecer. da
Comissão de Projetas do Executivo, ·sob
n.0 423, de 1965, favorável.
Em discussão o projeto.

lido o seguinte: . ·

REQUERIMENTO
N. 0 210, DE 1.965
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado
Federal.·
Nos . têrmos regimentais, . requeiro sejam
prestados, pelo Ex.mo Sr, Ministrei. do Traba:
lha e Previdência Social, Informações cancer·
nentes ao Instituto de Aposentadorlà e Pen·
sões dos Marltlmos, referentes âos 'seguintes
quesitos:
o) por que não,' foi aberto . inquérito, o
fim de apurar-se · as · Irregularidades
apontadas . pelo .lnspetor Abio de AI·
buquerque Sauzo, contra o· Chefe do
lnspetórla, Anlbal Botelho Polvo;
b) por que, depois· de feita uma •segundo
representação, .foi esta guardada sem
provimento ou · encaminhamento, por
porte .do referido lnspetor-Geral;
c) quanto .foi recebida_ pelo Presidente da
Junta ll)terventora do C.. A. e pelo
lnspetar-Chefe, ·poro despesas de via~
gem, ·ditas a serviço, no mês de. mar·
ço;:_ e
d) quais as· motivos que levorom os dois
referidos servidores o empreender via·
gens o Sergipe, Santo Catarina, São
. Pa~lo .. e P6rto Alegre?
Brasllia, em 11 de maio de 1965. Stelnbruch.

Aorio

O SR. PRESIDENTE !Mouro And,rodtl:
O requerimento lido não depende de deliberação do. Plenário. Será publicado e, após,
deferido pela Presidência. (Pouso.)

O SR•. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Não há oradores

lr:~scritos.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de l.ei da Câmara n. 0 23, de 1965
(n. 0 2. 592-B/65, no Coso de origem),
de lnlclotiva do Sr. Presidente da Repú-

Se nenhum Sr; Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paúao,)
Está encerrada.
Em votação.
.Os Srs .. Senadores que:,o aprovam ·queiram
permanecer sentados . !Pauso.) ·

Está aprovado. ·
I

O .projeto Irá à sanção.
~

o seguinte o projeto ·aprovado: ··

PROJETO
DE LEI DA
CÃMARA
.
·'·:
N.0 23, DE 1965 :
,-

!N.0 2.592-B, de 1965; na 'Câmará)
.\'

.,

,,

Dispõe 16bn DI , CUNDI , dt : ttotro:- .t
regulamenta os categorias proflnlonola
cornspondenhia.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1;o - Pcira todos os. -efeitos legais,
séío categorias definidas: • .. :·.. :
Diretor de Teatro .
2) Cenógrafo.
-.
3) Professor de Arte Dramática.
4) Ator.
5) Contra-Regra.
6) Cenotécnlco.
7) Sonoplosta.
1)

Art. 2.0 ~ o Dlretor de :réatró, o Cenógrafo e o Professor .de Arte Dramática serão
i
formados em cursos•; de . nlvel superior, com
duração e currlcu.lo ~fr;r~rrno fixados pelo Conselho Federal de -~dücaç ão. · · '
1

Art. ·3.0 - o;!TAtor,
o Contra-regra,
.;.·1
.. :
' o Cenotécnlco e o Sonoplosta serão formados em
cursos técnicos a~ nlvel médio, organizados
de ac6rdo com o parógrafo único do ort. 47
da Lei n. 0 4. 024, de 20 de dezembro de
1961.
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Art. 4. 0 - São atribuições· do Dinitor de
Teatro: ser a responsável pela transposição
cênlca, em têrmos de espetóculo, de um texto
dramático, determinando a Interpretação de
papéis, planejamentos e execução de ensaios,
~té a unificação final de todos os elementos
artlstlcos e téçnlcos, que constituem êsse .espetáculo.
· ·Art; 5. 0 - São atribuições do CenóGrafo:
c.r'ar os elementos próprios do arqultetÜra e
da decoração cénicas, essencla!s .. à: caracterização da peça, Inclusive iluminação. e· Indumentária. ~ o responsável pelo ·setor visual,
estático, do espetáculo.
Art. 6.0 - São atribuições do Professor
de Arte Dramático: lecionar ·nos cursos de
nlvel médio diSc:lplinos 'de arte dramática.·
Art. 7, 0 - São atribuições do Ator:. interpretar no palco, no rádio, em filmes ou em
televisão, ·personagens ·que compõem o elenco
de um texto dramático.
Art•. 8. 0 - São atribuições do Contraregra: ser responsável pelo exata execução do
espetáculo nos seus mlnlmos detalhes; em cada
apresentação, tanto do ponto. de, vista; técnico,
como do ponto de visto disciplinar. . ·
..

.

.

.

Art. 9.0 - São atribuições do Cenotécnico: executor os projetas criados pelo cenógrafo.
Art. 1O - São atribuições do Sonoplasto:
executar e coordenar os projetes ·criados pelo
Dlretor de Teatro relacionados 'com o som.
~

.

Art. 11 - Para que tenham efeito legal,
os diplomas dos cursos referidos nesta Lei
deverão ser registrados no órgão competente
do Ministério da Educação· e Cultura.

;,l

•'
'

Art. 13 - Os atuals cursos de Diretor
Teatral e de Cenografia deverão . adaptar-se
às exigências desta Lei no prazo de 1 (um)
ano após a sua publicação.
Parógrafo único - Ao aluno matriculado
anteriormente :à adaptação fica assegurado o
direito de concluir o respectivo curso no regime eni que sê ·matriculou, bem como o de
receber diploma válido para o registro reférido· na art .. li desta Lei.
. .

.

"

Art. 14 - Deverão requerer registro profissional no prazo de I (um) ano, a partir da
publicação desta Lei, os ateres, diretores, cenógrafos, coritra-regras, cenotécnlcos e sono.piostas que, há mais de dois anos; exercem
suas profissÕes, .sendo-lhes i;.,pedldo o exercido na falta dÓ registro.
· ..
Art. 15 - O Ministério da Educação e
Cultura .e o do Trabalho, no prazo de 60
(sessenta) dias após o publicação desta. Lei,
expedirão instruções para sua fiel execução.
Art. 16 - Esta Lei entra· em· vigor na
datá de suo publicação.

Art. 17 contrário.

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 25, de 1965
(n,o 2. 630-B/ 65, na Casa de origem),
de Iniciativa do Sr. Presidente da República, que autorizo o Poder :Executivo o
abrir, pelo Ministério da Guerra, o crédito especial de Cr$ 2. 750.000 (dois
milhões, setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para o fim que especifico, tendo
Parecer; sob n. 0 424, de 1965, da Co. missão de Finanças, favorável.

Em discussão o projeto.
Art. 12 - Os atuals portadores de diploSe nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
mas de Diretor de Teatro e de Cenóg;à'fo, darei o 'discussão como encerrada. (Pausa.)
expedidos após a conclusão de cursos regu· ·
Está encerrada. (Pausa.)
lares, de três anos de duração minima, terão
Em votação.
direito ao registro referido no artigo anterl~r,
desde que o requel rem dentro do prazo de
Os Srs. Senadores· que o aprovem queiram
1 (um) ano, a contar da publicação desta Lei. permanecer sentados. (Pausa.)

..
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O projeto estó oprovodo. Voi à sanção.

O Sr. Aurélio Vianna:

~ o seguinte o projeto opr~vcido:

Peço o palavra, Sr. Presidente,

PROJETO DE LEI DA C:ÃMARA
19~5

0

N. 25, DE

O SR. PRESIDENTE CMoura Andrade):

,

Tem o palavra o .nobre Senador Aurélio
Vianna.

0

CN. 2.630·B, de 1965, na Cé!mara)
,

'

,

.

,

.

I.

'

Autorl1a. o Poder Executivo o . abrir,
pelo 'Mhllstérlo da. Gue~, o crédito especial de Cr$ 2. 7!ÍO. 000 (dois milhões,
seteceiÍhll e clnqüonta mil cru1elros),
para o fim que e•lliclflca;· ·
. Art. 1.it· - . Fica p Poder Executivo auto~i
zada a abrir, pelo. Ministério da Guerra, o
crédito especiar de Cr$. 2. 750. 000 (dois mi~
lhões, ,setecentos
cinqUenta mil cruzeiros),
para atender· a ·desp'esas . coni .o publié~ção. da
edição brasileira da Mllitcuy Review e ... ·: :
Cr$ 1 . 550. 000 (um '··milhão · quinhentos e
Cinqülmto ·mil cruzeiros), paro pagamento' da
Dactilógrafo O. Mcirla • Cecflla dà Silva, por
serviços prestados no referida ···revistei; ' no
exercício de 1963.-

e.

Art, 2.0 - O crédito de que ' trata esta
Lei será , registrado, automàticamente, . pela
Tribunal de Contas· e distribuído ao -l;esoura
Nacional.
Art. 0 ~ Esta Ler ·entra cm vÍgor na
data de sua publicação.

3.

Ârt• 4,0
contrário.

-::-

Revogam-se. as disposições em

O SR. PRESIDENTE CMoúro Andrade):
·-·-'

, , ·.·.·r·;

Item 3:.,
Discussão; em turno 'único, dó Projeto
de Lei da Câmara n. 0 : 28, de• 1965
Cn~ 0- 2.637'6/65, na Casa de •origem),
·de Iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera o art; 4. 0 da Lei
n.0 2.391, de 7 de jànelro de'•·1955,
que fixa os efetlvos das Fôrças Armadas
em tempo. de paz, tenda Pareceres favôráve!s, sob n.o• 425 e 426, de 1965,
das Comissões de Projetes do Executivo
e de Fincnças.
A Comissão de Projetes do Executivo ofereceu emendo.
Em discussão o projeto com a emenda.

O SR. AURIILIO VIANHA; '
(Não foi rovl1to pelo orador.) Sr. Presidente, temos ouvido, da tribunci dó Congresso Nacional, e · por mais 'de uma vez; âs
maiores críticas' 'às Fôrças' Armadas ·do País,
por consumirem •grande parte da Receita'· nacional.
Ainda hó pouco, quando se discutia um
projeto da mais alta relevância ... e · que interessava de perto, e . imediatamente, às .Fôrças
Armadas, pais. cogitava de lhes conceder. um
créditO ~ssaz vultoso às suas necessid~dés;
ouvimos oradores, principalmente· da., Cé!niara
dos Srs. Deputados, ,verberando . o· atitude do
Executivo Federal, chamando. a 1: atenção do
povo para o que se propunha, para o que .se
ia decidir, combatendo·se a proposição· da
maneiro às vêzes .a· mais ·violenta:·.;Oizla-se:
o Nação brasileira não suporta mais -os gastos
para ,sustentação da sua máquina militar.,
Ora; Sr; ·Presidente, agora, quando o Exe·
cutlvo .Federal' scilicita seja alterado. o art; ,4;0
da Lei n.o 2.391, de 7 de janeiro de 1955,
que flxâ os efetlvos das Fôr~as· ·Armadas· em
tempo de paz, no caso vertente os da ·. Aeronáutica,· verificamos·' que .o . projeto' passou
mansa: e pacificamente, aprovada ,pela unâni·
mldade das :Comissões que .se manifestaram
e dos membros daquela outra Casa do Congresso Nacional, e, no entanto, o 'que o. essa
proposição objetlva é o aumento dêsses · efeti·
vos,,. criando-se vagas para ·mais 4. 200 "·ser~
gentas,,,,6.000 cabos e soldados e . J..SOO
taifeiros.

(~ ~:.J.

v

Ali diziam
pois foram ouvidos argumentos nesse sentido - , precisamos reduzir
os efctivos militares. E, ao Invés da redução
que alguns advogavam, foi proposto e aceito,
unéinimemente,'. oi • aumento que aqui se vê:
mais 4. 000 sargentos, mais 6. 000 cabos e
soldados e mais 1 , SOO talfeiros.

-385Li dois pareceres: um da Comissão de Projetas , do Executivo e outro da Comissão de
Finanças, ambos pela aprovação do projeto
em causa. O da Comissão de Finanças tece
coment6rios sôbre o projeto, conclui pela sua
aprovação, mas não entra no mérito, analisando ou opinando sôbre a repercussão financeira que traria ci aprovação do projeto. ·
•
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,

Quanto a Nação brasileira vai gastar com
o aumento dos efetivos que a Aeronáutica solicita?. Quais as suas despesas para sustentar
mais 4. 200 sargentos, 6. 000 cabos e soldados e 1 . 500 ialfeiros?
A Comissão raspa o assunto,: toca de, relance.na.problema, sem equaclon6-lo e resolvêlo para nosso conhecimento.
.·.: , '
Estou su~cltando a questão e cbordanCio o
assunto de propósito. Parque amanhã, quando
as carpide'fras pro.fisslonais vierem. reclamar,
condenando. os despesas dêste Pais para·. sus"
tentação de suas. Fôrças Armadas, vou relembrar .o projeto aprovado, unênimemente, ·segundo os relatórios e pareceres ' que li, na
Cêmcira dos Deputados, sem qualquer conient6rio, sem qualquer protesto, sem qualquer
e~endc de redução de despesas. Para que as
responsabilidades sejam divididas. Se as"'Fõr"
ças Armadás · solicitaram o aument~ .dos· seus
efetlvos, encontraram plena apoio do Congresso Nacional. Aceitaram, quem aceitou, as razões apresentadas sem qualquer discrepõncio.
Estamos, em condições de suportar mais
êste aumento de despesas? Bem, a Comissão
de :Finanças poderia responder; não tocou no
assunto. Ao certo, porque acha que, h6 condições para Isto.
Realmente, o nosso Pafs é um pafs estranho,
diferente. . . Agora mesmo, os assalariados
foram obrigados a emprestar ao Govêrno (a
emprestar à Nação, à União) parte do que
percebem mensalmente. Podem emprestar, não
podam emprestar, pouco Importa: têm.•. que
emprestar!!! Ou emprestam, depositando ··na
Caixa Económica, ou emprestam comprando
ações que serão resgatadas ninguém sabe
quando e como; ou emprestam com uma diferença de cinqUenta por cento para o Plano
Nacional de Habitação. Mas são obrigados a

emprestar. Porque a Nação brasileira se debate numa crise financeira sem precedentes.
Foram as afirmativas. Cortam despesas, reduzem, pÔr via de conseqüência, as salários dos
empregados, Aquêle .. empréstimo compulsório
de 1955, se resgatada·· não foi, multo menos
as cções forem distribufdcs,. pois segundo se
diz só agora se cogita da emissão das competentes cções para entregá 'àq'ueles que' emprestaram compulsoriamente· à União. Aumentam·se os tributos, exigem-se mais sccriffclcs
do nosso povo. E. agora se propõe ~ aumento
dos efetivos mllitar~s ' da· Aeronáutica, que
representa, ao fim, mais sacriffclos, porque o
povo'· é quem vai arcar com ·mais essà responsabilidade.

i

Não discuto _se a Aeron6utica tem ou não
necessidade dêsse efetlvo. Pelo que li,. no relatóri.o. do nobre, Senador Bezerra Neto Uendol
· "H6 um ·deficit indiscutível, não inferior
'a três mil. homens, no setor de proteção
ao võo. Os vinte e seis novos serviços,
criados após a Lei n. 0 2;391, prevêem,
no ·'mlnimo, um pessoal na ordem de
6. 775 homens - apenas considerandose as praças em geral, e, no entanto,
para elas, até agora,· · dlstribuircm-se
apenas ·4;'075 praças."
Então h6 uma lei que criou mais esta responsabilidade:
"O ·exame mais ::superficial da situação
de . efetlvos ·.da · Aeron6utlca nos leva à
conclusão de que, desde 1955, vive a
Administração na contingência de distribuir as faltas, em lugar de cobrir os
claros:"
A verdade é esta: conversóvamos, h6 pouco tempo, com um coronel, que nos ·dizia:
"Sinto' vergonha quando,· ·mensalmente, vou
receber os meus proventos de reformado, porque eu .sou tão moço, ·tenho necessidade de
trabcllicr; e estou trabalhando em serviços
que não dizem respeito às Fôrçcs Armadas,
porque eu não sei estar parado." Foi mais ou
menos o que êle disse. "Mas c culpa não é
minha; é dos Senhores; o Congresso é o
culpado."

I

I
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da Nação brasileira. Sofreu um desastre: o
avião no qual viajava caiu e êle quebrou um
dedo. Pois êsse dedo está custando à Nação
cêrca de 400 mil cruzeiros por mês! Então,
êle tràbalha particularmente.
O Sr. Pedro Ludovico:

mera dos Srs. Deputados. Porque, hoje, o
Congresso se reúne para debater, conjuntamente, êsses problemas.
O Sr. Pedro Ludovico:
Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. AURII!LIO VIANNA:
Tem V. Ex. 0 o aparte, com muito prazer.

lt um dedo dura! .IRIIOI.)

O Sr. Pedro Ludovico:

O SR. AURIIILIO VIANNA:
Não há dedo, logo, não há duro nem mole!
Em síntese, poderia aquêle môça estar sendo aproveitado noutra função, na própria Aeronáutica. Mas êle foi reformada e percebe,
mensalmente, a importância a que me referi.
O seu caso constitui uma legião. Não se cuidou, ainda, da readaptação dentro das próprias Fôrças Armadas de elementos aproveitáveis que, não podendo servir num setor,
serviriam perfeitamente noutro. O "Q. O. E."
e o "Q. O .A." foram criados justamente para
isso. Foi uma ·das grandes Iniciativas do Marechal Lott, quando Ministra da Guerra, e
aquêles sargentos que iriam deixar a caserna
bem maços ainda, ficam por mais alguns anos
dando de sua inteligência, de sua capacidade
de trabalho, servfndo à Pátria . nos quartéis,
ganhando pelo trabalho que prestam.
Não .estou em condições de opor argumentos àqueles que serviram de suporte à aprovação do projeto nas Comissões, mas fixo o
seguinte: nós não. sabemos .das despesas que
vão onerar os cofres públicos_ com o aumento
dêsses efetivos. Sei que a Aeronáutica vem
presta11d0 grandes serviços ao País, principalmente naquele setor - segurança de vôo,
As rotas aéreas desbravaram êste País desconhecido; sei dos riscos que correm aquêles
que, multas vêzes, se transportam de uma
para outra região dêste País em calhambeques
aéreos, em aviões obsoletos; sei de tudo isto,'
mas amanhã ninguém acusará sem protesto,
ninguém lançará um desafio, ninguém proporá a redução dos efetlvos das nossas Fôrças
Armadas, sem que uma voz se levante para
perguntar qual a comportamento, quando se
trata de um projeto como êste - e eu me
refiro, especificamente, quero ser claro, à Cê-

...

Pode V. Ex. 0 achar certo que um país
depauperado, arruinado como o nosso, possa
erguer-se, econõmlcamente, sem um movimento de poupança, por parte do Gavêrno? Penso
que não. Desde o comêço desta revolução,
os planejadores econômicos não cuidaram dêsse problema e é uma coisa clara, vista por
todo o mundo. As Fôrças Armadas passaram a
ganhar 5, 6 e 1O vêzes mais: um cabo ganhava Cr$ 30. 000 e, hoje, está ganhando
de Cr$ 90.000 a Cr$ 120. 000; um 3.0 Sargento, de Cr$ 100.000 passou para
Cr$ 300.000 e mais o proveniente do Código
de· Vantagens. Não houve poupança, de forma
alguma. Houve· aumento de despesas em todos os setores. De maneira que não posso
compreender como o nosso Pais se possa levantar, dessa forma, econômicamente. Ademais, V. Ex. 0 disse multo bem que o Congresso é muito culpado por essa situação,
porque foi êle que votou o projeto permitindo
os oficiais do Exército, principalmente os Coronéis, se reformarem no cargo superior, ganhando, portanto, multo mais. lt passivei que
não haja no mundo um exército que tenha,
como o nosso, mais de dois mil generais reformados, constituindo-se, a'sslm, num pêso
morto para a _Nação. V. Ex. 0 debate, com
multa razão e justiça, êsse problema que o
levou à tribuna, e deve fazê-lo. Da forma por
qu~ vamos, da forn:~a por que o Ministro do
,•Pianejamento e os homens responsáveis pelas
finanças do Pais o conduzem, não é possível
chegarmos a pôrto seguro. Podemos Ir cada
vez ·de mal a pi ar.

O SR... AUR~LIO VIANNA:
Nobre Senador, sou partidário da tese de
um menor efetivo multo bem pago, multo
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Esses armas obsoletas, usadas há muitos anos
e jó substituídas pela mar parte das fôrços
armadas da maioria dos países, alguns dos
quais do própria América Latina, ainda em
uso no nosso, devem ser jogadas nos museus.

As armas são modernas e devem ser entregues a efetivos que saibam usó-las convenientemente na defesa da ordem, da paz e
do Integridade nacional; nunca para agredir
vizinhos, nunca para turbar a ordem constituída.

(I
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Não me oponho, nunca me opus a que os
elementos que compõem as Fôrças Armados
de nosso País fôssem. bem pagas. Agora, eu
estou admirado é de o projeto ter tramitado,
na outra Casa do Congresso Nocional, sem
que uma daquelas vozes que sempre condenam, como condenaram cquêle projeto ao qual
me referi, no início desta oração, se tenha
feito ouvir, porque quando eu aceito a tese
de que a situação do País, no campo económico-financeiro é de suma gravidade, é
porque eu creio nisto mesmo.

O Sr. Pedro Ludovico:
V. Ex. 0 não se deve admirar, visto que
coisas tão estapafúrdics e tão aberrantes têm
sido aprovadas pelo Congresso. Portanto, . V.
Ex. 0 não deve admirar-se de que se aprove
algo dessa natureza.

O SR. AURIILIO VIANNA:

'!
.,

t,,
••

·.·.,
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Ora, V. Ex. 0 chamou-nos a atenção paro
o número de generais na Reserva, reformados,
afastados do serviço atlvo, Hoje, a quantidade de oficiais da ativa, exercendo postos
que deveriam estar sendo exercidos por civis,
é alguma coisa de impressionar, dando-nos o
entender que hó excesso de oficiais, tanto
assim que são retirados dos quartéis, das organizações militares, para substituírem os civis nos suas funções específicos .

O Sr. Daniel Krieger:

1• •

São em número multo menor do que antes,
pois jó h6 uma lei dificultando o aprovei·
tamento dos oficieis nessas funções, obrigon•
do-os o passar pare o Reserva, no fim de
prezo multo pequeno.

O SR. AURIILIO VIANNA:
Excto. O argumento do aperte não elide o
propost9. Passam para a Reserva remune~oda,
numa prova de que não eram necessários.

O Sr. Zocharias de Aasumpçõo:
Não possam para a Reserva, 'êles agregam,
ficando com seus vencimentos reduzidos, pois
passam o receber somente ô sôldo.

O SR. AURtLIO VIANNA:
1!: o esclarecimento de brilhante Oficial de
nosso Exército mos 'que também não elide,
não elimina o primeiro argumento apresen·
fado. V. Ex." declara que· o militar é agregado, passando c perceber menos, mas não
diz que não recebe coisa alguma.

O Sr. Pedra Ludovico.
E não acumula outro cargo.

O SR. AURtLIO VIANNA:
Não estou criticando, porque, afinal de contas, êles se prevalecem dos leis que votamos.
Não há condenação; há análise apenas, tanto
que minha pergunta é esta: a Nação está .em
condições de. arcar com mais estas despesas?
Não contesto a tese de que há necessidade
de maior número de sargentos na Aeronáu·
tlca, de cabos, soldados e talfeiros. Não estou
contestando. Estou fazendo apenas a pergunta:
estamos em condições de arcar com maiores
responsabilidades financeiras, diante do que
a Poder Executivo vem propondo ao Congresso
Nacior\al, à Câmara e ao Senado da Re.. : ·
pública?

O Sr. Pedra Ludovico:
Se estivéssemos em condições, estaria certo.

O SR. AURtLIO VIANNA:
Claro. Talvez até precisássemos de duplicar
êsse número. Um Pais com oito milhões, qui·
nhentos e vinte e cinco mil quilômetros qua·
drcdos - esta a sua área territorial - com
área de fronteiras enormísslma, deveria ter
mesmo mais navios, neste mundo que se pre·
poro para a guerra, que está preparado para
a guerra que talvez chegue jó e já. Precl·
sarlamos ter mais marinheiros, mais oficiais
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de ar. Não discuto esta questão. Sei que
estou, talvez, aborrecendo ·alguns companheiros por fa~er criticas .•.

O Sr. Pedro Ludovico:
V.· Ex.0 está fazendo uma critica justa.

O SR. AURIILIO VIANNA:
. . . mas, pelo menos, esta sessão deveria
ser pontilhada de algum comentário, não passar ,assim aprova·•• tudo, sem se dizer coisa
alguma. Pelo menos alguma coisa .está dito.
Talvez prejudique o próprio orador. Estamos
num ·momento em que,, não, se devem tecer
comentários sôbre o assunto, porque é perigoso. Mas ,como estamos vivendo. perigosamente, há tontos anos, alguma coisa deveria
ser dita.
Dizia um meu amigo, hoje: a impressão
que tenho é de que· tudo que acontece' neste
Pais, como no República Dominicana, como
· em Cuba, como na Argentina e em muitos
outros poises, é fruto de conjuntura interno"
clonai terrlvel 'e , tremenda. Digo: ninguém
mais amigo do mundo ocidental que o !ir.
Juscelino Kubltschek. Nó entonto, teve seus
direitos politicas cassados, por quê? Porque,
provàvelmente, indicado, seria eleito Priisíàente da República~ Este, porém, não é o mo~
menta de uin elemento considerado fraco no
Presidência de um pois - quando o mundo
está preparado para a guerra que se apre·
xima. ~ o momento decisivo .que exige de
um presidente aquela coragem que as militares exigem poro prenderem contra ci fel ou
a favor do lei, ou independente da lei, para
julgarem e até irem ao ponto critico do fuzilamento, porque , não se admitem fracos à
frente do Govêrno.

firmeza na luta contra o CGT, contra PUA,
contra isto e aquilo.
Ninguém mais amiga do mund~ ocidental
da que o Sr. João Gaulart. Mas revelou aquela fraqueza que não · s~ admite, permitindo
que CGT, PUA e outros grupos se organizassem e fizessem camicios de demonstração de
simpatia :por um mundo que não é o nosso
mundo .
Então, com tôda sua fidelidade ao OcidenPrete; foi afastada. E ninguém admite
sidente que não tenha a capacidade de,' no
momento critico que atravessa o mundo, se
colocar definitivamente de um lado contra o
outro lado, eliminando os denominados quintacolunas ou os bolsões ou os bolsóezinhos que
porventura se pudessem . organizar dentro do
pais que êles presidissem e que pudessem favorecer aos inimigos daquele mundo, dentro
de i:;uja área deverià estar o Govêrno em tôdo
a sua plenitude. Então, discutiamos sôbre isso
e conversávamos sôbre Isso ·e não acreditamos
nisto. Par que razão cassaram os direitos' politicas dêsses homens se êles são fidelíssimos
à doutrina ocidental, ,ao pensamento ocidental? Por que razão? Só se admite isto: não
tinham capacidade, não tinham' autoridade,
não tin.ham disposição .. de praticarem ates os
mais drásticos poro preservação· do sistema
den1ocrático de govêriló; digo-se, do sistema
dentro do qual o Pois está enquadrado, que
é o sistema do mundo denominado ocidental
e assim por diante. Agora, é proibido tocarse neste assunto,

u.;,

, Nós ainda consideramos um milagre .ter
havido êsse movimento e o Parlamento con·
tinuar aberto. Poro mim, é · isto um grande
milagre que muitos não entendem e não compreendem e muitos, dentro do Pais, não acel·
tom, . e 'muito menos fora.

Quando o Sr. Jânio Quadros jogou a coPeclril Ludovico:
menda no peito de Guevara, interpretou-se o " ·O
Permite V.' Ex. 0 um aparte?
ato como a mão estendida às esquerdas,· aos
slmpatizanies daquele grupo que não estÔva
O SR. AURfLIO VIANHA:
na área do Ocidente. Então, í!le se perdeu
Com multo prazer, ouça o aparte de V. Ex. 0
por isto. Foi grande amigo dos noções que
O Sr., Pedro Ludovico:
compõem o Mercado Comum Europeu, da Inglaterra, que está ligado aos Estados Unidos,
Agora, há pouco, criticávamos cer(os
dos Estados Unidos, mos não demonstraram
aumentos que nõo dcviom ter sido feitos,

'sr.
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principalmente entre os militares. Mas é preciso que :nos. censuremos - nós do Legislativo. Ainda há pouco fui contra e. sou
contrário - a essa diminuição que se fêz em
matéria de lmpôsto de Renda, quanto aos
subsidias de Deputados e Senadores. Essa me·dido não se justifica, absolutamente. Por que
nós devemos pagar menos que os outros? Mais
uma crítica vou fazer: é preciso que não se
mandem à Europa, três ou quatro vêzes por
ano, ..cinco, seis, sete, oito ,ou dez parlamentares de cada vez! O· País vai gastar dólares
com essas viagens e .isto também está .errado!
Portanto, nós do .Legislativo, .estamos errados
procedendo dessa forma. São dois fatos que
quero deixar registrados aqui: essa diminuição
do lmpôsto de Renda - deviemos· pagar tanto quanto as outros - , e essas viagens ao
estrangeiro, que se fazem duas ou .três vêzes
por ano.

O SR. AURlLIO VIANNA:
Mas· a emprêso VASP já anunciou, segundo
jornais de hoje que li, que não mais dará
posses gratuitos a ·' Parlàmentares. E então,
dizia a imprensa, os declarações são no sentido de· que os Parlamentares· às vêzes usavam
dêsses passes gratuitos ...

· O Sr. Pedro Ludovico:
A VASP não . dava, absolutamente, posses
gratuitos. para o estrangeira - o Govêrno é
que paga, quer dizer:. o dinheiro é do povo.

O SR. AURtLIO VIANNA:
Vou na linho de conduta do racloclnio de
V. Ex. a. . . Os Deputados e Senadores multas
vêzes solicitavam êsses passes porque precisavam cortar o cabelo no Rio de 'Janeiro: ..
ou então tinham esquecido um pertence de
uso pessoal! Muitas vêzes pediam êsses posses
gratuitos para os próprios membros de suas
famlllos. Então, estávamos com o razão quando dlzlamos que êles Iriam cobrar '1~to. Depois de oferecerem, de cortejarem os Deputados e os Senadores, · de lhes concederem
posses gratuitos, estão agora denunciando os
parlamentares e tentando desmoroli:ar o Congresso Nocional perante o povo.

O Sr. Aloyaio. de Carvalho:
Permite V. Ex. a um aparte?

O S.R. AUReLIO VIANNA:
Com grande prazer.

O Sr. Aloyalo .de Carvalho:
A concessão dêsses passes foi feito pelas
companhias aéreos numa qcoslãa em que o
Congresso aumentou substancialmente a datação. orçamentária dessas mesmos companhias. Agora, a propósito, realmente consi,
dera essa noticia de tendência desprestigiante
para a Congresso Nacional.

O .SR. AURli.IO VIANNA:
De acôrdo.

O Sr. Âloyalo ·de Carvalho:
Mas, V. Ex.a não se referiu a uma ressalva
constcmte da noticia: é que os. empregados
das empiêsas · aéreas, em Brasllla, afirmaram
que alguns Srs. Deputados e Senadores não
fazem ·uso da passe, não abusam em relação
o essas concessões. Quanto às viagens ao estrangeiro, em que há, realmente, grande abuso de porte do Senado - e não devemos falar
senão do Senado, porque é a nossa Casa .o Plenário poderá, dentro de alguns dias,
aprovar um projeto dei Senador Jefferson de
Aguiar, estabelecendo uma espécie de regulamento em relação a essas viagens.

O Sr. Eurico Rezende:
,Uma espécie de democratização das viagens.

O 'Sr. Aloy1lo de Carvalho:

:.

E 'estàbelecenda, também, um critério de
contemplação dos Senadores em geral, e até
o critério eletlva, isto é, o Plenário é que
escolherá as representações, sendo que nenhuma delas' será de. mais de três Srs. Senadores.
Isto parque· tivemos, certa ocasião, uma embaixada de quinze Senadores que foi à Itália
estudar o sistema parlamentar, e não houve
um só que fizesse,· aqui, um discurso relativamente ao govêrno parlamentar naquele pais.

O SR. AURfLIO VIANNA:
Sr. Presidente, nosso objetivo, é cloro, não
é trazer, centro o Congresso Nacional, o ódio

:i:
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do povo, inclusive porque não confundimos as
instituições democráticas com os homens e
seus defeitos; mas que essas criticas, feitas
na imprensa, devem ser convenientemente
apreciadas por nós, não há dúvida alguma.
Que o processo deve ser convenientemente regulado, creio ninguém condena, inclusive
para as viagens; que os Parlamentares, que
têm obrigações com o povo, com os seus Estados, devem ter os meios necessários a que
se locomovam, sem que haja essa critica que
comumente se faz. ~ cloro ·que devem ter ...

O Sr. Pedro Ludovico: ·
Bastaria que tivessem uma diferenço de
50% . Não deveriam s.er grótis os passagens.

O SR. AUReLIO VIAHHA:
Sim. Eu não quero que se dê o · entender
que os minhas pÓiavras traduzam uma atitude,
que eu venho tomando, por não aceitar essa
concessão das emprêsas aéreas. Estou procurando colocar-me dentro da realidade.

O Sr. Aloyaio de Carvalho:
Aliás, não é somente V. Ex. a, no Senado.

O SR. AURIILIO VIAHHA:
Não. Sei que hó diversos. Mos estou até
fugindo de me apresentar como um daqueles
que não recebem essas vantagens.

O Sr. Aloyalo de Corvolho:
V. Ex.a esqueceu que a notícia não é totalmente desfavoróvel ao .Congresso, porque,
ao mesmo tempo em que acusa a concessão
de passes de parlamentares que vão, de manhã, ao Rio, para cortar o cabelo apenas, e
voltar à tarde, declara que os empregados
dos emprê~os aéreas são os primeiros o afirmar que hó vórlos Deputados e Senadores que
não fazem uso dêsses passes.

O SR.

AUR~LIO

VIAHHA:

Mos essas emprêsas, que pleiteiam favores
do Congresso Nacional, são os primeiras a
apontar aquêles colegas que recebem, usam
os passes gratuitos, como imerecedores dos
favores que elas proporcionam.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
Elos fizeram mais do que a divulgação do
fato; estabeleceram, em alguns aeroportos, a
entrada preferencial dos parlamentares. Não
sabe V. Ex. 0 que houve Isso? Não sabe? ,

O SR. AURIILIO VIAHHA:
Sei, sim. Sei, sim.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
Colocando os parlamentares em situação
delicada em relação aos demais passageiros,
para que êstes, que pagavam o passagem, soubessem quais os parlamentares que viajavam
sem pagar.

O SR. AURtLIO VIAHHA:
A impressão que se tem é de que hó uma
espécie de complot contra o Congresso Nacional, visando o sua desmoralização.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
Essas emprêsas de aviação obtiveram um
aumento substancial de subvenção.

O SR. AURILIO VIANHA:
Proclamam, publicam que, somente neste
ano, tiveram Cr$ 25 bilhões de cruzeiros de
auxilies e subvenções e ligam êsse foto àquele
outro de que estão proporcionando facilidades
aos Senadores e Deputados poro que viajem,
nos seus aviões, gratuitamente e, acrescentam - segundo lemos hoje - com pedidas
de posses gratuitos para membros de suas
famlllos.
Concluímos que há uma espécie de propó·
slto de se levar ci Congresso Nocional à desmoralização ·perante o povo.

O Sr. Aloyalo· de Carvalho:
V. Ex.a sobe que as emprêsas exigiram
que os,.,, parlamentares assinassem o próprio
nome no verso do passagem?

O SR. AURILIO VIAHNA:
Sei, pediram-no a mim. Ao tirar uma pas·
sagem, apresentaram-mo um bilhete, pedln·
do-me que .o assinasse. Surprêso, respondilhe: "Então temos que assinar no verso, quando pagamos a que a lei exige?" "O Sr. tem
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passe gratuito, é cortesia do companhia",
disse-me o funcionário. "E ela dó essa cortesia exigindo a ossinr.~tura no verso? Eu paguei o que a lei exige!" - respondi-lhe. Formou-se, então, um grupo para comentar o
fato. Digo isto, porque aconteceu comigo.
Não quero entrar neste assunto, porque
podem pensar que estou condenando ou criticando os que aceitam o passe. Não estou
condenando!

O Sr. Aloy1io de Carvalho:
Não hó o que criticar.

O SR. AURfLIO VIANHA:
~

uma questão de consciência .

O Sr. AloJIIO de Carvalho:
V. Ex.a conhece a justificativa da exigência da assinatura. As emprêsas alegavam
que os parlamentares, obtida o passe, davam·
no a outros passageiros não parlamentares. A
assinatura era para autenticar se o passageiro era de fato o parlamentar.

O SR. AURfLIO VIANHA:
Havia certa razão para isto, porque é do
nossa conhecimento a denúncia de funcionários que levavam no bôlso a carteira do parlamentar para obter a passagem com a qual
viajavam como se fôssem parlamentares.
Vamos deixar êste assunta. Um grupo de
oficiais da Aeronáutica, que estêve comigo
êste ano (fui o relator do Anexo correspondente ao Ministério da Aeronáutica), declarou-me que tôdas essas subven~ões às com·
panhlas de aviação comercial, coma o negócio de passe gratuito, iriam cessar. Aplaudi
a declara~ão daquele grupo de oficiais superiores da Aeronáutica .
Em sfntese, somos um pais excepcional e
estranho. E como não acredito que a Nação
brasileira esteja em condições de arcar com
mais despesas, que não para fins proêl~~ivos,
não posso, de maneira nenhuma, aceitar, sem
debate pelo menos, o projeto que nos foi proposto.
Há necessidade de mais soldado na conjuntura nacional e internacional? Creio que sim.

: J
i

Armas mais modernas? Esta a tese mais válida. Pode a Na~ão arcar com mais responsabilidades frente ao quadro or~amentório que
está diante dos nossos olhos? Não acredito.
Fico numa sltua~ão diffcll, porque a Comissão de Finan~as não analisou o projeto para
que, convenientemente esclarecido, possa dar
um voto consciente. Pode ser que estejamos
todos enganados e que o nossa situação seja
muito boa, dando~nos o Executivo a impressão
de que a sltua~ão é mó . Não sou economista,
muito menos financista, mas· gosto de ler os
pareceres para orientar-me. Estou, pois, neste
impasse, porque não fui esclarecido, confesso.
A verdade é que não hó necessidade nem
mesmo de uma ditadura neste Pois. Seria o
maior êrro dêste grupo se levasse o· Pois à ditadura. O grupo que está no poder tudo consegue, dividindo responsabilidades ·ou · lançando as maiores às costas do Congresso Nacional.
Seria até ato de imbecilidade; exigir uma
ditadura paro fazer tudo aquilo que está fazendo sob a capa· da legalidade e· com ·a cobertura do Congresso Nacional. Para que ditadura, então?
Afinal, ainda estamos na democracia, tanto que e~tamas discutindo. (Multo bem!)

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Continua a discussão.

i

·~

Se 'mais nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei a discussão como encerrada.

(Paula.)

'

Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula.)
Es~á

aprovado.

Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

·~'

'
~

[

I!
1

Está aprovada.

\i1,.'I~

i'

I

r'
'
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É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 28, DE 1965
CN.o 2.637-B, de 1965, na Câmara)

'•,

Altera 'a art. 4.0 d~ Lei n,0 2.l91, de
7 de janeiro de 1955, que fl~.a a1 efetlvo• da• Farçal Armada• em tempo de
paz.

kl 3, 700 Tolfelros das diferentes graduações;
I) 1 . 000 Voluntários das diferentes es-

pecialidades da Corpo de Subalternos
da Aeronáutico."

Ârt, 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de :;ua publicação.
Art. 3.0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

~ o seguinte .. a emenda: ,aprovada:

O Congresso Nacional decreta:

Ârt, 1.0 - O a~. 4. 0 .da Lel.n,0 2.391,
de 7 de janeiro de 1955, passa a vigorar com
a seguinte redaçêío: ·

"III -

AERONÁUTICA

· Art. 4. 0 - A Aeronáutico' compreende
a seguinte fÕiça atlv~: · '
a) os Oficiais constantes dos efetivos fixados par~ os dlfe,rentes Quadros do
Corpo '(Jé .Oficiais da Aeronáutica;

ii

EMENDA' N. 0 1 CCPE)
À letra f, do art. 4. 0 , da Lei n. 0

·2:392,

de 7 de janeir6' d~ 1955(art: 1.0 do projeto),
dê-se a seguinte .redaçõo:

·"fl 1 . SOO cadetes da Escola de Aeronáutica, Escola de 'Oflciáls Especialistas, e de Infantaria de Guardo,· e
alunos de Cursos de Formação de
Oficiais e do Escola Preparatório de
Cadetes-do-Ar;"

bl os Capelões , Militares do Serviço. de
Assistência Religiosa; ,
c) os Oficiais e Aspirantes· a Oficial da

Reserva convocados paro o serviço
.. àtivo, .()U 'deslgnad.~s para estÓgio ou
perlodo de instrução;
dl os :Aspirantes a Oficial 'da'' ativa; ·
os Segundos-Tenentes estagiários, alunos do Curso de Formação de Oficiais
do Serviço de Saúde da Aeronáutico;
fl 1 • SOO· cadetes· da Escola .de Ae.ronáu~
tlca e alunos de Cursos de FormaçS~
de Oficiais e do Escola· Preparatória de
Cadetes-do-Ar;

e)

g) 2. 000 alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica;_ .
h) 200 alunos dos Centros de Preparação dos Oficiais da Reserva;
i) 14.000 Suboficiais e Sargentos das

especialidades do Corpo de Subalternos da Aeronáutica;
j) 20, 000 Cabos e Soldados de 1. 0 o
2. 0 classe;

O SR. PRESIDENTE (Moura Andradeh
'Item 4:
· Discussão,. em turno único,- do Projeto
de Li!l do Câmara n: 0 29, de 1965
(n,o 2, 638-B/ 65, na Cosa de origem),
, de iniciativa do Sr. Presidente. do Repú, blica, que dispõe ·sôbre a · elevação do
'capital da' Fábrica Nacional de Motores,
e dá outros 'providências, tendo Parecer
favorável, s'ob n. 0 427, de 1965, do Comissão ele Finanças, com votos vencidos
dos Srs. Senadores Faria Tavares e Mem
de Sá.
Em discussão .o projeto.
Se ne~hum Sr. Senâdor pedir a palavra,
darei o discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

..,'·
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situado no Estado do Guanabara, na
Praia do Flamengo n.0 • 132, tendo Parecer favorável, sob n. 0 428, de 1965, da
Comissão de Finanças.

~ ·o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.0 29, DE 1965

•

•
I

(N. 0 2.638-B/65, na Câmàra)
Dlapõe a&bre a elevasãa do capital da
Fábrica Nacional de Motom, e dá ou.traa provldlnclal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. ~ o Poder Executivo autorizado a promover· a elevação do capital da Fábrica Nacional de Motores S. A., de •......
Cr$ 18. 000. 000.000 (dezoito bilhões de cruzeiros) para Cr$ 30.000. 000. 000 (trinta
bilhões de cruzeiros).
0

i
ii

-!
!!I

I
I

11

li
!I

i

"

li

"i

Art. 2. ~ o Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda autorizado a· subscrever,
pelo Tesouro Nacional, as· ações necessárias
à lntegralizaçõo do nôvo capital.
Art. 3.0 ~ ·d· Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância
de Cr$ 12. DOO . 000. 000 (doze bilhões de
cruzeiros) para a integrallzaçõo das ações a
que se refere o artigo anterior.
· Art....0 Esta Lei entra em vigor na
data .de sua publiéaçõo.
Art. 5.
contrário.

0

..:..

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Item 5:
~

..

•
j

I

I

I
}

Discussão, em .turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 30, de 1965
(n, 0 2, 639-B/65, na Casa de origem),
de Iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo. a
abrir, ao Ministério do Educação e Cultu~
ra, o crédito especial de ....••.•.•..
Cr$ 180.000.000 (cento e oitenta milhões de cruzeiros), para custear as despesas com obras de recuperação do imóvel

~

Em discussão o projeto.

'

Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrado. (Pauaa.)
Está encerrada.
Em votação.'

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pauaa.)
Aprovado. Irá .à sanção.
~ o seguinte o projeto ·aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Parágrofo único - Aos atuais acionistas é
assegurado. o direito de preferência para a
subscrição proporcional de ações:
0

'

(N. 0

••

N.0 30, DE 1965
2.639/65, na Câmara)

..

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Miniatério da Educosão e Cultura, a cré·
dito npeclal de Cr$180:000.000 (cento o oitenta mllhõea de cruzolm), para
cultear as ·dospeaas com obra• de recuperasão do Imóvel altuado no Eatodo da
Guanabara, no Praia do Flamenga n. 0

I••

132.
O Congresso Nacional decreta:
~ o Poder Executivo autorizoArt. 1~ 0 do o abrir, ao Ministério da Educação e Cultu,
ro, o cr,édito especial de Cr$ 180. 000. 000
(cento e oitenta milhões de cruzeiros) para
ser aplicado em obras de recuperação do Imóvel situado no Estado da Guanabara, na Praia
do Flamengo n. 0 ·132, desapropriada · pelo
Decreto n. 0 45. 050, de 13 de dezembro de

1958.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na
doto de sua publicação.
Art. 3. 0
contrário.

-

Revogam:se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Moura Androdc):
Esgotada o matéria da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pousa.)

:.

•
R

•

•g:
•
11
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Nade mais havendo que tratar, vau encerrar a sessão, designando para a próxima, a
seguinte

PARECERES das Comissões
-

ORDEM DO DIA
Votação, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 24, de 1964, de autoria
do Sr. ·Senador Aaréo Steinbruch, que cria o
registro para tôdas as transações de compra
e vende sôbre automóveis (aprovado em 1.0
turno, em 5-11-64), tendo

-

·

PARECERES:
.1 -

Sôbre o Projeto (n. 0 ' 1 . 070, 1.071 c
1.072, de 1964), das Comissões
de Conatltulsão e Juatlsa, pela constitucionalidade;

- de lndúatria e Comércio, pela rejeição;
- de Flnonsaa, pela rejeição.
11 - Sôbre a emenda de 2. 0 turno (n. 0 '

-

398, 399 e 400, de 1965), das Comissões
de Conltltulgão ·e Juatiça, pela juridicidade; ·
de lndúltria. e. Comércio, pela rejeição;
de Finangaa, pela rejeição.

2
Discussiio, em turno único, do Projeto de
Resolução n. 0 48, de 1965, de autoria da
Comissão Di retora, que torna sem efeito o
nomeação de Vera Lúcia Larsen Molheiras
para cargo Inicial da carreira de Auxiliar Legislativa.

3
Discussão, em turno único, do Projeta de
Resolução n. 0 49, de 1965, de lniclctlvc do
Comissão Dlretora, que torna sem efeito a
nomeação de Levy Machado, Elza Carrêa do
Poça e Harolda Guelras Bernardes para cargos
de Taqufgrafo de Debates, PL-4.

4
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 22, de 1964 (n. 0 9418/63, na Casa de origem), que altero o Quadro do Pessoal do Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dé outros providências,
tendo emendas da Comissão de Serviço Público Civil e

de Conatituisão e Juatiga, n. 0 1.295,
de 1964, pela constitucionalidade do
projeto; n. 0 1.298, de 1964, pela constitucionalidade das emendas e, quanto
ao mérito, pela rejeição, por inconveniência;
.
de Serviso Público.. Civil (n. 0 1.296,
de 1964), favorével, com as emendas
que oferece, sob n. 0 ' 1 a 4 (CSPCl;
de Finansaa, n. 0 1.297, de 1964, pele
audiência da Comissão de Constituição
e J.ustiça sôbre as emendas; n. 0 1.299,
de 1964, favorével ao projeto e às
emendas.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 79, de 1964 (n. 0 2. 6268/61, no Casa de origem), que cria a Escola
Agrfcala de Caconde, .na Estado de São Paulo,
e dé outras providências, tendo
PARECERES favoréveis, sob n. 0 ' 174, 175,
176 e 177, de 1965, das Comissões
-

de
de
de
de

Conatltuisão e Juatisa;
Educasão e Cultura;
Agricultura e
Finansaa,

6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 123, de 1964. (n. 0 .4.187B/ 62, na Casa de origem), que altera dispositivo do Decreto n. 0 4.014, de 13 de janeiro
de 1942 (regulamento profissão de ajudantes de despachantes aduaneiros), tendo :
PARECERES, sob n. 0 ' 178 e 179, de 1965,
das Comissões
-

de LegialaÇão Social, favorével, com o
Emenda que pferece sob n. 0 1;
de Serviço 1Jiiíblico . Civil, favorável ao
projeto, com"s~bemenda à Emenda n. 0 1
(CLS).

7
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 135, de 1964 (n. 0 1. 226B/ 63, no Casa de origem), que Isenta de
impostos e taxas, por cinco anos, todos os

...

- 395produtos de origem animal e vegetal oriundos
do área 'geo-econômico do Distrito Federal,
tendo
PARECERES, sob n. 0 ' 180, 181 e 182, de
1963, dos Comissões
-·- de Conatituiçiio e Juatiça, favorável,
com o emenda que oferece;
- do Diatrito Federal, contrário, com voto
vencido do Sr. Senador Eurico Rezende;
- de Finançaa, favorável ao projeto e à
emenda da Comissão de Constituição e
Justiço.

8

f

1~.

Discussão, em turno único, do Projeta de
Lei do Câmara n.0 231, de 1964 (n. 0 3. 243·
BI 61, no Coso de origem), que autorizo di pio·
modos por escolas superiores e seminários
maiores a lecionor, em coráter precário, em
estabelecimentos de ensino ·médio, situados
em cidades· da interior dos Estados, tendo
PARECER, sob n. 0 1.561, de 1964, do Co·
missão
- de Educaçiio e Cultura, contrário à
aprovação.

9
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 261, de 1964 (n. 0 4. 794B/ 62, na Cosa de origem), que dispõe sôbre
o reorganização do Museu Imperial, criado
pela Decreto-Lei n, 0 2. 096, de 29 de março
de 1940, e dó outras providências, tendo
PARECERES favoráveis, sob n. 0 ' 168 e 169,
de 19.65,. das Comissões
- de Educaçio e Cultura e

-

II
:~

'

.,

de Flnançaa.

lO
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 15, de 1965 (n. 0 4. 264·
N/62, no Coso de origem), que isenta dos
impostos de importação e de consumo equi·
pamento telefônlca, a ser importado ''p,elo
Companhia Telefônico de Campo Gronde,Mato Grosso, tendo
PARECER favorável, sob n. 0 380, de 1965,
da Comissão

-

do Finanças.

l

11
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do· Senado n. 0 45, de 1963, de autoria
do Sr. Senador Attílio Fontano, que dispõe
sôbre o redução de 50% nos fretes da Rêde
Ferroviário Federal S. A., paro adubos, ferti·
lizantes e forragens, tendo
PARECERES, sob n. 0 ' 283·, 284, 285, 286
e 287, de 1965, das Comissões

-

de Conatituição e Justiço, pela cons·
tucianalidade;

-

-

de Agricultura: 1.0

pela audiência
da Ministério do Agricultura; 2. 0 - fo·
varável, com a Emenda que oferece,
n. 0 1-CA;
·
de Tronaportea, contrário ao projeto e
à emenda;
de FinançoÍ, favorável.

12
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 69, de 1964, de autoria
do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que aplica
a correção monetária nos débitos do União,
tendo
PARECERES, sob n.0 ' 336, 337 e 338, de
1965, das Comissões

-

de Conatituição e Justiça, pela cons·

-

de. Economia, favorável; e
de . Finançaa, .contrário,
13

titucionolidode;

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 2, de 1965, de autoria
do Sr. Senador Edmundo Levi, que assegura
facilidades para o exercício do .direito de re·
presentação, tendo
PARECER, sob n. 0 341, de 1965, da Co·
missão

-

do Conatituição e Juatiça, pela apre·
v,oção do substit~tivo · que apresenta
(Emenda n. 0 1-CCJ), com voto vencido
do Sr. Senador Edmundo Levi.

Está encerrado a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 45
minutos.)

:.

48.a Sessão, da 3.~ Sessão Legislativa, da 5.a Legislatura,
,Em 12 de maio de 1965
,,

PRESJDINCIA DOS SRS. MOURA· ANDRADE Às 14 horas e 30 minutos acham-se

ADALBERTO SENA -

'·,·.

·EXPEDIENTE
r

'Edmundo Levi' -

Leite -

Vicente Augusto -

~loysio

Vianna -

Dylton Costa .....:. José
de Carvalho -

Josophot

Roul .. Giuberti -

Aurélio

Nogueira da Gamo -

Mouro

~·

Bezerro

Marinho -

Andrade ...,.. José Feliciano.
Neto -

Milton Menezes -

nhousen Krieger -

He-

Argemiro' de Figueiredo -

riboldo Vieira Leite -

Solviano

Do. Sr. Presidénte da Répúbllca,
de 6 do mês em curso

I -

da agradecimento de comunicasão referente à aprovação de. VI•
toa. prelidenciala:<: .· ": ·; ·. •
o:''

-

lrineu Bor-

.. Antônio Carlos .·- . Daniel
(22).

O SR. PRESIDENTE !Maura Andrade):·
A lista de presença acusa o comparecimento
de 22 Srs. Senadores. ' Havendo número ·l~gal,
declaro aberta a sessãó.
Vai ser Ilda o Ata .

;,

MENSAGENS

Zacharias de' Assumpção.- Menezes Pimente! -

1., ·,

O Sr. 1.0 -Secretório lê o seguinte

pr~sentes os Srs. · Senadores: ·
Adalberto Seno -

!.•1.

GUIDO MONDIN

n.O 95/65 (n. 0 de origem
25 7) _;_ com referência ao
veto presidencial ao Projeto de
·.Lei :n. 0 24/64 (C.N.), que. dls,
põe sôbre o Estatuto . da Terra
e dó outros providências;

- n.o 96/65 (n.~ de 6rigem
.. ' . 258) _· com referência oô
veto presidencial ao~ 'Projeto de
Lei n.O 2.350-B/64, no • Cômora,"•e n. 0 ·243/64, no Senodo, que dispõe · sôbre o im·
pôsto de sêlo e dá outros providências;

O Sr., 2.0-Secretárlo procede à leitura
do Ato do sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Em discussão a Ato .
Se nenhum Sr. Senador fizer observação sôbre a mesma, dá-lo-el por aprovado, (Pousa.)
Está aprovada.

11 - da agralllcimenta de comunica"
,\' são ref;rente 00 pronunciamento da
Senado a&bre nome• a1colhldoa
para cerso• cujo provimento dapende ele prévia aquieadncla de•·
ta Caaa:
-

n.O 97 (n.O de origem 259, de
1965), com referência à escolha do Sr. Inácio de Loiola

- 397Costa para integrar o Conse·
lho Administrativo da Caixa
Econõmlca Federal do Rio .de
Janeiro ·e exercer a função de
seu Presidente;
III -.:. de agradecimento da reme110 de
autógrafo• ele· .Decreto• Legl•latl•
~• proniulgado1:

-

101/65
de origem
263/ 65), com referência ao
Decreto Legislativo n.0 19/65;

Sal~ dos Sessões,, em 11 de maio de 1965.
- Dlx-Huit Rolado, Presidente - Jo1aphat
Ma.rlnho, Relator - Eurico Rezende.

-

n. 0 102/65 (n. 0 de origem
264/65), com referência oo
Decreto Legislativo n.0 20/65;

ANEXO AO PARECER
N. 0 488, DE 1965

-

n.0 ·103/65· (n. 0 de orlgern
265/65), com referência ao
Decreto Legislativo n.O 21/65;

(n. 0

n~ 0

104/65 (n. 0 de origem
· ·' , . 266/ 65).,· ~Com . fêfãrê~cia ao
Decreto Legislàtivo
n.0 22/65;
.
'
.

n. 0 105/65 (n. 0 de origem
267/65), co;, referênci~ ao
Decreto Legislativo n,0 23/65;

-

.

'

n. 0 106/65 (n. 0 de .origem
268/65), com referência ao
Decreto Legislativo n.O 24/65.

-

I

RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇOES
Do Sr. Ministro dos Minas e Energia: .
-

-

~

Redasão final do Projeto de l:»ecreto
Legl1latlvo n.0 23, de 1963 (n.0 164·8,
de 1963, na Ca•a de origem).

-

n. 0

-

.

I

488, DE 1965

o

-

...

PARECER
N.0

Relator: Sr. J01aphat Marinho
n. 0 98/65 (n. 0 de origem 260, ·
A Comissilo apresenta a redoção final do
de 1965), com referência ao
Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 23, de
Decreto Legislativo n. 0 16/65;
1963 (n. 0 164-B/63, na. Casa .de origem),
n. 0 99165 \n. 0 de origem 261,
que aprova
texto da Acôrdo de Cooperade 1965), · com ·referência ao ção no Campa dos Utilizações Pacificas da
Decreto Legislativo n. 0 17/65;
Energia Atômica, ·entre a Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e a Comunidclde Eun. 0 100/65' (n. 0 ·de origem
262/65), com referência ao
ropéia de Energia Atômica (EURATOMl, firmàdd em Brasllia, a 9 de, junho de 1961.
Decreto Legislativo n. 0 18/65;

-

i

PARECERES

Aviso n. 0 81/65, de 30 de abril,'· i:om
referência· ao Requerimento n.O 25/65;
do Sr. Senador José Ermlrio;
0

Aviso n. 89/65, de 5 do mês em curso,
com referência oo Requerimento n.o ...
121/65, do Sr. Senador Raul Giubertl.

.,.

••

Redo~ão final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 23, de 1963 (n.0 164-B,
. ,. de 1963, na Cala de origem).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos ·do ort. 66, n. 0 I, da Consti·
tuição Federal, e. eu, .......•.......... ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
gulnte •
DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1965
Aprova o texto do Ac6rdo de Coope·
rasão no Campo da1 Utlllzasõ.. Paci·
fica• . da Energia At6mlca, entre o Go·
virno do1 E1todo1 Unldo1 da Braell e a
Comunidade Européia de Energia At6mi·
co (!URATOM), firmado tm Bra111ia, a
9 de junho de 1961.
O Congresso Nocional decreto:
Art. 1.0 - É aprovado o texto do Acôrdo
de Cooperação-no Campo das Utilidades Pa·
cfficos da Energia Atõmlca firmado em Brasília, o 9 de junho de 1961, entre o Govêrno

•

••

!"'

•
,·

•
I!

.,Ir
Ir
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- 398dos Estados Unidos do Brasil e a Comunidade
Européia de Energia Atômica CEURATOM).
Art. 2, 0 ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.
PARECER
N.0 489, DE 1965
Redação final do Projeto de Decreto
Legl1latlvo n.0 118, de 194.4 (n. 0 71-A,
de 1961, na CaiO de origem).
Relator: Sr. Jo1aphat Marinho
A Comissão opre~ento o redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 11 B, de
1964 (n. 0 71-A/61, no Coso de origem),
que mantém o ato do Tribunal de Contos do
União denegatório de registro o têrmc de renovação de contrato celebrado, em 20 de
maio de 1950, entre o Ministério do Aeronáutica e Antônio Mário Barreto.
Solo das Sessões,· em 11 de maio de 1965.
- Dix·Huit Rolado, Presidente -'- Jo1ophat
Marinho, Relatar - Eurico Rezende.
ANEXO AO PARECER
N: 0 489, DE 1965
Redação final do Projeto de Decreto
Legillatlvo n,o 118, de 1964 (n.0 71~A,
de 1961, na .Cala de origem).
Faço saber que c Congresso Nocional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e eu, ................. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo c
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
, DE 1965
N. 0
Mantém o ato do Tribunal · de Con·
tal da União denegotório de regl1tro a
tirmo de renovação de contrato ceie·
brada, em 20 de màlo de 1950, entre
a Mlni1térlo da · Aeroná utlca e Ant6nlo
Mário Barreta.
O Congresso Nocional decreto:
0

É mantido o ato, de 27 de
Art. 1. junho de 1950, do Tribunal de Contas da
União, denegatório de registro o têrmo de

renovação de contrata celebrado, em 20 de
maio de 1950, entre o Ministério da Aeronáutica e Antônio Mário Barreto, para o desempenho, na Escola de Aeronáutica, da fun·
ção de professor de Português.
Art. 2, 0 " - ~ste Decreto Le'gislotivo entrarÓ em vigor nci data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
PARECER
N.0 490, DE 1965
Redação. final do Projeto de Decreto
Legl1lativo n;• 121, de 1964 (n.0 106-A,
de 1961, na Ca1o de origem).
Relator: .Sr. Ja1aphat Marinho
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 121, de
1964 (n. 0 106-A/61, ·na Casa. de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas da
União denegatório de registro .a têrmo de contrato celebrada, em 28 de julho de 1955, entre o Ministério da Educação e Cultura e a
I.B.M. World Trade Corporation.
Sola das Sessões, em 11 de maio de 1965.
- Dlx·H11It Roaado, Presidente - Joaaphat
Marinho, Relatar - E11rlco Relllnde.
ANEXO AO PARECER
N. 0 490, DE 1965
Redasão final ·do Projeto de Decreta
Legl1latlvo Ji,0 121, de 1964 Cn.0 106-A,
de 1961, na Ca10 de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional opro·
vou, nos têrmos do art: 77, § 1. 0 , da Constituição Federal, e eu, .• , , , ••••...••••.•• ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
guinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 • · 1 DE 1965
Mantém o ato. do Trlb11nal de Contai
da União deneg~tárlo de regi1tra a tirmo
de ccintreto celillrodo,· em 28 de )lllha
de 1955, entre o Minlltérlo do Educa·
são e C11lturo e a I.B.M. World Trade
é:orporation.
.,

O C~r:'gresso Nacional decreta:
É mantido o ato, de 16 de
Art. 1·;0 dezembro de 1955, do Tribunal de Contos da

-399União, denegatórlo de registra a têrmo. de
contrato celebrado, em 28 de julho de 1955,
entre o Ministério da Educação e Cultura e
a I.B.M. World Trade Corporation, par locação dos serviços de máquinas elétricas de
contabilldode.
· Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrório.

da, em 3 de dezembro de 1953, entre o Departamento dos Correios e Telégrafos e Raimundo Ribeiro Melo, como Prefeito Municipal
de Barra do Graças, Estado de ·Mato Grosso,
para construção de um prédio destinado à
Agência Postal-Telegráfica daquela cidade.
Art. 2.0 ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas. as disposições em contrórlo.

PARECER
N.• 491, DE 1965

PARECER
N. 0 492; DE 1965

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo 11,0 125, de 1964 !11.0 134-A,
de 1962, 11a Cau de ari1eml. ·

. Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 133, de 1964 (n.• 65-A,
de 1963, na Cala de origem).

Relator: Sr. Josaphat Marinha
A Comissão apresenta a redação final do
Projetei de Decretá Legislativo n. 0 125, de
1964 (n. 0 134,A/62, na Cosa de origem),
que determina .o registro de têrmo de contrato celebrado, em 3 de dezembro de 1953,
entre o Departamento .dos Correios e Telégrafos e Raimundo Ribeiro Melo, como Prefeito Municipal de Barra do Graças, Estado
de Mato Grasso.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965.
- Dix-Huit Rolado, Presidente - Jo1aphat
Marinho,. Relator - Eurico Re1e11de.

A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n.O 133, de
1964 (n.O 65-A/63, na Casa de origem), que
determina o registro de têrmo de contrato de
cooperação celebrado, em 5 de agôsto . de
1951, entre o Govêrno Federal e Alfredo Alves da Silvo e sua mulher Adelaide Alves da
Silvo.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965.
- Dix-Huit Rolado, Presidente - Jouphat
Marinho, Relator -:- Eurico Re1ende.

ANEXO AO PARECER
. N.0 491, DE 1965

ANEXO AO PARECER
N.o 492, DE 1965

Redação final do Projeto de Decreta
Legislativo 11. 0 125, de 19454 (número
134-A, de 1962, 11a Ca1a de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e eu, .................. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
I
DE 1965
Determina o regl1tra ele tirmo de con·
trato celebrado, em 3 de de1embro de
1953, entre o Departamento dos Cqr·
reias ··o Télegrafo1 e Raimundo Ribei;ci ·
Melo, como Prefeito Municipal de Borra
do Graças, Estado de Moto Grano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• - O Tribunal de Contas da
União registrará o termo de contrato celebra-

Relator: Sr. Josaphat Marinho

Redação final do Projeto de . Decreto
Legislativo n,o 133, de 1964 (n.0 65-A,
de 1963, 11a Cala de origem);
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Cons·
tltulção Federal, e eu, •.....•....•..... ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
I
DE 1965
Determina o registra de tirmo de con·
trato de cooperação· celebrado, em 5 de
agasta de 1951 , entre o Govirno Fe·
deral e Alfredo Alves da Silva e sua
mulher Adelaide Alves da Silvo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 - O Tribunal de Contas da
União registrará o têrmo de contrato de co-

:

.
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-400operação celebrado, em 5 de agôsto de 1951,
entre o Govêrno Federal e Alfredo Alves da
Silva e sua mulher Adelaide Alves da Silva,
para fins de irrigação a·grícola nos têrmos
dos Decretos-Leis números 1.498, de 9 de
agOsto de 1939, e 3.782, .de 30 de outubrc
de 194.1.
Art. 2. 0 - ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .contrário.
·'

PARECER
493, DE 1965
Redasão. final , do Projeto de Decnto
Legi1lotivo ·n.0 150, de 1964, (n.0 89-A,
de 1963, no Calo durigeml. ·
N.0

União, denegatório de registro o têrmo, de 5
de abril de 1954, aditivo oo acôrdo celebrado,
em 7 de agôsto de 1951, entre o Govêrna do
União e o Estado de Goiós, .poro delegação
das atribuições, referentes ao C:ooperatMsmo,
do Serviço de Economia Rural, do Ministério
da· Agricultura: ao Serviço de Assi~têncla ao
Cooperotivis,;,a do referido Estada.,
Art. 2. 0 - ~ste, Decreto Legislativo entrar6 em vigor na data de suo publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
N.o 494, DE.1965

Relator: Sr. Jo1aphot Marinho
A Comissão apresenta ·a redação. final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 150, de
1964 (n.0 89-A/63, nci Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas da
Ünião denegatórlo de registro a têrmo, de 5
de abril de 1954, aditivo ·ao acôrdo celebrado,
em 7 de agôsto de 1951, entre o Govêrno da
União e o Estàdo de Goiás.
Sala das Sessões, em l1 de mala de 1965.
- Dix·Huit. RoNda, Presidente - ''Ja1aphot
Marinho, Relator - Eurico Rezando.
ANEXO AO PARECER
N: 0 493, DE 1965
·· Rodo são .. final do: Projeto . de Decreto
Legillotivo n.0 150, de 1964 (n,0 89-A,
de 1963, no Ca1o de. origem), ' >
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos da art. 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e eu, •....• • .•.. ,..•.... ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte ··
DECRETO LEGISLATIVO
, DE 1965
N.0
Mantém o ato do Tribunal de Contai
da União ditnegatório de regi1tro a t•r·
' mo, de 5 de abril de 1954, oditi~o ao
adrdo celebrado, ein 7 de ag&lto de
1951, entre o Govirno da União e o
E1todo de Goiá1.
O Congresso Nacional decreta:
~ mantido o ato, de 1.0 de
Art. 1.0 junho de 1954, do Tribunal de Contos da

'I:

. Redasão final do Projeto de Decretei
Leglalativo n. 0 151, de 1964 Cn.0 96-A,
. de 1963, no Caaa de origem);
Relator: Sr. Jo1aphat Marinho
A Comissão· apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 151, de
1964 (n. 0 96-A/63, na Ca,sa de origem); que
mantém o ·ato do Tribunal de Contas dá
'
..
'
União denegatórlo de registro a têrmas de
contratos celebrados, em '11 de' dezembro de
1953, ... entre
'dos .Correios
e
. o Departamento
_,.,
,.·
,·
'

'

Telégr~fos.ll as firm~s Alírlo Cesar,d~ Olivei·

ra, Carlos .Manoel .Gobert Damasceno,·· Teivelino Guaplnda!a e Luiz Alves.
Sola das Sessões, em 11 de maio d~ 1965.
.,
- Dix·Huit Rolado, Presidente - Jo1aphat
Marinho, Relator - Eurico Rezando.
ANEXO AO PARECER
N.~ ~94, DE 1965 .
Redasão final do Projeto de Decreto
Legil1otivo n. 0 151, de 1964 (n,0 96-A,
do'!l963, na Cosei de origem).

,,..

J(,

Faço saber que o Congresso Nocional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1. 0 ,' do Constituição Federal, e eu, ................. ,

...

i
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;

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

I'""
flll

Mantém o ata do Tribunal do Contai
da União denegotórlo do regl1tro a ttr•
moi de contrato• celebrado•,- em 11 · do
dezembro de 1953, entro o Departamon•
to. do• Correio• o Tolégrafo1 o 01 firma•
Alirlo Cnar do Oliveira, Carlo1 Manoel
Gobert Dama1ceno, Telvellno Guaplndala
e Lulz Alve1,

~ mantido o ato,, de 8 de jaArt, 1.0 neiro de 1954, do Tribunal de .Contas da
União, denegatórlo de registro a. têrmos de
contratos celebrados, em 11 de dezembro de
1953, entre o Departamento .dos Correios e
Telégrafos e as firmas AH rio Cesar de Oliveira, Carlos Manoel Gobert Damasceno, Telvelino Guaplndaia e lulz Alves, para construção de prédios destinados às Agências PostaisTelegráficas de Castanhal, lgarapé-Açu, Sa!lnópolls e Alenquer, no Estado do Pará.

Art. 2. 0 Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições
em contrár.lo.
.
.
PARECER·
N.0 495, DE 1965

......

"""

N. 0 495, DE 1965

, DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1965

O Congresso Nacional decreta:·

:IIII

ANEXO AO PARECER

Redaçio final do ProJeto do Decreto
Legl1latlvo n.0 153, de 1964 (número
138-A/64, na Caea de origem),
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto legislativa n. 0 153, · de
1964 (n. 0 138-A/64, na Casa de origem),
que rnantém o ato do Tribunal de Contas da
União denegatório de registro a contrato de
empréstimo, no valor de Cr$ 1.000.000.000
(um bilhão de cruzeiros), celebrado entre a
União Federal e o Govêrno do Estado 'da
Bohio.
Solo das Sessões, em 11 de melo de 1965.
- Dix-Huit Ro$ado, Presidente - Josaphat
Marinho, Relator- Eurico Rozendo.

·

· Reclaçllio final do Projeto de Decreto
Legl1lativo n.0 153, ele 1964 (número
138-A, de 1964, na Ca1a ele origem).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, ·§ 1.0 , da Constl·
tituição Federal,. e eu, .•......••..•.: ... ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte

.

,·:

DECRETO LEGISLATIVO ·
. N.0
, DE 1965
Mantóm ó ato do Tribunal do .Cento•
da União clenogotórlo elo regl1tro a con•
troto de eÍnprátlma, no valor do •••.
Cr$ l.OOO.OOD:ooo (um bilhão do cru·
zelro1l, celebrado entre a União Federal
o o Govirno do· Eetado da Bahla.
· O Congress~ Nacional decreta:

!

Art. 1.• - {mantido o ato, de 11 de julho de 1963, da Tribunal. de Cantas da
União, denegatórlo de registro a contrato de
empréstimo, com recursos provenientes da co·
locação de "Letras do Tesouro", ·no valor de
Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros),
celebrado· entre a União Federal e a Gav6ma
do Estado da Bahla, em 21 de malo.de .1963;
Art. 2.0 ~ste Decreto legislativo en"
traró. em vigor na data de sua publicação,. re·
vogadas.as disposições em contrário.

i

'
.!'·
t

:.

PARECER

N.0

496, DE 1965

Redaçio final do ProJeto de Decreto
Legl1latlvo n.0 155, de 1964 (número
195-A/64, na Cala de origem).
Relator: Sr. Jo1aphat Marinho
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto' de Decreto legislativo n. 0 · 155, de
1964 (n.•. 195-A/64, no Casa de origem),
que mantém o ato do Tribunal de Contas da
União denegotório de registro a têrmo de contrato de compra e vendo com financiamento
cclebarado, em 9 de dezembro de 1963, entre

,,!
I

r
'

-402o Govêrno Brasileiro e a Matoimport de Vor·
sóvia, emprêsa estatal da Polônla.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965.
- Dix-Hult Roaado, Presidente - Jo10phat
Marinho, Relator - Eurico Re1ende~
ANEXO AO PARECER
N. 0 496, DE 1965
· · Redàsão final do Prajeto de ~retó
Legialàtlvo n:• 155, de 1964 !n.0 195-A,
... 1964, na c~.~ de arlgtlll).
;,
.

1964 (n. 0 171-A/64, na Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas da União
denega tório de registro a .contrato de empréstimo, com recursos provenientes da colocação
de "Letras do' Tesouro", no valor de ..... .
Cr$ 300.000,000 (trezentos, milhões de cruzeiros), .. celebrado_ entre a Unlêio Féderol e o
Estado de Si:mta Catarina, .

Sala das Sessões, em -li de maio de ·1965.
'"-- Dlx-Huit Rotado; Presidente '"-- ·Joaaphat
Marinho, Relàtor - •Eurico Re1ílnde'

Faço saber que o Congresso Nacional apre•
§ 1.0 i da Constl·
tltulçêio Federal, e: eu, . , ...........•.... ,
Presidente do Senado Federal,. promulgo o

vau, nos tArmos do ·art. 77,
Sêguiri~e ~

··

:, '

D.ECRETO LEGISLATIVO
N.~.
,,:.DE·J965

'·''

·• Mantém' o cite do Tribunal de Centea
da União' denegatórlo di· rÍgldra a drma de contrate de compra e .venda com
financiamento celebrado, em . 9 d~ de·zembra .de' 1963, entre o ·GovArno lra•llelra •
Motcllinport 'de Vanóvla, .... ~
p,..a eatetel ela Pol6illa.
·

a

ANEXO AO PARECER
N.~

Rtdasão finaL do· Projeto · ele Decreto
Lqlalatlva n.• 160, de 196ol (11,0 171-A,
de 1964, na Cala de origem),
Faço saber. que o Congresso Nacional aprovou, nos .têrmos do art ..77, § 1.0 , da Canstl·
tuição Federal, e eu, ... , ............ , . ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte DECRETO LEGISLATIVO

'. '·

N. 0

. O Co!lgresso Nacional dec~eta:

I! mcintldo a;ato, de·14 de )a~
nelra de 1964; 'do Tribunal de'' Contas da
Unlêio, denegatórlo de reglstró' a ' têrmo • de
contrato :.:de compra e venda com financiamento celebrado, em 9 .de dezembro de 1963,
entre o Govêrno. Brasileira e a Motolmport de
Varsóvia, emprêsa estatal da Polônla, para
fornecimento .de colhedeiras de arroz e trigo,
automotrlzes, de rodas _e •de esteiras.
Àrt, 2.0 ~ste Decreto U!gislativo entrará·-~~ ylgor no datei dê. s~a pubÍicação, revógadás eis'·• clispÓslções 'em contrário',

>Art,. 1.0

l'I':.

•'i

PARECER

N.0 497, DE 1965
· Rtdasão final da Projete de Decreto
Leglalatlvo n. 160, da 1964 !númerci
171-A/64, na· Caaa de origem).
.

.

Relator: Sr. Joaaphat Marinho
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 160, de

497, DE 1965

I

DE 1965

Mantém o atO ilci Tribunal iii Cental
da Unlio ·denegatórlci de regldro a ccin·
trote de 1111prédlmo, no valor de • . . . .
Cr$ 300.000.000 ltrtz1ntoa mllhãe1 de
cruolrot), celebrado 1ntre a Uniio Fe·
· · ileral· e o latada· de Santo Catarina .
,,

',

O Congresso Nacional decreta: ·
Árt, :1.0 - . ~ mantido o ato, de 11 de
julho de 1963,.: do 'Tribunal de Contas. da
União,. denega tório de registro a· contrato· de
empréstimo, com recursos provenientes da co·
locação ·de "Letras do Tesouro", no valor de
Cr$ 300.000,000 (trezentos milhões de cruzeiros), celebrado entre a União Federal e o
Estado de Santo Catarina em 1O de mola de
19ó3.
Art. 2.• -

Este Decreto Legislativo entra-

rá em vigor no dota de suo publicação, revogados as disposições em contrário.

..

r
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N. 0 498, DE 1965
Redação final do Projeto de Decreto
Legialativa n. 0 162, de 1964 (número
167-À/64, na. Caaa de origem).
Relator: Sr. Joaaphet Marinha
A Comissão apresenta a redoção finai do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 162, de
1964 (n. 0 167~A/64; na Casa de origem),
que .mantém o ata do Tribunal de Contas da
União denegatório de registro a têrmo de
contrato celebra.do, em. 9 de março de 1954,
entre o Ministério da Marinha e a firma Cal·
xas Registradoras Nati_onal S/ A.
Sala das Sessões, em 11. de maio de 1965.
"""':' Dix-Huit Roaado, .Presidente - Joaaphat
Marinho, Relator - Eurico Rezende ..
ANEXO AO PARECER
N. 0 498, DE 1965

Redasão final do Projoto de Decreto
·Legialatl.a n. 0 162, de 1964 Cn.0 167-A,
de 1964, no Coaa de origem),
Faço saber que .o Congresso Nocional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Canstl·
tulção Federal, e eu, ........ ·.......... ,
Presidente do · Senado Federal, promulgo o
seguinte

lll

I
"""'

DECRETO LEGISLATIVO , .
.. N. 0
I
DE 1965

Mantém o .ato do Tribunal de Cantaa
da ,.Unilio .denegatório de regiatro a ttrmo. de contrato celebrado, em 9 de março de 1954, entre o Mlnlatérl~ do Ma·
rhiha e . a ,firma . Calxaa ,Reglatrodoroa
National S/ A.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - ~ mantido o ato, de 27 de julho de 1954, do Tribunal de Contas da tll)lão,
denegatórlo de registro a têrmo de contrato
celebrado, em 9 de março de 1954, entre o
Ministério da Marinha e a firmo Caixas Registradoras Notionol S/ A., poro o serviço de
conservação de máquinas de contabilidade

"Notional", de propriedade
tério.
Art. 2.0 - ~ste Decreto
trará em vigor no data de
revogadas os disposições em

daquele MinisLegislativo ensua publicação,
contrário.

PARECER
N.0 499, DI196S
Redação final do Projeta de Decreta
LtgialcÍtlvo n.0 J63, de 1964 (número
173-A/64, na Coaa·de origem).
Relator: Sr. Joaaphat Marinho
A Comissão apresenta o redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 163, de
1.964 (n.0 173-A/64,. na. Casa de origem),
que mantém o ato .do Trlbunàl de Contas da
União, denegatório de registro a têrmo .de contrato!celebrado,· em 12 de maio d~ 1954, en·
tre o Ministério da Educação e Cultura e a
Casa de Saúde Dr. Eiras Ltda.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965.
- Dix·Huit .Rotado, Presidente - Joaaphot
Marinho, .Relator - Eurico Rezende,
,I

. ANEXO AO PARECER
' N. 0 499, DE 1965

Redação final do Projeto de Decreta
Legialativo n.0 163, de 1964 (n,0 173-A,
de 1964, na Cata de origem),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Consti·
tulção Federal, e eu, .•..........•.•..•. , :.
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 19.65

Mant'm o ato do Tribunal de Contai
da Uniio denegatórlo de rqlltro o ttrmo de contrato . celebrado, em 12 de
maio de 1954, entre o Miniat,rlo da
Educação e Cultura e a Caaa de Saúdo
Dr. Eira• Ltda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ~ mantido o ato, de 22 de ju·
nho de 1954, do Tribunal de Contos do União,
denegatório de registro a têrmo de contrato

II.
·:f
I

!
!

I

-404celebrado, em 12 de maio de 1954, entre o
Ministério do Educação e Cultura e c Casa de
Saúde Dr. Eiras Ltda., pare internamento de
doentes a cargo do ServiÇo Médico de Seção
de Assistência Social do referido Ministério.
~ste Decreto Legislativo entraArt. 2.0 ró em vigor na data de sua publicação, revogadas os disposições em contrário .
N. 0

PARECER
DE.1965

50~,

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 165, de 1964 (número
172-A/64, na Casa de origem).
Relator: Sr. Josaphat Marinha
A Comissão apresentei a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 165, de
196'4 (n. 0 172-A/64, na Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas do União
denegotório de registro a têrmo de contrato
celebrado, em 31 de dezembro de 1953, .entre
o Govêrno do Território Federal do Rio Branco e João Batista Maciel da Silveira. ·
Sala das Sessões, em .11 de maio de i 965.
- Dix-Huit Rosado, Presidente - Josaphat
Marinho, Relator - Eurico Rezende.
ANEXO AO PARECER
N.• SOO, DE 1965
Redação final do Projeto de Decreto
Legialativo n.0 165, de 1964 (n.0 172-A,
de 1964, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art .. 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e eu, ..........•..••••. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
I
DE 1965

União, denegatório de registro a têrmo de contrato celebrado, em 31 de dezembro de 1953,
entre o Govêrno do Território Federal do Rio
Branco e João Batista Maciel da Silveira, para o desempenho da função de Topógrafo.
Art. 2. 0 ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na· data ·de sua publicação, . revogadas as disposições em contrário.
PARECER
N. 0 501, DE 1965
Redação para discuasão auplementar
do Subatitutivo ooo . Projeto de Decreto
Legislativo •n, 0 164, de 1964 (n.0 88-A,
de 1963, no Caaa de origem).
Relator: Sr. Josaphat Marinho
A Comissão apresenta a redação para discussão suplementar do substitutivo ao Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 164, de 1964
(n. 0 88-A/63, na Casa de origem), que determina o registro do têrmo, de 21 de dezembro de 1959, de escrituro pública de compra
e venda para efetivação de desapropriação de
·imóveis em Recife, Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1965.
- Dix-Huit Rosado, Presidente - Josaphat
Marinho, Relator - Eurico Rezende.
ANEXO AO PARECER
N. 0 501, DE 1965
Redação para discussão suplementar
do Substitutivo ao Pra jeto diJ Decreto
Legislativa ,., 0 164, de 1964 (n. 0 88-A,
de 1963, na Casa de origem).
Substltua"se o projeto pelo seguinte:
Determina o registro do tàrmo, de 21
de dezembro de 1959, de escritura pú·
blica de compra e venda para efetlvação
de desapropriação de imóveis em Recife;
Estado de Pernambuco.

Mantém o ato do Tribunal de Contas
da União denegat6rlo de registro a tir·
O Congresso Nacional decreta:
mo de contrato celebrado, em 31 de deArt. 1.0 - .0. Tribunal de Contos da
zembro de 1953, entre o Govimo do .
União registrará~. o têrmo, de 21 de dezembro
Território Federal do Rio Bronco e João
r!e 1959, de escritura pública de compra e
Batista Maciel da Silveira.
venda para efetlvação de desapropriação de
O Congresso Nacional decreta:
dois prédios de n. 0 ' 1.020 ':l 1.046, da Aveni·
0
da
17 ele Agôsto, em Recife, Estcdo de Per~ mantido o ato, de 23 de
Art; 1. nambuco, em que são partes Ernestlna Bote·
março de 1954, do Tribunal de Contas da

-405forma do art. 4. 0 , caput, do Ato lnstitucio·
nol, tem por objetivo autorizar o Poder Exe·
cutivo. a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de ...•..
Cr$ 25. 100.078 (vinte e cinco milhões; cem
mil e· setenta e oito ·cruzeiros), destinado a
PARECER
ocorrer a despesas com o subvencionàmento
N. 0 502, DE 1965
do Emprêso de Navegação Miguéis Lt~a., de
Projeto de Reaolução n.0 34, do 1965 •. Corumbó, Estado de Moto Grosso, em ciecórrência dos deflcih operacionais apurados
Relator: Sr. Antônio Cario•
nos exercfcios financeiros de 1961 e 1962.
Troto o presente Projeto de Resolução de
De ocôrdo com a Exposição de Motivos do
suspender o execução do Decreto-Lei. núme·
Ministério da Viação e Obras Públicas, que
ro 1.076, de 31 de março de .1944, do Estado de Minas Gerais, no parte em que crio
motivou o pedido de crédito, somente o refetributação sôbre o açúcar.
rida emprêso de navegação faz jus à .subven·
Verifico-se, nos têrmos das informações
ção governamental, em virtude de suas reoriundos do Govêrno do Estado de Minas Gegulares e satisfatórios operações, o despeito
rais (fls. 10), que o impôsto criado pelo refe·
dos deficih verificados no montante corrido decreto-lei (cópia autêntica de fls. 11 e
respondente ao crédito solicitado.
12) foi extinto pelo Lei n. o· 133, de 28 de
lho de Oliveira e Mario Anuncioto Botelho,
como outorgantes vendedoras e o União Federal, como outorgado compradora.
Art. 2.0 ~ste Decreto Legislativo entroró em vigor no doto de suo publicação, re·
vogados os disposições em contrário.

dezembro de 1947, daquele Estado (fls. 13).
Verifico-se, também, que o impôsto criado
pelo citado decreto-lei recai sôbre o explora·
ç6o agrícola e industrial, não havendo qualquer referência à tributação sôbre o· açúcar.
Por essas razões, parece estar prejudicado
o presente projeto, devendo ser ouvido o Comissão de Constituição e Justiço.
~

N. 0

PARECER
503, DE 1965

Da Comi11ão de Finançaa, sôbre a
Projeto do Lei da Câmara n.0 41, do
1965 (n,0 2. 643-B/65, na Câmara),
que autoriza o Poder Executiva a abrir,
pelo Miniatério dá Viação e Obra• Pú·
blicas, o crédito eapecial de .....•...
Cr$ 25, 100.078 (vinte e cinco m!}~ões,
cem mil e setenta e oito cruzeiros), para
.
o fim que especifica.
Relator: Sr. Eurico Rozende
·'

.,

Tendo .em vista a . destinação· daquela im·

o que propomos.

Sala dos Sessões, em 12 de maio de 1965.
Dix-Huit Roaodo, Presidente Antônio
Carloa, Relator - Joaaphat Marinha,

I,;

Tal fato foi comprovado após exames e
reexomes, levados o efeito pelo Comissão de
Marinho Mercante. Esta, por seu turno, não
dispondo de recursos específicos paro atender
a despesas daquela natureza, viu-se na conti~
gência de soliCitar a abertura do crédito acima especificado.

O presente projeto, submetido à considera·
ção do Congresso pelo Chefe do Govêrno, no

partêncio, o Ministério do Fazenda enten·
deu que se impunha o abertura do crédito
especia~ em aprêço, na forma da legi~loção

em vigor.
A Comissão de Finanças, em face dos ro·
zões oduzidos, julga inteiramente procedente
e justo a concretização daquela providência,
pelo que opina pela aprovação do presente
projeto.
Solo dos Comissões,. em 12 de· maio de
1965: -

Argemiro do figueiredo, Presidente

-

Eurico Rezendo, Relator -

-

Edmundo Levi -

Bezerra Noto

Antônio Juca -

Lobão

da Silveira ....:... Menezes Pimental -

lrinou

Bornhausen.

~•
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0

N. 504, DE 1965
Da Comluão de Finança~, a6bre. o Pro·
jeto de Lei n, 0 26, de 1965 (n,0 2.631-B,
de 1965, na C6maro), que concede illn•
são doa lmpo1t01 de Importação e con•
aumo, bem como da taxo de de~pacho
aduaneiro, para o1 maqulnllmol e mate•
rlal1 Importada• pela "CEMAT - Cen·
traia Elítrlca1 Matogrouen11 S/ A.", e dá
outra• pro,ldlnclal.
Relator: Sr. Be•erra Neto
1. · Foi apresentado pelo Senhor Presidente
dá República, . a 15 de março p.p., paro a
consideração do Congresso Nacional, o pre·
sente projeto de lei, pelo qual é concedida isen·
ção dos impostos de importação e de consu·
ma, bem como da .taxa de despacho aduanei·
ro, para os maquinismos, seus sobressalentes. e
acessórios, aparelhos, ferramentas, matérias
primas e semi-elaborodas, instrumentos e ina·.
teriais, importados pela "CEMAT - Centrais
Elétricas Matogrossense S/ A", com sede na
capital de Mato Grosso, e destinados à construção, conservação .e . manutenção de suas
instalações hidroelétricas e termoelétricas.
~ extensiva a isenção do imptlsta do, sêlo
em todos os atos, contratos e Instrumentos das
quÓis participar o CEMAT, sendo que há uma
ressalva de que os favores concedidos não
abrangem os materiais com similar nacional.

2, Minuciosa exposição de motivos do · Se·
nhor Ministro da Planejamento foi anexado à
mensagem presidencial, dela se sabendo que
as usinas de energia hidroelétrica e termoelétrlco a cargo da CEMAT estão inclui das no
programa de aumento da capacidade energética· do pais, sendo a organização objeto da
proposição
"uma sociedade de economia mista sob
o contr61e do Govêrno do Estado de Ma·
to Grosso, e os favores aduaneiros que
ora solicita são os normal e usualmente
concedidos às emprêsos dêsse tipo. A
concessão dos isenções pleiteados tornou·
se urgente e necessário, por haver o sociedade obtido um financiamento da AIO

(Agency for internationoi Development)
a ser aplicado na importação de equipa·
mentos para a geração de energia elétri·
ca".,
3. Achando-se o projeto na linha padrão de
outros semelhantes abonados no Senado; a Co·
missão de Finanças é de parecer seja o mes·
mo aprovado.
Sala das Comissões, em 12 de . maio de
1965. - Argemlro de Figueiredo, .Presidente
- a...,,. Noto, Relator :.:...; Edl!l~nd~
Ânt&nlo Juc6 - Mene•e• Plmentiol - Lobão
da Sll"lra - Euginio Barro1 - lrlneu Bor·
nhauaen - Eurico R..ende.

..:e,,'-

PARECER
N.0 505, DE 1965
Da Comiuão de Finança•,· aôbre o Pra·
jeto de Lei .da C&mara n.• 36, de 1965
(n,0 2.644-B, de 1965, no Ca1a de orl·
gem), que autorl•a o .Poder .. Executl'o a
abrir, ao Minlatérlo da Aeronáutica, o
crédito tlpaclal de Cr$ 103.8.06.000
(cento e trl• mllhõtl, oltocentol e ..,,
, mil cru•olra•l, para o
que espe~ifica.

fim

Relator: Sr. Lebão da Sll"lra ·
Pelo presente projeto, fica .. o Poder · Executivo autorizado a abrir, ao· Ministério da
Aeronáutica, em vlgênciá em dois exercícios
e respeitado o disposto na Lei n. 0 4.320, de
17' de março de 1964, o crédito· 'especial de
Cr$ 103. 806.000, para atender a despesa's
com a execução da Leim.0 4. 340, de 13 de
junho daquele .ano, que. dispõe sôbre a doa·
ção de casas residenciais às lamllias dos mi·
fitares do 1.0 Grupo de AvloÇéio de Caça da
F6rçci Aérea Brasileira, falecidos nas condições previstas pelos artigos 2, 0 e 3. 0 do De, creto;Lei n. 0 . 8. 794, de 23 de janeiro de
1946.
A proposição revoga, ainda, o. art. 1O da
Lei n, 0 4'. 340, retrocitad~.
Da leitura da exposição de motivos do Sr.
Ministro da Fazenda, verifica-se .que a pro·
vidência colimoda pelo projeto tem inteira
justificação, pois se trato de atualizar dedos
paro possibilitar c execução de preceitos legols.

f

i

I
-407De fato, se não se altera o valor do cré·
dito para a aquisição dos imóveis a serem
doados por fôrça da Lei n. 0 4. 340, frustro·
dos serão os objetivos dêste diploma legal,
assim 'como os demais que informam tôda a
legislação protetora· das famílias de militares
da Aeronóutlca falecidos na Segunda Grande
Guerra.
· Os 1O milhões de cruzeiros, fixados pela
lei que ora se pretende ·derrogar, talvez aten·
dessem, apenas, às despesas de escritures,
taxas e' emolumentos; destarte, para que ·se
não repita a fato· de, pela morosidade do pro·
cessa· legislativo, desatualizar"se o valor da
crédito necessório à efetlvoção ·de tal medi-'
da, Impõe-se a pranto aprovação do projeto
em exame.
Diante do exposto, opinamos pela aprova·
·çãô do projeto, com a seguinte emenda de
redação:
EMENDA N.. 0 1 - . C.F.

Ào art. 1.0 e ao art. 2. 0 :
Onde se lê:
"Lei n. 0 4.320",
lela:se:
"Lei n. 0 4.340".

11

Sala das Comissões, em 12 de maio de
1965. - Artemlra. lle Figueiredo, Presidente
- Lobão da Silveira, Relator - Meneze1 Pimente!'- Euglnio Barro1- lrineu Bornhauun
-:Eurico Re..nde - Bezerra Neta - An~
t6nio Juc6 - Edmundo Levi. •
PARICER
N.• 506, Di 1965
Da . CÓmi11ão de. Finança•, aôbre o
Projeto .de Lei da C6mara n.0 2.645·B~:
de 1965 (n.o 37 de 1965; no Senado),
que auto~iza a Poder. Executivo a. abrir,
pelo Mlnl•tírlo da Âlronáu,tlca, o crédito
especial de Cr$ SOO. 000.000 (qulnhen·
to1 mllhõ11 de cruzeiros), para o fim que
especifico .
Relator: Sr. Antônio Jucá
O Senhor Presidente da República, pela
Mensagem n. 0 52, de 24 de morço do corren·

te ano, enviou ao Congresso Naclorial, na
forma do art. 4. 0 , do Ato Institucional, ante·
projeto de lei, acompanhado de exposição de
motivos dos Srs. Ministros da Aeronóutlca e
Fazenda, .que autoriza a abertura de crédito
especial de Cr$ 500,000.000 (quinhentos
milhões de cruzeiros), para o fim que espe·
clflca:
O crédito em questão se destina a atender
a despesas com 'melhorias e obras de · urbe·
nlzação do Aeraparto Internacional do Galeão,
· ·
·
no Estado da Guanabara .
. O Aeroporto Internacional do Galeão é de
grande volla para a navegação aérea nacional
e Internacional. Sues . atuais. instalações não
!lstão à altura de sua importância. O .crédito
especial ora .solicitado se destina ao cumpri·
ménto de um plano de obras de melhoria das
condições de. confôrto e principalmente à se·
gurança de .vÍio ..·
·
Diante do exposto, e estendo. de acõrdo com
as razões apresentadas pelo Sr. Chefe do Poder Executivo,. expostas na Mensagem 11m tela,
opinamos favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 12 de maio de
1965 ·. - Artemira de Figueiredo, Presidente
- Ant6nlo Jucá, Relator - Eurico Rezende
-Bezerra Neto -.Edmundo .. Levl.- Mene·
:ce1 Pimentel - Lobão. da Silveira - Euglnlo
Barro• - .lrlneu Bornhauaen.
PARECER
N.0 -507, DE. 1965
.'

D~ Comlu.ão: de . Flnança1, 16bre a
Projeto de :Lei do C6mara n.0 38, de
1965, q!le ~utoriza o Poder Executivo' ci
abrir, pelo Mlnl1tório da' Aeronáutica, a
créditó a~peclal de Cr$ 15.480.000.000,
deatlnado a cobrir diferença : na1 aqui·
"•lçõll cambial• para a Importação de
material' aeronáutico.
Relator: Sr. Argemlro de Figueiredo.
O Sr. Presidente do República, em men·
sogem . ao Cong~esso Nacional, com fundo·
m·ento no Art. 4. 0 do Ato Institucional, sub·
mete à nossa consideração ·projeto de lei que
autoriza a abertura do crédito especial de Cr$

-40815.480.000. 000, para cobrir diferença nas
'aquisições cambiais para a importação de
material aeronáutico,
A proposição apoia-se em exposição de motivos do Sr. Ministro da Aeronóutica, na qual
o. referido titular oferece razões suficientes
para a autorização de crédito em aprêço.
Trata-se, simplesmente, de questão vinculada à desvalorização de nossa moeda em face
do ·dólar norte-americano, visto que sendo a
taxa de conversão de. Cr$ 700, par dólar,
arca o Tesouro Nacional, nesse caso, com a
diferença de Cr$ I . 720, dado que
dólar
lhe é debitado, pela Carteira de Câmbio, aa
preço de Cr$ I . 820.

o

A ·abertura da crédito vi ró não somente
atender a êsse aspecto, por assim dizer inconiornóvel, como, também, ao ritmo das remessas do Tesouro para a Comissão Aeronáutica Brasileira, em Washington, que têm sido
dificultadas à mingua de recursos próprios
para o pagamento da mencionada diferença
cambial.
Em face desses motivos, somos de parecer
que devemos aprovar o projeta em aprêço;
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente ao projeto de autorização de crédito em causa.
Sala das · Comissões, em 12 de maio de
1965. - lrlnau Bornhau1en; Presidente Ârgemiro de Figueiredo~ Relator ~ Euginio
Barros - Menezes Pimental - Bezerro Neto
- Edmundo Levi - Ânt6nio Jucá - Lebão
da Sllveiro ....;. Eurico Rezendi.
PARECER

N.0 508, DE 1965

''

''

Da Comi11ão de Finansai, 16bre o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.0 39, de 1965,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo· Miniltério da Viasão e Obro1 Públi·
coa, o crédito eapeciol de Cr$ .•..•.• ·j
2. 300. 000. 000, para o fim que men•
cioná.
Relator: Sr. Eurico Rezende

,,,.
,

;.'

..
1

,I''

'

O Sr. Presidente da República, em mensa·
gem ao Congresso Nacional, sob o fundamento
do art. 4. 0 do Ato Institucional, encaminhou

projeto de lei que ·autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de ..••.••••••
Cr$ 2. 300. 000.000, destinado a atender a
despesas com a desapropriação da bacia hidráulica do Açude Banabuiú, no Estado do
Cearó.
A proposição faz-se acompanhar da com·
petente exposição de motivos do Ministério
i11teressado, que argumenta em favor da con·
cessão do crédito a necessidade de ser imediatamente providenciada a desapropriaÇão .da
bacia hldróulica mencionada, pois que as respectivas obras de açudagem jó se encontram
bem adiantadas.
Sôbre a necessidade do crédito não paira
a menor dúvida. Com relação ao seu mon·
tante, fundamos nosso parecer na conv1cçao
de que. êle corresponde a prévio .levantamento
e avaliação efetuados pelo órgão competente,
no caso, o Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, embora tais elementos não
acompanhem a proposição nem . ó sua .justificação.
Somos, assim, de. parecer que devemos
o provar o presente projeto de lei.
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente à autorização do crédito em aprêço.
Saia das Camissães, em 12. de maio de
1965. - Âflamiro de Flgueirada, Presidente
- Eurico Rezende, Relator - Edmundo. Levi
- Ânt6nio Jucá - Bezerro Neto - Menezes
Pimental Lobão da Silveira Euginio
Barr01 - lrlneu Bomhau1en.
PARECER
N.0 509, DE 1965
Da. Comi11ão de Finansaa, a6bre o Projeto de Lei n.0 49, de 1965 (n, 0 2,654-B,
de 1965, . na Câmara), que autoriza o
Poder Executi,.. a abrir, pelo Miniatério
dá AerÓnáutica, o crédito e1pecial até
Cr$ 950.000;000 (novecentol e cin·
qüenta milhõea ~e' cruzeiros) para 01 fina
que e1pecifica:' :. ·
Relator: Sr. Bezerra Neta

1. Em data de 25 de março o Senhor Pre·
sl4ente da República, na forma do art. 4.0 ,
caput, do At.o .Institucional, enviou mensagem

-409ao Congresso Nacional, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro do
Aeronáutica, submetendo à apreciação do .I egislatlvo o presente projeto, pelo qual é a
Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 950.000.000 (novecentas e cinqüenta milhões de cruzeiros), para adquirir as créditos
privilegiados par salários, vencidos até 15 de
fevereiro de 1965, dos empregados da Panair
do Brasil S.A., regularmente habilitadas no
processo falimentar dessa firma, mediante a
respectiva cessão . de créditos a favor da
União Federal. A proposição prevê o registro
da crédito no Tribunal de Contas e distribuldo
ao Tesouro Nacional.
2. Nada há que objetar à. aceitação do projeto, que foi bem formalizado na Câmara. ~
aflitiva a situação de mais de um milhar de
famílias de servidores da Panoir, companhia
que foi levada .à falência por intervenção do
goyêrno, medida esta alvo de controvérsia pública e notória.
A Comissão de Finanças é de parecer favorável à aprovação dêste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 12 de maio de 1965.
- Argemiro de Figueiredo, Presidente - Bezerra Neto, Relator. - Eurico Rezende, vencido - Edmundo .Levi - Antonio Jucá
Menezes Pimintel Lobão da Silveira
· Eugênio .Barros - lrine~ Bornhau11n.

de nível universitário, o disposto no art. 1.o
da Lei n.O 2.688, de 20 de dezembro de 1955.
Parágrafo único - Fica vedada a contagem simultânea, como tempo de serviço para
os efeitos do artigo, dos anos em que, durante
a curso universitário, o estudante já era funcionário público:
Art, 2.0 Entrará esta Lei em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
"

Justificação
Determina o ort. 1.0 da Lei n.O 2.688, de 20
de dezembro de 1955, que os oficiais do Serviço ou Corpo de Saúde - médicos, dentistas
e farmacêuticos - do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica contarão, para efeito de inatividade e como de efetivo serviço, o tempo
normal dos respectivos cursos acadêmicos, à
razão de um ano para cada 5 anos de serviço
clivo.
A extensão da medida aos funcionários públicos civis da União encontra o seu melhor
fundamento no princf pio de isonomia, que é
dos postulados constitucionais que definem e
caracterizam . o regime democrático consubstanciado na .Constituição de 1946.
Sala das Sessões, 12 de maio de 1965.Ant&nlo Jucá.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil ~ de Finanças.

O SR. PRESIDENTE <Moura Andrade):
Está
(Pausa.)

finda

a

leitura

do

Expediente.

·'

Sôbre a mesa projeto de lei que vai ser lido.
~ lido o seguinte: ·

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 31, DE 1965
Torna extensivo aos funcionários pú·
blicos civis da União, ocupantes de car·
gos para cujo exercício seja exigido diploma especifico de ftivel universitário,
o dispoe~o na Lei n. 0 2.688, de 20 de
dezembro de 1955.
0

Art. 1. Aplica-se aos funcionários públicos civis da União, ocupantes de cargos para
cujo exercício seja exigido diplomo especifico

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O projeto lido vai às Comissões de Constituiçã9 e Justiça, de Serviço Público Civil e de,.
Finanças.
·

A Presidência deferiu, hoje, os seguintes requerimentos, apresentados ontem:
-

N. 0 206, do Sr. Senador Bezerra Neto,
·ao Ministério do Fazenda;

-

N. 0 210, do Sr. Senador Aarão Steinbruch, ao
(Pausa.l

l-Já

Ministério

do

Trabalho.

oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Aarão Stelnbruch, par permuta com o nobre Senador Arthur Virgillo.

410O SR. AARÃO STEINBRUCH:
(Li o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ontem ocupamos esta' tribuna
para analisar os aspectos jurfdlcbs face aos' estatutos da ONU e da OEA, em razão da interven;ão dos Estados Unidos na República Dominicana.
Hoje, voltamos para tecer .conslde'ra;ões sõbre o momento politico internacional e nacional, face à psicose do mêdo que indiscutivelmente domina tôdas as Na;ões e, conseqüentemente, todos 'os indivfduos do Universo.
Segundo Worrlnger, em "Abstração e Simpatia", citado por Ortega Y Gasset, a posição
do homem primitivo diante do mundo é a . do
mêdo; a do homem clássico ocidental é a da
confiança; a do homem oriental é a da Últrarealidade, como se o mundo aparente 'fôsse,
apenas, um ·ente Incognoscível transmudado
pelo' véu de Maia. O· homem, que talvez ·fõsse
feliz quando vivia o mundo tátil do quadrúpede, não 'soube usar os olhos· para tornar-se um
vidente do universo e continua a .agarrar-se às
paredes' na sua trajetória acovardada, como o
neurastênico que tem horror à amplitude da
pra;a e se ·esp'reme de encontro aos muros;
enquanto não se encorajo ,parei atravessar as
ruas.
A agorafobia, , o mêda ao espaço amplo
de horizontes desmesurados, escondida a alma humana na mesquinhez dos espa;os contidos em quatro paredes, é, hoje, o sintoma
da paranóia universal.
Mas há dois tipas de mêdo: · a covardia
que paralisa o homem, transformando-o em
vftima imbele, em cordei~o pascal ou erri abjeta figura que parece desejar, o própria des- ·.
truição; ou aquêle mêdo agressivo que vê,
em tudo, o inimigo da sobrevivência e se
atira à destrui;ão dos seus moinhos de veri~
to, de cabeço baixa como um quadrúpede bovino, numa fúria tátll, baixada a viseira da
preconceito sôbré os olhos da .Inteligência e
' da verdadeira compreensão humana.
Aquilo que se convencionou, hoje, chamar
o "mêdo do século", - na luta entre nações pobres e ricas - é, apenas, um capitulo da história universal do mêdo, E quando homens aparecem, principalmente estadistas, que, por acaso - sejam inspirados pela

confiança que caracterizou, outrora, o homem clássico, ou pelo nlrvanlsmo que angelizou o homem oriental - quando ·surgem,
no mundo moderno, homens assim, então o
humanidade se estarrece. . Foi o que aconteceu quando Kennedy e Kruchev, diante do
paiol de pólvora que o mêdo armara nas Antilhas, resolveram conversar de homem· a ho•
mem e o perigo de uma guerra universal se
desvaneceu por alguns dias.
O que há de incompreensrvel agora, quando· o homem desvenda os sem-fins · do espaço
sideral e até procura o diálogo com outras
galáxias, é que ainda continua a dominar
os · seus passos · tátels o mêdo polimorfo e
multlfouce: de tudo e de todos, da' morte e
da• vida, · de· Deus, e da sua negação, de ·, pen~
sar · e de 'sentir, de amar e· de ·sofrer, de lutar pela liberdade e · de acomodar-se · à• sujeição .. Permanece o conflito entre· Hobbes e
Rousseau, 'entre o "homem~lõbo-do-homem" e
o "contrato social". Sequer a · humanidade
avon;ou poucos séculos entre o "l.evlatã" e
o ideal de Hans Kelsen, de um· Estado de
Direito· universal, •
E quando· parece que uma nação perdeu o
mêdo, por gestos' agressivos do lobo' contra o
cordeiro, entSo apenas" ocorreu um fato:· sua
paranóia atingiu o, ponto, do ·ação :irracional,
da explosão de fC.rici arrasadora ; ~· o · animal ocuado/que volta sôbre os· próprios pai;;
sos, .na. fuga. desesperada e: enfrenta , as sombras, ou sua próprio sombra, até os vascos
da ·agonio;
Tôdas essas Imagens, aparentemente· Jnu~l
tadas; acodem ·ao nosso' exárdlo, · Srs. Sena'dores, diante de um fato que aqui, neste Pois,
é visto com Indiferença ou com o aPelo covarde dos 'que· se habituaram· à lniqüldade.
A invasão de São Domingos, a desgraçada
pátria que, durante decênios, foi pasto do
desregrado patrlarécillsmo de Trujlllo~ parece
não encontrar, entre nós, 'os filhos .de uma
nação jovem que' deu tan'tos mártires à liberdade,, ,de, Frei Caneca. ci , TiroderÍtes, das
lutas pela Independência à ,, recente epopéla
da FEB nos gelados Apenlnos,
De que têm mêdo as governantes americanos? De perder a supremacia mundia I. Kennedy, porque era um dêsses raros estadistas
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-411sem mêdo, depois de ter dado ao mundo inesquecfvel lição de coragem - aquela reconhecida bravura do desprendimento, que analisa eis falsos perigos para reduzi-las às suas
reais proporções - foi assassinado ·pelo ódio
e pelo mêdo; êsses Irmãos siameses que ainda
se aninham na alma ·dos homens. Que sucedeu, depois? A restauração·· de uma agressividade internacional.
Tudo se Inicia quando ·O Rússia começou
a ter mêdo de morrer de fome, embora sua
gente :seja muito mais. bein alimentada que
os chineses e os ·Indianos, embora o padrão
de vida geral daquele pois seja melhor que
o de dois têrços da humanidade que padecem
fome. Não fome e sêde de justiça, mas fome
literal, que mata, como moscas, milhões de
crianças por ano de toxicose infantil. Não
foi no, ~arlbe, no diálogo de dois homens que
se recusaram a incendiar Cuba e destruir a
civilizaÇão~ que a Rússia se ar.ovardou. Ela
fletlu os .joelhos depois, quando teve, para
matar. a fome de pão dos mujlques que ainda
lhe restam. e do proletariado que tenta governá-la, que apelar para os .excedentes de trigo
norte-americano .
Hoje,. na Rússia, ninguém se. engane,. os
governantes desejam anos de paz em suas
fronteiras. O egofsmo paranóico, dos sucessores de Kruchev foi uma viseira que se colocou s6bre os olhos de ver da :União Soviética e
ntlrou-a, rastejante, ao mundo tótil, arrastando-se junto às paredes, para não contemplar a ágora Imensa . do mundo. A Rússia
vive, no seu atu~l govêrno, o drama de enrlqÚecer-se e 'como poderia, com tais desejos,
preocupar-se' com um . pobre povo que se vê
despojado da autcidetermlnação, privado da
prerrogativa de decidir s6bre os seus próprios
destinos?
Então é óbvio que a China, onde o fatalismo oriental caiu no pólo oposto da extrema
agressividade, veja o drama de São . Domingos, não com as melhores intenções de ajuda
real, mas como prova de que o capitalismo
procura a desgraça dos povos.
Mas preclsarfamos, nós, de cair no dilema
entre a neutralidade real da Rússia e o beli.-.
cismo Impotente do China? Não, porque são'·
posições só aparentemente ontagônlcos, en-

ralzodas no próprio mêdo: uma, de perder
sua batalha interna da produção; outra, de
não afirmar-se poderosa, substituindo as muralhas milenares pelas figuras de retórica e
as ameaças tonitruantes e irrealizávels.
O que há, Senhores, é que nem o China, nem
a Rússia,. Inimigos dos Estados Unidos, não
têm fôrça nem autoridade para conter o belicismo "yarikee", que não é de um povo
livre, mas de um Gavêrno acovardado diante
da plutocracia que o cerca e, do imperialismo econômico que o circunda ...
56 os povos sem. armas, como nós, despindo-se do mêdo, poderiam,. nesta conjuntura,
influir' poro que, .em São Domingos, fôssem
respeitados os .principias universais da não~
Intervenção e da autodeterminação. Principalmente os povos da Améri.co . Mos, o que
ocorre? O BrasiÍ, que é .o irmão. maior da comunidade latino-americana, mete na cabeça
um chapéu de vaqueiro das estepes do Texas
e vai procurar Inspiração nas tradições jurídicas de Da lias, O resultado é que encontra, apenas, uma luneta-alça poro o fuzil que
se dispara contra o coração de São Domingos.
Não adianta, aqui, procurar as éavilosas lições dos tratadistas da · diplomacia , Se elas
forém · confrontadas com as nossas · tradições
de povo livre, com a nossa vivência liberal,
com as lições de Rui, em Haia, com as mais
recentes de Santhiago Dantes, em · Punta dei
Este, o atual descaminho em que se adentram
OS· nOSSOS diplomataS Será uma Selva escura,
Inçado de armadilhas, em que terminaremos
estrangulando a nossa respeitabilidade, violentando o nosso dec6ro, afirmando-nos como desgraçados "yes-man", humildes mascates do lmpe,rlalismo - sem lei e sem fronteiras - que traduz, no mêdo que move os poderosos, a mais desgraçada das fraquezas.
Não discutamos fórmulas; não · mascaremos sublntenções; não procuremos emprestar
jurldlcldade ao crime, apenas porque isso é
passivei; sejamos autênticos e sejamos válidos, reconhecendo que, no final de contas,
jogamos as nossos melhores tradições diplomáticas pelo prato de lentilha dos empréstimos, que retornarão, sempre, à cornucópia de
.origem, porque não se Incorporam ao labor
proffcuo dos patriotas na sementeira do de-
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-412senvolvimento, mas vão paro as mãos esper·
tos dos que colecionom dólares com o fetichis·
mo torpe de Shyloc, ou de Hao·pagão,

~ preciso convencermo-nos de· que a hóstia
do liberdade vale mais que o pão do mendicância. É preciso que nos convençamos, sobretudo,
de que uma jovem nação não cÓnqui~ta padrões
altos de dignidade moral e suficiência econômica quando se reja de quatro pelo mêdo,
mas somente quando, na posição vertical, se
liberta do primitivismo tótil para fitar, de
frente, o imensidão do mundo, sem mêdo de
crestar os pupilas diante do sol da liberdade,
Eu lhes apresentei, Senhores, em rápid~s pinceladas - como convém a um discurso, que
não é nem um tratado, nem um ensaio, mas
um monólogo franco que, por vêzes, convida
ao diálogo - eu lhes mostrei como estamos
sob o domínio do mêdo, no plano internacional.
Mas o mêda, sendo ubíquo, também se
manifesta no âmbito da politica interna e é,
hoje, no Brasil, como um postilhão louco que
arrasta a carrêta fúnebre do ódio para o Armogedon da liberdade.
Os homens que cercam o Govêrno têm mêdo de que, pelo ·~ato secreto e livre, retornem
ao poder os que estariàm chafurdando o Pais
no lodo da corrupção e arrastando a nau do
Estado, como nova barca de Corante, para a
inferna do comunismo.
Ora, êles disseram, oito e bom som, que a
revolução se fêz, antes, no coração da povo
e depois, incruenta, garantida pela Fôrças
Armadas, Então· o mesmo povo que a desejara tão ardentemente não vai, agora, repudiá-la,· votando nos nomes daqueles que são
inimigos da Revolução.
Restariam duas hipóteses a examinar, na
caso de ter sido realmente popular o movimento de março, de 1965: ou os que se apossaram dêle o traíram e temem o julgamento
:das urnas; ou cometeram excessos, punindo
inocentes e não querem permitir que as urnas,
transformadas em juri eleitoral, possam atestar a isenção de culpa, E oqui não se fala
naqueles que tiveram os seus direitos cassados, que, não podendo disputar o pleito, não
estariam indiciados na próxima reformo eiei-

torai, mos a própria Constituição vigente oo
indicia.
Que revolução seria essa, eminentemente
popular, a precisar de outro Ato Institucional,
lavrado em legislação ordinário? Que inquisição pretenderia restaurar, se não tivesse traido a confiança do povo?
Senhores, o mêdo é irracional. É êle quem
inspiro êsses temores e êsses dramas de consciência. Não é raro que os vitoriosos temam
os vencidos, pois todos os tiranos vêem pender, sôbre sua cabeça, de um fio de cabelo,
a espada de Dâmocles. Não há Napoleão
que não tema Santa Helena, nem há guarda
pretoriano livre de temer o punhal de Brutus,
justiçando, em César, o traição ô República.
Os próprios revolucionários acusam de timorato ·êste Govêrno, Que se faz, · no pia rio
económico-financeiro? Pagar dívidas· externas,
negar recursos ao desenvolvimento, congelar
salários e vencimentos, quando não se podem
congelar os preços. Estamos voltando ao tem·
po de Campos Soles: pagou, lá fora, tudo o
que o Brasil devia e nunca, até então, o povo
foi tão pobre. Não era· o pobreza ancestral
da proletariado, mas a pobreza da classe mé·
dia .e a exaustão das fôrças produtoras. Foi
uma boa dono de casa, um bom ecônomo,
no sentido de remendar os panos, para que
durassem mo is um ano. Felizmente só dispunha de um quadriénio, e veio Rodrigues Alves restabelecer o País em sua capacidade de
investimento.

O Sr. Aloy1io de Carvalho:
Por causa das medidas odotados por Campos Soles, Rodrigues Alves pôde . fazer tudo
o que fêz, justamente porque Campos Soles ti·
nha preparado a situação financeira para êle.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Mas levou o Pois à exaustão. E se ficasse
mais um ou dois anos o Govêrno de Campos
Soles, nem Rodrigues Alyes poderia salvar a
Nação ..
"

O

sr:". Aloy•io de Carvalho:

Mds êle não poderia executar o programa
de Govêrno que executou se não tivesse havido, paro pôr ordem nas finanças brasileiras, o Govêrno Campos Soles,
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O SR. AARÃO STEII'IBRUCH:
Mas quem pôs realmente ordem nas finanças foi Rodrigues Alves, que restaurou c confiança do . povo ·e equilibrou c economia do
Pais.
O Sr.· Aloyaio de Cana lho:
Quem restabeleceu a ordem nas finança·s
foi Campos Seles.
·

O SR. AARÃO STEII'IBRUCH:
'(Lendo;)
Mas houve duas guerras internacionais, depois disso; houve a rebelião universal dos subdesimvolvidos. Aconteceu, sobretudo, um fato: o reconhecimento de que as nações ricas
não vivem sem a capacidade de consuma das
nações pobres, nem podem produzir sem as
matérias-primas dos subdesenvolvidas. A boa
moral nos diz que a riqueza das nações industrializadas ainda não pagou, aos seus consumidores e. fornecedores de matérias-primas,
os juros de uma exploração secular. Então,
paguem-nos na moratória dos empréstimos.
Entretanto, o govêrno brasileiro se exagera
na pontualidade do pagamento dos atrasados
comerciais e não obtém a suficiente aplicação, aqui, dos dólares que nos mandam, se
nos mandam, porventura, ou se êles circulam
apenas, Internamente, nas mãos do mesmo
grupo, da· mesma família· de "trustmen" que
tem residência em 'todos ·os poises da comunidade ocidental .
· O Govêrno também não sabe o que ·mais
nos convém: se o liberalismo económico, que
salvou a Alemanha de Erhardt, se o socialismo completo, que restaurou a Rússia das
Czares. Fica no · melo têrmo, sem coragem
para as grandes decisões, com mêdo de desencorajar os Investimentos do capital estrangeiro, com mêdo de expulsar o capital colonizador, que nos suga a economia . O protecionismo alfandegário, aqui,. visa menos a
encorajar os reinvestimentos nacionais do que
a proteger grupos económicos Internos, que
têm advogados na dlreçãa da política econômlco-flnancelra do Pafs. É muito pequena
a aparente coragem de enfrentar os humildes,
seja o proletariado contido, seja o funcionalismo acovardado. Porque o Govêrno não en; ·
frente os poderosos.

Os parlamentares, por exemplo, só pagarão impôsto de renda sõbre a parte fixa dos
subsídios, quando a variável pode ser muito
maior. E o Govêrno se acumplicla com isso,
não vetando o preceito iníquo. Não adianta
argumentar que vamos pagar 300 mil cruzeiros . por mês de empréstimo campul.sório,
tanto mais quanto o futura repetição do pagamento é garantida pela cláusula da correção monetária .

I:

O Sr. Aloyalo de ·carvalho:
Não foi o Govêrno que propôs isso; foram
os parlamentares.

.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Mas o Govêrno se acumpliclou com essa
medida dos parlamentares, porque não vetou
êsse dispositivo iniquo.
O Sr. Aloyaio de Carvalho:
Foram os parlamentares que alteraram o
p'rojeto do Govêrno e estabeleceram essa redução.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Mas êsse Govêrno, que veta tantas proposições do Parlamento, tanto que temos programadas três sessões por semana, até o mês
de julho, para apreciar vetos presidenciais,
por que razão o Sr. Presidente da República
não apôs o seu veto a essa emenda iníqua do
Parlamento Brasileira? Emenda essa que sobrecarregou a classe média, sustentáculo das
instituições, e evitou que os parlamentares pagassem, já a partir dêste ano, o impôsto de
renda na parte variável .dos nossos subsídios,
_que é o substancial que· usufrui mos, com a
aparente alegação de que estariamos pagando
empréstimq compulsório, êste ono, prorrogado. Mas, no ano que vem, ad aetemum estaremos isentos do pagamento do impôsto de
renda sôbre a parte variável .
Digo a V. Ex. 0 , Sr. Senador Aloysio de
Carvalho, que multo me honra com o seu
aparte, que eu esperava ansiosamente - e a
disse a colegas - o veto do Sr. Presidente
da República c êsse dispositivo votado pelo
Congresso Nacional.
O Sr. Aloysio de Carvalho:
Eu também esperava o veto . Também vo·
tel contra êsse dispositivo. Mas não acho que

..
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do Executivo. O veto do Executivo é uma
exceção, e, no coso, se hé · culpado, não é
o Executivo porque não vetou . O culpado é
o Parlamento.

o SR.

MRÃO STEINBRUCH.: .

. Falo·se, Sr. Senador, do ocumpllclomento
do Govêrno porque se pretendia rejeitar, . ln
llmlne, o proposição governamen,t(JI da redu:
ção dos vencimentos superio~es o seiscentos
mil cru~elros.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
AI não teria; havido uma, conivência do
Govêrno.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Um acôrdo de cavalheiros ..•

O Sr. Aloyaio de Carvalho:
Teria havido, de porte do Govêrno, uma
atitude de conveniência público. ll' evidente
que o Govêrno precisava do, dinheiro arrecadada através do lmpôsta de Renda, e o prazo
estava esgotada.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
V. Ex. 0 votou' contra ..•

O Sr. Aloyalo de C~~alho:
Sim, votei contra.

O SR; AARÃO STEINBRUCH:
. . . como n6s. também. Fomos contrários
o êsse artigo que Isento o parte vorióvel dos
subsídios do parlamentar do. pagamento . do
lmpôsto de Renda.. E, neste momento, quer.o
fazer justiça ao. eminente L.lder da Maioria ...

O Sr. Aloyalo 'de Carvalho:
Exato.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
. . . Senador Daniel Krleger, que, embora
não tivesse votado, porque, parece, foi ê Convenção do União Democrótlca Nacional, que
se reall~ova em Niteról, fêz declaração de
voto, encaminhada à Mesa do Congresso Nocional, no sentido da rejeição da emenda espúria, que fere o honorabilidade do Congresso Nacional.

O Sr. Aloyaio de Carvalho:
Não. Não fere a honorabilidade do Congresso Nocional, porque êste é livre poro elo·
boro r os leis. Poro eloboró-los êle a doto os
seus critérios. Tal critério é que é indefensóvel, repravóvel, ,mas . Isso é . outra· . coisa.
Agora, no coso, o que é reprovável no Congresso é que, jó no pressuposto .de · uma providência desta natureza, lncluind~ a porte vorlóvel, se estabeleceram ·os subsidias fâzendo
porte vorlóvel maior que o porte fixo •. Não
conheço, realmente, , um sistema de , remuneração de serviço ou trabalho em ·,que· o porte
varlóvel seja multo maior que o parte fixo,
como se dó em relação aos subsfdlos, parlamentares. Vê V .. Ex. 0 qual .o cousa do êrro
do Congresso e, no caso, êrro. consciente, pois
fizemos excluir exatamente o porte varlóvel
da Incidência do impOsto de renda .

a

O Sr. JeHenon de Aguiar:
·, Permite o· orador um aparte? (Aaaentlmen·
to.!' Não .estive presente n.a sessão em que
se votou o projeto do' empréstimo ,' compulsório com o exclusão q'ue se argui reprovóvel
ou escondo.loso. Não teria adotado · o pro.cedlmento, e devo acentuar que sempre fiz minha declaração de lmpôsto de renda com a
inclusão do parte vorlóvel, fazendo pagar o
imp6sto exigido sôbre tudc;», O!jUiiO que recebo.
no Senado. Acredito que muitos, se não quase todos os Se'n~dores procedem desta maneira .. Estou com o Senador Alaysio de Cerva·
lha; realmente, a Co~gresso .não deveria adota r , tais procedimentos; deveria ter cautela
absoluta e não se deixar envolver por falsos
liberalidades. ~sses erros maculam a Institui·
çãa e prejudicam o nosso conceito· perante a
opinião pública .

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Estou multo agradecido ao aparte de Vossa
Excelência, que confirma· o meu pensamento,
neste assunto. Realmente, maculo. Continuo
a Insistir, aguardava ansioso o veto Presidencial, jó que S o Exo0 veta, quase que dlària·
mente, proposições do Gongresso o Esperava
êsse ,veto, uma vez que os pessoas com quem
temos conversado, fazem criticas as mais
contundentes ao Parlamento Brasileiro que,
neste particular, legislou em causo própria,
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-415ao mesmo tempo em que onerava uma gran·
de classe de, funcionários públicos e de em·
pregados em emprêsas privadas.
O Sr. Heribaldo VIeira:
Permite V. Ex.0 um aparte? (AIIentimen·
to .do orador.) . Nobre Senador, eu talvez
atraia para ··O. meu nome muita. censuro com
o aparte que vau dar. Mos, sou homem mui·
tC?. franco no minha vida .e nos meus ates.
Não :temo cdtlca; parque .dou contas apenas
à minha consciência. Declara a V •. Ex.0 . que
o projeto, remetido para o Congresso pelo Sr.
Presidente da República, concedia 'aos Parla~
mentores o poder de deduzir. mais. trinta por
cento nas suas declarações de renda, além
dos., trinta cc.por cento conferidos a todos, em
geral. Foi apresentada emenda retirando essa·
porcentagem que .a Presidente da Repúbl ice
propunha no ,seu. projeto, ,e incluída . na dedução a porte variável, sob . justificação de
que a ·parte ·variável era atrlbuida aos Congressistas o titulo, de representação, a título
de ..trabalhos extraordinários para acorrer às
suas· .despesas de. viagem, de deslocamento de
suas cidades, em virtude de terem mais de
uma residência ... Era justo, portantl), que essa
parte. variável .ficasse também deduzida· das
rendas do., parlamentar., Apresentada , c emen·
da, não votei,. parque .era. o Presidente da Comissão Mista. No Plenário, ela não foi submetida a votos, porque submetido fôrc o subs·
titutivo ··aprovado pela Comissão, Integralmente. De, forma .que só poderia ser rejeitado a
dispositivo, caso se tivesse pedida destaque
poro rejeição do mesmo, · Iniciativa ·.que, ne·
nhum Deputado ou Senador cdotau. Aprovado a substitutivo int~g·~alinerite,
responsabilidade pela permanência do' dispositivo 'no
substitutivo, é geral. ·

'a

'

'

'

.

''

rlável dos subsidias, porque, segundo se dizia
nos comentários em tôrno da emenda, isto se
faz em outros países, não é só no Brasil. Há
oté outros privilégios maiores do que têm os
Congressistas do Brasil, nos Estados Unidos,
por exemplo. De formo que não se justifica
êsse cavalo de batalha. que se quer . fazer.
Acho que a encenação que se .está fazendo
é que concorre poro desmoralizar o Congres.so, fornecendo meios àqueles que querem ver
o ruína, do Parlamento Nacional. Devíamos
lavar nosso roupa entre násr nos Comissões,
e não de público, dando. meios para que : in~
terpretem de ,;,anelro desmoralizadora a atitude dos representantes · do povo no Congres·
so Nacional. A meu ver, 'não há desprimor,
nem lncorreção da parte dos parlamentares
no terem direito de deduzir a parte variável
no seu impõsto sóbre a .renda.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
'Lamento, Sr. Senador, discordar da orgumlmtcição expandida. · V. Ex. 0 parece con·
fundir a· pgrte variável' do subsidio, 'que nós
recebemos · em razão do comparecimento às
sessões ordinárias do Congresso Nocional, com
o a)udo de custo.
O Sr. Heriboldo VIeira:
Não confundo.
'

'

'

'

':

'

.

O SR. AARÃO, STEINBRUCH:
Esta, sim, é destinado o pagar ao parlo- ·
mentor despesas que êle .terá com transporte
entre o Estado que represento e Brosfllo.
·V. Ex. 0 ta'mbém. laboro noutro equivoco.
Como acentuou muito 'bem o nobre Senador
AloysiÓ de' Carvalho, o porte variável do subsídiÓ, eni outros poises, nunca é superior à
parte fixa, como ocorre no Parlamento Brasileiro.

'

O Sr. Pedra Ludovico:

O Sr. Heribaldo Vieira:

Eu não me achava presente nesse dia.

~sse

O Sr. Aloysio de CarvoÍho:

O SR. AARÃO STEINBRUCH:

Eu votei contra a emenda.
O Sr. Heriboldo Vieira:
Quero declarar que não acho imoral, ·..riem
que deprimo o nenhum de nós o fato de não·
pagarmos lmpõsta de rendo sõbre a parte vo-

é outro ponto.

Também devo dizer o V. Ex. 0 que o próprio Senado Federai, na sessão anterior à do
votação da matéria, se tinha manifestado,
pelo maioria dos presentes, contrário ao subs
titutlvo, que não foi rejeitado sàmente por
falto de quorum no oportunidade. Na ma-

'.
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ve mudança de opinião ...;.... o que respeito
muito. Mas não aceita, Sr. Senador, que não
se possa aqui, da tribuna do povo, como o
é o Senado Federal e igualmente a Câmara
dos Deputados, discordar de décisão tomada
pelo Congresso, sob pretexto de que atitude
dessa natureza traria o enfraquecimento do
Poder Legislativo. Quero reafirmar a V. Ex. 0
que a atitude de aprovar medidas a essa se·
melhontes é que contribui para o desprestl·
glo do Congresso Nocional.

O Sr. Herlbaldo VIeira:
V. Ex. a deveria apresentar suas restrições
no momento da votação, e . não depois de a
matéria passada em juigado.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Estamos fazendo uma anólise sôbre a con·
juntura nocional .e a internacional.
Dizemos também a V, Ex. 0 , Senador He·
ri balda Vieira, . que, de outras vêzes em que
o Parlamento aprovou medidas dessa nature·
za, se fêz ouvir a minha voz de protesto, .e
sempre se fará assim; ao contrário do que
sustenta V. Ex. 0 , desta ·forma é que se canse·
gulrá o fortalecimento do Poder Legislativo.

O Sr. Heribaldo VIeira:
V. Ex, a deveria argumentar dessa maneira
no ocasião da 'votação da 'proposição, e; não,
depois de ela aprovada e sancionada.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Então V. Ex. 0 não estêve presente, quando. pedi um aparte ao nobre Deputado Men·
des de Morais, relator da ·matéria, que, es·
tranhamente, · incluiu dispositivo Isentando
uma parte da renda dos vencimentos dos aposentados, quando S. Ex, 0 é aposentado da
República, na qualidade de marecha l·do-exér·
cito.

O Sr. Aurélio Vlanna:
(Com

a11entlmento

da· orador.)

Nobre
Senador Aarão Stelnbruch, em parte aceito os
argumentos que V, Ex. 0 expende e, em parte, concordo com as palavras do eminente
Senador pelo Estado de Sergipe.
O que temos observado, no Congresso, há
muitos anos, é que, no momento da dlscusséo

dos matérias de interêsse do Congresso Na·
cional, especificamente, muitas das vozes que
posteriormente protestam contra aquelas ati·
rudes tomados pelo Congresso, naqueles mo·
mentes da discussão e da votação, emude·
cem, silenciam, omitem-se completa e total·
mente. Muitos vêzes, êsses parlamentares
nem se encontram presentes para votar con·
tra. E quando'· o fato é consumado, surgem
como campeões da verdade; defensores da
Estou
dignidade do Parlamento Nocional_.
acostumado com isto, há muitos anos. · Fala
de cátedra, porque combati, na Comissão, o
projeto. Meu voto foi vencido; ló estó. Com·
bati o projeto da tribuna; no momento do de·
bate, debati. Pedi, com o nobre , Senador Ar·
thur Virgílio, verificação da votação, Fomos
vitoriosos da primeira vez, perdemos, quan·
do da reprodução, da segundo· votação. Mas,
na· verdade; se o povo perguntasse a muitos
se teriam autoridade para jogar a primeira
pedra, muitos se encolheriam,' porque, ·no momento da batalha, na batalha· não se encontravam, no campo de -batalha não se encon·
travam; no momento da luta, não lutaram,
porque ali néio se encontravam. Estou Isentando, é claro, os que, por motivos de ordem
superior, não se encontram presentes quando
se debatem certas matérias, · Estou falando
dos que são supinamente agressivos depois de
fato consumada. Mas na hora, nada se ouve,
nada se presencia . Naturalmente, estou dan·
do ·êste aparte porque V. Ex. a, certamente, estó falando de consciência tranqülla, podendo
provar e comprovar que sempre combateu
nos momentos de batalha .

O Sr. Aloy1io de Carvalho:
Sr. Senador, estive presente às duas vota·
ções: a da noite e da manhã seguinte. Nas
duas ocasiões, dei meu voto contrário. Agora, néio hó razão para se acusar a omissão,
porque, se falassem 'todos os que devem. vo·
tar numa sessão do~'Congresso, ela não oca·
baria nunca . São· os li deres que conduzem a
votação no Plenório·:

O Sr. Pedro Ludovico:
Quero dizer a,V. Ex, 0 que censurei êste fa·
to, ontem à noite, nesta Casa. Não o combati, parque, nd.:dla em que foi votada o ma·

-417téria não estava presente. Sou contra porque
acho o fato absurdo. No . Parlamento, deve·
mos evitar atos que nos desmoralizem pe·
rante. o povo brasileiro, principalmente. Não
só me referi a Isso,. como . às viagens dos Se·
nadares que, em grande número, seguem pa·
ra '.o estrangeiro, alguns três ou mais vêzes
por ano. Se estlvésse111as .numa situação fi·
nancelra. boa, não seria de se admirar .. Mas
desde .que o Pais atravessa .a fase que todos
nós . conhecemos,. tal procedimento . não . con·
vem a nós, ,parlamentares ..

O Sr. JeHenon de Aguiar:
. Permite

O

SR.~

o n~bre

orador. um aparte?

I

•...

dêste Pais e não quero, cibsolutamente, censurar ninguém ao afirmar, ao sabor do
0
discurso. de V. Ex. , · - que não estaria de
acôrdo com a propo~ição aprovada nem admitiria o projeto parcial, de Incidência particulariza"da, contra .o princípio de '. lsonamla
constitucional. No caso de o. País necessitar
acho que deveria· haver o ~ocrifíclo generalizado de todo, o povo. Através' da redução
de. vencimentos , de , todos os Deputados, · Senadores e funcionórios, poderemos contribu!r
para o desenvolvimento do · Brasil e para a
salvaguarda das nossas Instituições. Portan·
to, paro que não paire, .nos Anais,. dúvida sôbre minha atitude, dou êste aparte, esclarecendo que tenho honra de pertencer, :ao Congresso Nacional, porque, na .anóllse de suas
atitudes, êle se tem engrandecido. Não . impor:ta, portanto, .que tramas políticas e ."complots" bem elaborados estejam prejudicando
nosso conceito. Afinal, as Instituições damoeróticas e o Congresso Nacional sobreviverão
a tais atitudes censuróvels que demonstram
haver uma trema contra o Congresso· e a Deniocracla.

lit

r

[

I
r
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AARÃO STEINBRUCH: .

Com 'multo prazer.

O Sr. Jefferson de Aguiar:
Hó pouco, num aparte ao discurso de V.

Ex. 0 , declarei que incluíra na rninha declaração do lmpôsto de renda a parte varlóvel.
Esclareci, ainda, que se não estive presente
na votação do projeto é porque me encontrava no Rio de Janeiro, em trotamento de
saúde, como poderó confirmar o Ilustre filho
do Senador Herlbalda Vieira. Devo assinalar,
em face do aparte do Senador Aurélio Vianno,
que minhas atitudes'· no Senado · são multo
cloros. 'Até mesmo nas votações secretas afirmo o meu procedimento. Minha lndependên·
cio é conhecida de· todos. Na Comissão de
Constituição e Justiça; tenho trabalhado, afa'
nosamente, assim coino em tôdas as Comls·
sões permanentes do Senado ou Mistas; Te~
nho apresentado emendas a proposições e to•
modo atitudes as mais definidas
positivas,
nas horas criticas do Brasil, contra governos
aparentemente fortes ou contra Senadores
exultantemente prestigiosos.
No entonto,
acho que o Congresso Nacional deve ser julgado, não por êsse .fato isolado, mos pelo cotejo entre atitudes negativas e positivos. Fi·
caró, · então, evidente que . os atas de grandeza superam, de multo, os daqueles que demonstram um claudicar Isolado, uma otltu·
de, talvez, de constrangimento ou de ~mis
são. Tenho respeito por todos os colegas.·
Manifesto, sempre, admiração por todos
aquêles que lutam pelo engrondecirnonto

e

I

i

o SR. AARÃO STEINBRUCH:.
(Retomando a leitura.)
Os membros do Congresso têm mêdo, 'também: ·o terrível mêdo · de proletarizarem-se
com a sobrecarga tributório. Mas nõo vêem
que o povo é bem mais pobre e se esquecem
até do brocardo popular segundo o qual "o
bom exemplo deve vir do alto."
Então o complexo de culpa, que une o
ExecutivÕ e o Legislativo, resulta em providências politicas destinadas a evitar uma sadia troca de posições, em que os incapazes
de agora sejam substituldos, no banho· lustral das urnas, não por anti·revoluclonários,
mas por homens sem mêdo que estimem o
Pais, que coloquem os interêsses da Nação
acima da Irredutibilidade dos subsídios.

O Sr. Heribaldo Vielra:
Permite V. Ex. 0 um oparte?

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Pois nõo.

'.

J

·.'

!
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Sr. Heribaldo Vieira:
Eu, graças a Deus, sou homem sem mêdo,
nobre Senador, porque, pauto a minha vida
com muito cuidado.
O Sr. Jeffenon de Aguiar:
Os medrosos não sentam aqui .
Sr. Herlbaldo Vieira:

:I

'i

'i
I

Desde que assumi o meu mandato de Senador, mudei-me para o Rio de Janeiro e, em
seguida, para Brasília, com a mudança da
capital. Aqui vivo, aqui moro com minha
famflia e estou, definitivamente, fixado. Não
falto às sessões do Congresso, Vou ao meu
Estado de três em três meses e passo 16 três
ou quatro dias, Diflcllmente vou ao Rio de
Janeiro; esporàdicamente, de três em três
meses, para passar, somente, um ou dais dias,
tratando de negócios relevantes. Venha às
sessões do Senado, compareço às comissões
de que faço parte, dou os meus pareceres por
mim mesmo, sem ciuxí lio de assessàres, e procuro desempenhar a meu mandato com esfôrço, com dignidade, votando coma a consciência manda. Vivo, pobremente, dos meus
subsidias, exclusivamente, 'e penso que com
isso cumpro o meu ·dever. Ajo, portante, sem
mêdo, no desempenho do mandato que o povo me deu, merecendo, assim, dêste povo, a
sua conflimça ,
O Sr. Filinto MUller:
· V. Ex. 0 exerce exemplarmente seu mandato de Senador, nesta Casa.
O Sr. Aloy1lo de Carvalho:
Ninguém acusou o Senador Herlbaldo Vieira.
O SR. MRÃO STEINBRUCH:
Como não estou acusando a Senador algum.
Sr. Herlbaldo Vlelro:
Deixei de deduzir do lmpôsto de Renda c
parte variável, o que não pleiteei nem por
que lutei, simplesmente para cumprir a lei.
Cumpro-a sempre e, portanto, aceito, de bom
grado, tudo que o lei me dó.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
(Continua lendo.)
Enquanto isso, as autoridades econômlcoflncnceiras temem produzir, Importar e exportar. Fala-se em cinco trilhões de cruzeiros para o estimulo à produção, mas o: que
se vê são Indústrias procurando a paralisação,. com mêdo da falência, comerciantes receosos de comprar-lhes, a desemprêgo acumulando em São Paulo mais de cinqüenta mil
"chomeurs". e,· se diminuiu, em 64, no Ria de
Janeiro, a proporção dos titules protestados
e das concordatas, ela aumentou em dez por
cento na capital paulista, parque industrial
bem mais poderosa. A lavoura, que concentra sessenta por cento da população, entre
os que trabalham e os que .vivem dela, não
se sente encorajada a produzir, porque sabem, escandalosamente, os preços dos adubos e lnseticidas, dos Implementes técnicos e
da terra, enquanto as outrora sólidas monoculturas sofrem a sangria do confisco. cambial. Temos cinqüenta ·milhões de sacas de
café em estoque e o IBC vem lutando, bravamente, contra a exportação, sob o protesto de tôdas as musas, parecendo pretender liquidar um "artigo de sobremesa", sem
dispor de outro que o substitua na aquisição de divisas. Oueremos exportar, sem importar, como se a exportação é que nos trouxesse riquezas, o que decerto é sustentado
pela .Indústria nacional, que teme a concar·
rência. Ora, devemos lutar contra os trum
e sabemos que. c industrialização é caminho
moderno da emancipação econômica. Mas não
a indústria que se ceva na economia popular,
rotineira, incapaz ·de progredir, por incompetência.
Hó um temor, generalizado, no Govêrno, de
que a juventude se agite, procurando discutir e entender os problemas nacionais, parecendo vitoriosa . a tese segundo a qual pensar e discutir politica, economia e finanças,
nos diretórios acadêmicos, é esquerdismo e
·subversão . Querem, . também, por mêdo, engolfar os sindicatos na paz dos pântanos, descendo uma lápide tumular sôbre os legitimas
aspirações dos!. trabalhadores.
É um mêdo, pânico. E o mêdo é o negação do Govêrno, porque desgoverna a pró-
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O Sr. Filinto Müller:
prio alma, oblitero. a Inteligência, paralisa a
iniciativa, combale as fôrças vivos da nação.
Eu fui lfder, mas só Interpretava aquilo
Se o mêdo, no plano internacional, é fator de
que me. parecia certo. Lide r não é um "pauguerras, no plano Interno é o travesseiro dos
mandado" do Govêrno,
tiranos. il: o que estó ocorrendo no Brasil:
O. Sr. Herlllaldo Vieira:
substituiu-se o mêdo à bolchevização pelo
mêdo da liberdade. Ora, o bolchevismo é um
Liderança que V.. Ex. 0 sempre honrou e
acidente da história, na sua procura da· verdignificou, merecendo o respeito da Nação•
.dadelra justiça social, que .jó existe, hoje,
O Sr. Daniel Krieger:
em tantos países. Quem estuda, por exemO nobre Senador Filinto Müller foi um liplo, a vida de Ben Gurlon, um dos grandes
der
. que honrou a. posição digna que sempre
estadistas do nosso tempo, hó de ter observoassumiu,
Atualmente, na liderança :que
do que, evoluindo do socialismo utópico para
ocupa,
é
um
homem que merece o respeito e
a social-democracia, é que pôde construir o
o acatamento da Nação.
Estado de Israel, transformando ·o mêdo multimilenar de um povo pequeno em gigantesO SR. AARÃO STIINBRUCH:
ca demonstração de coragem, · ande até as
Parece que estó havendo um qülproqu6.
mulheres, nos fronteiras vivas da Palestina,
O Sr. Daniel Krieger:
revezam o fuzil e o aradei; para a construção
de. uma g.ronde pótria, integrada numa huNão estó havendo qüiproqu6. Não pense
manidade melhor.
V. Ex. 0 que diz o que entende sem ter uma
O mêdo produz a estagnação. O mêdo de
resposta. V. EK. 0 vai tê-la.
dever ió fora, levou Campos Soles a conter
O SR. AARÃO STEINBRUCH:
e retroagir o progresso do Pais durante quaAguardarei.
tro anos, quando o gandncia fiscal deitou raizes nesta terra. A coragem de J uscellno
O Sr. Daniel Krleger:
Kubltschek - apesar de todos os erros. que
Aguarde que V. Ex. 0 ouvi ró:
haJa. cometido - levou o Pais a uma etapa
O SR. AARÃO STEINBRUCH:
lnesquecivel de desenvolvimento,. Não teve
êle mêdo dos seus Inimigos - somente uma
_(Lendo.)
vez, quando pretendeu cassar o. mandato do
O atual Gavêrno só preciso de um conseSr. Carlos Lacerda, intenção que a Congreslho: liberte-se do mêdo, que. não é digno de
so. repeliu - e propiciou generosa anistia aos
verdadeiro soldado nem de verdadeiros parevoltosos ·de Aragarças e Jacareacango, · triotas.
conquistando, com êsse gesto, paz suficiente
Quem, por acaso, tenha contemplado a
para governar.
grandeza do teatro grego, hó de ter percebi- :·
do 'que,' em suas tragédias, um mêdo avassaO Sr. Aloy1io de Carvalho:
lador domina os personagens. Sem mêdo, a
Quem concedeu a anistia foi o Congresso
tragédia é drama, como na generosa criaNacional. A concessão de anistia é uma atrição de. Shakespeare, em "Romeu e Julieta",
buição privativa da Congresso. Acrescento,
onde o suicldio não é fuga, mas a procura de
ainda, que o projeto de concessão de anistia
junção de duas almas na Eternidade. A trafoi de autoria do Sr. Senador Filinto Müller.
gédia é o drama do mêdo; o drama é a traO Sr. Filinto Müller:
gédia da bravura, em que a grandeza da alma supera, mesmo que a morte coroe os úlNão foi o Sr. Juscelino Kubitschek quem
timos
passos da história, aquêie sentimento
quis cassar o mandato da Sr. Carlos Laçf!rda;
mesquinho,
que só tem grandeza pela sua cafoi a Lfder do Govêrno, na Câmara.
pacidade apocalfptlca de destruição. Sem
O SR. AARÃO STEINBRUCH:
mêdo, marcharam para a morte os primitivos
Mas era a li der.
cristãos cantando aleiuias ... "

I

420O Sr. Daniel Krleger: .
Isso é o povo··de V.
como Pilatos, .

levando as mãos

E~. 0 ,

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
V. Ex. 0 • parece que,· agora, ~stá querendo
demonstrar que O•nome que·
Ex. 0 traz real.mente é uma oncestralldade germêinica, Nunca
quis acreditar que V.. Ex. 0 , .. agora, com êste
aparte, pudesse dizer' q~e ·as ··cristãos, em
Roma; foram· 'vitimas do povo judeu. V. Ex. 0
parece que, trazendo no seú f'lôme a palavra
"Krleger", diz ·bem' dêsse seu ·áparfe, que não
honra V; Ex. 0 , de' maneira alguma ...

v:

O Sr. Daniel Krleger:
~ .'- -
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Não pense que V. E1<. 0 diz o que quer sem
ter uma respostà~ V,' Ex, 0 VOÍ tê-la,
O SR. AARÃO STEINBRUCH:
Aguardarei. ·
't

'·.

,!1

',

O Sr. Daniel Krleger:
Espere.

o SR.

AAUO STEÍNBRUCH:

V. Ex. 0 não estava presente n~ _inicio do
meu discurso,
O Sr. Daniel ·Krietier:

v.

Ouvi a seu' dl~~~rso desde o Inicio.
ex.a
fêz afirmativas Injuriosas, a que vou responder. ,

O SR. AARÃO STEINBRUCH:
!Lendo.) Sem' mêdo,'marchara,;·para a mar~
te as primitivos cristãos . cantando alelulas, nos
anfiteatros' romano~, em qu~ s~rvirlam de posto às feras .ou à. chama das fogueiras; sem
mêda marcharám pa'ra .a morte, cantando hosanc:ls _ao Se_nhor Deus )as Exérci-tos, os ,;,ártlres _do Gueto .de Var~óvla. Sem mêdo, Frei
Caneca foi _arcabuzado. em Recife, porque lu·
tou pela liberdade; sem mêdo marchou Tira·
dentes para o patibulo, escrevendo uma . pá·
glna que· _seria modelar. _na hlstárla de qual·
quer pais do mundo.
Não é passivei, senhores, .que um Govêrno e
uma elite acovardada levem o pais à tragédia
do mêdo, desistindo de viver o drama da li·
berdade, Sempre será preferivel ao homem,
digna de si mesmo e da Imagem do seu Cria-

dar, ensangüentar-se na drama da auto-aflr·
mação da seu destino, nas anfiteatros de César, no Gueto de Varsóvia, .no paredão ou no
patíbulo, do. que viver a tragédia mesquinha
e incruenta da sujeição. Antes o drama da luta
cruenta pelo Liberdade, do que a tragédia lncruenta ·dos -povos subjugados. (Multo bemf
Multo--:bemf)
O Sr. ·Daniel Krleger:
.. Sr. Presidente, peço a palavra, como Uder
do--Govêrno.
O SR. PRESIDENTE !Mouro Andredel:
,.

'

"

'

',_.

-,

Tem a palavra o. nobre Senador.
O Sr•.. Daniel Krleger:
!Sem revlsio do 'orador.) Sr. "Presidente, eu
- ..
.·. . .... ' .
.r .
. ·. . , . ,., . : . ,
não pretendia entrar neste debate e responder ~o discurso do nobre S~nador Aarão Steln:
bruch por condições óbvias, mas S. Ex.à, nCI
análise .• de determinados acontecimentos, .fêz
graves .e lnjurloscÍs :acÚsações. a seus colegas.
.- '

O Sr/ Aorllio Stilnbrueh: ·
· ~enhuina acusaçSo ·Injuriosa de 'mim partiu
a qualq'uer colega.
O SR. DANIEL KRIEGER:
Inicialmente, S·. Ex.0 , falando sêlbre a Invasão· de' São Domingos, condenou-a·.- lt ·:um di·
relto· seu, ninguém pode contest~-lo. Mas não
poderia· atribuir a qualquer colega seu que di·
verglsse, que achasse necessária a ação das
Estados Unidos da AmériCa·. do Norte, ·a po.
sii;ão·de'covardla,' No entanto, S. Ex. 0 fêz esta
afirmativa e consta do seu discursai
Sr. Presidente, defendi, nesta Casa, e achei
legitima : e necessária a intervenção das Fêlr·
ças .Americanas, para que se resguardasse os
direitos das cidadãos e se preservasse ·o regime
democrático .. Sabia eu que .a atitude america~
na. significava uma noite, . mas uma noite, as
noites nossas, têm apenas algumas horas,
quando, na verdade, as noites dos nossos adversários são os noites polares.
Nunca fui, Sr. Presidente, um homem omis·
so, um covarde. Sobe V. Ex. 0 que sempre ocu;
po o tribuna com desassombro, com coragem
e com Intrepidez.

,.l
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..•

munistes declarassem, também, ser comunistas.
IMulto bem 11 ·

Permite V. Ex. a um aparte?

OSR.

SR. DANIEL KRI,EGER: ·.

DANIEL KRIEGER:

·EJ;sa reciproca nunca, acontecerá.

Pois não.

O Sr. Herlboldo Vlelro:

•

•

! .

. O gesto de V. Ex.a foi, aliás, de grande co·
rogem, porque, numa hora .em que o .lmpren·
·sa, em que vários Parlamentares, em que vários jornalistas se opunham à atitude ,dos Es·
todos, Unidos, V. Ex. a teve .o coragem, teve o
desassombro de se manifestar contra t6do essa
opinião, .afirmando
seu ponto .de vista.
.
'

'

.,.O Sr. Filinto Miiller: ,
O nobre orador dó licença para um aparte? (~aentlmento do orador,) Não desejaria
aparteor.V•. Ex. a, parque conheço seu tempera·
menta e ~stllo de falar, e não queria desviar
V. Ex. 0 do rumo traçado em seu discurso, mas
aproveito o aparte do nobre Senador. Heriboldo
Vieira,, para. fazer uma .declaração. Não . ":lê
encontrava em plenário no momento em que
V. Ex. 0 falou .sabre o cciso de São Domingos,
·mos quero declarar de público q~e, em t6das
OS VêzeS qUe COnVersei CQrrl V. Ex.a; havia 'ma•
nlfestado,. antes, .o meu pensamento, .exatamente de ac6rdo com o de .V. Ex.~. Não possa
ser acusado ·de .ser americanista •.. Fui, durante
multas .anos, acusado .de ser antiamericanlsta,
quando era. e sou exclusivamente brasileiro.

Era· adolescente quando ·enfrentei e combati a ditadura,' o Estado. N6vo. Fui, demitido .do
emprêgo público que tinha, pCÍssel'pelá prisão,
mas me conservei fiel' o mim m'esmo. De covardes podem ser tachados· aquêles que, nas
horas decisivas, por temor se· calam, se acamadom, . transigem, conversam, parlamentain.
Nunca um homem que assume a plena . responsabilidade e afirma perante seus concidadãos a posição que a dotou, q~e pode .ser 'errada, mas que está certa de que · corresponde
às .solicitações de sua consciência, ,de seu coração e aos. Imperativos da Pátria. (Multo
bemll
, '
Sr. Presidente e Srs. Senadores,' dada essa
primeira resposta que se impunha, porque a
tolerância, jó o disse Ramón Melgaro, é uma
virtude a que nem a consciência mais bem formada se submete de boa v~ntade, ,a_o choque
da violência sempre se tem o impeto de responder com ó violência: Essa é a regra natural.

A outro parte da· discurso do nobre Senador
Aarão Steinbruch, no que se refere à porte
econômico, . merece naturalmente um . estudo
meditado e' .uma resposta condi,zente.. Foi ·um
discurso escrito, por cerío muito estudado 'e
O SR. DANIEL KRIEGIR:
talvez .multo ·.inspirado, Sr. Presidente .e , Srs.
Porque V. 'Ex. 0 porta o nome de Müller, · Senadores. A êsse eu darei posteriormente a
como eu porto o nome de í<rieger. Mas somos resposta.'. Ago~a, quero também dizer que, no
Rep~~
Integrados· 'na Nação brasileira. Não perten· que tange à atítuéle do Presidente
blic:a
em
nã~
ter:.
vetado
,
a
decisão
do
Concemos. a ~utra ~ação.
·
gresso Nac:ional, o Presidente da .República
.O Sr. Filinto. Milller:
fêz muito bem.
.
Com multa honra porto o nome de Müller.
Eu dêle divergi, a êle não me submeti· e só
Fui, como dizia, acusado de ser antlamerlca- sol de Brasília para atender à convenção' da
nlsta, quando, na verdade, era e sou exclusl·
U.D.N., porque estava convencido de que não
vamente brasileiro. Estou, portanto, à vontahaveria
número. Se estivesse cÓrivenc:ido de
de para concordar com o que V. Ex. 0 declaque haveria número, teria permanecido' em
rou. Apoiei e apóio a oçõo dos Estados UniBrasília para defender meu ponto de visto.
·
dos, porque o considero salvadora paro a AméO Sr. Filinto Müller:
rico do Sul. De outra maneira, estaria coiT~n
do o risco de cair nos gorros dos comunistas.·
Senador Daniel Krleger, o nobre Senador
Sou ferrenhamente ontlcomunlsta e desejaria
Mem de Só, relatando-me o que havia ocorque oquêles manifestantes flngldamente corido em tôrno da votação dêsse projeto, con-

da

..
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votação cantrôrio maior, V. Ex. 0 , tranqUilamente, foi atender ao chamamento da convenção de seu Partido. E foi com. surprêsa que V.
Ex. 0 tomou conhecimento .da votação.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se eu tivesse odmitldo o possibilidade da existência de
número, teria ficado, porque ninguém é mais
solldôrlo com o bom nome do Cõngresso Nacional do que eu. !Multo bem!)

O Sr. Heribaldo Vlelro:
Quero dar mais uni testemunho que evidencia a atitude de V. Ex. a. V. Ex. 0 era contrôrlo
a todo o substitutivo, e fêz declaração de voto
nesse sentido. Se o nobre Senador foi contrórlo
a todo o substitutivo, lmpllcltamente também o
foi com relação ao dispositivo que mandava
deduzir a parte varlôvel dos subsidies dos Se·
nadores.

O Sr. Eurico Rezencle:
Fêz o Senador Aarão Steinbruch alguma
declaração quanto a essa proposição?
O SR. DANIEL KRIEGER:
Deputado estadual - digo-o, Sr. Presiden·
te, porque quero me situar - Deputado esta·
dual no Rio Grande do Sul, quando' o Deputado
Negreiro Falcão apresentou proposição aumentando os subsi dios, houve reação no meu
Estado, e a Assembléia Legislativa diminuiu os
proventos. Apenas três Deputados devolveram
o excesso até o último dia, e eu fui um dos
três. Tenho, em meu poder, a certidão do Te·
souro do Rio Grande do Sul, onde se ·fêz essa
prova.
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Sr. Presidente, não condeno ninguém. Não
faço 'proselltismo nem demagogia à custa do
Congresso Nacional (Muito bemU, que sei cheio
de erros, mas prefiro uma Nação com ·um
Congresso cheio de erros a que uma Nação
sem Congresso !Muito bem! Muito bem!), por·
que os males que o Congresso pode fazer à
Nação são multo menores do que os males
que se verificariam sem a existência do Congresso. !Muito bem! Muito bom!)

Sr. Presidente, cindo, aqui, se falou no meu
nome - Krieger. Não tenho porque renegô-lo.
Outros podem renegó-lo porque o mudaram
sempre. Outros podem fozê-lo, porque pagavam
para ter um nome bonito ou tinham nome feio,
na Idade Média. Eu não! Sou orgulhoso de
meu nome. Os meus ancestrais vieram para o
Rio Grande do Sul - uns, oficiais do exército
alemão no comitiva do princesa Amélia de Luxemberg, outros, humildes colonos, mas todos
êles se integraram no vida rio-grandense e são,
sobretudo, rlo·grondenses e brasileiros. !Multo
bem!)
Por Isto, não renego meu nome. ~le é Krle·
ger e tenho orgulho dêle. Mas ninguém é mais
brasileiro e mo is rlo·grandense do que. eu.
O Sr, Jo1é Guiomard:
Permite V. Ex. a um aparte? CAI1entlmenta
do orador.) Devo testemunhar que nunca ove·
rigüei tivesse V. Ex. 0 qualquer feitio racista.
Testemunho a V. Ex. a êste fato: V. Ex. a nunca
foi racista, nem hitlerlsta, nem nazista. Nem· o
fato de ter nome alemão quereró significar
uma coisa como esta.
SR. DANIEL KRIEGER:
Agradeço o aparte .de V. Ex. a, que ·sei
expressa o pensamento do Senado da República e, acima de tudo, · o pensamento da Rio
Grande do Sul, que nunca viu, em mim;
um elemento que não fôsse ligado à sua
genera.sa gente. !Multo bem!)
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é pre•
ciso que se acabe com certa forma de dema·
gogla, .essa· demagogia que não constrói e que
só serve a lnterêsses eleitorelros de quem não
tem outro valor. ~ preciso que esta Nação
compreenda e se reintegre, mesmo, nos 'altos
objetivos que lhe sirvam, combatendo os erros
com dignidade e, à.s vêzes, até com violência,
admito, porque prefiro ::.!Jm mar encapelado,
que . renova as suas ..{próprlas substâncias,
à ógua morta dos /lagos, que se con·
taminam e não se purificam.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Govêrno da
República é vi ti ma de muitos ataques e é vf •
timo, principalmente, pela sua tolerância e
compreensão.· Se não fôsse o seu espirita
democrótlco, muitos dos que o acusam não
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mentes. (Muito bem!)
O Sr; Heribaldo Vieira:
Nobre Senador, entendo que é prova de
fortaleza democrótico admitir o Presidente da
República críticas oo seu Govêma, aceltó-las
serenamente, quando merecem aprêço, e as desprezar, quando não merecem acolhida.

SR. DANIEL KRIEGER:

I
I.
'I
I,..

Tem razão o nobre Senador Heriboldo Vieira. Um Gavêrno que se preza deve ser até desejoso de critica para que, se estiver errado,
encontre as meios de se .emendar. Não creio,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que um homem
da estirpe do General Castello .Bronco, espírito
formada na melhor escola, as Fôrças Armadas
do Brasil, pode sofrer acusações, mas negar-lhe
o espi rito público e patriotismo é negar a próprio realidade.
·
O Sr. Pedlo Ludovico:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

SR. DANIEL KRIEGER:
r

Com muito prazer.
O Sr. Pedra Ludovico:
Estou de acôrdo com V. Ex.0 em muitos de
seus pontas de vista, mas V. Ex. 0 não deve estender êsse conceito a tôda a classe porque,
no seu seio, instalaram-se os célebres I.P.Ms.
que praticaram torturas, ao ponto de atingir
o Individuo na . sua dignidade humana. Portanto, tôda a classe não é digna da solidarl~
dade de V. Ex. 0 , que tem espirita elevado.

O SR. DANIEL KRIEGER:
0

I·

I'

lr.,

V. Ex. sabe, e sabe melhor que ninguém,
pelas relações que nas unem, pelos laços de
amizade e de aprêço que nos atraem, jamais concordarei com uma situação dessa
natureza, mas em tôda corporação hó alguns
que procedem dessa ou daquela formo. Defendo, sobretudo, o grande espirita, o espirita democrótlco dos Fôrços Armadas e do Brasil, que tem dado exemplos à América Latina
e ao mundo.
'· ·
O Sr. Pedro Ludovico:
Mas com exceçÕesl

O Sr. Filinto Müller:
Permite o nobre orador um aparte? (Aatentlmento.) Todos nós devemos reconhecer que o
Govêrno tem cometido erros graves e a Revolução graves Injustiças, mas isto é decorrente da natureza humana das· que governam e
fizeram a Revolução. Mas V; Ex. 0 acentuava
bem que, em meio a todos êsses erros -:- que
devem ser criticados,
dentró da dignidade e .
.
I
do respeito - ressaltava a pessoa 'do Presidente da República, homem, lncontestàvelmente, digno do aprêço e da a'dmiração. de todos
os brasileiros pela correção das suas atitudes
e de tôda uma vida. limpa, dedicada, inteiramente, ao serviço da Pótrla.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Agradeço o aparte de V. Ex, 0 que fêz, melhor do que eu, a retrato do Presidente da República. Feliz de uma nação que, nas horas
difíceis e graves, encontra um homem com o
senso, equillbrio e desejo de acertar do Marechal Castello Branco. Tem tida êle dificuldades
imensas, porque é difícil trazer· uma revolução, que é um movimento descontrolado por
sua própria natureza, dentro dos quadros .da
legalidade. No entanto, tem S. Ex. 0 feito todos
os esforços para que a Nação Brcísileira se
reintegre, definitivamente, no regime demo~rótico, que é o único regime em que podem
viver os homens livres e dignos.
O Sr. Heribaldo Vleiro:
Muita bem!

O SR. DANIEL KRIEGER:
Mas, Sr. Presidente, sou um homem de tem-' •
peromento - V. fx.O sabe - mos SOU um homem profundamente compreensivo. Quando o
debate não se reveste de determinadas caracteristlcas, eu até fujo dêle. Creio que quem é
oposição, e quem é verdadeiramente oposição,
tem o 'direito de protestar, de condenar, de dialogar, de acusar. O Govêrna tem o dever de
explicar, de se defender, de demonstrar que
não são exatas as acusações. Mas quando as
debates assumem determinados aspectos, quando se taxa homens de covardes, porque têm
atitudes, é preciso que se tenho uma resposta
como o que estou tendo agora.
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Deus, sou um homem fiel a mim mesmo; respondo com veemência .aos que me .acusam. ·
Relembro sempre um ditad9 do meu Estado
notai, que diz o seguinte:· "Quem tem rabo
não se senta na estrada". Eu passo me sentar
na estrada, porque não tenho rabo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos aqui
para servir ao Brasil, todos Irmanados, todos
identlficadÓs. M~s quero dizer a V. Ex. 0 que
não con~ebo Govêrno sem Congreso e sem Poder J udiciório. Govêrrío sem Congresso e sem
Poder Júdiclório' é ditadura. Jamais ficarei com
ci ditadura.· Sou fiel aos principies' democróticos, sou fiel pelo ·meü' passado e pelo meu sofrimento.

O Sr. Heribaldo VIeira:
Muito bem!
O Sr. Daniel Krieger:
Por. isso, Sr. Presidente, faço votos que a
Nação i~telra compreenda as dificuldades da
hora presente . e possa .resolver aquela interrogação maravilhosa do filósofo belga, que
dizia: 'faz:se' ··tõda .,. sorte de escolâs, ·porque não se faz a escala ·d~ felicidade? Façamos, portanto, do Brasil; do sua democracia, a esêoia da felicidade. ·(Multo bem! Muita

bem! Polnlaall
O SR. PRESIDENTE .(Moura Andrade);
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo
Levl, por permuta do Senador Guida M~ndin.

o SR.

EDMUNDO LEVI:

(Sem revlaóo ' do orador.) Sr. PresldÉmte,
Srs. Senadores, a prudência deve ser a atitude, não só dos. governantes, mas de todos as
homens. Vou. comentar, neste instante, uma
noticia que acabo. de ler no "Correio da Ma·
nhã,.,
O vibrante matutino carioca, em notícia de
primeira póglna e em editorial constante da
sua sexta póglna, Informa· que acaba de ser
proposta e aceita a criação de uma Fundação de Pesquisas Tropicais, com sede em
Washington, o seu Conselho Deliberatl vo, e em
Pôrto Rico, a sua Junta Executivo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 'o objetlvo
dessa Fundação é, como o .próprio nome ln·
dica, pesquisar a órea tropical. Somos, sobre•
tudo, um Pais tropical: mais da metade do
Brasil constitui a Amazônia, que se . situa
precisamente na faixa tropical.
.
Essa Fundação tem· por .objetivo, preclpua"
m~nte, reviver o lnstit.uto da Hilêio, que' nada
mais era do que uma manhosa desapropria~
ção da Amazônia, uma desanexação daq'uela
região da soberania brasileira. · ·
Possufmos o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, órgão chefiada por um
eminente médico que tem,· a seu 'serviço, um
corpo de dedicados técnicos e· se dedica, com
sinceridade; a fazer pesquisas.
Ora, ·essa 'é a· verdade, e por Isso não vemos necessidade de se recorrei' a uma organização Internacional, que se sobreporÓ à .
nossa ··soberania, para fazer as ·pesquisas que
entender na região amazônlca.
Sabemos que a Amazônia' repre~enta~ ne~ta
hora, um dos maiores motivos de cobiça das
nações poderosas, sobretudo daquelas superpovoadas. As pesquisas, pOr certo; não. terão
outro Intuito que não o de explorar a região
no sentido econômico,• ·com· a finalidade ·de,
mais tarde, apresentó-la ao mundo como. não
aproveitada pelo próprio pais e, portanto, pgssível de uma ação Internacional, isto é,. da
sua lnternaclonallzaçã!).
Não nutro sentimento hostil·· contra CjLial·
quer nação; ao . eontr6rlo, reconheço· que a
humanidade é uma só, mas nem por Isso de•
vemos deixar de estar atentos às embosca·
das partidas daqueles que vêem, na imensl·
dade do nosso território, talvez' um excesso
da bondade de Deus.
O Sr. Joaué de Sauacr:

Permite V. Ex. a um aparte?

O SR. EDMUNDO'r LEVI:
Pois não.
O Sr. Joaué de Souza:
Estou, também, de pleno acôrdo com o dis·
curso patriótico que V. Ex. 0 faz, Quero lem·
bror a V. Ex. 0 e à Casa, a esta hora e o esta
altura, quando o Brasil Ignora o Amazonas,
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quando a Brasil desconhece a sofrimento· do
seu pav.o, se hó. realmente autoridade moral
neste pais, ·para . defendê-lo contra ameaço
estrangeira, que procura .valorizar aquela re~
· gião. Acredito que V. Ex. 0 , coma nós outros,
prefere continuar · brasileiro, ·mesmo . passando fome e· desamparado, como é o caso
da. Amazonas. Mas nem par .isso deixamos de
nas. valer da oportunidade. em ,que essa cobi~
ça aflora, .. em que . êsse sentimento de passe
se torna mais evidente; para chamar a 'aten·
ção do Brasil brasileiro para o. que acorre no
Amazonas, agora, como em outros· tempos,
abandonada, .. sem .transportes, sem.· dinheiro
paro aSsistir os. seus leprosos, com o seu hospital 'de tuberculosos nci iminência de fechar
por falta de recursos, sem financiamento da
SPVEA e do· Banco de Crédito· da Amazônia
que inexiste, na prática, para a Amazônia.
Pergunta se esta não é a hora,· quando essa
cobiça se agiganta, para reclamar ·do Brasil,
do Govêrno, do Congresso - que se despovoa
quando se fala na Amazônia, como se vê
aqui no Senado, desconhecendo os nossos pro·
blemas e os sofrimentos daqueles que ·estão
na Amazônia. Na verdade, a B~asil termir1a,
para muitos, onde acaba. o J)ará. Indago, as·
sim, se esta não é a hora dê se fazer 'sentir
ao Presidente . Costeio Branco - que desejo
vê-lo na: Presidência .da República por muitos
anos, porque ·confio no·· seu patriotismo :e nci
sua integridade moral - se não ·é esta a·
hora de se fazer sentir ao Brasil a situação· daqueles que. querem· continuar brasileiros, mas
de cujos . problemas é preciso · que o Brasil
tome ·conhecimento. Lembro O· V. Ex. 0 o caso
do. Território do Rio Branco, onde, não fôsse
o contrabando de alimentos, na fronteira com
as Guianas, a seu povo morreria à mingua,
passaria fome, parque a Brasil não tem con·
dições de levar até àquele território os recursos Imprescindíveis à sua manutenção. Dai,
Ilustre Senador, fazermos côro com V. Ex. 0
e estarmos solidários i com as expressões de V ..
Ex. 0 que, em tôdas · as oportunidades, tem
sido um dos autênticos •defensores do Àmazô·
nia. Lembro que é justo lutarmos contra ·a
cobiça Internacional, no que diz respeito à
Amazônia, mas é justo, também, exigirmos

que o· Govêrno do Brasil reconheça que a
Amazônia i não pode ser apenas um motivo·
de inspiração poética, de discursos magnifi·
cos, de poemas épicos, mas principalmente
uma .região de que o. Brasil deve tomar conhecimento, a fim de que lhe sobre aut~rida
de morai para protestos e reclamações ·dl!sse
gênero.
. , ·'' ·... _

O Sr. Ja1é Gulomard:
Permite o nobre orador um aparte?

O SR.' EDMUNDO LIVI:
·com prazer;'

. O Sr.
. Jo1é' .Gulomard:
··-Quero dizer a V. Ex. 0 e ao· nobre Senador
Josué de Sousa que, neste momento, V. Ex. a•
''

'

rião estão falando em nome do seu grande' e
glorioso · Estado; mas da Amazônia inteira. A
propósito do· discurSo de V. Ex. 0 , estou rece·
bendo telegrama dos seringalistas acreanos;
queixando-se dês5e mesmo fato. O Banco de
Crédito da Amazônia tem o monopólio da arrecadação das rendas, mas não pode cumprilo, parque não tem recursos para isso. Nestas
condições, fica o seringalista, não só do· Acre,
como de tôda a Amazônia, sem a ·solução
para os seus problemas. ·

' o s~.

Jaau.l de. Soula:
'

,.

'

~ porque l!sses recursos são utilizados na
construção de estradas, que fogem aos inter!lsses da região autênticamente aniazônica.

O SR. EDMUNDO
.
. LEVI:
Nobres Senadores Josué de Sousa e José' •
Gulomard,· parodiando um grande filósofo
grega, digo a · V. Ex. 0 ' e à Caso, ·que dou
graças a Deus por ter nascido brasileiro· e não
em outro país, por ter nascido· na .fvnoz6nia
e, sobretudo, em _pleno coração da selva amazônica. De sorte ,que, quando aqui me Jevon·
to em defesa da minha região, estou cumprindo o meu dever, não apenas de omazo·.
nense e de amaz6nida, mas, principÓimente,
de 'brasileiro. Quero a Amazônia cada vez
mais brasileira. Por isso, quando leio uma no·
ti cio como esta de que, através de uma fundação com o Conselho Deliberativo em Wosh·
ington e a. Junta Executivo em Pôrto Rico,
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algo por. trás disso se erma contra o próprio
Brasil. ·
O Sr. Aurélio Vlanna:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. EDMUNDO LEVI:
Pois não.
O Sr. Aurélio Vlanna:
Essa notícia confirme c denúncia que fizemos, no Senado da República, da pretendida internacionalização da Amazônia, por
vias indi_retas. O que ·se tenta é a restauração
daquele prlncfplo combatido. frontalmente por
Arthur. Bernardes, com o opala da Câmara,
que num momento estêve Inclinada a aceitar
os propósitos dos que desejavam a internacionalização da Amazônia .. V. Ex. 0 não . pode
deixar de ter o apoio dos genuínos patriotas,
na cri tlca que faz e' no pedido de esclarecimentos que formula, porque o Executivo fe-·
deral está na obrigação de explicar ao Pais,
de esclarecer à. Nação brasileira sôbre essas
noticias que, vez por outra, surgem sâbre a
nossa Amazônia. E .um representante daquela·
região, quando assim fala, reflete o pensamento. brasileiro, o pensamento nacional.

O SR. EDMUNDO LEVI:
Nobre Senador Aurélio Vianna, V. Ex. a
tem sido uma das vozes mais altos nesta Casa.
em defesa da dignidade da Amazônia. O
aparte de V. Ex.a vem honrar e sobretudo
fortalecer os despretensiosas palavras que no
momento pronuncio , em defesa da minha região, . da. minha querida e . grande planfcle,
amazônlca.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse, de Inicio, que a prudência deve ser a conduta e a
orientação dos governantes, como de todos os
homens. Em assunto de tal magnitude, quando os jornais noticiem que se fundou ou se
aceitou no Ministério da Agricultura, perante
o Sr. Ministro Hugo Leme, c organização dessa Fundação, destinada a faze~ pesquisas na
nossa área tropical, quero formular um apêlo ao Eminente Senhor Presidente da República, em cujo patriotismo confio, para que

determine exame apurado do que representará
essa Fundação relativamente à próprio soberania do Brasil.
Se já temos, custeado pelos cofres públicos, o Instituto Nacional de PesquisaS' da
Amazônia, que mais não faz porque recursos não. possui, por que vemos entregar a uma
organização com sede no estrangeiro Conselho Deliberativo, sede em Washington;·
Junta Executiva, sede em Pôrto Rico - por
que vamos entregar a uma organização dessa .natureza c Incumbência de levantar nossas riquezas, nossas situações sóclo-econômlcc e ecológica na região cmazônlca? Se há
realmente sinceridade no propósito dessa organização, por que não fez ele convênio com
o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, paro que continue no seu afã, rio seu
valoroso afã de mostrar pare o Brasil e poro
o mundo o que é a Amazônia, o que ela representa, o que se· faz na Amazônia, e o que
sofre e como sofre o homem da Amazônia?
O Sr. Guida Mondln:
Permite-me V.

Ex.a

um aperte?

O SR. EDMUNDO LEVI:
Com satisfação.
O Sr. Guida Mondln:
Recordo que, em 1960, encontrava-me em
Atenas quando li uma noticia, procedente da
França, de que naquele país se havia realizado uma reunião de representantes de várias
potências onde o assunto foi precisamente ci.
Amazônia, c Amazônia brasileiro. Tomara
que este noticia que V. Ex. a traz ao conhecimento de Casa não esteja vinculada àquela
reunião, porque então ·é greve. Guardei na
ocasião, em minha mala, o recorte do jornal
paro abordar o assunto aqui; não o encontrei
mais em meu regresso .. No entanto, estamos
felizes por saber que .. 'os representantes da
Amazônia nesta Casa n~o se descuidam de
problema tão greve para o Brasil. Portanto,
poderemos trcnqülllzar o nobre Senador Josué
de Sousa quando, com justos apreensões, julga que c Casa não está atente ao problema,
principalmente no momento em que fala o
representante da. Amazônia. Falem sempre
os representantes amazônldos . .A Casa Inteira
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porque, Integrados neste todo, que é a nossa .
própria razão de ser.
'.<

f.
~·'·

O SR. EDMUNDO LEVI:
Sou testemunha de seu permanente zêlo
pelas coisas da Amazônia, embora homem
do Sul, nobre Senador Guida Mondin. ·
Não é a primeira vez que se pretende esta
desanexação da Amazônia da· concêrto dos
demais regiões do Brasil.
Já em mil e oitocentas e tanta, a nobre
Nação norte-americana, os Estados Unidos da
América do Norte, pretenderam resolver seu
problema racial com o Amazônia: para Já
tentaram transferir todos aquêles homens que,
infelizmente, até hoje, paro vergonha do própria noção americano, hostilizam: pretenderam transferir para o Amazônia todos os seus
negros; depois veia a Alemanha, tentando resolver seu problema populacional, de espaço
vital, transferindo poro a Amazônia. inúmeras divisões comandadas por um general, em·
boro já desmobilizadas; finalmente, o Japão
- e o nobre Senador e então Deputado Antóvola Rodrigues Mourão Vieira, na Assembléia do Amazonas, levantou-se, com o cligni·
dode de um brasileiro ilustre, contra , o pre·
tensão nipónico de se assenhorear do Amazônia, plantando verdadeiro fortaleza em
ambos as margens da parte mais estreita .do
Rio Amazonas.

O Sr. Josué de Souza:
Nobre Senador, essa cobiça não resultará
do abandono em que a Amazônia vive?

O SR. EDMUNDO LEVI:
Chegarei Já, nobre Senador.
De sorte que o Japão pretendeu, naquela
região; determinado área territorial em ambos as margens do Rio Amazonas, onde se
reproduziria um verdadeiro Dardonelos, paro
ali Implantar o seu Império. Se há es'tq .cobi·
ça, é porque, infelizmente, os brasileiros não
têm cuidado da Amazônia, dizendo que a
Amazônia é apenas uma reserva paro daqui
a trezentos anos.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste Instante em que formulo mais uma vez apêla ao
Sr. Presidente da República, poro que exami·
ne, como cidadão brasileiro e patriota, que sei
que .é, êste problema, quero, também, congratular-me com todos aquêles que nesta Casa
e em tôdas as oportunidades se têm Jevan·
todo contra a tentativa de esbulho do Brasil
com a desanexação da Amazônia. !Muito

bem! Muito bem! Palmas.)
1 Comparecem

mais as Srs. Senadôres:

José Guiamard - Josué de Souza Lobão da Silveira - Eugênio Barros Joaquim Parente Antônio Jucó
Dix-Hult Rosado Dinorte Mariz João Agriplno Barros Carvalho Jefferson de Aguiar - Eurico Rezende
- Aorão Steinbruch - Faria Tavares
- Benedicto Volladores - Pedro Ludovico ...;_ Filinto Mülier - MeiJe Braga
- Guida Mondin.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Está encerrada a hora do Expediente.
Antes de passar à Ordem do Dia, há uma
comunicação a fazer ao Plenário.
Tendo sido distribuidos, hoje, os avulsos do
Projeta de Resolução n,0 40, de 1965, de
autoria do Sr. Senador Edmundo. Levi, que
altero o Regimento Interno, criando a Comis·
são de Valorização· Económico do Amazônia,
essa proposição fica sõbre o mesa, paro even·
tuol recebimento de emendas, durante o pra•
zo de. três sessões, o partir do que se seguir à: •
presente, na formo do disposto no § 1.o do
ort. 407 do Lei Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Nos têrmos do ort. I 08, §5 °, do Regímento Interno, os proposições dependentes de escrutfnlo secreto deverão ser votados em série.
A Presidência verifico que, da Ordem do Dia,
constam quatro matérias o serem votados em
escrutinlo secreta.
Assim sendo, elas serão submetidas, Inicialmente, à votação da Cosa e, em seguida,
votar-se-ão as demais.

-428A Presidência aguardo que cheguem ao
Plenário os Srs. Senadores que se acham nos
Comissões.
A primeiro matéria o ser .votado em escrutlnio secreto é a constante do
Item 4:
Discussão, · em turno único, do Projeto
de Ler da Câmara n.0 22, de 1964 (n. 0
· 941-B, de 1963, na Coso de origem),
que altero o Quadro do Péssool do Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências, tendo
emendas da Comissão de Serviço Público
Civil e pareceres: do Comissão de Constituição e Justiça, n. 0 I. 295, de 1964,
pelo constitucionalidade. do projeta; n. 0
I . 298, de 1964, pelo constltuclonalida·
de das emendas e, quanto ao mérito,
pelo rejeição, por. Inconveniência; da
Comissão de Serviço Público Civil, n,0 • , •
I . 296, de 1964, favorável, com a~
emendas que oferece, sob n. 0 ' I o 4
(CSPCl; 'da Coml~são ·de FinanÇas n.O .•.
I . 297, de 1964, pela audiência da Comissão ·de Constituição e. Justiça sôbre
as emendas; n.O I . 299, de 1964, favo·
rável ao projeto e. às emendas.
Em discussão o projeto, com as emendas.

O Sr. Jeffenon' de Aguiar:
Peço o palavra, .Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem a' palavra o Sr. Senad~r Jefferson de
Aguiar.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: .
(Sem - reviaãa do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, fui o. relator do, matéria no
Comissão de Constituição ~ Justiça e devo,
pessoalment~, um .esclarecimento ao Plenário.
Como se vê do texto do parecer, afinal,' de-·
pois de considerar constitucionais ~s emendas,
o parecer conclui pelo Inconveniência da apre·
voção. Essa resultante se verificou em ,virtude
de um equivoco, ao meu ver, embora esta
parte tenho sido consignada no parecer por
determinação da mofaria do Comissão.

A emenda do Comissão de Serviço Público
otualiza os padrões de vencimentos dos fun·
clonárlos do Tribunal Superior d~ Trabalha
nas moldes daqueles fixados pelo última legislação em vigor. Portanto, como bem foi
esclarecido pelo nobre Senador Slgefredo Po·
checo, há apenas uma· atualização justo e
adequado,' porque o · mensagem 'do Tribunal
Superior do Trabalho é de 1962, quando os
padrões ali fixados eram os· da época; porém
duas outras majora~ões de vencimentos foram
odotodos pelo Congresso Nocional, sanciona~
dos pelo Presidente do Repúblico e se constl·
tulrom em leis Imperativos.
Assim, entendo que o Senado fará justiço,
aprovando. o projeto com o emendo do Co·
missão. de Serviço Público. (Multo bemll

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
.Cotinuo em discussão o projeto,.
. Se mais nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrado. (Pauaa.)
Está encerrado.
Var proceder-se à votação do projeto, sem
prejulzo dos emendas.
,
A votação será feito em escrutínio secreto,
pelo processo eletrônico. · ·
Os Srs. Senadores já podem votar.
Vai proceder-se à. apuração,
Em virtude de defeito na máquina computadora, o votação vai proceder-se por meio de
cédulas.
·
Neste caso, transfiro a série de votações
secretas poro o fim do Ordem do, Dia e pos·
somos. às votações simbólicas, antes.
Item. 1:
Votação, em .·segundo turno, do· Projeto de Lei do Senado n. 0 24, de Í 964,
de autoria do Sr. Senador Aarão Stelnbruch, que crio .o registro. para tôdas as
transações · do compra e vendo sôbre OU·
tomáveis (aprovado em primeiro turno,
em 5-11-64), tendo Pareceres: I - Sôbre
o Projeto (n.O' I . 070, I . 071 e I . 072,
de 196'4) - do Comissão de Constituição e Justiço, pelo constitucionalidade;
do Comissão de Indústria e Comércio,
pelo rejeição; do Comissão de Finanças,

:l

J

;.J

r:l
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segundo turno (n.0 ' 398, ·399 e 400, de
1965): da Comissão de Constituição e
Justiça, pela juridicldade; da Comissão
de Indústria e Comércio, peJa, rejeição;
da Comissão de Finanças, pela rejeição.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. !Paula.)
Estó rejeitado.

O SR. PRESIDENTE !Mauro Andradil: ·

Estó prejudicada .a emenda.
O projeto seró arquivado.

Item 3:

~ o seguinte. o projeto. rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N.o 24, DE 1964
Cria a registro pare t6daa aa tranaasõea de compra • venda a6bre .autom6vela.

f,

Art. 1.0 - Fica instituído, nos offcios de
notas, o registro das transações de compro e
venda sôbre automóveis. '
'

'

.

Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador. pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada, (PaUJa.l
Estó encerrado.
Ein votação.
Os Srs. Senadores que aprovam ci projeto
queiram permanecer sentados. !Pausa.)
Estó aprovado.
lró à Comissão de Redpção.

'

.

Discussão,· em turno unrco, do Projeto
de Resolução n. 0 .49, de 1965, de Inicia·
. tive da Comissão Diretora, que torna sem
efeito a '. n~;neação de Lew . Machado,
Elza Corrêc do Paço e Haroldo Guelras
Bernardes para cargos de ·Taquígrafo de
Debates; PL-4.
Sôbre a mesa ·requerimento que seró lido
pelo Sr. I.0 -Secretório;

~ Udo

•'.

.Art•. 2.0 - O . registro far-se~ó em livro
separado dêle constaró o nome do proprietório ou proprietórios' anterio'res, e· o nome do
comprador, bem como marca, tipa e côr do
carro, número da licença e do motor do
veiculo, e· o' preço da venda.
·
' Parágrafo único - A qualquer mormmto;
o Oficial certlficarÓi a pedido de interessadas, o teor do registr.o.
Art, 3.0 - Não seró. aceito o pagamento
do impôsto de vendas e consignações sem uma
ce~'idão completa do registro do carro contendo t6das as transaçães anteriores.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n. 0 48, de 1965, dt; .autoria da Comissão Diretora, que torna sem
efeito a nomeação de Vera Lúcia Larsen
Malheiros para cargo Inicial da carreiro
de Auxiliar Legislativo.

eaprovado o seguini~:
REQUERIMENTO
N.o 211, DE 1965 ·: .

e

Art. 4.0 - Esta Lei entraró imediatamente em vigor, revogadas as disposições em contrório,

·~·

Com fundamento no art. 274, item a, do
Regimento Interno, · requeiro seja retirado da
Ordem do Dia·· o Projeto de Resolução n. 0 49,
de 1965, e· novamente encaminhado à Co~
missão Diietoró, a fim de que se digne reexaminar a ·matéria. ·.
Sala das Sessões, em 12 de maio de 1965.
- Guida Mondln.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

··

Em conseqüência, a matéria vai à Comissão Diretora.
Item. 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 79, de 1964 (n. 0
2. 626·8, de 1961, na Casa de origem),
que cria o Escola Agrlcola de Caconde,
no Estado de São Paulo, e dó outras
. providências, tendo pareceres favoróveis
sob n. 0 ' 174, 175, 176 e 177, de 1965,
das Comissões de Constituição e Justiça,
de Educação e Cultura, de Agricultura
e de Finanças.
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Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerrado. (Paula.)
Está encerrado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está. aprovado.
Vai à sanção.
~

o seguinte. o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N,o 79, DE 1964
!N.0 2.626-B, .de 1961, no origem)

Cria .a Escola Agricola de Caconde, no
Estado de São Paulo, e dá outra• pro·
vldinda1.
O Congresso Nacional. decreto:

Art. 1. 0

~ criado,

no Ministério do
Agricultura, o Escola Agrícola de Coconde, no
Estado de São Paulo, subordinado à Superintendência do Ensino . Agrlcolo e Veterinário,
poro ministrar ·os cursos previstos no DecretoLei n.0 9. 613, de 20 de 'ogôsto de 1964 Lei Orgânico do Ensino Agrícola.
-

Art. 2.0

Poro atender às despesas com
os trabalhos, fico autorizado o abertura do
crédito de Cr$ 50. 000. 000 (cinqüento mi·
lhões de cruzeiros), lmportêmcia que, nos or·
çomentos dos exercfcios subseqüentes . à crio·
ção, passará . o Incorporar-se às dotações
destinados à manutenção dos escolas de que
troto o Lei Orgânico do Ensino Agrícola.
'

Comissão de Legislação Social, fávorável,
com o emendo que oferece, sob n.O 1,
do Comissão de Serviço Público · Civil,
favorável ao projeto, com subemenda à
Emendo n.0 1, CLS.
Em discussão o projeto com os emendo e
subemenda.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discusão como encerrada . (Paula.)
Está encerrado.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emendo e do subemendo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula.)
Está aprovado.
~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H.0 123, DE 1964
!N.0 4.187-8, de 1962, na origem) ·

Altera dispositivo do Decreto n.o
4. O14, de 13 de janelra de 1942 (regu.
lamenta a profi11ão de ajudante de dn·
pochantn aduaneiros).
O Congresso Nacional decreto:
Posso o § 2. 0 do art. 17 do
Decreto-Lei n. 4.014, de 13 de janeiro de
1942, o ter a redação seguinte:

Art." 1.0

-

0

Art. 3.0

"Art. 17 - A autorização de ajudante
far-se-á por Portaria expedida pelo lnspetor do Alfândega, o requerimento. dei
interessado, mediante provo de habilitação.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

§ 1. 0

Esta Lei entrará em vigor no
data de suo publicação, revogadas os disposições em contrário.

-

o.

o o

•••• o o •••••• o •••••••

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

· Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de L~i do Câmara n.0 123, de 1964
!n.O 4.187-B, de 1962, no Coso de origem), que altero dispositivo do Decreto
n. 0 4. O14, de 13 de janeiro de 1942
(regulamento o profissão de ajudante de
· despachantes aduaneiros), tendo pareceres sob n.O' 178 e 179, de 1965, do

§ 2.0 . A :Provo o que se refere êste
artigo será realizada no primeiro semestre do ano, desde que solicitado pelos
respectivos Sindicatos de Ajudantes de
Despachantes
Aduaneiros."
.

Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor no
dota de suo publicação, revogadas os disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Em .votação a subemenda. Se aprovada,
ficará prejudicada a emenda.

O Sr. Aurélia Vlanna:

A emenda que foi aprovada na Comlsscio
de Legislação Social diz:
"Ao artigo 1. 0 adicione-se um parágrafo,
· que será o segundo do artigo 17 do De0
creto-Lei
4.014, de 13 de janeiro
de 1942, o qual tomará a seguinte redação:"

n.

Sr. Presidente, peça a palavra para um
esclarecimento.

O SR. !'RESIDENTE !Moura Andrade):

Então exatamente a m.esma coisa, passa o
§ 2. 0 do ort. 17 a ter a seguinte redação;

Tem a palavra V. Ex.a.

então inclu·i o parágrafo. ·

O SR. AURILIO VIANNA:

O que pretende o subemenda?

(Para esclarecimento - Não foi revista pelo
orador.) Sr. Presidente, a emenda foi apresentada na Comissão de Legislação ·Social e
aprovada. O projeto, como formulado, seria
absolutamente inócuo; a emenda é que lhe
dó validade.
Então, desejaria refletíssemos sõbre a
aprovaçcio da subemer.da, que prejudicaria a
emenda. Desejaríamos um esclarecimento
maior de qualquer membro da Comisscio de
Serviço Público, porque poderíamos, então, ai"
terar o nosso pensamento, pais que, até êste
Instante, estamos certos de que a emenda
resolve o problema.
A emenda diz:
"Ao art. 1.0 adicione-se um parágrafo,
que será o 2. 0 do art .. 17 do Decreto-Lei
n. 0 4.014, de 13 de janeiro de 1942, o
qual tomará a seguinte redaçãa:
§ 2.0

A prova a que se refere êste
artigo será realizada no primeiro semestre do ano, desde que solicitada pelos
respectivos Sindicatos de Ajudantes de
Despachantes Aduaneiros."

Enteio, o que verificamos na subemenda é
a reproduçcio do § 2. 0 da emenda que apresentamos. Onde, pois, a discordância? lt que,
na subemenda, lê-se:

..

0

I'
I

"Art. 1. O artigo 17 do Decreto:Lei
n. 0 4.0 14, de 13 de janeiro de 1942,
possa a vigorar com a lncluscio do seguinte parágrafo:"

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Possa esclarecer a V. Ex. 0 que a diferença
entre a emenda e a subemenda está na redação do ·artigo que ela pretende substituir.

O artigo do projeto diz a seguinte:
"Art. 1.0 Passa o parágrafo 2. 0 do
artigo 17 do Decreto-Lei n. 0 4.104, de 13
de janeiro de 1942, a ter a seguinte redaçcio:"
A emenda da Comissão de Legislação Social dá a êste artigo a seguinte redoção:
"Ao artigo 1.0 adicione-se um parágrafo,
que será o segundo do artigo 17. do Decreto-Lei n. 0 4:014 de 13 de janeiro.de
1942, o qual tomará a seguinte redação:"
A Comisscio de Legislação Social manda dar
a esta emenda a mesma redoção, no seu contexto, mas como a emenda não redigiu propriamente o crt. 1. 0 , que ela pretende substi-,.
tulr, a Comissão de Legislação Social fêz a
redação "nos seguintes têrmos:

Ao art, 1.0
Substitua-se o crt. 1.0 pelo seguinte:
"O artigo 17 do Decreto-Lei n. 0 4.014,
de 13 de janeiro de 1942, passa o vigorar com o incluscio do seguinte parágrafo:"
De modo que o diferença está na redoção
do artigo 1. 0 , que será substituído, por fõrço
do aprovação do subemendo. No verdade, a
subemendo é uma emendo de redaçcio da pró·
pria emenda da Comisscia de Legislação So-

Ii
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cial; quanto ao texto ·do parágrafo 2. 0 , são
idênticos.
Não haveria necessidade de subemenda. A
Comissão· de Redaçõo podCrià encarregar-se
disso, depois de votado a emenda do Comls·
são de Serviço Público. Mas 'a Comissão de
Legislação Social se deu ao trabalho de ante·
clpar uma redaçõo e propor como subemenda.

O SR. ·AURtLIO VIANNA:
Sr. Presidente, como Relator. da matéria no
Comissão de Legislação. Social, desejaria pres·
tar um esclarecimento. De vez que não se
encontra presente o Relatar da matéria · na
Comissão de Serviço Público . Civil, que é o
Senador Silvestre . Pérlcles, . eu gostaria· de· es·
clarecer à Caso o porquê do apresentação da
emenda, como formulada. O, que realmente
desejamos é a Inclusão de um parágrafo, que
será o 2. 0 •

O .SR. PRESIDENTE !Mouro Androdel:
~ que, em ambas os Comissões, .o texto é
igual . A Intenção é a mesma.

O SR. AUULIO VIANNA:
~ igual. Então, não estou entendendo por
que razão, não se tentando alterar o que se
propôs na Comlssõ~ de Serviça Público 'Civil,
apresenta-se uma subemenda assim formulada:

"O ort. 17 do Decreto-Lei n. 0 4.0 14, de
13 de 'janeiro de' 1942, possa a vigorar
com a Inclusão do seguinte parágrafo:" ·
Mas que seguinte parágrafo?. ~ o segundo?
Já existe um que . é o primeiro.

. O SR. PRESIDENTE !Mouro Androdel: '
Existe. ~sse é mantido.

O SR; AURfLIO VIANNA:
Então, desejarlamos que, ao artigo 1.0 , se
adicionasse um parágrafo que será o segundo
do artigo 17, do Decreto-Lei n. 0 4.014, de
13 de janeiro de 1942, o qual tomará aquela
redaçõo.

!

I

!

;

Mas não estou entendendo por que se apresenta uma subemenda àquilo que é de clareza
meridiana e que vai alcançar o fim o que se
propõe a Comissão; que repete o projeto apre·

sentado, na· Câmara dos Deputados, pelo nobre
Deputado Antônio Feliciano, com quem conver·
sei, mais de uma vez. ~ um projeto Inócuo. En·
tão, para salvarmos a idéia do autor da proposição, que não formulou o projeto como seria do seu desejo, nós fomos descobrir a fár·
müla que atendià ao que pleiteara o Sindicato
de Despachantes Aduaneiros de Santos.
Fomos,· então, surpreendidos, agora, com.
uma subemenda que poderia; como bem expôs
o nobre Presidente, ser uma emenda de redação. Mas a redaçõo não vai constar do texto
do decreto, quando quer· alterar, acrescentan·
do·lhe um parágrafo. Aquilo que está na ordem. inversa, tentou-se alterar, colocando-se na
ord~m direta, sem alterar. a substância, a essência, do pensamento da Comissão de. Legis·
loção Social, que é justamente a Inclusão, na
Decreto-Lei, daquele parágrafo.
'

.

..

Por isso, Sr. Presidente, eu defenderia a
àprovaçõo da emenda da 'comissão d~ Sérvlço
PÓblico Civil. Se a questão é de redaçõo, en~
tão que a Comissão de Redaçõo ·redija a que
deve ou não constar da proposição. O que
não vai constar da lei· é esta primeira parte:
"adicione-se a parágrafo que será ~ segundo".
Constará:

"A prova a que se: refere êste artigo ••• "
O que fêz a Comissão de Legislação Social?
Alterou o quê? O art. 17? O parágrafo? Que
parágrafo?
'

.

'

·~A

prova a que se refere. êste artigo será
realizada, tal e tal •.• "

A subemenda? A que emenda? A nossa
emenda, na sua ·substância, não foi emendada coisa nenhuma. O que pedimos, numa
formulação própria,' foi a inclusão daquele parágrafo. O que a·, Comissão de Legislação Social pede, na sua formulação, é a transcrição
do mesmo parágrafo. Então, subemendar o
quê? Alguma alteração que propusemos, que
é a lnclusõ6 do parágrafo daquele decreto?
Então, por que vomos votar uma subemenda
que não emenda a emenda, que propõe a sua
conservação num português mais escorreito,
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coisa? Nos mesmos palavras, propõe o aprovação do· mesmo texto. ·
Defendo não com violênCia, mas com entusiasmo, o trabalho da Comissão de Serviço
Público Civil. Seria muito triste poro' nós dormos uma prova de incapacidade tremendo, defendermos ci obra. que fizemos, aceita como
perfeito pelo . outra Comissão, que discordo
apenas. dei maneiro como pedimos a inclusão.
~ só, Sr. Presidente.
.
.
'
'

'

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade): .
. ~ ·reol~ente procedente, em,, porte, o ol:iservação. feito pelo n.obre Senador .Aurélio Vianna.
Verifica-se que o Comlss~o de Serviço Público
Civil,. ao elaborar a suo . subemenda, no verdad~ elaborou uma verdadeiro .e~endci. Emendou ó a'rt. I. o do projeto e, ao 'fazê-lo, reproduziu o texto dei emendo da Comissão de Legislação Social.
Assim sendo, votor-se-ó, separadamente, o
emendo do ComissÕo de LegisiaçSo Social, re.
'
'
' : t
•
'
lotiva ao § o, e a emenda do Cómissão de
Servi!;o Público Civil, relativa ao artigo;

2:

Vai-se passo r, portanto,. à ,emendo ·da Co. ml~são ·de Legislaçã~ Sócio I, que· propãe ao
§ 2. 0 o seguinte redoção:
"A prova a que se refere êste artigo seró
realizada no primeiro semestre .do ono,
desde que solicitada pelos respectivos
Sindicatos de Ajudantes de Despachantes
Aduaneiros."

O Sr. Aloyalo de Carvalho: ·.
Sr. Presidente, peço a palavra pelo ordem.

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):
Tem a palavra o nobre Senador.
,,

,,l.i

altera o § 2. 0 , porque o projeto declara o
seguinte:
"§ 2.0

A prova a que se refere êste
·artigo seró realizada no primeiro. semestre do ano, desde que solicitada pelos
respectivos Sindicatos ·de Ajudantes de
Despachantes Aduaneiros."

· A emend~ do Comissão de Legislação_ Social
diz o seguinte: ·
"A provo a que se refere êste artigo seró
. realizado no primeiro semestre do ano,
desde que solicitado pelos respectivos Sin~
dic:atos de Ajudantes de Despachantes
Aduanel ros."
Estó-me parecendo que a tarefo é só da
Comissão de Redação. Assim sendo, ela é que
tem de organizar o projeto. O, que a emendo
desejo é que o texto do art. 17 não seja repetido.
No projeto, possa o § 2. 0 do referido artigo a ter a seguinte redàção:
"A autorização de ajudante for-se-ó por
portori~ e~pedido por inspetor de Alfândega;''
. Aqui hó engano: o que a emenda viso é
que não· se repita o texto do art. 17; incluose no § 2.0 • Creio que o emenda do Comissão de Legislação ~iol, ao art. 1.0 - "odiclone~se u~' parógrofo, que s~ró o seguinte, ao
artigo" - tem o mesmo texto do § 2.0 do .•
projetó; e manda .adicionar um parógrafo, que
seró o 2. 0 também.
De modo que não vejo nenhuma. alteração
entre o texto do projeto primitivo e a emendo
do Comissão de Legislação Social. Se alteração hó, em relação ao projeto, deve ser do
subemenda, talvez, do Comissão de Serviço
Público Civil.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
(Pela ordem -

Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, êsse texto do Comissão de Legislação Sociol consto do projeto. Então, o
meu ver, vamos votar uma emenda que não

A Presidência esclarece o seguinte: de fato,
hó uma reprodução de texto do projeto por
ambas as Comissões; o objetivo do emenda
era corrigir o ort. i ,0 do projeto, porque êste
tem a seguinte redação: "possa o § 2. 0 do
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seguinte".
Ora, o Decreto-Lei n. 0 4.0 14, de 13 de janeiro de 1942, não tem §. 2. 0 , De modo que,
como o Decreto-Lei não tem § 2. 0 , estó errada
o projeto, ao dizer: "passo o § 2. 0 a ter a
redação".
Por isso é que ambas as Comissões mandaram adicionar um parógrafo, que, ao Invés
de dizer que êste § 2.0 , que está com essa
redação no projeto, diz que se adicione um
parágrafo ao art. 17. Então, a Comissão de
Legislação Social redigiu o art. 1.0 da seguinte forma:
"O art. 17 do Decreto-Lei n. 0 4.014, de
13 de janeiro de 1942, passa o vigorar com a Inclusão do seguinte parágrafo."
E a Comissão. de Legislação Social redigiu
a sua emenda, .dizendo o seguinte:
"Adicione-se um parágrafo, que será o
segundo, ao art. 17 do Decreto-Lei n. 0
4.014, de 13 de janeiro de 1942, o qual
tomará a seguinte redação: ... "
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Sr. Presidente, se fôr aprovada a emenda,
a art. 1. 0 fica com a redação que tem no
projeto. O que deve ser aprovada é a subemenda da Comissão de Serviço Público Civil. Esta é que define, precisamente, a situação,
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Perfeito. ·
O Sr. Jeffenon de Aguiar:
Sr. Presidente, pela ordem.
O S.R. PRESIDENTE !Moura. Andrade):
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson
de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:

'i

!Pela ordem Sem revl1ão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto visa
a restabelecer o § 2. 0 do Decreto-Lei n. 0 4.014,
que foi revogado pelo Decreto-Lei n, 0 5.989,
de 11 de novembro .de 1943. Portanto, é um
projeto que se constituirá numa lei reprlstinatória, se aprovada pelo Congresso Nocional,

Isto é, foz vigorar . um dispositivo revogado
por preceito anterior..
Diz a Comissão de Legislação Social, no·
seu parecer, de fôlhas 2 do avulso:
"Acontece, porém, que o parágrcifa 2.0
do Decreta-Lei n. 0 4.01.4, de 1942, foi
eliminada pelo Decreta-Lei n. 0 5.989, de
11 de novembro de 1943, que assim determinou: "Ficam revogados o § 2. 0 do
artigo 17
o artigo 21 do Decreto-Lei
n. 0 4.0 14, de 13 de janeiro de 19.42."

e

O projeto, portanto, procura restabelecer
aquêle projeto revogado. Dai esta divergência,
porque o Decreto-Lei n. 0 4.014, permaneceu
com o art. 1.0 e um § 1.0 , tendo sido o § 2. 0
revogado. E o projeto restabelece o § · 2.0 •
O Sr. Aloyalo de Carvalho:
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade): .
Tem a palavra o nobre Senador Aloysio de
Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
!Pela ordem.) Sr. Presidente, vou mandar
um requerimento à Mesa, pedindo que o projeto vá à Co~lssão de ConstituiÇão e Justiça
para se examinar o fato,
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Sr. Senador Aloysio de Carvalho, jó tinha~
mos efetuado a votação do projeto. Estamos
votando a emenda. A votação não pode ser
Interrompida ,
Val-se votar a subemenda, que tem a seguinte redação:
"Dê-se à Emenda n. 0 1
guinte redação:

CLS a se-

Ao art. 1.0
Substitua-se o art. 1.0 pelo seguinte:
"Art. 1.0 -::- O artigo 17 do Decreto-Lei
n, 0 4.014, de 13 de janeiro de 1942,
passa a vigorar com a inclusão do seguinte parágrafo:
"§ 2. 0 A prova a que se refere êste
artigo' será realizada no primeiro semestre do ano, desde que solicitada pelos
respectivos Sindicatos de Ajudantes de
Despachantes Aduaneiros."
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Estó aprovada.
Fico prejudicada o emendo.
O SR. PRESIDENTE CMour11 Andrade):

A matéria vai à Comissão de Redoção.
Item 9:.

'
'

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 261, de 1964
(n. 0 4.794-B de 1962, no Coso de origem) que dispõe sõbre o reorganização
do Museu Imperial, criado pelo Decreto·
Lei n. 0 2.096, de 29 de março de 1940,
e dó outras providências, tendo Pareceres fovoróveis sob n.0 ' 168 e 169, de
1965, das Comissões de Educação e Cultura e de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, do·
rei o discussão como encerrado. (PIIUSG.)
Estó encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Estó aprovado.

O projeto iró à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
H.o 261, DE 1964
CN. 0 4.794-B, de 1962, no origem)
· Dispõe s6bre a reol'flanlzação do Mu·
Imperial, crlodo pelo Decreto-Lei
n.• 2.096, de 29 de marso de 1940, o
dó outras providincias.
leU

O Congresso Nocional decreto:

i·•·

O Museu Imperial, órgão ln·
Art. 1.0 tegronte do Ministério do Educação e C!Jitu•
ra, diretamente subordinado ao Minlstró · d.e
Estado, tem por finolldade preservar o patri•
mônio cultural representado por objetos, peças
e documentas de lmportôncla histórico e ar•
tfstlca, ligados à história da Monarquia Bro·

silelra, bem c:omo promover a difusão da His·
tória e do Cultura Brasileiro.
Parágrafo única - Paderó o Museu lmpe·
riol manter exposições permanentes que inte·
ressem a outras épocas do história nocional,
quando os objetas que as constitui rem provi e·
rem de doações ou legados de particulares e
desde que se relacionem com as finalidades
do Museu Imperial.
Art. 2. 0 A sede do Museu Imperial" é
a antigo Polóclo Imperial, na Cidade de Pe·
trópolis.
Art. 3; 0 - O Museu seró dirigido por um
Diretor, em comissão.

A organização do Museu lm·
Art. 4.0 perlal seró revista e otuallzodo, mediante Re·
gimento baixado pelo Poder Executivo, sempre que a evolução dos otividades do órgão
aconselhar tal medido.
Art. 5,0 O Poder Executivo bolxoró, no
prazo de 60 (sessenta) dias, o regulamento do
presente Lei .
Art. 6,0 Enquanto o Poder Executivo
não expedir o Regimento de que trota o artigo
anterior e odotor as medidos complementares
poro suo execução, seró mantido o atuol or·
gonlzação do Museu Imperial, inclusive no
que se refere à denominação e si mbolo de
cargos e funções, com as alterações decorren·
tes do cumprimento da Lei n. 0 3.780, de 12
de julho de 1960.
Art. 7. 0 Fico o Diretor do Museu Imperial autorizado a aceitar doações e legados
constitLirdos de objetos e imóveis de Jnterêsse ~ •
de qualquer· época do História Nacional, desde que se relacionem com as finalidades do
Museu •.
§ 1.0

Quando tais objetos não puderem
ser enquadrados no perlodo monórquico de·
verão constituir exposição independente, em
seção especial nos tclrmos do ·porógrafo único
do artigo 1. 0 desta Lei.

§ 2. 0

A orgoni:z:oção das exposições
provenientes de doações e legados deveró ser
feita em estrita observação dos clóusulos de
escrituras e testamentórias.
-

Esta Lei entrará em vigor na
Art. 8. 0 dato de sua publicação, revogados as Decre-
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e 9.617, de 21 de agôsta de 1946, e demais
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE !Guido Mondinl:
Item 11:
·Discussão, em· primeiro turno, do Pro·
jeto de Lei do Senado n.0 45, de 1963,
de autoria do Senhor Senador Attfllo Fon.tona, que dispõe .·'sôbre. c redução , de
50% dos fretes do : Rêde Ferroviária Federal S.A., para adubos, fertilizantes e
forragens, tendo Par.eceres sob n, 0 ~ 283,
284, 285, 286 e 287, de 1965, das Ccmissões de 'constituição
e -·· J... ustlçc; ,1_'pelo
• ·,
..
'
constitucionalidade; de Agricultura: 1. 0
- pela audiência do Ministério do Agricultu;c; 2. 0 . -:- favorável, com .C emendo
que oferece, n. 0 1-C.A.; .de Trc(lsportes1
contrário ao projeto e à emenda; de Finanças, favorável. ·
Em discussão c projeto com a emenda da
Comissão de Agricultura •.

O SR. AUReLIO VIANNA:
!Sem revi1ão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senado~es, não poderia deixar· de me mc~l
festar, pois , me Interessa substcncialment~ pe~
la projeto do nobre Senador ,A.ttilio Fonta~a.
Lembro-me· da sua dlficll tramitação na~ diversos Comissões de~tci Ca~a. ~ projeto que
dispõe sôbre· a redução de 50% nos fretes
da Rêde Ferroviária Federal S.A., paro adu·
bes, _fertll izcntes e forragens. ·
Teve . parecer contrário , da . Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicos,
havendo pedido de audiência da Comissão de
Agricultura do Ministério da Agricultura e
do Rêde Ferroviária S.A.
A Rêde Ferroviário S.A. opôs restrições ao
Projeto e, não somente restrições, revelou-se
contrário à proposição.
Na Comissão de Finanças, apreciamos a
matéria, procurando-lhe o mérito e penetrando-lhe o espi rito. O que propunha o Senador
pelo Estado de Santa Catarina? Redução de
50% no frete da· Rêde Ferroviário · Federai
S.A. para adubos, fertilizantes e forragens.

· Qual o objetivo do seu pensamento? Através dessa isenção, fomentar o produção de gêneros alimenticios, de produtos oriundos da
terra; fomentar o desenvolvimento do pecuária nocional, do rebanho leiteiro dêste Pàis.
Quais· os· prejuízos que traria a aprovação
do projeto à economia nacional? A Rêde Ferroviária Federal não seria prejudicada. Havendo mais fertilizantes, maior produção, logo , mais mercadorias a ,transportar, . haveria
mais fretes o cobrar e a, receber. Então, por
não desejar conceder uma redução de, 50%
nos . fretes, ' considerando
que esta I" redução
Irá
,·
.
.
,,,
prejudicar a economia da ~êde Ferroviária
Federal, terá esta prejuizo iriuÍio mclior, porque'· à produção de origem animal ou da terra 'estacionará ou 'diminuirá, por falto de
fertilizantes, por falta de adubos; por falta
de forragem.
Dizia eu, ontem, que êste Pais é um pais estranho. Todo o mundo reclama por que o
agricultura está desamparada, porqüe a fome
ameaço populações, ·parque' o povo não pode
beber leite, e quando surge um projeto objetlvo, cloro, as próprios defensores da agricultura nacional opõem restrições e lutam pela
suo rejeição, às vêzes moi Informado~ por
órgãos 'incompete~tes, enquadrados dentro de
uma politico 'estreitá.
,

,.

"I.

'

Ora, cito um país capitalista 'como exemplo paro oquêles · que defendem o copltalls·
mo, mos que o contestam nas suas práticas
rotineiras.
A Imprensa publicou que,. nos Estados Uni·
das, a área da· terra, cultivado foi reduzido
de 25%, enquanto o produção,. nos últimas
dez anos,· aumentou de cêrco de 70% . Por
quê? Porq~e. os .. norte-americanos, que têm
uma mente multo pequenino .paro 'Interpretar
os fenômenos -internacionais - para· a polftlco internacional, a , suo. cabeço é a de um
verdadeiro anão' - , pragmaticamente, no emprêgo da técnica, entretanto, são de uma
capacidade formidável, Impressionante, de.-·tal
modo que o "Rei do Milho", o homem cujas
terras mais produzem milho nos Estados Unidos, é convidado pela União Soviético paro
explicar, seus métodos de aumentar a produção, pelo ~umento da produtividade das terras e da. seleção de sementes empregadas.
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com uma terra da extensão ·da nossa. Pois
redução: de 25 % no uso da terra e aumento
mandem êsses poetas para o agricultor do Pia•
de: ·70% · na .produção? Deve-se ao, fato de
nalto, para o agricultor do Nordeste, o fosfaque, ali, foram empregados adubos numa proto produzido em Aroxó, e depois me digam
porção de 250% a mais,. naquele mesma pe- quanto vai custar uma espiga ' de milho' ali
rlodo, em relação ·~o ont~rlor, 'e de tal' modo produzida! Que tragam o superfosfoto de
que cada lavrador· nas Estados Unidos produz Olinda, vindo por terra ou por óguo, e depois
·paro o consumo de 30.000 pessoas.
me digam quanto. val.·custar·um quilo. de .feiReputo tão. impressionante êsse fato. que
jão! Que tragam o calcário,. que algumas fónações comunistas, abandonando .certos pre- l:iricâs de' cimento estão vendendo, e depois me
conceitos, certos sectarismos, certos exageros, · digam em· quanto· fica ró o transporte de uma
enviam os seus técnicos para estudarem com
tonelada dêsse calcórlo e quanto lró custar o
os norte-americanos o processo do . produtivl· feijão, o milho e o arroz produzido naquelas
dade da .terra.
·
·.
.
regiões, cujos ócidos foram retiflcados por és.
..
P~ls aqui miste pais - infra~copltaÍista ou se adubo.
Vamos Cleixar de poesia· e. cair na realidaSUb•CapitalfStO - , quandO SUrge I UmQ propo•
de
brasileira. ~sse projeto é::.realista, é objetisição paro atender às . necessidades reais do
Pais, poro ·atender a êsses ·agricultores e pe- vo, é. patriótico - não digo nacionalista, porcuarlstas, geralmente desaniparàdos dos Podê- que 'êsse têrmo estó em desuso, por enquanres Públicos, encontra oposição no próprio Con- to .
. ~ I·
gresso Nacional, que aceito opiniões de engeO Sr•. B~rro1 Carvalho:
nheiros da 'Rêdet Ferroviórlo, os quais não· en· ·Permite V.· Ex; 0 um aparte?
tendendo a politico do produção - e até com
uma 'certo falta 'de' Inteligência que não foz
jus ao seu titulo - confundem 'alhos com bugalhas .. E essa aposição oo projeto encontro
apoio dos defensares do Agricultura. e da Pecuória . nacionais, sob o pretexto simplista, in"
significante, de que o:· redução das fretes, dos
adubos e dos fertilizantes, prejudicaria o economia da Rêde 'Ferrovlórla · NociÓncil. · NÕo se
lembram - volto .. ao argumento primeiro _.
de que com· mais. adubos, haveró maior ·pro"
dução à· ser · transportado. Portanto; tiaveró
multo mais lucro paro o Rêde Ferrovlórla· Fe~
dera! S.A. na transporte daquilo que a. terra
produziu, do mais que ela produziu, como resultado dessa politico Inteligente.

I
r·
I\.,

'I',

),i
!.i

1,'

· No· Planalto ·Goiano, em tôda a pgrte, ouvimos· sempre, dos teóricos· do ·asfalto, das
poetas ·do asfalto: "Ora,. que coisa mais sim·
pies! A. terra não dó? .Então que se adube o
terra. Em .Israel não se faz Isto?" Confundem
Israel, com um :território exíguo, com um pais
como êste; confundem Israel, que recebe-,.copltais do mundo Inteiro, por causo da mistica
da Terra Prometido e que pode produzir uma
espigo de milho, a qual, no · prato de uma
balança, corresponderia quase - exagerando
um pouco - ouro colocado no outro prato

O 'sR: ..ÁÜRILIO VI.ANNA:
P.ois não.
'0"Sr~ Barros Carvalho:
.
... .
"·

'

;"

Quando V. Ex. 0 se refere ao caso da fos·
forito, quero dizer-lhe uma coisa _que !alvez
V. Ex. a saiba, mas pode ser que hem ·todos
dêste Plenórlo conheçam. A fosforita não po·
de mais, hoje, sair ,com . seu produto, do Es·
todo de Pernambu~o porque ·o· transporte é
multo mais caro do que o preço do produto.
E, assim, é Inteiramente lmpcsslve.l e .lmpra·
tlcóvel a sua utilização.

Ó SR.. .AÜR.LIO VI.ANNA:
~ assim que devemos discutir os problemas
nacionais, com objetlvidade, sem muito filo·
safia, dentro daquela realidade que constran-ge, mas pode conduzir a um esclarecimento
e a uma atitude positiva, e nCio negativa.
· Saber como se faz· a retlficação, como se
aduba a terrà, n6s sabemos. Mas empregar o
fertilizante, pelo preço do custo mais o trans·
porte, ·se êste ·é mais coro que o preço da
mercadoria, em muitos casos, como no exem·
pio palpitante e polpóvel que V. Ex. 0 citou.
Pernambuco, por exemplo, pode exportar fos·

:.

'
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-438forlta poro todo a Brasil e não o faz. Mos
aquêle poeta lá do asfalto não pensa assim.

O Sr. Heribalda Vieira:
Na minha terra, um proprietário dizia que
era mais barato comprar terra, .do que adubá-la para plantar.

O SR. AURiLIO VIANNA:

é verdade. Quanto custa uma tonelada de
calcário, daquele pó neéessório à terra para
restaurá-la?

O Sr, Flllnta MUller:
Quando a terta é ácida. Nós somas agricultores principiantes.

O SR. AURtLIO VIANNA:
Cloro, mas quase tôda a terra brasileiro é
ácida.
Quando falei, no Chile, em. sementes de alfa.
fo, êles sorriram, e depois ·é que compreendi
a minha ignorância. Deram-me um bocado .de
sementes de alfafa, com a recomendação de
depois lhes· mandar dizer do resultado. "O que a Sr. col~êr, mande-nas dizer." E as
terras onde as sementes foram jogados eram
tão ácidas, que elas não germinaram e desapareceram ..•

O Sr. Edm1111da L.vl:
Permite-me V. Ex. 0 um aparte

O SR. AUReLIO VIANNA:
Pois não.

O Sr. Edmundo Levl:
Nobre Senador, V. Ex. 0 está discutindo êste
problema com multa objetivldade. Quero tra·
zer uín exemplo frisante, que ajudará V. Ex. 0
no seu discurso: o então Governador Plfnio Ra·
mos Coelho, do Amazonas, comprou, no Sul,
oito milhões de. cruzeiros de pó de calcária,
poro retlflcação da acidez dos terras do
Amazonas, especialmente uma região que
cerca Manous, poro poder Incentivar a agricultura e a formação do "Cinturão Verde~·,
Pois bem, êsses oito milhões de crÚzeiros de
calcário chegaram ao Amazonas, pelos transportes normais, par 80 milhões de cruzeiros!
Doi S. Ex. 0 partir poro fundar uma sociedade,

com o objetivo de fazer pó .de calcário, no
Amazonas mesmo, no Rio Coraoarl. Por Isso
mesmo, teve êle decretada a suo prisão pre·
ventlvo, oprque fundou essa sociedade!

O SR. AURfLIO VIANNA:

é um aparte que esclarece, o sobejo, o as·

'

I

I
I

'

sunto que estamos abordando.

I

E agora, peço mols um pouco de paciência
dos colegas, para êstes argumentos:

I

(L6.)

"A Rêde Ferroviária Federal lembrou a
Lei n.0 3.115, ort. 31, que proíbe trens·
porte gratuito ou com abolimento, salvo
em seu pessoal, nos têrmos da seu Regu·
lamento, excetuondo-se autoridades que
foram Indicadas em lei, e dos membros
do Congresso Nacional."

I
r

Então, considerei-nos também mercadoria?
Ou considera mercadoria como se fôsse gen·
te: "pessoal da Rêde Ferroviária ou membro
do Congresso Nacional"?
O que a lei profbe é o transporte gratuito,
ou com abatimento, de. pessoal estranho à
Rêde. Só faz exceção, além dêsse pessoal da
Rêde, dos membros do Congresso Nacional.
Então, à base dessa Informação, uma Co~
missão do Senado rejeita o projeto, que pre·
judlcava os interêsses da Rêde Ferroviária e
feria uma lei que existe e que poderia ser re·
vogado.

.lU.!
"Reportando-se, ainda, ao parágrafo único do pré-citado artigo, quando estabe·
Ieee que ."os transportes requisitados pe·
las pessoas jurfdlcas de Direita Público
só serão atendidos mediante prévio em·
penha de verbas a partir da segunda exer·
ciclo de funcionamento da "R.F.F.S.A.",
tenta aplicar um dispositivo de lei que
verso sôbre transporte de pessoal ao de
ad~:~b.os e fertilizantes.
Não é novidade o que se pleiteio na pro·
jeto em debate."

.,
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439Dizemos nós, no nosso parecer.

"~sse abatimento de 50% já existiu,

II
;

I.
I

..

quando da vigência do Decreto-Lei n.0 •••
1.062, de 1939, regulamentado pelos
21.733-46, 22.185-46 e 22.378, tom·
bém de 1946.
Poderia me reportar a essa época - 39/46,
mas fica para outra oportunidade.
O Ministério da Agricultura, consultado. en·
tão, opinou colocando-se de pleno acõrdo com
o medida proposta, ressaltando "o elevado es·
pirita pública que Inspirou o patriótico dlplo·
ma legal" •
(Li.)

"Frisou o Ministra da Agricultura de en·
tão que "a medida vem justamente .ar·
mar o Poder Público de mais um fator
preponderante no campo da .Pr.odução".
E mais: que o Projeto, "uma vez trans·
formado em lei, concorrerá de maneira
objetlva para o fim desejado, trazendo
como conseqüência benefícios imedia·
tos".
~

truísmo afirmar-se que, além da im·
previdência que vem caracterlzandb a
nossa política de produção de gêneros
de primeira necessidade, o transporte é
fator decisivo na majoração constante
dos seus preços."
E ,provou-o, com um aparte altamente objetivo, o nobre Senador Barros Carvalho, no
caso da fosforlta de. Olinda.

lU.)
"Com o aumento dos preços dos combustivels lfquidos, aumentaram os fretes,
causando êsse fato um maior desequllf·
brio no orçamento das nossas famflias."·
Quero dar um exemplo. objetlvo.
Agora mesmo, fui sabedor de que aquêles
que produziram arroz em certas regl~~s do
Planalto, passaram a oferecer aos proprietó·
rios de caminhões metade do produto transportado, para que pudessem levar às cidades,
aos centros de consumo, a outra metade que
lhes pertenceria, entõo. E o que me lmpres-

slonou foi o Informe de que os proprietários
de caminhões se recusaram a aceitar esta proposta! Se tivessem de transportar 50 sacos de
arroz, ficariam com 25. Pois muitos não aceitaram a proposta, porque o preço do caminhão; o preço das peças e o preço dos combustfvels chegaram a altura~ tais, que êles não
se arriscam a transportar mercadorias nessas
condições!
Agora, se a terra é pobre, ela produz ·pouco e de qualidade Inferior. E grande parte
das nossas terras são lavadas, erodidas, vitimas das queimadas.
Em síntese, Sr. Presidente, nós desejamos,
sinceramente, que o projeto, que é realista,
seja aprovado por Inteiro, sem qualquer alteração, sem qualquer modificação •
Vomos provar, objetivamente, que nós desejamos a progresso das regiões interloranas
do País, no seu todo, no seu conjunto; que
êste desejo não se traduza. apenas em palavras, mas em fatos concretos, e nós realizamos, concretamente, uma obra, quando votamos, quando o nosso voto é favorável a projetof de grande repercussão nacional. Poderemos abastecer a América Latina, o mundo
quase todo, por certo e determinado tempo,
é claro. A cobiça da Amazônia. represente
êste quadra; a Amazônia pode abrigar quatroc.entos milhões de individuas; se. aquêle
território fõr bem aproveitado, será um celeiro para o mundo, além do que existe no seu
sub-solo; e parte do que ali existe. jó é conhecido pelo estrangeiro, muito mais do que
por nós brasileiros. Dai as tentativas de se'·
apossarem, por meios diretas ou indiretos, da
Amazônia. E nós desamparamos aquela região, e, pelo seu desamparo, cresce a cobiça,
segunda multa bem equacionou o nobre Senador Josué de .Souza .
O Sr. Milton Menezes:

Permite V. Ex. 0 . um aparte?

O SR. AURUIO VIANNA:
Com grande prazer.
O Sr. Milton Menezes:

Eu me permitiria apenas lembrar a V. Ex. 0
que a Emenda n. 0 I, no nosso entender, não
procede. Manda suprimir do art. 1. 0 a ex-

I'
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-440pressão: "tortos oleoginosas e de cereais, fcrelo e rações boicnceodos". Oro, o espf rito
do projeto é beneficiar o produtor e não o Industrial ou comerciante; 0 projeto, multo sàbiamente, concede apenas isenção ao produtor,
Isenção da frete com c mercadoria, o fertilizante, o adubo, destinado .ao produtor, às
entidades rurais que visem distribuir. dlretamente ao produtor. Acredito que a emenda
oferecida ao projeto ·não proc~de. ~ uma restrição que não tem nenhuma fundamentação
aceitável.
O SR. AURIILIO VIANNA:
Recebi; nobre Senador, com prazer imenso,
o o porte de V. Ex. 0 , que revela
acuidade
mentol de que é possuidor e o seu conhecimento do matéria; V. Ex." penetrou direto no
assunto. Realmente, êste projeto, como formulado, beneficie o produtor e, por via •de
conseqüência, o consumidor. 'é projeto que
elimina o lntermedló'rlo desta luto competitivo. Estobeleca uma relação,' digamos direta,
entre produtor e ·consumidor. Se vclfnos· para
o campo·· da . lei do oferto e do procura; num
sistema capitalista ou ·liberal-democrático, então, aumentado à produção, os preços teriam·
fatalmente que 'se estabilizar, ou teriam que
ser reduzidos,'' e o beneficiado seria· o povo.
Não podemos eliminar essa parte, essa porção ·do projeto, que é Importante. lnfellzmen~
te não se encontro na Cosa o' Sr. Senador Attflia Fontano, mas sentimos o problema e o
compreendemos. Tenho o Impressão de que
vamos rejeitar as emendas e aprovar o· pro-'
jeto como êle se encontre.
Aquêles que vivem no Interior, e -conhecem
o sccrlffcio do homem do campo, são convo~
cedes para a ' aprovação dêste projeto, Não
Importe que o ·seu autor não esteja presente,
e êle só não está aqui por motivo de muita
relevância, porque é um d~s .presentes nos
nossos trabalhos, um dos que assistem com
grande lnterêsse os debates que se ferem
nesta Cosa da Congresso Nocional.
Assim, Sr. Presidente, ·sou favorável à aprovação do projeto como formulado, sem ferir
oquêies que lhe foram contrários, Desejo, Inclusive, que êsses façam uma revisão de seu
pensamento e passem, então, a aprovar êste
projeto, que é uma das medidas mais úteis,

o
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mais realistas, .mais objetlvas das .que já vêm
sendo tomadas pelo Congresso Nocional.
!Multo bem! Palmai)
)·•
,,
,
, ,
'·I
O SR. PRESIDENTE (Guida Mondinl:'
'

. .

.

'

.

'·'.

Continua em discusséío o projeto. Se. mais
nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei
a discussão como encerrada. (Pauta,)
Está encerrada .·
Em votação o · projeto, sem prejufzo do
emenda.
Os Srs. Senadores que concordam ·com o
projeto queiram permanecer sentados. CPauaa.)
Está aprovado o projeto.
Em votação a emenda da Comissão de
Agricultura.
,..
Os Srs. Senadores que aprovam c emenda
queiram pe'rmanecer sentados. .(PCiula~l
Rejeitada. '
O projeto está ·aprovado' e· voltará à Ordem
do Ola, pàra discussão em segundo turno.

São os segul.ntes o projeto aprovado e
'
'
a emenda' rejeitado:
PROJETO DE LEI DO .SENADO
N.0 45, DE 1963
Dl1póe a6bre a reducão de 50 'l(, noa
· fretea do Rade · Ferroviária ·Federal S. A.,
parCI . adubo1, fertllluntt• e forragtnt.

O Congresso Naéfoncl decreta:
I

'i

J

,','•·

',

•

'

-,

Art. 1,0 - Fica estabelecido , uma redu·
ção de 50% (clnqüenta por cento) nos fretes
de Rêde 'Ferroviária •Federal Sociedade -Anónimo, para transportes de adubos, fertilizantes de tOda c espécie, calcário, tortos olea~
glnosas e de cereais, farelo e rações balcn·
ceadas, quando destinados a lavradores e
criadores registrados no Serviço de Estctlstica
da Produção do' Ministério da Agricultura, CC·
operativas de produção 'agropecuárlo, associa·
ções rurais e 'respectivâs federações. '
Art. 2. • - .Es~a· Lei., entrará em vigor na
data de sua pubiica!;'ciõ'; revogadas as dispo·
sições em contrÓri~: . '
EMENDA H.• 1

!
I

t
~

-c. A.

Suprima-se, no artigo 1.0 , a seguinte ex·
pressão:' .,.
"tortas oleoglnosas e de cereais, farelo
e rações balanceadas".

r·
'
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-441O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 12:
Discussão, em 'primeiro turno, do Pro·
jeto de Lei do Senado ·n. 0 69, de 1964,
de , autoria do. Senhor . Senador Vasconcellos Tôrres, que aplico a correçõo monetária nos debites da lJniõo, tendo
Pareceres, sob n. 0 ' 336, 337. e 338, oe
1965, das Comissões de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; de E~o
, nomid, favoróveÍ; e de Finanças, contrário.

",J

I""

11
11
Iiii

I

Hó requerimento sôbre. o mesa, que vai, ser
lido pelo Sr. 1.0 Secretório.
,, ,

'

Nos têrmos dos arts. 212, letra I, e 274,
letra b, do Regimento lnwno,': requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado ~. 0 69, de 1964,· a fim de ser feita na
sessão de 1O do corrente.
Sola .das Sessões, em 12 de maio de. 1965.
- . Daniel Krieger.

' O SR. PRESIDENTE CGuido Mondin):
1.

.III

11

I
11

I

I

,I

•

,

.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que. o aprovam queiram
permanecer sentados. !Paula.)
' Esta aprovado.
O projeto sai do Ordem · do Dia, para ser
apreciado na sessão de 22 da ·corrente.
Vamos passar agora às matérias dependentes de votação em escrutínio secreto,.
'

REQUERIMENTO.
N~ 0 212, DÊ. .. 1965 ,

'.

O ·SR•. PRESIDENTE !Guldo Mondlnl:

· O· SR. PRESIDENTE !Guldo Mondin):

'~ lido e aprovado o seguinte:

·'

mente da discussão do Projeto de Lei n. 0
2-65, o fim de ser feito no sessão de 22 de
maio de 1965.
· Sola dos Sessões, 12 de maio de 1965. Edmundo Levi.

•

Assim .fica ,o projeto para ser discutido ,na_
sessão do dia 19 do corrente,
Passa-se ao item 13:
· Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 2, de, 1965,
de autoria do Senhor Senador Edmundo
Levl,, que ' assegura , facilidades para o
exercício do direito de .representação,
tendo Parecer n. 0 341, de ,1965, da Comi~são de Constituição e iustlça, pela
aprovação do substitutivo que apresenta
(Emenda. n. 0 1-CCJ), com voto vencido
do Senhor Senador Edmundo Levl.
SObre a mesa requerimento, que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretórlo,
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO

N. 0 213, DE 1965
Nos têrmos dos orts. 212, letra I, e 274,
letra b, do Regimento Interno, requeiro adia-

'

.,

Em votação o projeto, já descutido na. tarde
de hoje, que altero o Quadro de pessoal da
Secretaria do Tribundl. Superior do Trabalho,
e' dá. outras providências, constante do item
n. 0 4 da Ordemdo Dia.
Vai-se proceder à ·votação em escrutínio
secreto, sem prejuízo das emendas.
O processo que vamos usar. é .o das esferas
b;oncas e pretos.
O Sr. 1. 0 -Secretárlo vai proceder à chamoda dos Srs. Senadores, de Norte para Sul.
Paro efeito de disciplina, a votação "sim"
é com· as esféras broncos e "não"; com ·as
pretas.
(Procede-se. à chamada para a votação).

O SR. PRESIDENTE !Guido Mcnídinl: ,

,.

Vá i proceder-se à apuração.
Vot~ram "sim" 24 Srs. Senadores, e 7

"não".

I

Não houve quorum. Fica, portanto, adiado
o votação do Projeto de Lei n. 0 22, de 1964,
da Câmara dos Deputados.
Passa-se· oo Item seguinte:

I

Item 7:
Discussão, em turno único, do. Projeto
de Lei da Câmara n. 0 135, de 1964 (n. 0
I . 226-8 de 1963, na Casa de origem)
que Isento de impostos e taxas, por cinco anos, todos os produtos de origem
animal e vegetal oriundos da área geoeconâmlca do Distrito Federal, tendo

I
I

I
!

I

-442Tem a palavra o Sr. Senador Eurico Re·
zende.

Pareceres, sob n. 0 ' 180, 181 e 182, de
1963, das Comissões de Constituição e
J ustlço, favorável, com o Emendo que
oferece; do Distrito Federal, contrário,
com voto vencido do Senhor Senador Eurico Reeznde; de Finanças, favorável oo
projeto e à Emenda da Comissão de
. Constituição e J ustlça.

O SR. EURICO REZENDE:
Declino do palavra, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Guida Mondlnl:
Tem a palavra o Sr. Senador Jefferson de
Aguiar.
S. Ex. 0 desiste da palavra, .
Não há mais oradores Inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que, hoje, às 21
horas e 30 minutos, as duas Casas do Congresso Nacional se reunirão, em sessão conjunta, para apreciação do veto presidencial ao
Projeto de Lei que dispõe sõbre o condominlo em edifí.clos e sõbre Incorporação Imobiliária.
Nado mais havendo o tratar, vou encerrar
o sessão, designando paro a próxima a seguinte· · ·

Em discussão o projeto com a emenda.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, darei a discussão como encerrado. !PauiCI.)
Está encerrado,
Posso-se ao item seguinte.

Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara n.0 231, de 1964. (n.0
3. 243-B de 1961, na Cosa de origem),
que .autorl~o diplomados por escalas superiores e Seminários Maiores o leclonar,
em caráter precário, em estobeleclmen-.
tos de ensino médio, situados em cldo. des do interior dos Estados, tendo Parecer, sob o n.0 J •561, de 1964, da Comissão de Educação e Cultura, contrário
à aprovação.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão cama en.cerrada. !PCIUICI).
Está encerrada.
A votação fica adiada para o próxima ses·
são, por falta de que~rum.
·

ORDEM DO DIA
1
Continuação da votação, em turno único,
do Projeto de Lei da Câmara n. 0 22, de 1964
(n. 0 941-B, de 1963, na Casa de origem), que
altero o quadro do Pessoal da Secretario do
Tribunal Superior do Trabalho e dó outras
providências, tendo emendas da Comissão de
Serviço Pública Civil e
PARECERES dos Comissões
-

Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara n. 0 15, de 1965 (n. 0
4. 264-N de 1962, na Coso de origem),
que Isenta dos impostos de' Importação
e. de cons.úmo equipamento telefõnlco, a
ser Importado pela Companhia Telefô·
nico de Campo Grande, Mato Grosso,
tendo Parecer favorável, sob o n. 0 380,
de 1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeta.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. !Pau1al.
Está encerrada.
Adiado a votação por falta de quarum.
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há oradores Inscritos.

de Canltftuisãa e Ju1tlse~: n. 0 1.295, de
1964, pela constitucionalidade do projeto; n. 0 1.298, de 1964, pela constitucionalidade das emendas e, quanto ao
mérito, pela rejeição, por Inconveniência;
de SerYiso Pública Civil (n, 0 1.296, de
1964), favorável, com as. emendas que
oferece, ~cib n. 0 ' I a 4 (CSPCl; ·

rCI

de Flnansa•: (n, 0 1.297, de . 1964), pela
audiência da Comissão de Constituição
e Justiça -'~6bre' as emendas; n. 0 1.299,
de 1964), favorável ao projeto e às
emendas.

2
Votação,. em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 135, de 1964 (n, 0 1.226-B,
de 1963, n.o Casa de origem), que Isenta de

-443Impostos e taxas, por cinco anos, todas os
produtos de origem animal e vegetal oriundos
da área geo-econômlca do Distrito Federal,
tendo
PARECERES, sob n. 0 '
I 963, das Comissões

n. 0 472, de 1965, contrário às emen•
das de Plenário (n, 0 s I a 1Ol;
-

da Coml11ão de Con1tltulção e Ju1tlsa:
n. 0 825, de 1963, oferecendo nôvo
substitutivo (Emendo n. 0 2-CCJJ;

·

180, 181 e 182, de

n. 0 471, de 1965, contrário às emendas de Plenário);

-

do Con•tltuição e Ju1tiça, favorável, com
a Emenda que ofer.ece;

-

do Dl1trito Federo!, contrário, com voto
vencido do Senhor Senador Eurico Rezende;

da Comi11ão de Economia:
n. 0 479, de 1963, favorável ao ~ubsti
tutlvo da Comissão de Legislação Saciai; ·

-

de Flnonsa•, favorável ao projeto e à
Emenda da Comissão de Constituição e
Justiça.

n. 0 473, de 1965, contrário ao projeto,
aos substltutivos e às ·emendas.

-

6

3
Votação, em turno único, do Projeto de L.el
da Câmara n. 0 23 I, de I 964 (n.O 3.243-B, de
I 96 I, na Casa de origem), que autoriza diplomados por escolas superiores e Seminários Maiores a lecionar, em caráter precário,
em estabelecimentos de ensino médio, situa·
dos em cidades do Interior dos Estados, tendo
PARECER, sob o n. 0
Comissão
-

1.561, de 1964, da

PARECERES:

de Educasão e Cultura, contrário à aprovação.

"

Votação, em turno único, do Projeta de Lei
da Câmara n. 0 15, de 1965 (n. 0 4.264-N, de
I 962, na Casa de erigem), que isenta dos
Impostos de importação e de consumo equl·
pamento telefônlco, a ser Importado pela
Companhia Telefônica de Campo Grande,
Mato Grosso, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n. 0 380, de
1965, da Comissão
-

*

de Flnansa•.

5

.

·~

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 38, de 1963 (n. 0 2.704-B/ 61
na Casa de origem), que regula as atlvidades
dos representantes comerciais
autônomos,
tendo
PARECERES:
-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 132, de 1964, n.o .. , , .. ; .
4.769-B/62, na Caso de origem, que promove ao pôsto imediato o militar que em pleno
serviço ativo vier a falecer em conseqüência
de ferimentos recebidos em campanha ou na
manutenção da ordem :pública, ou em virtude de acidente em serviço, tendo

da Comissão de Logislaçcío Social:
n. 0 478, de 1963, oferecendo substitutivo (Emendo n. 0 1-CLS);

I -

Sôbre o Projeto (n, 0 ' 1.422 e 1.423,
de 1965):
-

da Comi11ão de Seguransa Naclonai,
favorável,
oferecendo
emenda n. 0 1-CSN;

-

da Coml11ão de Finansa•, favorável.

Jt- Sôbre as emendas (n, 0 '

..

368, de

1965):
-

da Comi11áo de Constituição e
Jultlça, pela constitucionalidade
da emenda da Comissão de Segurança Nacional ·com subemenda que oferece de n.o 1-CSt'l,
pela rejeição, por Inconstitucionalidade, da emenda de Plenário.

7
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Cômcrc n. 0 143, de 1962 (n. 0 ••••
1. 317-B/59, nc Cose de origem), que autorize o Poder Executivo c ceder ao Instituto
Hlst6rlcc e Geogrófico Brasileiro, pore inste·

-444loção de sua sede, o edifício onde funciona
o Ministério da Viação e Obras Públicos,
tendo
PARECER FAVORÁVEL (sob n. 0 •381, de 1964)
do Comissão

-

de Flnanço1, com restrições do Sr. Se,nador Aurélio Vlonnà.

8
Discussão, em turno único,. do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 316, de 1964 (n. 0 . . . ••
1.153-B/63, na Cosa de origem), que concede Isenção 'de lmpostos de Importação e de
taxas aduaneiros para a · lmpórtação 'de um
órgão eletrõnlco e demais equipamentos doodos à Mitro Diocesana de ,Santo Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL; sob n; 0 247, de 1965,
da Comissão.

-

de Finança• • ·
9

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 27, de 1965 (n, 0 ••••
2.633-B/ 65, no Caso de origem), de inicia-'
tiva ·do Sr. Presidente 'do República, que 'determino a inclusão da especialização de engenheiro florestal na; enumeração do art. 16
do Decreto-Lei n. 0 .8.620, de , 1O de janeiro
de 1946 (que dispõe sõbre o regulamentação
do exerclcio dos profissões de engenheiro, de
orquiteto e de agrimensor), tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 475, de 1965,
··
··
da Comissão

-

de ProjetOI dei Executivo •.
10

Discussão,. em primeiro turno, do Projeto
de Lei da Senado n.~ 12?, de 1963, de auto-:1
rio do Sr. Senador Vasconcelos Tõrres, que

modifica o parágrafo 3.0 do ort. 30 do Lei
n.O 3 . 807, de 26 de aglisto de 1960 (Lei
Orgânico do Previdência Social), aumentando
a indenlzoçõo aos trabalhadores aposentados
compulsoriamente, tendo
PARECERES dos Comissões

-

n. 0 ' 291 e 292, de 1965,

de Con•tltulçllio e· Ju1tiça · e de Legillasão Social, respectivamente, contrários
ao projeto;

n. 0 293, de 1965, da Comissão

-

de Finanço1, alegando que, a matéria
refoge do dngulo de sua competência.

11
, r.,

I

'

Discussão, em turno único, do ~rojeta de
Lei da Câmara n.O 41, de. 1965 (n.0 ·• ·•••
2.643-B/ 65, no Caso d~ o'rigem); de Inicia,
tiva do Sr. Presidente da. Repúblico, que ou-·
torizo o Pod~r Executivo a. abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,. o cr~dita
especial de Cr$ 25 . 100. 078 (vinte e. cinco
milhões, cem mil e setenta e oito cruzeiros)
para o fim que especifica, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 503, de 1965,
da Comissão

· - . de· Flnons••.
PROJETO' SOBRE A MESA' PÁRÁ
. RECI!BIMINTO DI EMENDAS
<1.0 DIA)
·Projeto de Resolução n.0 40, de ·1965, de
autoria do Sr. Senador Edmundo Levi, que. cria
a Comissão de Valorização Econõmica. da
Amazônia.
Estó encerrada a sessão.
(Levo~to-se o sesgão:

minutos.)

às

· : .- .. ·,;·:; :.·
~

'I

~I

17 horas e 55

I'

49.a Sessão, da a.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,
em 13 de maio de 1965
PRESIDINCIA DOS SRS. MOURÃ ANDRADE E NOGUEIRA DA GAMA

I
~..

I

.

...;
•

.••

Às 14 .horas e 30 minutos ·acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomord Josué de Souza - Edmundo Levi Cattete Pinheiro - Lobão da Silveira Eugênio Ba~ros .- Menezes Pimentel Antônio Jucó - Dix-Huit Rosado Oinorte Mariz - Salviano Leite - Ar·
gemiro de Figueiredo - Barros Carvalho - José Ermlrio - Herlbaldo Vieira ..:.. José Leite Aloyslo de Corvalho - Josaphat Marinho - Eurico
· · Rezende - Raul Giuberti "'- Miguel
Couto - Aarão Steinbruch -'- Benedicto
Valladares - Nogueira da Goma Moura Andrade - José· Feliciano - Pedro Ludovico - Bezerra Neto - Milton
Menezes - lrlneu Bcirnhausen - António Carlos ..;.... Dàniel Krleger - (331.
.

..

.

..

:

.

O SR•• PRESIDENTE .(Mouro Anlradel:
A lista de presença acusa o comparecimento
de 33 Srs; Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a Sessão.
Vai ser lida a Ata .
O Sr. 2.0 ~Sec:retórlo procede· à leitura
da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Mouro Andrade):
Em ·discussão a Ata·.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesma, dó-la-ei por oprov.ç:~da. CPauaa.)
"'"'•'·-~~·~
Estó aprovado. ·
O Sr. 1. 0 -Secretório lê o 'se,9uinte

EXPEDmNTE
OFlCIOS
0

N. 956, de 11 do mês em curso, do
Sr. I .0 -Secretório da Câmara dos Deputados,

que comunica haver aquela Casa . aprovado
os Emendas n. 0 ' I, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e
rejeitado a de n. 0 4, oferecidas pelo Senado
ao Projeto de Lei n.O 4.245-G-62, na Câma~
e .n.0 78-64, .no Senado,. que dispõe sôbre
o exerclc:Jci da profissão de carregador e 'transportador de bagagens em portos do Pais, e
dó outras providências.
· ·
0 -Secretári6 da Câmara dos
Ainda do
Sr.
1.
.
.
.
Deputados,. encaminhando ao Senado autógrafos do seguinte pr~jeto:

ra,

PROJETO DI LEI DA CÃMARÃ
N.o 54, DE 1965
·cN.o 2.719-R, de 1965,
na origem)
,.
Fixa

01 val&rea paro 01 aímllol01 doa
o doa funcõea grotlflcadaa do
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2.0 Região, a dá
outraa providência• .
CD'IIOI

O Congresso· Nacional decreta:
Art. 1.o - Os volôres dos sfmbolos dos
cargos e das funções gratificadas do Quadro
do Pessoal da Secretaria do Tribunal RegÍÓnal
da Trabalha da 2. 0 Região, firmados pelei
Lei n.o· 4.067, de 5 de junho de 1962, são
os constantes da tabela anexa . .
§ 1.o - A importância da gratificação
de função é igual à diferenço entre o valor
estabelecido para o .símbolo respectivo e vencimento do cargo efetivo ocupado pelo .funclonório.
§ 2.0 - Ao funcionário designado para
·o exerdcio de encargos de chefia, de assessoramento ou do secretariado, é facultado
optar pelo critério estabelecido no pcrégrofo
anterior ou pela percepção de venclrnentos e
demais ·vantagens do seu cargo efetivo, acrescido da gratificação filtc, correspondente o

..·•
'

I"

r:....

I;
- 44620% (vinte por cento) do volor do símbolo
da função gratificada respectiva .
Art. 2.0 - O salárlo•familia é fixado em
Cr$ 5. 000 (cinco mil cruzeiros) por depen·
dente.
Art. 3.0 - Aplica-se esta Lei aos servido·
res !nativos dêste Tribunal independentemen·
te de prévia apostila.
Art. 4.0 - As vantagens financeiras de·
correntes desta Lei são devidas a partir de
1.0 de julho de 1964.

Art. 5. 0 - Aplica-se aos funcionários da
Secretaria da Tribunal Regional do Trabalho
da 2. a Região o disposto no art. 15 e seus
parágrafos da Lei n.0 4.345, de 26 de junho
de 1964.
Art, 6. 0 - Para atender C,s despesas de·
correntes desta Lei, . n.o exerclcio financeiro
de 1965, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Poder Judiciário - Justiça do Tra·
bolho - Tribunal Regional do Trabalho da
2.a Região, a crédito especial de Cr$ .....
890. 000. 000 · (oitocentos e noventa milhões
de cruzeiros), destinado o atender às despe·
sos decorrentes· da presente Lei e que será
automàticamente ·registrado no Tribunal de
Contas da União e distribuldo· ao Tesouro Na·
clonai.
Art. 7.0 - Esta Lei entrará em vigor no
data de sua publicação .
Art. 8.0 - Revogam-se as disposições em
contrório.
TABELA A QUE SE REFERE
.O ART. 1. 0 DA LEI

Símbolo•
pJ.
. .....•....•.........
pJ.
pJ. 1 •••••••••••••••••••••
pJ. 2 ....•.•.•......••.•..

o .................... .

pj. 3 .•....•....•.........
pj. 4 •••••.•.••.•••..•..••
pj. 5 .................... .
pJ. 6 •.•...•..•.•••••..••.
pJ. 7 ••.•.......•.•••••...
PJ· 8 .............•.•.....
pJ. 9 .................... .
PJ·1 O •••••••••••••••••••••
PJ·11
PJ-12

Cr$
417.000
410.000
405.000
387;000
367.000 f;
333.000
317.000
300.000
275.000
250.000
225.000
205.000
185.000
167.000

151.000
140.000
128.000
109.000

PJ-13
PJ-14
PJ-15
PJ-16

Funçõe1 Gratificada•
1-F
2-F
3-F
4-F

• •• o • • • • • • o o • • • • • o. o •••
·-· • • • • . • • • • • • • • • •

0 0
0

O

O

O

0

O

O

O

O

O

0

O

tt

• ·• • • • o • •

O

0

0

O

O

I

0

O

300,000
285.000
270.000
255.000

Câmara dos Deputados, em , . • de maio
de 1965.
Às Comissões de Serviço Público Civil
e de Finanças .

PARECERES
PARECER N. 0 510
DE. 196S
Da Coml11ão ele Con1tltulçãa e Ju1tl·
ça, 1éillre o Projeto ele Lei elo Senado n.0
43, ele 1963, que dl1pãe dbre a1 normal
de prevlelancla 1aclal paro 01 trabalha·
cloral rural1, cria o lnltltuto ele Prevldan•
ela e Anlltancla do1 Agróriol, e dá ou•
troa provldancla• .

Relator: Sr. Ruy Camelro
O projeto em epigrafe, de autoria do nobre
Senador Nelson Maculan, visà é!a criação do
Instituto de Previdência ·e Assistência das
Agrários e previ! suo regulamentação, pelo Po·
der Executivo, de modo a que sua organização
e estrutura se situem dentro do. Lei Org6nlca
da Previdência Social.

2. Ao IPAGRA seró facultado celebrar con·
vênlos ou contratos com pessoas flsicas ou Ju·
rldlcas de direito público e privado, para o
atendimento deis serviços· sociais de asslstên·
ela previdenciórlo em favor dos trabalhadores
e empregados rurais •.:r .
3 , · A orrecadoção:o': dos recursos poro o
custeio dos seus encargos clfrar-se-ó nestas
con trlbuições:
a)

3% (três por cento) sôbre o qucmtita·
tivo salarlol dos trabalhadores e em·
pregados rurais;

bl 0,5% (melo por cento) sôbre o valor
da produção' agropec~1ária;

'

I'

I'

I
r:

~

.,

'
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c) no que tange à contribuição prevista
na alfnea o, é, em partes iguais, devida pelas empregadores e pelos trabalhadores e empregados, mediante
descontos em fõlha, com a recolhimento ao órgão focal da JPAGRA e'
pela União.

4.

A receita do Instituto seró assim aplicada:
a)

até 40% (quarenta por cento) para a
pagamento do funcionalismo e manutenção dos serviços burocráticos;

b)

pela menos 30% (trinta par cento)
em serviços de assistência social;

c) 25.% (vln.te e cinco por cento) Integrarão o Funda de Aposentadoria e
Pensões;
d) 5 % (cinco por cento) na formação da

reserva para despesas de qualquer natureza, Inclusive decorrentes da contratação de técnicas.

"'
1

.

7. A arrecadação será depositada nas agências locais das Caixas Econômicos Federais e,
na ausêncisa destas, nas .do Banco do. Brasil,
podendo ainda ser nas agências das Caixas
Ecanõmicos Estaduais, nos dos Bancos oficiais
dos Estados ou dos Municípios, ..êstes com
prioridade sõbre oquêles, ou nas dos bancos
particulares, preferencialmente em bancos locais ou regionais, mediante indicação. do. C~n
sélho Diretor do Instituto, sendo que as últimas hipóteses só ocorrerão inexistindo na
região oquêles dois estabelecimentos controlados pelo Govêrna Federal.

8.

70 96 (setenta por. cento) das receitas serão retidas na própria repartição arrecadadora do IPAGRA, para investimento na área de
onde provier a arrecadação; 20% (vinte por
cento) serão enviados à administração do. Instituto no âmbito estadual; os restantes 1O%
(dez por cento) serão remetidos à administração central do órgão para custeio dos seus
serviços. Obedecida a mesma proporção, as
contribuições .da União serão mandadas creditar no Instituto, à disposição das respectivas direções regionais.

5, Preferencialmente, a quadro funcional absorverá servidores excedentes de outros Insti9. ~ previsto um Fundo, destinado a cons- ··
tutos de Previdência, mediante entendimentos
tituir a reserva técnica e financeira do. Carcom o Poder Executivo. Se houver necessidade da admissão de •outros servidores, esta se
teira de Seguros do IPAGRA, e que será alioperará, obrigatàrlamente, por concurso público . mentado com as recursos provenientes . da
de titulas e provas, ou somente de provas, nos
parcela vinculada aos serviços de ordem ascasos em que a lei não prescrevo habilitação sistencial . O sistema abrangerá os seguros
técnico-profissional.
de acidentes do trabalho, enfermidade, ma6. São as seguintes modalidades · de· assis- ter~idade e educação. ~ obrigatório o prlmfi;
ro tipo de seguro.
tência estipuladas na proposiçâa:
assistência médica, de caráter preventivo e profllático, itinerante, através
de unidades móveis, bem como odontológica e .medicamentosa de urgên·
ela, nos locais de trabalho;

10. Optatlvamente, contribuirão para o
IPAGRA, com direitos aos beneficias, os parceiros, meelros, arrendatários e proprietários
rurais, Para essa vinculação facultativa, serão baixados normas especiais.

b) construção de pequenos hospitais para

11 . O projeto qualifica éle dependentes o
espõsa, o marido inválido, os filhos de qual·
quer condição, quando Inválidos ou menores
de dezoito anos, os filhas solteiras de qualquer condição, quando Inválidas ou menores
de vinte e um anos, o pai inválido e a mãe,
os Irmãos. Inválidos ou menores de dezoito
anos e as Irmãs solteiras, quando lnvélldos
ou menores de vinte e um anos.

a)

operações cirúrgicas urgentes ê 'de.pequeno porte;
·~ .
c) assistência social, por meio de · equipes volantes de educadores sociais;
dl assistência técnica, por Íl1teJ'médio de
agrônomos, veterinários e outros profissionais .

....

-44812. A proposição escalona os seguintes
neficlos:

be~

seus contribuintes. Dêsse regulamente. deveró constar, entre outros, os seguintes pontos:
a) indicação normativa ~poro concessão
e cólculo dos valâres dôs beneficies;

a) assistência à maternidade;
bl auxtlia-daença;

bl definição e ~arocterlzação dos diver·
sos ouxfflos;

c) aposentadoria ·por invalidez ou ve"
lhlce;

c) exigência poro concessão de cada um
deis beneficies, Inclusive prazo de lns~
criÇão .dos dependentes do . segurado,
observados os casos , em que é dispensado. a carência;

di pensão aos beneficlórlos em caso de
morte;
,,
ai assistência médica;

fi asslstê.ncia odontológica;
gl assistência dispensaria I ·de' urgência;

di coses ,de. . perda
de ..qualidade
de
se•
.
to:
gurado;

hl auxilla-.funeral; ·

'

Os beneficies lnstltuidos nos Itens b. ~ 'c
são privativas da 'segurado, não se estendendo, porte rito, aos dependentes.
.'

'o

I

15 • Os beneficies instituldos somente serão
exigíveis após o primeiro ano de arrecadação.
16. Noventa dias depois de baixado o decreto estabelecendo a orgonlzoção do IPAGRA,
o Poder Executivo, por Intermédio do
Ministério do Trabalho e Previdência Social,
regulomentaró os relações entre o Instituto e

I

fi normas para que, ..mediante: acârdo,
as. ·entidades locais . se .. encarreguem
do pagamento dos: beneficies concedidos aos segurados ou dependentes;
.
. .
. .
'
·'
gl normas·· para .o · estabelecimento·. das
taxas de' contribuição facultativa; ·

13. O art, 13 do projeto protege os beneficies concedidos ao segurado rural ou seus
dependentes contra. o incidência de penhore,
aresto ·ou seqüestro, salvo na· que diz ·res"
peito às Importâncias devidas ao IPAGRA,
· aos descontes autorizados por lei, ou ' derl·
vades de obrigação judicial de prestar alimentos. Declara, ainda, nulas pleno jura
qualquer venda ou· cessão, o constituição de
qualquer ânus e o •outorgo de podêres lrrevogóvels ou em, causa próprio' para a respec~
tive percepção.
14. Jamais prescreveró 'o direito cio' beneficio. A prescrição, porém, ocorre ró no que
se relaciona com as prestações respectivas
não reclamadas· no prazo de cinco ·anos. Mor~
to o segurado, as ·Importâncias o êle devidas
serão pagas aos seus dependentes. Na ~alta •
dêstes, reverterão ao Fundo de Seguro ·da
Instituição ..

'

a) normas para Inscrição dos segurados
e dos contribuintes focultatl~os; bem
·c:omo cios 'respectivos· dependentes, e
outras medidas que objetivdrem sua
mci.or.. facilidade;
: i ..

11 outros, previstos em .lei.

'

I

'

1,';

:

:, '··" •

I •

'

'

d,

h) normas para arrecadação . do Fundo
de . Segures, ,bem ,como . sua cobrança
e recolhimento;
11 normas para fiscalização: e• arrecada·
' 'ção ·da. Fundo, ·Inclusive para' os· pro'cessos admlrlistrativos ·e ·respectivas
~enalldades;.

j) normas , para
nlc;

aplicação ,da patrim6·
· .. . · · ·
·

kl fixação dos coeficientes das 'd~spesas
administrativas· em relação ' à receita, necessóriâs para o execução dos
serviços a'trlbuldos ao IPAGRA.
.·'i

17 ~ Reza o projeto que, lnobstante .devi·
deis as contribuições a partir da vigência da
lei prop.osta, a sua cobrança só se ·faró após
a Instalação e funcionamento ·do nôvo lnstl·
luto.
I

18. Flnalr;:;ente, é assinado ao Poder Executivo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
pari:i, através de decreto, estabelecer a es·
truturação do órgão objeto da proposição.

- 449
19.

Segue-se extensa e substancioso justificativa, na qual o ilustre firmatária do projeto reporto-se ao substitutivo que apresentou
à proposição de cuja tramitação originou-se
o vigente Estatuto do Trabalhador Rural e· no
qual era criado o Instituto de Previdência· e
Assistência dos Agror los. O Congresso, porém, resolveu atribuir ao . IAPI, pelo prazo
de cinco anos, a competência para assistir,
previdenclàriomente, o trabalhador rural.
20. O projeto consubstancia medida que o
próprio Congresso Nacional reservou para
adotar no futuro, quando, ao vata·r o Estatuto da· Trabalhador Rural, conferiu ao IAPI
o encargo de assistir ao operariado rural.
Conforme salienta o autor da proposição,
conservar a competência pará êsses serviços
com aquêle Instituto é manifestar pouco desejo de oferecer assistêncio efetlva aos agrários, tendo·se em vista que "pelo recenseamento de 1950, enquanto havia apenas .••
2.700.000 pessoas trabalhando , em todos os
setores. da indústria, cêrca de 1O milhões
labutavam no agricultura".
Trata-se da criação de um órgão n6vo obedecendo às linhas gerais da estrutura das Instituições congên.eres, mas procurando tirar 11-·
ções das deflciênclos e das omissões dos existentes, para melhorar o sistema.
Confrontando-o com os textos constltuclo·
nals, entendemos que nada obsta a sua acolhida no ângulo da competência desta Comissão.
Em conseqüência, somos pela sua aprova·
ção, cabendo à Comissão de Legislação Social opinar quanto ao seu mérito e conveniência.

...

Sala das Comissões, em 29 .de abril de
1964. - Wilson Gonçalves, Presid~nte
Ruy Camelro, Relator - Jefferaon de Aguiar
- Eurico Rezende - Antônio &albino Bezerra Neto - Aloysio de Carvalho - Josaphat Marinho.

PARECER

N. 511, DE 1965
0

Da Coml11ão de Legillação Social, 16bre o ·
Projeto de Lii do Senado n.0 43! de}963
Relator: Sr. Aurélio Vianna

A presente proposição, de. autoria do Se.,
nodor· Nelson Maculan, 'dispõe ·s6bre os serviços de assistência e. previdência dÕs traba~
ll1adores e empregados rurais, cria o Instituto de Previdência e Assistência dos Agro:
rios !IPAGRA), e dá outras providências.
2. O autor, em sua justificação, esclarece
que o projeto ·visa a suprimir uma lacuna
existente ,no Estatuto do Trabalhador Rural,
qual a de s~r outorgada ao IAPI .à .obriga-.
ção de, durante . cinco anos, atender. àos serviços de assistência e previdência sociàl ··a· serem prestados aos trabalh.adores rurais, afirmando que, no mundo atual, . quando para
tudo se procura. a especialização, êsse preceito não se. enquadra' na boa técnica previdenclárla. ·
3. Tendo em vista a Requerimento n: 0 '102,
de . 1964, apresentado pelo Senador Jefferson
de .Aguiar nos têrmos do artigo 225, letra b,
do·. Regimento Interno do Senado; · o presente
projeto passou a ter, tramitação conjunta ~om
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 24, de 1963;
que cria o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Agrários !lAPA).
4. Estudamos, caut.elosamente, · a ·matéria
c;ntlda nos dois projetes e no referido Esfa-.
tuto do. Trabalhador Rural (Lei n. 0 4.214, de
1963) que, realmente, é falho no tocante, à
previdência e à assistência. A idéia. contida
nas duas proposições é altamente louyável: ·a
criação de um Instituto previdenciário próprio
para a classe agrária, especialmente · tendo
em vista que o IAPI, para atender ao disposto no referido Estatuto do Trabalhador Rural terá, Indiscutivelmente, de nomear funcio~
·nárlos e efetuar ·despesas que corresponderão
às necessárias para a manutenção e criação
do Instituto especifico . Tanto uma proposição, como a outra, entretanto, não atendem,
lntelraniente, às necessidades dessa categoria tão numerosa de trabalhadores. Por ou-
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à técnica leglslàtlva.
·5. Resolvemos, por essas razões, apresentar um substitutivo englobando os dois estudos, disposições do fstaiuta do Trabalnador
Rural e da L.el Orgdnlca da Previdência Social com algumas Idéias de nossa autoria~ o
que fizemos, .aproveitando o· Projeto de Lei .da
Cdmara n.0 24, de .1963, que se encontra em
fase legislativa mais avançada .'
Em face do éxJ,or,to; a Comissão de L.e~
glslaçéio Social opina pelo rejeição do projeto.

6.

Sala das Comissões',' em '16 de junho de
1964 • - ·Vlvaldo Uma, Presidente - AuNIIo Vlanna; Relator .;.... Ruy Canialro ~ Ân~
t6nlo C..rl• - Walfndo Gursal - Edmun-

do LIYI.

.1, •

,

PARECER
N.~

512, .da 1965

Da Comluão da Saúda, s6bra ·o Pn~
)ato da Lll do Sanado n.0 43, de 1963;
Relator: Sr. Sftafrada Pacheco
· O presente projeto de ler do Senad~,< de autoria do Sr. Senador Nelson Maculan, dispõe sabre . as .normas de ' previdência saciai
para a5 trabalhadores rurais, cria o Instituto
de .PrevldAncia dos Agrários, e dó outros providAnclas.
Justificando o iniciativa, o seu autor Invoca uma · loc~no encontrado no Estatuto do
Trabalhador Rural; recentemente aprovado,
quando foi determinado que, durante ' i:inco
anos, ficariam a cargo do Instituto de Aposentadoria e Pensões das lndustriários a as'sistAncia e a previdência social dos trabalhadó'res rurais. ·
'
.

'

.

Esse fato, considerado nocivo à finalidade
assistencial. que deve ser garantida aos Ira·
balhadores rurais, determi nau a elaboração
do projeto ara em estudo, no qual essa faina
é suprida, ao lado de melhoramentos intro·
duzidos no Estatuto do Trabalhador Rural ,
Acontece, porém; que está tramitando em
conjunto r.om o presente projeto, outro, oriundo da Câmara dos DeputQdos, sob n. 0 24, de

1963, em fase mais avançada e versando o
mesmo assunta .
Por ocasião do audiência da Comissão de
Legislação Social, o Sr.. Senador Aurélio
Vianna apresentou emenda substitutivo, en·
globando os dois estudos alám de disposições
pe~tinentes à .Lei Orgdnlca da Previdência Social e de Idéias próprias, sempre com a pro·
p6slto de 'aperfeiçoar os' textos em tramita·
ção no Congresso . ·
A finalidade do presente projeto está acima de qualquer r.est~ição ... .A assistência .so·
clal. ao trabalhador. ru~al. é necessidade de ex·
trema. urgência em face da palpável realidade
brasileira, avulta.ndo no quadro geral o setor
saúde.
.
O projeto, ·aco,.;panhando o p~ograma geral de assistência previsto na L.el Orgânica .da
Previdência . Social,. engloba, nesse setor especifico, assistência à maternidade, assistência médica, assistência odontológica e assistência dispensaria!, de urgência.
~sse conjul'ltci de ,normas assistenciais compreende a· Instalação de unidades móveis destinadas ao' atendimento · dos associados nos
próprios locais' de trabalho. A oportunidade
de tal programa é ditada pelas necessidades
dos segurados, distribuidos, como. são, , ,em
vastas zonas do território naclonál, sem possibilidades eccina;,lca~ de deslocamento para
grandes centres urbanôs, ~ procura de servi~
;os médicos ou odontológicos. ·
Como se vê, nada h'ó a acrescentar ao progrqma de assistência médica determinado pelo projeto, Cabe notar, ,.entretanto, que .as
mesmas medidas estão propostas no substltu~
tlvo afe~ecido pelo Sr. Senador Aurélio Vl~n
na ao Projeto de L.el da Câmara n.0 24, de
1963, que está em tramitação conjunta com
esta proposição.
Tratando-se, como se trata, de idêntico assunto já em fase ~ais adiantada de ~studo pelo
' Congresso, a Comissão de Saúde opina pela
rejeição do presente projeto, para que tenha
curso e aprovação o Projeto de L.ei da Câmara n.0 24, de 1963, nos têrmos do substitutivo acima citado.
Sola das Co.mlssões, em 26 de agôsto de
1964 ~ - Walfredo Gurgel, Prasldente Sigefredo Pacheco, Relator - Ra~i Gluberti.
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N,o 513, DE 1965
Da Comluão · elo Projeto elo Executivo,
1élbro o Projeto ela· Lei ela Célmaro nú·
mero 33, ele 1965 (Projeto elo Lei núme·
ro 2.594-B/65, na Célmara), que comple•
menta a Lei n.0 3.917, ele 14 ele julho de
1961, que "rao111anla o Mlnl1térfo cla1
Rolasõa ·Exterlorae".
Relator: Sr. JeHo11on elo .Aguiar
O Projeto de Lei 'da Célmara n, 0 33, de
1965, complementa a Lei n. 0 3.917, de 14
d~ junho de 1961, q~e reorganiza' o Mlnis·
térlo das Relações Exteriores.
Em Mensagem sob o n, 0 25-65, de 15 de
março, o Sr.· Presidente da República subme·
teu à deliberação do Congresso. Nacional pro:
jeto de lei. tendo por objetivo o extinção dos
Escritórios de Propaganda e Expansão Comer·
clal do Brasil no Exterior ISEPRO) e lncorpo·
rando às suas funções aquelas que são atrl·
buldas às missões. diplomótlcos e repartições
consulares, de acélrdo com os arts. 20 é 26
da Lei n,0 3.917 ,'
'
O projeto consuma orientação administra·
tiva jó adotada pela Executivo que, através
de "instruções de. serviço" do Ministério .com·
petente .e pelo Decreta n. 0 . 53. 879, de 8 de
abril pretérito, com o be~eplóclto do Sr. Pre~
sidente da República, determinou a subordl·
nação ·. i:!asses órgãos ao Ministério das Rela·
ções Exteriores, "afim de lhes possibilitar
maior . objetlvldade de. ac;ão".
No exposição .de motivos, que é subscrita
pelos Ministérios do Exterior,. da Fazenda, da
Indústria e do Comércio e do Planejamento, foi
consignado Cl fundamentá! na sua parte pri·
meira:
"Em consonancia com as medidas que
V. Ex.a Vem determinando poro o fo·
me(lto ·das nossas exportações, acentuase a necessidade de dar estrutura sob a
forma de lei, às conclusões do~. estudos
no sentido da aprimorar uma das· prln·
clpais funções da Chancelaria brasileiro: o promoção, no exterior, da atlvldode comercial do Brosll."

· A Comissão de Relações Exteriores aprovou
·substitutivo ao projeto, que foi afinal apre·
vado pelo Plenórlo, dando às Intenções do
Executivo melhor disciplina e mais adequada
estruturação legal.
projeto aprovado contém defeitos de
técnica legislativa e de redac;ão, dato vania,
que devem ser eliminados na su~ tramitação
no Senado,
As emendas ora apresentadas têrn por ob·
jetlvo dar maior elasticidade e ampiitude à
ação diplomótlca, no que concerne à expan·
são comercial, 'que não pode cingir-se a padrões rfgldos contidos em fel. O poder regulamentar do Executivo suprlró as lacunas a
enfrentaró as diversificações regionais, sem
afrontar os prlncfpios que a lei marcaró am·
piamente ..

o

EMENDA N. 0 1-CPE
Aa art. 2.0
Onde se lê, ln fine:
"previstos no art. 1.0 ",
laia-se:
"previstos nesta. Lei".
EMENDA N. 0 2-CPE
Parágrafo único elo ort,' 2.o
a) Substituir as expressões:
1l penetrasão comorclol por oxpan1io
comercial;
2) empreender a clivulgasãa por promover a cllvulgasia.
'·
EMENDA n. 0 3-CPE
No art. 4.0
Excluam-se as expressões "para elas", "em
colncldênc;la com o perfodo de funcionamento
do comércio local", "uma", e "de emolu·
mentes".
EMENDA n, 0 4-CPE
· O ort. 6. 0 terá a seguinte redação:
"Art. 6.0 - O Poder Executivo regula·
mentaró esta Lei nc prazo de 60 dias, a
partir do sua publicação.''

...'•

452 -EMENDA N. 0 5-CPE
Acrescente-se ao projeto o seguinte:

"Art. . - As ~atações orçamentárias
atribuídas aos Es~ritários de Propaganda e
Expansão Comercial CSEPROl são transferidas para o, Ministério das Relações
Exteriores."
EMENDA N. 0 6-CPE

o art.

7, 0 terá a seguinte redação:

"Art. 7. 0

Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogados ·o
art. 3. 0 do Decreto-Lei n. 0 6.657, de 4
de julho de 1944, e demais disposições
em contrÓrio."

Sala das Comissões, em 12' de maio de
1965. - José Guiomard, Presidente - Jeffenon de Aguiar, Relator - Edmundo Levi

-

Antônio Corlos -

Bezerro Neto.

PARECER
N.0 514, DE 1965
Da Comi11áo de Finansas, 1&bre o Pra·
)ato. de Lei da C6mora n.0 33, de:·1965.

Relator: Sr. Eurli:o

Re~:ende

O projeto ora submetido à nossa aprecia·
ção tem por finalidade precipua complementar a Lei n. 0 3.917, de 14 de julho de 1961,
que "reorganizou a Ministério das Relações
Exteriores".·
A proposição ori;;Jinou-se de solicitação do
Poder Executivo, !endo porém modificada
qucindo de sua tramitaÇão ria câmara, através de substitutivo da Comissão de' Relações
Exteriores, devidamente aprovado pelo Plenário.
Na justificativa do substitutivo,· seu· ilustre
autor procurou ress<Jitar:
1. 0 ) ' Que 'o substitutivo vai ao encontro
das' soliéitações do Executivo cons()iid<Jndo a
extinção dos SEPRO, e declarando serem da
atribuição das missões diplomáticas e repartições consulares os funções que cabiam àqueles órgãos.
2. 0 ) Que o substitutivo consubstancia,
também, algumas medidas tendentes <J colaborar com o Sr, Presidente da República no
seu programa de economia de verbas "por

um melhor aproveitamento do grande e bem
preparado contingente humano que forma os
quadros do itamarati, e de restauração da
justiça que se deve a um grupo de bem dotados servidores dos SE PRO".
3.") Que enquanto o pessoal de cúpula da
itamarati cresceu de maneira anómala com
as últimas reformas daquele Órgão, tal não
se. passa ·'com seus· escalões inferiores onde
lavra .verdadeira cri~e. no setor do pessoal de
administração. Assim, por exemplo, nas missões e ncis consulados faltam economistas, estatfsticos, redatores, taquigrafos etc .•.
4. 0 ) Que: "numa época em que se acentua a tendência paro transformar os consulados em agênCias comerciais, culturais e até
politicas, quando a GATI apela para as países-membros na sentida de abolirem as emolumentos consulares por contrários ao espirita de liberdade do comércio, e por serem fonte de agravamento de preços, o nosso anacrónico serviço consular se fecha em atividades notariais e 'fiscais".
5. 0 ) Que os nossos consulados: "desvinculados da orientação politica, comercial e
cultural das Missões constituem unidades isoladas e dispersas num mesmo país, funcionando em horários restritos, divergentes dos
horários normais do comércio local, a .fim de
taxarem como · extraordinários e sujeitos a
emolumentos excepcionais os serviços que
prestam o titulo privativo".
6.0 ) Que. o substitutivo, além de pôr côbro· às irregularidades · acima referidas, visa
também a solucionar o problema do· aprovei·
tamento do pessoal dos SEPRO 'condicionando-o:
a) à aferição do real capacidade de co-

·da um através· de concurso de titulas e. provas;
nas· funções de economista, estatístico, redcitar e documentaristo ou em
especializações profissionais úteis ao
serviço.
Ante o acima exposto, a Comissão, no âmbito de sua competência especifica, manifesta-se .favoràvelment~ à proposição, que constitui, sem'.dúvida, um esfôrço slr.cero no sentido do expansão do nosso comércio intern'J-
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poro o
~ o
Solo

carreando, assim, preciosas divisas
Brasil.
parecer,
dos Comissões, em 12 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
Eurico Re:rende, Reiato·r · - Bezerra ·Neto Edmundci Levi - Ant6nio Jui:á · - Menezea
Pimentel - Euginio Barroa - lrineu Bornhauaen - Lobão da Silveira.

' ':

PARECER
N,o 515, DE 1965
Da Comiaaão de Projeto• do Executi·
vo, a6bre o Projeto de Lei da Cimara
n.0 46, de ·1965 (Projeto de Lei número 2.660-B, de 1965, na Cimaral, que
iaenta de · impaatoa de importa~ão e outroa contribuisãea fiacaia oa bena ·adquiridaa, mediante · doasão, pelaa lnatitul~ãea que 11 dedicam, aem .finalidade lu·
crativa, à preatosão de aaaiatincia médico·hoapltalar.
· Relator: Sr. JeHeraon de Aguiar

· O Sr. Presidente do Repúblico, em mensagem ao Congresso Nacional, submete à sua
deliberação projeto de lei que Isenta de tôdas as contribuições fiscais os bens adquiridos, por doação, pelas 'instituições que se dedicam, sem fins lucrativos, à prestação de assistência médica-hospitalar (Mensagem n. 0 63,
de 31 de março de 1965).
Na exposição de motivos dos Srs. Ministros da. Saúde, Fazenda e Planejamento foi
ressaltado "que a concessão dêsses favores
flcaré, todavia, sujeito às cautelas necessárias, Inclusive às condições .que forem estabelecidas pela Ministério da Saúde; ~sslm
como à fiscalização dêste".
O Plenórlo da Cómara aprovou o projeto,
com a exclusão do art. 2. 0 (Emenda n. 0 2),
com a rejeição das Emendas n.O' 1, 3, 4 e 5.
Verifica-se, pelo texto do. projeto aprovado,
que as garantias asseguradas ao Poder Público Impedem o desvirtuamento da medido
legislativa nêle consubstanciada (arts. 3.0,
4. 0 e 5.0).
'· ·
Não hé dúvida que os propósitos nêle contidos são louváveis e as conseqüências que
dêle resultam têm longo alcance em favor do
coletlvldade brasileira tõo desamparado de
.!.,

equipamento médico-hospitalar moderno e
eficiente, no que se refere. às· instituições de
fins nõo-1 ucrotivos.
Pelo' exposto, a Comlss.õo. de. Projetas do
'Executivo opino pela aprovação do · projeto
n. 0 46-65: ·
'
.
. ·
Sala das Comissões;· em 12 :de ·maio de
1965. - Joaé Gulomard, Presidente ;_ Jef·
fenon de Aguiar, Relatar'- ·Edmundo· Levi
- Bezerra Neta - Ànt6nio Carloa. ·
PARECER

N,0 516,

DE

1965 ·

Da .Comiaaão de Finansaa, aôbre a Projeto de Lei da Cimara n,0 46, de 1965.
Relatar: Sr. Bezerra Neta ·

•·. · ·

1 . Resulta o presente projeto de lei. de mensagem en'viadá ao Congresso Nacion~l, ··pelo
Sr. Présidente da República, a 26 ·cie 'março
p.p., e êle visa ·a isentar de impostos· de importação e outros contribuições fiscais os bens adquiridos, mediante doação, pelos instituições
que se dedicam, sem finalidade .lucrativa, à
pr~stáçõo de as~istência médico:hospitolar.

2,

Na isençõo, como. se .vê do artigo primei·
ro, são · incluí dos os impostos de importação e
de: consumo,. dos emolumentos consulares, do
taxa de despacho aduaneiro, das· taxas de melhoramlmtos de portos e de renovação .da Marinha Mercante, de despesas de armazenagens
e capatazias e de quaisquer outras contribuições fiscais, os ·bens adquiridos na exterior,
mediante doação, 'pelas· instituições em· funcionamento no Pais, que se dediquem, sem .fina·
lldade lucrativa, a prestar assistência médÍcohospitalar.
·
·

3 . . A concessõo obedece ao contrôle, o exa·
me prévio, da Carteira de Comércio Exterior,
tramitando até a ordem de desembaraço pela
Ministério da Fazenda.
A Comissão de Finanças opina pela aprova·
ção do presente projeto de lei.
Sala dos Comissões; em · 12 de· maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Bezerra Neto, Relator - Eurico Rezende
- Edmundo Levi - Antônio Jucá - Daniel
Kriegcr - Menezes Pimentel Lobão da
Silveira - Eugênio Barros - lrincu Bornhau•
scn .
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PARECER
517, DE 1965

PARECER
N. 518, DE 1965
0

Da Coml11ãa de Redcição, apra1en~
tando a redação final da emenda do S.·
nado ao Prcijeto de Lei da C6mara n.0 28,
da 1965. (n,0 2.637-R-65, na Ca1a de
origem).

Da Coml11ãn de Redação, apresentando
a ndasio flnol do Projeto ,de Lei da Cél·
maro . núm1ro 230, de 1964 (número
1. 086-8/63, na Cau de origem).
•

A Comissão apresenta a . redação final da
emenda do Senado ao· Projeto de Lei do Céimara n.o 28, de 1965 (n,0 .2.637-B-65, na
Casa de origem), e de Iniciativa do Sr. Presidente da República,· que' altera o art. 4. 0 da
Lei n.0 2.391, 'de 7 de janeiro' de ·1955, que
fixa as efetlvos das F6rças. Armadas em tempo de paz.
. Sala das Se~sões, em 13 de maio de 1965~
...:_ Dlx-Hult Rolado, 'Presidente Ja~aphat
Marinho, Relator - LObão da Silveira.
ANEXO AO PARECER
N.0 517, DE 1965
Redasão final ,da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Célmaro n.0 28, de
1965 (n.0 2.637~8-65, na ,Calo da orl~
gemi, 1 de Iniciativa do Sr. Pn1ldent1 da
República, que altero o art. 4.0 da Lei
n.• 2.391, da 7 da janeiro da USS, que
flu 01 ahtfv01 da1 F6rsa•. Annada1 em
tampo da paz •.
EMENDA N. 0 I
ICornaponde à Emenda n.0 l~CPEI
Ao art. 1.0
Onde se diz:
"Art. 4. 0 ••••••••••••••••••• : ••••
fi 1.800 cadetes da Escola de Aeronóu:
tlca e Alunas de· Cursos de Formação
de Oficiais e da Escola Preparatória
de Cadetes-do-Ar;"
diga-se:
"Art. 4. 0 ••••••••••••••••••••••••
fi 1.800 cadetes da Escola de Aeronóutlca, Escola de Oficiais Especialistas
e de Infantaria de Guarda, e Alunos
de Cursos de Formação de Oficiais e
da Escola Preparatória de Cadetesdo-Ar;".

1•-

•

'

Relator: Sr. Jo1aphat MÍnlnho

Relator: Sr. Jotaphat Marinho

A Comissão apresenta · a redação final do
Projeto de Lei da Câmara número 230, de
1964 (n.0 . 1 . 086-B/ 63, na. Casa de. origem),
que revoga o art. 510 da Consólldciçõo das
Leis do Trabalho, aprovada ·pelo D.ecreta-Lel
0 5:452, de 1.0 de maio de 1943. ·

n:

'

'

Sala das Sessões, em 13 de mala .de .1965.
- Dix~Hult Rondo, Presidente ~ J01aphat
Marinho, Rela~r -:-.Lobão da Sllvolra. ·.
ANEXO AO PARÉCER
N.O 518~ DE 1965'
Redasio .final do. Projeto . de . Lei da
Célmara .número 230, de 1964 (núme•
ro J. 086-B/63, na Ca10 de. origem),
que revoga o art. 51 O da Con1olldaçio
da1 Lel1 do Trabalho, aprovadà pelo De·
crato-Lei n.0 5 ; 452, de 1o0 da maio
da 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ~ revogado o artigo 51 O do
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n.0 5 ;452, de 1.0 de maio
de 1943.
Art,' 2.0 ......; Esta Lei entraró em' vigor na
dota de sua publicação, revogadas .as disposições em contrórlo.
PARECER
N. 519, DE 1965
0

Da Coml11áo de Redasão, aprnentando
a redasão final do Projeto de Re1oluçã~
n. 0 37, de 1965.
Relator: Sr. Jo1aphat Marinho
A Comissão apresenta a redaçõo final do
Projeto de Resolução n. 0 37, de 1965, que
suspende a execução das Leis n. 0 ' 2.085, de
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dezembro de 1957, do Estado de Alagoas.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1965 •
- Dlx·Hult Rolado, Presidente - Joaaphot
Marinho, Relator - Lobão da Silveira.
ANEXO AO PARECER
N. 0 519, DE 1965
Rodação flnCÍI do
n. 0 37, de 1.965.

Proj~to

de

.Re1ÓI~ção

Faça saber que o Senado .Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição Fe·
deral, e. eu, .. o:• • • • • . • • •·•·• • • • • • • • • • • • • ,
Presidente, promulgo. a seguinte ·
RESOLUÇÃO'
, DE 1965

N.0

Süapende o execução dâ• Lei• n.••

2.085, de 26 de dtxtmbra dt 1957, e
2.086, de 27 dt dtnmbro do 1957, do
lltado de Alogooa.
Art. 1.0 ~ suspensa, por inconstltucio·
nalidade, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo TrÍbun~l Federal, em ses·
são de 1.8 de ag6sto de 1958,. na Represen~
tação n. 0 358, do Estado de Alagoas, a execução dos L.eis n.0 2.085, de 26 de dezembro de 1957, que criou o Munldpio de B6ca
da. Mata, e n.~ 2.086, de 27 de dezembro de
.1957, que criou o Municfplo de Campa Alegre, naquele Estado.
Art. 2,0 Esta Resolução entraró em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrório.
PARECER

N.0 520, DI 1965

Do Coml11ão Dlrotoro, opre1entondo o
redoção final do Projeto de Rnolução
n. 0 48, do 1965, ·que torna 11m efeito
a nomeação de V era Lúcia · Lal'len Ma·
lheiroa.
A Comissão Dlretora apresenta o redação
final do Projeto de Resolução n. 0 48, de 1965,
nos seguintes têrmos:
·~!' '
RESOLUÇÃO
, DE 1965

•'

N. 0

O Senado Federal resolve:
Artigo único - Fica sem efeito o nomeação de VERA LÚCIA L.ARSEN MALHEIROS
I
I

para o cargo da classe Inicial da carreira de
Auxiliar Legislativo, do Quadro do Secretaria
do Senado Federal, por não ter. sido verificada a passe no prazo legal.
Sala da Comissão Diretora, em 13 de maio
de · 1965. Nogueira da Gàmi - · Dinorte Moril - Adalberto S.na Cattttt
Pinheiro - Jooquim Pa.rtnte - Guldo Mon·
din - Raul Glubertl.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Esta Presidência recebeu do Exm.0 Sr. Pre·
sldente .da República o Mensagem n.0 7, pela
qual. é. encaminhada projeto de lei a ser estudado pelas duas Casas do Congresso Nacional,
de ac6rdo com o parógrafo único do art. 4. 0
do Ato lnstitucionol.
Deliberou, por Isso, ·convocar o Congresso
para uma sessão conjunta, hoje;··às 2 J. horas,
destinada à leitura dessa proposição e para a
adoção das demais providências previstos ·no
ort. 1.0 da Resolução do Congresso Nacional
nP 1, de·. 196<4.

o· projeto

em oprêço recebeu o n. 0 5, de
1965; Congresso Nacional, e modifica, em
porte, as L.eis n. 0 ' 2.308, de 31' de ag6sto
de 1954; 2. 9:44, de 8 de novembro de 1956,
4. 156; de 28 de novembro de 1962 4. 364,
de 22 ·de ';unho de 19 64, que dispãem · s6bre o
Fundo Federal de ·Eletrlficação e s6bre a dls·
tribuição e aplicação do lmpôsto . Único sôbre
Energia' Elétrica, e dó outros providências. ·

e

A referido sessão realizar-se-ó sem. prejuízo
daquela para a qual, com outra finalidade;'
acha-se convocado .:> Congresso, marcada para
as 21 h·aras e 30 minutos. A mesma ,comunicação foi feita à Câmara dos Deputados.
Há oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende.

. O SR. EURICO REZENDE:
(Não foi revi1to · pelo orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dia de hoje assinala
uma efeméride de sentido, por assim dizer,
complementar dos Instituições representativas,
porque significo a oportunidade em que se
exaltam e se aplaudem as otivldades do Imprensa neste País, Imprensa que tem sido, em
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tôdas os ocasiões, em quaisquer circunstâncias
- exceta nos malditos hiatos da vida demoerótica - um Instrumento vigoroso, mais do
que essencial, porque decisivo, do livre fun·
cionamento do Parlamento brasileiro, pela
divulgação sistemática das seus ates e atlvi·
dcdes.
· O Congresso Nacional, as Assembléias Le·
gislativas e as Câmaras Municipais, diversifi·
cedas e multiplicadas por. tôdo a portentosa
geografia brcsileir~, néio seriam a tôrre de
ressonância dos reclamos, dos sofrimentos, das
alegrias e das reivindicações populares, · não
fôsse a cola~oração a latere das vozes do
rádio, das imagens da televisão e dos colunas
do · imprenso.
Daí por que acredito, néste · instante, estar
interpretando o pensamento unânime .do Se·
nado.· do Repúblico ao dirigir à .Imprensa brc·
sileira . c sinceridade das nossos homenagens
de permeio com a ·saudação que endereçamos
o .todos os proprietários, diretores, tipógrafos e
Jinotipistas que compõem e que · engrandecem
o indústria e c nobreza dos jornais brasileiros.
Nesta demonstração · fraternal sentimos e enfatizamos aqui, com os emoções' da constante
intervivência se~tlmental e diária, a p~esençc,
o. trabalho e o estímulo dos repórteres credenciados neste Casa que têm, ·com decÔra ·e
eficiência! procurado colocar na' atenção no aplauso 'ou na critica, pouco Importo - da
opinião pública, o nosso comportamento. Se
muitas vêzes o nosso comportamento se caracteriza pelos· equívocos, via de regra procuro
situar-se ·no plano da melhor prestação do
serviço público, na exaltação da democracia,
na paixão· do . liberdade, . no aperfeiçoamento
das noss'as instituições representativas e, .sobretudo, na cumprimento das tarefes em favor do nosso desenvolvimento cultural .ou .em
obséquio do nosso desenvolvimento s6cio-econômico.
Sr. Presidente, desejo gravar, nos Anais do
Coso, o contentamento, o preito de· estima e
de louvor com que nos debruçamos, com tôdc
a emoção, poro as frentes e para as oficinas
de trabalho do Imprensa brasileira:
~ histórica Sr. Presidente vence a poei·
ra do• tempos poro caracterizar o valor e c
necessidade Imperiosa da imprensa e o seu

papel decisivo nos momentos e nas encruzf.
lhadas da história - , aquele frase lapidar de
Jefferson que, depois de manter prolongada
palestra com um estudante brasileiro - .creio
que José Joaquim . Maia - , escreveu uma
célebre carta, dizendo que era multo difícil
realizar-se a independência do Brasil porque,
em nosso Pais, não havia imprenso.
Realmente, se perlongarmos a leitura e a
atenção por tôda a História e por todos os
fastos da vida internacional e se, nesse trabalho, levantarmos uma estatística, chegaremos à conclusão de que somente os povos que
disponham de instrumentos de divulgação,
quer na ostensivldade da opinião público, quer
no trabalho silencioso. da clandestinidade cf.
vlca, passaram a. alimentar as gerações, começando por · suas desses estudantis e, por
flni, absorvendo, como . ocorreu . neste hemisfÚio, o exemplo de outros povos de vocação
Jibertórla.
·
Fato decisivo para o Início da fermentação
libertária neste. Pais foi a· vinda, em fuga,
para o Brasil, de D. João VI, tangido pela
invasão francesa na sua pátria e que havia,
pouco antes, adquirido na Inglaterra os equl·
pamentos e os materiais necessários à implantação de um poderoso órgão de imprensa em
Lisboa. Quando do deslocamento da família
real para o Brasil, naquele longínquo ano, os
equipamentos para o imprensa ainda se encontravam encaixotados em Portugal e por
isso vieram para o Brasil no numerosa e galopante comitiva imperial.
A imprenso régia, .então, fundou-se no Brasil com o nome, aliás,. muito próprio no época,
de lmprensão Régio, em 13 de meio de 1808,
e o legislador brasileiro recrutou, justamente,
na intimidade da História, o Treze de Maio,
dota do impiantoçõo da imprensa régio no
Pais,, paro comemorar, exaltar e enaltecer o
lmpr~gsa bras!~eira.

Tratava-se, ·c:ontudo, de apenas um foto
material, porquê; sistemàticamente, o imprensa régia s6 se ocupava do · divulgação de
decretos, de provisões ou, então, do defesa
constante dos lnterêsscs colonialistas de Portugal sôbre o Brasil.
Algum tempo depois, em setembro de 1808,
passou-se ·a editor,· na Imprenso régio, a "Ga-
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zelo do Rio de Janeiro", jornal que, embora
tivesse o timbre de oficial, pela sua conduto
e por suas atlvidades, era um periódica oficioso. A sua Influência no debate, no intercâmbio de idéias, no entrechoque de convicções foi pequena, porque atenuada, em virtude de razões óbv1as, a principal dos quais
a sua absoluto dependência às oficinas, à
administração e à hierarquia da Imprenso
régio. Mas, vez por · outra, os seus editoriais
davam noticia e divulgação. de movimentos
libertários ocorridos em vários poises cc-irmãos,
em várias nações da América. ·
~sses fatos, conectados com as idéias trazidas, na oportunidade das férias escolares,
pela fina flor da nossa ·juventude, que estudava em . universidades estrangeiras, terminaram por despertar, de certo modo, ·a atenção
da nossa opinião pública para o movimento
democrático que se irrigava em alguns setores, com tôda a virulência, por tôda a América
Latina.
Mas, Sr. Presidente, o principal instrumento
da nosso independência foi, sem dúvida alguma.. um órgão editado fora do Brasil - o
Correio Brazlllen1e - cuja vida, na sua primeiro. etapa, se distendeu de 1808 o 1822
- com sede na Inglaterra, e dirigida .por
Hypolito José da Costa.
llsse jornal periódico era distribuldo, através do Ingresso .sigiloso e tremendamente policiado, no Brasil, aos homens de pensamento,
aos homens de cultura e também aos lideres
do comércio, que, naquela época, já manifestavam o seu ·descont.entamento, o sua lnconformidade e, mais do que Isso, a suo revolta contra o tratamento·· tributário escorchonte
que os autoridades reais dispensavam, muitas
vêzes, por Intermédio da discriminação, em
caráter de punição politica, para quantos se
Interessassem pela circulação daquele valente
e Indomável órgão que objetlvava a conquisto
da nossa independência.
Quando, Sr. Presidente, surgiu o, ,primeira
jornal brasileiro - a Gazeta do Rici ·de Ja.
neiro - Armltage usou de uma expressão
que, na sua Ironia rendilhada, caracterizava
e descrevia, com todo o poder de slntese, o
que era a Imensa .:~missão brasileira em tôrno
do debate dos grandes temas da reivindicação

e, principalmente, do sofrimento do povo, na
madrugada dos nossos destinos económicos.
Armltage dizia:
"Quem lê o Gazeta do Rio de Janeiro
chega à conclusão de que o ,Brasil é um
grande paralso, onde não se expressa
nenhuma queixa, nenhum descontentamento, nenhum queixume."
Mais tarde, com o surgimento 'do Correio
Brazillenu, cuja segunda ·etapa tem como
Brasília o seu polco e a sua sede, o Barão
Homem de Mello sentenciava:
"Pode-se dizer, com segurança, que a
educação político da geração que no
Brasil preparou e realizou o independência foi feita pelo Carreio Brazlllen1e."
Desejo, Sr. Presidente, dizer também que,
embora anteriormente não tivéssemos imprensa livre, o temperamento de D. Pedro I ajudou
muito e terminou por criar condiçães propicias
à eclosão da nossa Independência: D. Pedra I
se deliciava, se encantava, se emocionava, e
a sua sensibilidade ia aos extremos de uma
gratidão imperecível, quando um periódico,
um folhetim estudantil exaltava os seus predicados românticos e colocava essa exaltação
numa opção o dizer que o valor de D. Pedro I
não poderia, jamais, se conter num pais escravizado, porque o seu caráter romântico e
o seu espirita cavalheiresco só poderiam prosperar e florescer num país batizado pelas clntiiClções, pelas agitações e pela nobreza êiCI
liberdade e da democracia.
llsses · elogios, essa seqüência de encômlos,
êsses. incentivos e êsses estimulas terminaram
por realizar no vaidade de D. Pedro· I o desejo
e, dali o pouco, o ideal e a obsessão de penetrar definitivamente na História do Brasil e
no gratidão do seu grande e generoso povo
pelo gesto heróico da nossa independência
politica.
Sr. Presidente, dota expressiva, senão mesmo decisiva da Independência do Brasil, foi
28 de agôsto de 1821, quando, cedendo aos
protestos e impressionado com as crftlcos e
os movimentos subversivos - e é bom que
se diga, agora, no bom sentido - D. Pedro I
terminou por decretar o abolição da censura

li
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divulgação passaram a aluar com absoluta
euforia e esta euforia transformou-se e erigiuse numa caracterfstica comum a todos os jornais que, naquela época, circulavam, e esta
caracterfstlca foi o compromisso de, diàriamente, pregar e estimular a arrancada da
· nossa independência.
Realmente, um ano empós à abertura e ao
rompimento daquele compartimento estanque
que era a censura prévia à imprensa, a História recolheu o gest() heróico do. 7 de Setembro de 1822.
Dar por que," Sr. Presidente e Srs. Senadores, tendo recebido solicitação, hoje, para registrar o sentido e a grandeza da· efeméride
que agora exaltamos, desejo congratular-me
com tôda o família ·jornalístico ·do. Brasil e,
particularmente, com os .órgãos de divulgação
democróticos do pensamento brasileiro acredi·
tados nesta Casa e que, .no seu trabalha, na
sua tarefa, têm correspondida a. uma das necessidades . prementcs e irreversiveis das insti·
tuiçães parlamentares.

O Sr. Aarão Stelnbruch:
Permite V. Ex. 0 um .aPclrte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Aarão .Stelnbruch:
V. Ex.0 , sem dúvida, estó interpretando,
neste momento, quando exalta a papel da imprensa na formação demacrótica do País, o
pensamento desta Casa; Quero associar-me,
em·· meu nome pessoal e· no do · Partido que
tenho a honra de presidir, às manifestações
de regozijo pelo transcurso do Dia da lm·
prensa,· que, .coincidentemente, cai· no mesmo
dia da libertação dos escravos em nossa· terra;

O SR. EURICO REZENDE:
Agradeço a contribuição de V. Ex. 0 , e não
tinha dúvida de que, nesse ângulo, estava
interpretando o pensamento, os desígnios e o
louvor de tôda esta Casa.
Quero, Sr. Presidente, enfatizar que o vigor
o~ o desembaraço, a desenvoltura dessas con·
gratuioções são tanto mais eloqüentes quando
se tem em vista que os acontecimentos que

mudaram os rumos e os roteiros da vida nacional operaram profunda transformação. Mos,
inobstante o período de sacrifício e de renúncia, ficou um patrimônio intocóvel e intocado
que é o liberdade de imprensa, plena, absoluta, na floração da democracia, na exaltação
do direito e no enaltecimento da justiça.

O Sr. Jeffenon dit ·Âgulor:
V. Ex. 0 dá licença para um aparte?

O SR. EURICO ·REZENDE:
Com prazer.

O Sr. JeHtnon de Aguiar:.
Devo assinalar u total solidariedade que
dou ao discurso de V. Ex. a, parque não acredito em existênCia 'hümaria sem liberdade. A
imprensa; sem dúvida, é: o ·marco indispensável à · realizci!;ão permanente dos· anseios de
liberdade dos homens'· e das· instituições democráticas. ll: o quarto poder. ·A imp'ren5a· que
critica, a imprensa que louvo, a imprensa
que se omite é, na democracia, um Instrumento lndisperisóvel para o fortalecimento do
existência humana
para . que, dentro dos
principias· jurídicos e constitucionais'· dll' · umá
sociedade/possa o cidCidão exercer,' em tôdo a
plenitude, a sua atividade erri' sociedade: Acre·-.·
I
I
;,
., ,
dita que no dia de hoje,·· que cóincide com
a abolição da escravatura, devemos; louvar,: de
maneiro entusióstlca e patriótica,
Dia da
Imprensa e a d~ Abolição da Escravatura.

e.

o

I

'

:,,

O Sr. VIcente Augutta:
Permite o nobre orador um aparte? .

O SR. EURICO REZENDE:.
Pois não.·

. O Sr. VIcente Augu1to:
\'

No instante em:· que V. Ex. a muito bem
enalteC:'{ a pape h' da· imprensa no Pais, justamente no dia de hoje, 13 · de maio, devemos
lembrar o nome de José do Patrocfnio, que
foi um dos paladinos da liberdade de imprensa. Devemos lembrar, também, nesta hora tão
grave para os destinos do País, que a .lm·
prensa não poderá sobreviver sem o Congresso
e o Congresso não poderó existir sem a colaboração da Imprensa.

..,,
.! ,,;''
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O SR. EURICO REZENDE:
Os apartes recém·proferidos pelos eminentes Senadores Jeff~rson de Aguiar e Vicente
Augusto colocam, no meu discurso, o brilho
que estava faltando, e sôbrc a generosidade
de ambos debruço a sinceridade do meu agro·
declmento.'
·
Sr. Presidente, . i~terpreto, assim, o pensa·
mento da Casa na exaltação do Dia da Imprensa e ria saudação fraternal e amiga aos
seus soldados, aos seus obreiros e aos ·seus
lideres,· manifestando o todos êles o sentido
da nossa gratidão ·pela pertinácia na . presta·
ção' do melhor serviço à Democracia, que ·é a
divulgação dos trabalhos do Congresso Nacional. (Multo bem! Multo bem! Palmaa.l

O

SR.

PRESIDENTE (Moura Andrade):.

Tem a palavra o nobre Senador Aarão Steinbruch.
Lembro' a· S. Ex.a que disporá de tempo
até às •15 · horas e 50 minutos, pois é neces·
sório, nos têrmos do art. 163, § 2. 0 , do Regimento, reservar o tempo requerido pelo nobre Senador Miguel Couto.

O SR. MUO STEINBRUCH:
(Não foi revisto pelo orador.) Muito obrigado a V. Ex.a.

nidade de qualquer parlamentar brasileiro. E
o proclamo: se hoje tivesse nova possibilidade,
reproduziria a mesma oração sem dela tirar
sequer uma virgula!
Sr. Presidente, abordei o problema da psicose do mêdo, não êsse mêdo que foi vulgarizado no oração que se seguiu à minha, mas
a psicose •do mêdo que· hoje domina todo· o
mundo contemporâneo, · todos os govern~ntes,
e que pode precipitar 'uma hecatombe universal bastando que, pelo mêdo, se aclone o
gatilho da primeira arma, ou se dê movimento
ao dispositivo' que lançará, sôbre o Universo,
as terrfvels e famigeradas armas de que são
possuidoras as grandes potências.

O Sr. JeHenon de Aguiar:
. Permite V. Ex. a um aparte? (Anentimento
do orador,) Aliás, deva assinalar que Wilfred C; Jenks, em obra recentemente publicada em Nova Ycrk, intitulada Law, Freedom
and Welfore, falo no .equilíbrio pelo terrer,
fazendo remissão a estudos de vários cientistas, que se encontram nos arquivos da Organização dos Naçõ~s Unidas. Eu acrescentaria
que, hoje, estames submetidos ao equllfbrio
pela estática do silêncio. e ao equilfbrío pelo
terror.

O SR. AARÃO STEINBRUCH:

Srs.

Sr. Presidente,
Senadores, ainda ontem
pretendia responder, desta tribuna, à oração
proferida por membro desta Casa, oração Inusitada, deselegante, em que foram assacadas
contra a minha pessoa diversas afirmativas
vez que, onque pretendo, hoje, replicar,
tem, fui dissuadido por colegas meus de dar
resposta àquele discursa, sem dúvida alguma,
fruto da exaltação.
Mas ·também, Sr. Presidente, eu me ·perguntava, no momento em que aquela oração
era · pronúnclada, se teria eu proferido, ao
longo da leitura de meu discurso, quando ·OS
apartes aqui. se sucediam, alguma palavra que,
de leve sequer, ferisse a respeitabilidade ou
a honorabilidade de qualquer membr~ desta
Casa.
Fui para casa, levei comigo as notas taqulgróflcas do discurso e verifiquei, Sr. Presidente, que do mesmo não consta uma linha
sequer, uma palavra que tivesse ferido o dlg-

de

Convém' também ·citar que o próprló Presidente americano, Roosevelt, quando decidira
entrar na último guerra, dissera que só tinha
mêdo de ter mêdo. E tratadistas em 'que, ollós; •
me abebere.i para a feitura do discurso de
ontem, qua.ndo estudam o assunto, são unânimes em proclam.:~r que o mêdo é a alma
vivente do Universo.
Disse, no inicio. de minha oração, que .era
esta a orientação que iria imprimir ao discurso. Não ofendi a nenhum parlamentar,
nem dlreta nem lndlretamente. Mas ao meu
discurso se seguiu .uma oração o que nãÓ
poSl!o deixar de responder.
Foi Invocada, Sr. Presidente, nessa oração,
a minha oncestralldcde judaica. Quero proclamor - e o faço com orgulho - que descendo, sim,· do povo dos Profetas, do povo
da 8 fbllo, do povo que habitava, há 2. 000
anos, o Palestina, donde sofrem os apóstolos

- 460e os ·conversas que fizeram a sementeira da
maior religião que domina, hoje, o mundo
ocidental; daquele povo que veio com as pri·
meiras embarcações ao Brasil, com as primei·
ras caravelas e, no Nordeste, neste País, ins·
talou a economia llgro-açucarelra; dêsse povo
que tem dado ao mundo vultos eminentes, em
todos os cenários da cultura universal e dos
desenvolvimentos científicos, bastando citar,
na última centúria, Freud, Eln1teln, Marx.
Berg1on, Sabln, Salk e tantos outros. .Mas,
também, Sr.. Presidente, me orgulho de ser
brasileiro e d.e .amar esta terra, onde. nasci,
onde nasceram meus filhos, onde nasceu meiJ
pai, terra bendita onde, felizmente, não me·
dra o preconceito de cõr, de raça ou religião.
Na discurso que aqui se pronunciou se
disse que, durante. a vigência do Ata lnstitu·
cional, alguns parlamentares, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, 'se teriam omitido, · para que
o decurso do prazo de vigência dos artigos,
daquele Ato, entre os quais o 1.0 e a 7. 0 ,
deixasse .intangível o mandato parlamentar.
Devo dizer que não entendi como a mim
endereçada essa frase, de vez' que os Anais
do Senado comprovam o contrário. Ocupei a
tribuno desta Casa para falar, em meu nome
pessoal e no nome do Partido que tenho a
honra de presidir; profligando os excessos da
Revolução. A mim seria lícito .. aqui permane·
cer calado, para a preservação do me1.1 man·
dato popular, mcindato êste que .me foi outorgado pelo povo livre do Estado do Rio,
onde fui o mais .votado - tendo alcançado
a maioria absoluta dos votos válidos - porque, se falasse, contra a minha palavra se
anteporia a voz do arbítrio e da prepotência,
pois, mandatos foram cassados sem o direita
de defesa, o direito mais elementar que constitui o apanágio de todo e qualquer povo
culto e civilizado.
Fui ao Palácio da Planalto uma única vez,
quando lá se recepclanava o Presidente Charles de Gaulle.
Não pedi pelo meu mandato,. porque não
poderio fazê-lo a !JUolquer militar, mesmo de
al!a potente, já que me fõra outorgado pelo
povo. Encaminhei, sim, um memorial ao Presidente desta Casa, solicitando que o remetesse õs Comissões de Inquérito, de vez que,

ali, não era permitida a defeso das pessoas
implicadas. Depus em três inquéritos policiais
militares, como é do conhecimento desta Casa,
só, desacompanhado. Trarei, aqui, dentro em
breve, certidão dêsses depoimentos, a fim de
que se verifique o que se articulava e se dizia
contra a pessoa da Senador Aarão Stelnbruch.
Indagaram-me por que tinha tido a iniciativa
do 13,0 salário; por que ero a favor do Direito de Greve. Houve mais perguntas. Oportunamente - repito - eu as trarei ao conhecimento desta Caso, com a certidão do
relatório do meu interrogatório.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, .tenho sid~,
ao longa de ·minha vida de parlamentar,
coerente com os meus prindpios. Expus, ao
povo fluminense, plataforma de conduta, de
programa de ação," das quais não me arreda·
rei sequer um momento, um passo. Continuarei a cumprir, fielmente, o meu mandato. Sei
que, õs vêzes, é. r.lifícil fazê-lo contra pode·
rasos. Mas, tenho fé, mercê de Deus, que não
desmerecerei - como não tenho desmerecido
- do apoio que sempre mereci do povo fluminense, quando, através· do voto democrático e livre, nas urnas tem sagrado o meu
nome e a representação popular. !Multo 'bemll

O Sr. Daniel Krleger:
Sr. Presidente, peço a palavra, como. Lfder.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Tem a palavra o nobre Senador Daniel
Krieger, coma l.fder do Gavêrno.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente, tenho a propósito inarredá·
vel de não deixar sem resposta determinados
discursos. Neste propósito, usando da mesma
linguagem,· vau responder a certo Senador.
Ontem, Sr. Presidente, no · meu discurso
procu~el, com· ·a veemência própria do meu
temperamento, rematar. determinadas assertl·
vos, porque não posso admitir que se diga
que o Congresso Nacional está acovardado,
que a Poder Judiciário está acovardado, que
o Poder Executivo também está acovardado.
Uma Nação como a nossa não se acovarda
nunca, não se Intimida nunca; toma as suas
deliberações com a serena tranqüilidade de
consciência. Embora alguns possam temer,

"',
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pois o temor é próprio da espécie humana,
tendo a consciência do dever, pensarão como
Turene quando, antes da batalha, sentindo
tremer suas esporas, diz: "Miserável carcaça,
tremes; tremerias muito mais ainda se soubesses onde te vai conduzir."
O mêdo, .o temor é próprio da humanidade,
mas a consciência do dever está acima do
instinto do temor. Não fiz restrição alguma
e nem poderia fazê-lo ao povo judeu. Não é
da meu feitio restrições a comunidades que
nada têm com os debates. Repeli e repelirei
sempre insinuações a meu nome, porque descendo de alemães, como se eu fôsse nazista.
Não existe, neste Pais, quem mais fiel ao
regime democrático do que eu e, portanto,
não vou receber lições de determinados cidadãos.
Essas valentias que, hoje, a si se arrogam
no
não quero entrar em minúclas Senado todos sabem que não eram as mesmas de agora. Na hora da convocação a todos apelavam e pediam que fôsse cessada a
provocação.
No outro dia adverti - e está aí o Deputado Jairo Brum como testemunha - contra
o maneira indelicado com que se referiram ao
Sr. ·Presidente da República. S. Ex. 0 pode ser
combatido mas, sÍmdo o Presidente da Nação,
deve ser respeitado.
Ta.mbém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
posso concordar com as acusações tardias ao
Congresso Nacional, porque, não servem ao
Congresso Nacional aquêles que usam de
atestadas médicos quando aqui não compa·
recem, para receberem a parte variável de
seus subsidias; não servem ao Congresso Nacional aquêles que usam os carros oficiais
para outras tarefas que não as da represen•
toção, como não servem ao Senado da República, Sr. Presidente, Srs. Senadores, senão
aquêles que aqui vêm, diàriamente, discutindo, debatendo, divergindo, mas servindo tra·
bolhando. ~sses sim, servem ao Sen?.do da
República. Para os omissos, para os ausentes,
aqui não há lugar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, podem ter
certeza de que, para mim, é profundamente
doloroso entrar num debate dessa natureza,
mas eu não recuo um momento, não fujo,

e a êles acudirei sempre, não desertarei ao
pregão: tragam as provas, então trarei as
outras, se necessário, para que a Nação possa
julgar seus representantes. ·
Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, era
preciso que se dissesse. Não usei de· nenhuma
deselegância. Pratiquei, apenas, um ato de
defesa e de revido. Todos são testemunhas
de que, apesar do meu temperamento, depois
que assumi a liderança do Govêrno, fujo sempre ao debate que se possa encrespar. Tolero
e admito que são próprios da Oposição certos
exageras; às vêzes, até saio. dêste Plenário
para não responder a êles. Mas quando a
mim se referem, podem ter certeza de que
estarei nesta tribuna, e aqui permanecerei
sempre em defesa daqueles princípios que eu
reputo necessários à sobrevivência do. regime
democrático em meu País.
Acha que êste Congresso Nocional pode ter
alguns defeitos; mas acho que êste Congresso
Nacional tem um saldo imenso a seu favor.
Talvez nenhum ·outro - com os homens que
compõem esta Legislatura - tenha cooperado tanto para o desenvolvimento ,e para a
normalização da vida jurídica desta NoçÕo.
Par isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quero, como palavras fineis, declarar e dizer
que não fujo o nenhum debate, que aqui estarei sempre presente, e que, também, não
me envergonho do' meu nome porque êle não
dá motivo para que eu, dêle, me envergonhe.
Os meus se integraram na vida brasileira.
Um 'morreu na Revolução dos Farrapos; outrb •
defendeu a Pátria nos campos do Paraguai.
Fiel à sua memória, com o respeito pela
sua origem e pela sua ancestralidade, sou e
serei sempre fiel ao Brasil, que é a minha
Pátria, a Pátria dos meus filhos - Pátria que
quero sempre ver engrandecida dentro da
democracia e da ordem! (Muito be.mll

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Tem a palavra o nobre Sr. Senador Miguel
Couto, nos têrmos do art. 163, § 2. 0 , · do
Regimento Interno.

O SR. MIGUEL COUTO:
(Lô o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Semana Comemorativa do cen·
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Couto, que teve larga' e excepcional ressonân·
ela em tôdas as sociedades sábias do País e
instituições patrióticas, impediu-me de estar
presente, quando o Parlamento brasileiro com
ela se solidarizou em tribut<> de admiração,
respeito e saudade.
Senado e Câmara dos ·Deputados, em ses·
sões especiais, reverenciaram, da maneira a
mais eloqüente, a figura ímpar de médico, so·
ciólogo e grande patriota, que foi Miguel Cou·
to, ·e eu quero, Sr. Presidente, neste primeiro
dia em que chego a Brasllia após essas mani·
festações, apressar-me em vir a esta tribuna
para renovar meu agradecimento aos nobres
colegas desta Casa, especialmente aos estima·
dos Senadores Vasconcelos Tôrres, Eurico Re·
zende, Adalberto Sena, Cattete Pinheiro, Aloy·
sio de Carvalho, Pedro l.udovlca e Guida Mon·
din, que se pronunciaram nessa memorável
efeméride.
Aos . Ilustres Deputados Carlos Werneck,
Jader Albergaria, Hamilton Nogueira, Mattos
de Carvalho e Batista Ramos, que promoveram
idênticas homenagens, na Câmara dos Depu·
todos~ e testemunharam seu alto aprêço ao
grande brasileiro, desejo ·também hipotecar
meu sentimento de profundo reconhecimento.

através da intimidade de que. nelas desfrutava como médico e amigo, e também sentindo
muito de perto os clamores e as angústias das
massas de Infortunados que o procurava, co·
mo a um Santo, em seu ambulatório cli nico
na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Ja·
nelro, estava êle, arguto observador, sempre
atualizado nos embates 'da opinião pública e
seus reflexos na vida da Nação.
Acompanhou a· saúde de Rui Barbosa, ·dos
Presidentes da República: Rodrigues Alves,
Afonso Pena, Nilo Peçonha, Wencesléu Braz,
Arthur Bernardes, Washington l.ulz, e de qua·
se todos. os seus Ministros de Estado, :e assim
tinha a amizade e a confiança das mais pode·
rosas, sem nunca aceitar, porém, qualquer 'cor'
go politica, administrativo ou representatl·
vo. Suas viagens ao estrangeiro, sempre as
·custeou·.
SII.~NCIO E DISCRIÇÃO

Era de todos; entretanto, a Amigo Canse·
lhelro nos assuntos médicôs, sociológicos, educacionais e mesmo polrticos, .aluando silenciosamente, com larga ·discrição, quase que no
anoni'inato. E assim acompanhava ~ vida PO·
Htlca da Nação com patriótico desvêlo, porém
recusando. sempre dela. participar, porque queria ser somente médi~o 'e professor dCI arte
de curar. Assistia aos seus alunos da 6. 0 série, e aos ·jovens médicos, como se f6ssem fi·
lhos.
·

Sr. Presidente. A Academia Nacional de
Medicina, a mais antiga Instituição Médica do
Brasil, órgão consultivo do . Govêmo, desde
quando o próprio Imperador Pedro 11, prestl·
giando·a, presidia-lhe as sessões magnas, pa·
·A· Prefeitura da então Capital Federal,' ca.r·
troclnando os atas evocativos do centenária go de confiança do Presidente da República,
de Miguel Couto, ordenou-me que lhe relem·
foi-lhe oferecida duas vêzes. O largo prestí~
-brasse a vida politica.
glo do seu !!Ome Impoluto, símbolo da bonEm homenagem ao Senado, e para que figu·
dade, multo popular, aureolado. de raras vir·
rem essas reminiscências políticas nos Anais tudes, levou os partidos políticos a reclamá·
,&':
..
desta Casa, vou me permitir ler as palavras · lo, .,mais de uma vez, como candidato ideal
que proferi, recordando a atuação patriótica
de' suas agremiações à Câmara dos Deputados
do meu pai no cenário da vida pública naclo•
e ao Senado Federal.
nal.
RESÍSTÍA
Deter;,inaram-me os amigos mais dlletos de
Miguel Couto, que patrocina~ as comemora·
A todos e a tudo resistia, dizendo que "Pa·
ções de seu centenário, recordar a atuação po·
trlotlsmo é cada um trabalhar com a maior fé
lítica do grande médico e sociólogo, sempre
no seu ofício". Dedicava-se llle aos assuntos
inspirado no mais sadio e nobre patriotismo.
médico-sanitários, eugênlcos, educacionais e
Miguel Couto, mantendo diuturno contato
aos serviços sociais e, nesses setores, aprofuncom as mais altas esferas políticas do País,
da_va seus estudos, apregoando e difundindo
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Dlàrlamente analisava, na Intimidade · dos
amigos, os problemas mais palpitantes da naclonaHdade e, com largo descortino e perspicácia, .como que profetizando, pressentia e
anunciava as reações. da.· opinião pública.
'

'

'

Tinha, na época, Rui Barbosa como paladino da democracia brasileira; embevecia-se ante o seu talento jurldico e a' bravura cívica de
suas campanhas pOliticas .
ABOMINAVA A VIOLENCIA .
'•

Admirava Miguel Couto à sua gente, ao seu
povo, parque conhecia-lhe a inteligência e a
capacidade de aprender e, sobretudo, porque
lhe sentia a índole e perseverança nos ideais
democráticos, as únicos que admitia como capazes de conduzir o Brasil ao progresso e ao
seu alto destino no consórcio das grandes Nações.

III

a

!III

j

...

•

Abominava a violência, os regimes de félrça,
as ditaduras. · Na Constituição de 1934, foi
dos. poucos que eram contra a eleição de Getúlio Vergas (Íara a Presidência da Repúblico,
porque,'· embora admirando-o,· pressentia-lhe a
índole de ditador, E tinha razão. Em 1937 I
surgia o "Estado .Nélvo",
Convulsiona-se· o País. em 1932, vem o
ameaça de dias turbulentos. São Paulo levanta a bandeira constit4cionalista; o Povo faz
a revolução e exige eleições .
,Miguel Couto, velho e hipertenso, que nunca voara, propõe-se a ir num frágil "tecoteco" a São. Paulo, paro parlamentar c~m os
revolucionários constitucionalistas e pacificar
os beligerantes. Tinha as· melhores amigas' nas
duas frentes. ·

•

e os tiros de guerra, a fixação do homem à
terra, a ·combate frontal à imigração imperialista e dominadora do Japão, Impondo quistos
inasslmiláveis, os problemas educacionais, ai·
fabetlzaçêio e merendo escolar obrigatórios, o
amparo às crianças e o Instituição de colélnias de férias, campanhas sanitários, o higidez da homem .rural e os serviços sociais eram
assuntos constantes na. sua mente de patriota.
No prefácio de um dos seus livros dizia:
"Ainda não penetrou bem em tódos as consciências, e se torna necessário repetir, monotonamente, a cada hora, que' a primeira riqueza
de uma naçõo é a homem, o seu sangue, o seu
cérebro, os seus músculos, e que ela está fatalmente. condenada à decadência, quaisquer
que sejam os tesouros que encerre, quando o
homem que a habita não os merece."
CONSTITUINTE
Foi nesse final de sua vida, porfiando nesses trabalhos cheios de idealismo, que um pequeno grupo de disclpulas e amigas apolítlcos
conseguiram ·que o sábia mestre permitisse o
registro de sua candidatura à Constituinte de
1934, pela Capital da República.
De imediato, também, o Estado do Rio lançou o seu nome, dois meses antes do pleito, E
sem .nenhuma propaganda, sem nenhuma fala
do candidato, o. povo, em expressiva votação,
o elege simultâneamente pelos dois grandes
colégios eleitorais do Brasil. Era inédito, na
' •·
época, êsse acontecimento politico.
Em 'chegando Miguel Couta à Constituinte,
a sua fala de mestre era ouvida com o máximo respeito e admiração, em profundo silêncio.

Trabalhou ali, intensamente, sem faltar ses.
são,
e era um dos derradeiros a deixar a CêA Constituinte é finalmente convocada pamoro
dos Deputados, Somente depois é que
ra redemocratlzar e dar novas leis oo Brasil.
seguia paro o consultório, onde ficava além da
A NAÇÃO E O HOMEM
mela-noite, até quando sofsse o último cliente
pobre.
Nesses últimos anos, Miguel Couto' passara
Teve a grande honro de ver tõdos os sues
focalizando assuntos transcendentais à vida e
proposições
e emendas apoiadas e aprovados
ao progresso da nacionalidade, atuando na
pela
notóvel
Assembléia Constituinte de 1934,
Cátedra, na Academia Nacional de Medicina,
nas Universidades e conferências públicas, A
eugenio, o defesa nacional, o serviço militar

Dizia-me meu pai, cinco dias antes de mor·
rer: "Tenho cumprido a minha missão de
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moro quando ela passar o Poder Legislativo
Ordinórlo. Quero voltar à minha cótedro no
Faculdade de Medicina e aos meus clientes."
CONFIANÇA NO B~ASIL
Continuava Miguel Couto sem ambições politicas. Cómo disse, concordara ·em Ir à Constituinte, apenas para ter a oportunidade de
defender ali as suas idéias' e reivindicações,
que conseguiu fixar na Lei Magna.
Estava sereno, tranqüilo e. confiante no futuro do Brasil.
Em 6 de junho de 1934, pouco dep~ls de
completar 69 anos, um enfarte do mlocórdio
o surpreende em plena ati vidade. A morte,
inexoróvel, rouba ao Brasil essa vida preciosa,
compungindo tôda a Nação,
O mundo oficial, mestres, estudantes, homens e mulheres de tôdas as classes, o povo
carioca, todos levam .seu esquife, de mão em
mão, entre alas de gente que chora, até o
Cemitério de São Jaõo Batista.

Dezenas de oradores,. representando tôdas
as camadas saciais, se fazem ouvir, compungindo, com sua despedida, a multidão presente .no campa santo. E assim baixou à sepultura o grande brasileiro, que lutara tôda a
vida em prol dos humildes, do Brasil e da humanidade.
Não findou a marte, todavia, a atuação
benfazeja de Miguel Couto - o seu exemplo,
o seu espirita continuaram a influenciar, inspirando as novas gerações de médicos. Na
Nova Constituinte de 1946, ocupei a sua cadeira de representante do povo fluminense e
graças à. sua permanente inspiração, ao lado
de muitos outros colegas, seus ex-discípulos,
nos foi possível manter alto o seu acendrado
amor à cousa pública e ao Brasil.
GLóRIA E SAUDADE
As comemorações que agora se fazem do
centenórlo do seu nascimento, em 1.o de meio
de 1865, bem traduzem o auréola de admiro-

çõo, respeito, reconhecimento e grande sou·
dode do povo brasileiro, sempre nobre no per·
petúar a glória de seus filhos. ilustres.
Sentimos hoje o mesmo calor de afetividade, o mesmo entusiasmo cívico, a mesma sensibilidade, no propósito de Imortalizar a vida
e a obra de Miguel Couto.
AGRADECIMENTO
Nobres amigos de meu pai!
Jamais pus em dúvida a vossa dedicação
ad perpetuam à sua memória . lembro-me de
que em 1934, ao agradecer às sociedades sóbias do Pais, tôdos reunidas na Academia Nacional de Medicina poro consagrar a sua vida,
opulenta de serviços à medicina e ao povo
brasileiro, eu afirmei:
"Os cânticos do· saudade dos amigos não
te deixarão esquecido, oh! pai querido!
Horócio, na ode em que cantava os fel·
tos de Censorino, cônsul romano,· dizia:
Dignum laude vlrum Musa vetat morl

As musas arrancam
à morte o varão digno de glória, proporCoelo Musa lleot.

cionam-lhe as delicias do céu,
Amado pai, colocaram-te na Olimpo."
Diletos amigos e admiradores de Miguel
Couto!
Quero hoje novamente vos agradecer. Vivemos · uma ·semana de profundas emoções e
de imensa saudade, Não sei o que mais posso destacar nas homenagens de grande· sensibilidade, tão altos e belas em expressões, e
eu vos deixo a todos o coração amantissimo
de meu pai que 16 do alta vos contempla e
ordenou-me vô-lo entregasse em agradecimento, transbordante de emoção e afeto.
Obrigado nobres colegas!
Muito bem! Palmos,)

(Muito

bem!

\::i .,.p
.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Sôbre o mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1. 0 -Secretório,
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

lido o seguinte
REQUERIMENTO
N.o 214,
'

'

DE 1965

Senhor Presidente: .
Requeiro ·O V. Ex.0 sejam solicitadas as se·
gulntes informações do Sr. Ministro da Fazenda:

1.0 ) Por que motiva o Ministério da Fazenda ainda não construiu a prédi<1
da Delegacia Fiscal do Estado de
Sã~ 'Paulo, não 'obstante adquirido
· o edifr cio conde estava insto lado o
Hotel Termlnus, jó ' demolido há
muitos anos) e· terreno· situados na
Rua Brigadeiro Tobias e Avenidas
da Luz e Washington L.ulz (quer·
teirão), na cidade de São. Paulo, para a referido fim, desde 1944?

2.0 ) Quais as despesas realizadas pela
Comi~são Canstruto;a da Delegacia
Fiscal' de São Paulo, instalada em
dois,. escritórios, na Rua Debret, 23,
8. 0. 'andar, sala 816
(telefone
...••
' '
'
42-420 1), c na Av. Preside!) te Wilson, 198, 5. 0 andar, sala 501 (telefane 22-0280), no Rio d~ 'J~neiro
CGBl? .
'

3,0) Quais

as funcionários e 'serviços
·prestados pela Comi11ão Conatruto•
ra do · Delegacia Fiacal de · São
PauloP

4. 0 ) Por que o Govêrno não constrói o
edifício . das Repartições Públicos
Federais na mencionado terreno,
evitando o pagamento de alugueres
e encargos outros? ·
'

'

5.O) Quanto pagou Ó Govêrno Federal a
terceiros pelo ocupação de imóveis
no Pais, onde se encontram insta·
lados repartições, autarquias e outros órgãos federais, por Estado e
por exerdcio, nos últimos dez (1 0)
anos?

· O Requerimento lido vai à publicação e, eno
seguida, será despachado pela Presidência.
O Sr. 1.0 -Secretório vai proceder à leitura
de oficio enviado à Mesa pelo .nobre Senador
Rui Palmeiro.
~

I

lido o seguinte
OFICIO
N.0 15/65

Brasflio, 6 de maio de 1965.
Senhor Presidente:
A Comissão Executivo do Grupo Brasileiro
do União lnterporlomentor decidiu, em reunião de 25 de março do corrente ano, que o
Delegação Brasileira ã IV Conferência· ·fnterparlamentar Americana, a realizar-se em Bue~
nos Aires, de 25 a 31 do corrente,' será Integrada por 4 •(quatro) Senadores.
Assim sendo, . dirijo-me a Vossa Exceiênciâ
a fim de solicitar. a designação dêsses parle·
mentores.
Aproveita a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência meus protestos de alta esti·
ma e. 'consideração. -.:. Senador Rui Palmeira,
Presidente.

."
li

•

O SR. PRESIDENTE CNogueiro da Goma):
A Presidência designa o Sr. Senador Rui
Palmeira, Presidente· do Grupo Brasileiro, e os
Senadores Daniel Krieger, Bezerra Neto e Antônio Bolbino.
O nobre Senador Cattete. Pinheiro enviou à
Mesa projeto de lei que· vai ser lido.
~ lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
1-1.0 32, DE 1965
Declera de utilidade pública o "lnati·
tuto Bom Poator, de Ananindeua", aedia·
do em Ananindeua, Eltoda do Pará .

O Congresso Nocional decreta:
~ declarado de utilidade púArt. 1.0 -

blica o "Instituto Bom Pastor, de Ananin·
deua", sediada em Ananindeuo, Estada da
Pará.
Art. 2. 0 Esta l.ei entrará em vigor no
Selo das Sessões, em i3 de meio de 1965,
dato de suo publicação, revogados os disposi·
·· ·. · ções em contrário.
- Jefferson de Aguiar.

..

••

•·
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O presente projeto visa a declarar de uti IIdade pública, nas têrmos ·da Lei n. 0 91, de
28 de agôsto de 1935, a "Instituto Bom Pastor, de Ancnlndeua", com sede em Ancnindeua, Estado do Paró.
As exigências estabelecidas pela citada lei
são plenamente atendidas por aquela entidade, conforme compravam as documentos que
acompanham a presente proposição .
Trata-se de uma sociedade .civil beneficente, com personalidade jurfdicc, cu]!? objetivo
principal é o de recuperar os jovens que Incorreram em êrro, pr~plclando-lhes uma formação adequada ao seu .Inteiro reajustamento,
através do ensina profissional, primório, moral
•
e religioso.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1965. Cattete. Pinheiro •
Às Comissões de Constituição e Justiça, c!e Legislação Social, de Educação e
Cultura e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Vai às Comissões de Constituição e Justiça,
de Legislação Social, de Educação e Cultura
e de Finanças.. ·
. Hó · sôbre · a mesa pedido de dispensa de
publicação, para Imediata discussão e votação, que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretórlo.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N•o 215, DE 1965
Nos têrmos dos artigos 211 I letra p, e
315, do Regimento Interno, requeiro dispensa
de publicação para a Imediata discussão e votação da re_dação final do Projeto· de Lei da
Cômara n. 0 28, de 1965, .constante do Parecer n, 0 517, lido no Expediente.
Sala dos Sessões; 'em 13 de janeiro de
1965. - Guldo Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamal:
De acôrdo com o voto do Plenórlo, possa-se
à discussão do redoção final do Projeto· de

Lei da Câmara n. 0 28, de 1965, constante
do Parecer n. 0 517, lido no Expediente.
Em discussão. !Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei c discussão coma encerrada. (Pau!ICI.)
Estó encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Paula.)
Estó aprovada. A matéria volta à Câmara
dos Deputados.
Para acompanhar, naquela Casa, o estudo
da emenda ·do Senado, designo o nobre Senador Bezerra Neto, relator da matéria na Comissão de Projetas da Executivo.
Acabam de chegar à Mesa projetas de resolução que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretório. ·.
São lidos os seguintes: ·
PROJETO DE RESOLUÇÃO
111.0 50, de 1965
Nomeia Herm11 . Franco doa Santo1
para · a cargo de Auxiliar Legi1latlvo,
PL-1 O, do Quadro da Secretaria do Se·
nado Federal.
Artigo único - ~ nomeado, · de acôrdo
com o artigo 85, letra c, n. 0 2, do Regimento
Interno, para o carga de Auxiliar Legislativo,
PL·1 O, do. Quadro da Secretaria do Senado
Federal, Hermes Franco dos Santos, na vaga
de Vera Lúcia Lcrsen Molheiras,
Ju1tificasão
Tendo sido tornada sem efeito a nomeação
de Vera Lúcia Lcrsen Molheiras, para o cor·
go de Auxiliar Legislativo, PL-1 O, Início de
carreira, por não haver tomado posse no prazo legal, propõe o' Comissão Diretorc c nomeação de Hermes ·Franco dos Santos, can·
didato habi)ifciê!o
no concurso público elas·
.... ,
slflcodo n,o:~~ey;o lugar.
~

~

;.-,~c.~

Sola déis "Sessões, em 7 de abril de 1965.
- Nogu~ira da Gama - Dinarta Mariz Adalberto Sena - Joaquim Parent·o - Gui·
do Mondin - Cattotc Pinheiro.

~
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467PROJETO DE · RESOLUÇÃO
N.o 51, da 1965
Põe à dlapoal~ão do CADE o Allll•
aor Leglalatlvo do Senado Federal, Joaé
Vicente de Oliveira Mcutina.
O Senado Federal resolve:
Artigo único - ~ pôsto à disposição do
Conselho· Administrativo de Defesa Econâmi·
ca CCADEl, pelo prazo de 2 (dois) anos e sem
vencimentos, nos têrmos do artigo 300, da
Resolução n. 0 · 6, de 1960, o Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins.
J uatlflcacão
Dada a capacidade do ·funcionârio, e sua
familiarização com os problemas da regrao
onde atuara, pode êle ser extremamente útil
no órgão solicitante cujas atividades ora se
Iniciam em Salvador, em atendimento à re·
gião Norte-Nordeste.
O referida funcionârlo, ein idênticas circunstâncias, serviu .ao Govêrno da Bahia,
podendo assim ser considerada sua cessão ao
CADE, como prosseguimento das suas ativl·
dades naquele Estado.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1965.
Moura Andrade Dlnarte Mariz Adalberto Scina - Ce~ttete Pinheiro - Joa•
qulm · Parente - Guldo Mondln - Raul Glu·
bertl.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Goma):
Os· projetas lidas serão Inclui dos em Ordem
do Dia, oportunamente.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Joaquim Parente - Vicente Augusto João Agrlplno · - Arnon de Melo - Jefferson de Aguiar - Aurélio Vianna
Gilberto Marinho Filinto Müller
Attllio Fontano - Guida Mondin,
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama).:
"·
Estó terminado o perlodo destinado ·~o.
Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 39 Srs. Senadores no Casa.
Item 1:
. . Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 22,
de 1964 (n. 0 941-B, de. 1963, no Casa
de origem), que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho, e dá outras providências,
tendo emendas da Comissão de' Serviço
Público Civil e pareceres das Comissões
de Constituição e Justiço: n, 0 1.295, de
1964, pela constitucionalidade do projeta; n.0 1.298 1 de 1964,· pela constitucionalidade das emendas e, quanto :ao
inérlta, pela rejeição, por inconveniência;
de Serviço Público Civil (n. 0 1.296, de
1964), favorável, com as Emendas que
oferece, sob n. 0 ' 1 a 4 CCSPCl; de Finanças: n.0 1 • 297, de 1964, pela audiência da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre as emendas; n. 0 1.299, de
1964, favorâvel ao projeto e às emendas.
Na sessão anterior, não houve quorum para
a votação, que se processará pelo sistema
secreta.,
Vai proceder-se à votação do projeto, sem
prejulzo das emendas, que são de Comissões.
A votação seró feita por escrutínio secreto,
pelo processo eletrônlco.
Os Srs. Senadores jó podem. votar. (Pauae~.)
Votaram 1Im 30 · Srs. Senadores; não, 9;
houve uma abstenção.
Informo aos Srs. Senadores que o mostrador
não acu;a o mesmo resultado constante da
mâqulna existente na Mesa.
Vai proceder-se, novamente, a votação.
O Sr. Ant6nlo Jucó:
Sr. Presidente, peço a palavra paro uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE <Nogueira da Gamo):
Tem a palavra o Sr. Senador.
O SR. ANTONIO JUCÁ:

(Par~ uma questão de ordem. Som revisão
do orador.) Sr, Presidente, tendo em vista o

~

..

-488discordância existente entre o resultado .da
méqulna e o apresentado pelo mostrador, su·
giro a V. Ex. 0 a :convocação de três escrutl·
nadares a fim de observarem o resultada ofe·
reddo pela móqulna, levando-se, . então, em
consideração o da móqulna. f! não· o do mos·
trador,, pois q~e, ~esde. ontem, êste mostra-se
·
falho.
O SR .. PRÉSIDENTE !Nogueira da Gamàl:
,;

I'

~credito que basta ré. um ,Sr.. Senador para
fazer 'a verlflc~ção do resultado constante da
.·

méqulna
existente
.na Mesa.
.
'
'
. .

·

'

De pleno acôrd~. ·
.

'

PRE~IDENTE

(Nogueira da Gama):

ao

Sollcltot entãoi
Sr. Senador Antônio J ucó
que venha examinar o · resultado apresentado
pelo mÓquina. existente na Mesa . dos nossos
trabalhos: ·cPau1a.l ·

o .SR.

ANT6NI.O .JUCÁ:

A móquina> acusa: 30 1iin, 9 não,' e. uma
abstenção, ratificando, assim, as palavras de
V..Ex. 0 , Sr. Pre.sidente. ·

.O SR. PRESIDENTE CNogueira. da Gamai:

O resul.tada da votação, devidamente· veri·
ficado na móqulna pelo nobre Senador 'An·
tônlo Jucó e que a Mesa proclama ccimo defl·
nltivo, é· seguinte: votaram a favor do pro~
jeta, 30 Srs. Senadores; votaram não, 9 Srs.
Senadores. Houve ~ma .abstenção. '

o

. O projeto
foi,·· aprovado.
, •, .
•
.
.·:
'·
I

é o seguinte
I

~ projeto aprovado: ·

I.,

·.PROJETO. DE.· Lll DA CÃMARA,
N.0 22,·.DE 1964·,
,·
0
(N. 941-B, de,. 1963, na Casa de origem)
Altera o, Quadro do Pe~~oai da Se~ rate ria do Tribunal Superior do. Trabalho,
e dá outra• providinclal.
·
•

'

'

,'I·

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

PJ
PJ-O
PJ-1 ·
PJ-2 .•.•. , ......... ..
PJ-3
PJ-4 ·
PJ-5
i,
o o o o, o o o o o o o o o 'o o
PJ-6
PJ-7
PJ-8
PJ-9
~

••••••• o . . . . . . o ••

t

O O

I

O

o

o I

I

t

O

o o O O O I

o I

O O

I

o o

••I

O

o

o O I

t

O SR. ANT6NIO JUCÁ:

O SR.

Ârt. 2.0 - Os valôres dos· símbolos dos
cargos Isolados · de provimento; efetivo e em
comissão e dos níveis de vencimentos dos cargos de carreira 'são as· seguintes:
Simbolo•
.
· ·'l~l&r11 ,men•ai•

1I: ,·

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.• - O Quadro do ,Pessoal do Tri·
bunal Superior do Trabalho é ·reorganizado de
acôrdo com a tabela anexa e demais·. disposições constantes desta Lei.

~J-10

O f

O O o o o'.'~ t:t,IO o,,l I

Cr$ 98. 000,00
, 9 j : 000,00
u,; •88 .200,00
, 81 . 200,00
, 75 ,'600,00
, . 70.000,00
, 65 . 500,00
u
61 .. 600,00
, 57. 400,00
, . 50.400,00
, 48.200,00
, 42. 000,00

, Parágrafo único .....;. .Os· valôres dos símbolos
das funções gratificadas são os seguintes:
Simbolo1
FG-2
FG-3
FG-5

I

o ·tI 1 O I

' Val&r11 men1ai1
O,o·o

o

I

I

o' o . • •

Cr$ 12. 000,00
.. , ' . 1o. 000,00
11

5_.000,00

· Ârt. 3.0 - A modificação em reestruturação do Quadro do Pessaal do Tribunal .Supe·
rior do ...·Trabalho,· bem como a alteração: de
valôres dos símbolos ou níveis ·:de' vencimentos
dos respectivos cargos e . fur:~ções, . serão .. feitas
através de lei, mediante .proposta. dei .Tribunal,
re~salvadas,. quanto aos .atu~ls setVid~res, . as
situações )é constituíd~s . em virtude de, lei ou
de decisão. Jui:liclória p~oferld~ p~la: justiça
comum ou pela próprio Tribunal SuperiÓr' do
Trabalho.:.., ' ·. ··"
·
•,:, · " ·:
Ârt. 4.0 - Serão .extintos' no· Quadro. a
que se refere o art. 1.0 , à medida que forem
vagando, os seguintes cargos: um CU de Se·
cretório do Tribunal Superior do Trabalho,
símbalo PJ; três (3i de Vlce-Diretor, símbolo
PJ-O; oito. (8) de Dlretor de Serviço, símbolo
PJ-1.; um~hl de~rt_P.iretar da Serviço de Taquigrafia, ·símbolo PJ~ 1.;. um (1) de Revisor, sim·
bolo PJ-1; um (1) :'de Cantador, símbolo PJ-1;
um (1) de Arquivista; símbolo PJ-1; e oito (8)
de OfiCial Judlcióri:l;:·.símbolo PM.
Art. 5.0 - Em :substituição aos oito· (8)
cargos Isolados de provimento efetlvo de Di-

1·:·

i
i.
•'

"

-469retor de Serviço, simbolo PJ-1, e um (1) de '
· § 2. 0 O provimento dos demais cor·
Dlretor do Serviço de Taquigrafia, slr:nbolo gos Isolados e de carreira seró feito na forma
·
PJ-1, extintos no artigo· anterior, ficam cria· da· legislação vigente. '
das nove (9) funções gratificadas, simbolo
Art. ·9. 0 - Aos ocupantes dos cargas do
FG-2, de Iguais
denominações.
: Quodrp o que se refere esta Lei ~plicam-se,
.
..
Art. 6.0 - As atrlbulçõés . dos cargos e no. que couber; os 'dispositivos dos Leis n.o•
3.780, 3.826 e 4.069, de 12 de julho e
dos funções enumeradas no .tabela anexo se· 23 de novembro de 1960, e de J r de junho
· rão definidas. no Reglmlmto Interno ou em · de 1952, respectivamente..
Instruções balxadas·pelo Tribunal Superior do ·

I

Art. 1~-:- os. cargos'Jso.lados 'de provi·.

Trabalho.

menta . efetlvo de Assistente ·de Presidente,
Art. 7.
Estende-se aos funclonórlos do , slmbolo1 PJ-1,' e de Asslste'rite do Dlretor-Geral,
Secretaria· da T~Jbunal Superior do Trabalho,~. :. sl~bolo· PJ-2, passam a denominar-se Assis·
a partir do vigência desta {el, 0 disposto no ·.tente Técnico do Presidente, slmbolo PJ~ I.
0 -

:n·- o

art. 1,0 da Lei n.o 264, de 25 de fevereirO··
Art.
carga, Isolado de provimento
de 1948, com 05 alterações constantes do ' em comissão de Secretório do Tribunal Pleno,
· · ·· slmbolo PJ, somente · poderó ser · preenchido
. ·
art. 7.o da Le1 n.o 3 · 890, de 18 de abril· · 'quando vagar· o atual .cargo, de. provimento
de 1961.
efetlvo, de Secretório do TribunafSuperl~r do
0
Art. 8. - Os cargas de Diretor-Gercit,-: Trabalho, slmbolo PJ .. ·
símbolo PJ, e de Secretório do Tribunal Plen·~,.:-, Art. 12 - Todos. os cargos. da Secretaria
simbolo PJ, serão exercidos, em comissão, por· do Tribunal Superior· do Trabalho serão pro·
funclonórlos do próprio Tribunal, ressalvada .a ... vldos mediante concurso de· titulas e provas.
situação pessoal.
dos atuals ocupantes
que' te· · Art.. 13 - ~ o Poder Executivo autorizado
.
.
a abrir ·ao Poder Judiciório, Justiça do Tra·
nham efetivldade garantida por fel. ,
bolho - Tribunal Superior do Trabalho - ,
§ .1.0 .. - São exigidos, para o provi· .
para .,atender às despesas decorrentes desta
menta dos cargos de Médico, Dentista/ Biblio- ·
Lei, o crédito especial até a lmportõncla de
tecórlo, Blbllotecórlo~Auxlllor, Contador e ~n Cr$ 13.580. 000,00 (treze milhões, quinhen•
fermelro, os respectivos diplomas profissionais,
tos e oitenta mil cruzeiros).
obtidos de acllrdo com a legislação em vigor,
Art. 14 - Esta Lei entraró em vigor na
ressalvada a continuidade da Investidura de 'data de sua publli::cição, revogadas . as dispo~
atuals ocupantes dos referidos cargos.
,. slções .em contrórlo.
. '.

.

..

TII.IBUNAL SUPEit1011. DO TII.ABALHO

QUADRO DO PESSOAL

Tabela a que se retere o art.
. 19
.

I

Cargos Isolados de provimento em comissão

.

......

.
Número
de
Cargos
1
1

Denominações

...

Símbolos

·

·pJ
Dlretor-Oeral
secretário do Tribunal Pleno. PJ
•· • • • • • • o • • • • • • • •

...

Cargos
Vagos

1

Observações

A preencher quando vagar o
cargo de Secretário do T.S.T.
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QUADRO DO PESSOAL
Tabela a que se retere o art. 1.• (Conttnuaç4o)
Çargos Isolados de provimento efetlvo

Número

1
3
8
1
2

Secretl!.rlo do TRT
Vice-Dtretor ............... .
Dlretor de Serviço ..••........
Dlretor do Serviço de Taqul·
grafia ................. ~ .... .
Aselstente Técnico do Presl·

PJ
PJ· O
PJ· 1

Extinto quando vagar
Extintos quando vagarem
Extintos quando vagarem

PJ· 1

Extinto quando vagar

dente ..................... .
o • o o •••• o ••• o o ••••• o

Bibliotecário ................ .
Médico ......... ~ ............. .

Dentista .................... .

Blbllotecârlo-Awdllar ........ .
Redator ... ,·................. .

·Almoxa.rife ·....... ·........... .

Chefe de Portaria .......... ..
Almoxarlfe-AWdllar ......... .
Ajudante de Chefe de Portaria

Enfermeiro.... ................. .
Motorista ................... .

Continuo .
se"enter .....

o. o •••• o

16
1
10

I.

o ••

I

••

I

••

o •••••••••••• o •••

Artífice ....
Guarda Judlclârlo .......... ..
o •• • • • •

I ••••••

Extinto quando vagar

PJ· 1
PJ· 1
PJ· 1
PJ· 1
PJ· 2
PJ· 3
PJ· 3
PJ· 3
PJ· 3
PJ· 3
PJ· 4
PJ· 5
PJ· 6
PJ· 7
PJ· 7
PJ· 7
PJ· 7
PJ· 8
PJ-10

Contador ................... .
Arquivista

io

Observações

Simbolo

··Revisor ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1
2
1
1
1
1
2
'1
1
1
1
1
1
3

Cargos
vagos

Denominações

de
Cargos

o •••

·1 extinto quando vagar

Extintos quando vagarem
1
1
1

1
1

1
10

Cargos de carreira

Nllmero
Denominações

de
Cargos

lO
20
30
48

PJ·
PJ·
PJ·
PJ·
PJ·
PJPJ·

Taqufgrafo ••..•.•••..........
Taqufgrafo ..•...• ·.....••..•.•
Taqufgrafo •.•.•.•...•.......•

6
6
6

-

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Judlcll!.rlo
Judiciário
Judlcll!.rlo
Judlcll!.rlo

-

Simbolo . Cargos
vagos

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

•••• o •••• o ••

Observações

3.
4

6
3
4
6
6

6
2
4

3
8 ex&!ntos quando vagarem

Funções gratificadas

Número
de
Cargos

Funções

1
3
8

Secretârlo do Presidente ........•......... , .. , ,,'; ;
Secretário de Turma ...
~~~~::}'
i • •'
Diretor de Serviço
;~·:· ~
Dlretor do Serviço Taqu!grafo ............ , ..... ~.·.
Secretârlo do D!retor-Geral ............. , . , , .. , Y.
Encarregado da Revista ................ , .... , ... ..

1
1
1

'

A~:.=

.,,

I

••

I

•

o

I

••

I

•

o

I

••• I

•••••

I

o

•• I

o

I

••• I

••••••

I

I

o •• o •

o •• o •

...

.. Slmbolo
P'G·2
P'G·2
P'G·2
P'G·2
P'G·3
P'G·5

Funções
vagas

3
8
1
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Substitua-se a Tabela a que se refere o art. 1.0 pela seguinte:
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
QUADRO DO PESSOAL

Tabela

a que se retete o art. 1.•.

Cargos Isolados de provimento em com!ss§.c)'
Número
de
Cargos

Denominações

Simbolo

·Cargos
vagos

1
1

Dlretor-oeral .. ·........•...
Secretário do Tribunal Pleno

PJ
PJ

1

Observações

A preencher quando vagar o
cargo de secretário do T. s. T.

Cargos Isolados de provimento efetivo
Número
de
Cargos .

1
3
8
1
1
1
2
1
1
1
1
2

'1
1
1
1
1
1
3

10
18
1
10

Slmbolos

Denominações

Secretário do TST ......... ..

vtce-Diretor .......... :. ·.... ·... .
Dlretor de Serviço ........... .
Dlretor do Serv. de TaqUigrafia
Assistente Técnico do Presld..
Revisor ..................... .

Contador .................... .
Arquivista .................. .
BibHotecário ................ .
Médico ...................... .
Dentista .................... .
Blbllotecá.rlo-Auxillar •.•.•••.•
R.edator ...•••...••.•.••..••.

Almoxarlfe .................. .
Chefe de Portaria •.•..•..••.•
Almoxarlfe-Auxillar .••.......
AJudante de Chefe de Portaria
Enfermeiro
I O

o o

O

o o o o

O O I

t

O O O O I

Motorista. ................... .
Continuo ................... .
Servente .................... .
ArtUice ..................... .
Guarda Judiciário ...•...•••.

PJ
PJPJPJPJPJPJPJPJPJPJ-

Cargos
Vagos

Observaçlies

Extinto quando· vagar
Extintos quando vagarem
Extintos quando vagarem
Extinto quando vagar·

O
1
1
2
3
3
3

Extinto quando vagar
1 extinto quando vagar
Extinto quando vagar

3

3
3
PJ~ 3
PJ- 3
PJ- 3
PJ- 4
PJ- 7

1
1
1
)

PJ~ 7

1
1

PJ- 7
PJ-10
PJ-10
. PJ-11
PJ-10 .,
PJ-10

:

1
10
.

Cargos de carreira
Número
de
Cargos
5
6
8

10
20
30
48

Denominações

Taquigrafo . , .................
Taqufgrafo ...................
Taqufgrafo ........... .": •.~ ....
Oficial Judiciário ............
Oficial Judiciário •• o • • • • • • o ••
Oficial Judiciário •• ' o • • • • • o o.
Oficial Judiciário
O O

I

O

Cargos
Vagos

Simbolos

O 0

0

O 0

O

o O

p,JPJPJPJPJPJPJ-

3
4
5

Observações

\
6
2

à
4:

4
3

5
6

-

a extintos quando

vagarem

.
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.

Número
de
Cargos
1
3
8
1
1

1

·.Cargos.·

Simbolos
'

Secretário:.do Presidente ..•....•...• ·
Secretário de Turma ••..•.....•...
Dlretor de · ServiÇO ...••...•.......•
Dlretor do Serviço Taqu!grá.fico ••.
Secretârlo do D!retor-Geral ...... .
Encarregado da Revista ...•..•..•.•
.

I

Funções vagas

FG-1
FG-2
FG·1
FG-1
FG-3
FG-5

3
8
1

.

..
· O Sr. Aurélio Vlanno:
Sr. Presidente,

pe~o

a palavra, pela ordem.

. O SR. PRESIDENTE INogüelra da Gamo):
Tem a palavra o nobre Senador Aurélio
Vianna.

O SR. AURIILIO VIANNA: .
(Pela ordem. S.m'· revl1ão do orador.) Sr.

O SR. AURIILIO VIANNA:
A Casa está num estado de sup~rexcftação,
Sr. Presidente·•
·i.

O Sr. Ânt&nlo Jucá:
V. Ex. a me concedeu o aparte; se V. Ex: a
quer cassó-fo, eu me calo.
O .SR. .ÂURIILIO VIÀNNA.:

V. Ex. a·.tem o .apa.rte. Queria. re~ponder ao
Presidente, gostaria de saber qual o resultado:.
o do quadro fá em elmo ou o do quadro que Senador Aarão Steinbruch o que êfe me, disse
pessoalmente, mas, para não criar casos, resestó na mesa, em baixO. Qual das duas' mó·
quinas está certa: a' que vemos ou a que não ponderei posteriormente.
' ..
'
vemos?
·
·
O SR. PRESIDENTE !Nogueira. do Gamai:
A verificação feita pelo nobre Senador AnA Presiilência. solicita .ao ·nobre Senador
tônio Jucó, dota venfa, foi desnecessária, por··Antônio
Jucá· que não aporteie.o .orador. Em
que a palavra de V. Ex. 0 merece fé poro a
Casa. Foi, apenas, verificar o que V. Ex.~ : , questões de ordem, não são per.mitidos ap.artes.
proclamou, mos não foi verificar se a má·
O SR. AUULIO VIANNA: ·
quina está perfeita ou não. ~le não é técnico.
Minha fala, tem co~o ~bjetiv~ apenas um
Fico numa dúvldo tremenda. Talvez a voesclarecimento: tem. que haver. concordância
toçãa secreta se devesse processar através do
· entre o resultado apresentado· naquele quadro,
sistema ontem adotado, até porque ninguém
que todos vêem,. e o resultado. :Obtido, revelado
sobe, realmente, se a máquina está funciopelo quadro. que nem todos vêem, só o Prenando com perfeição. Tanta que a prova do .
sidente.
perfeição com que funciona é quando há coin·
Quando eu digo que confio no .j)residente,
cidência 'entre o que o quadro apresenta e
não estou dizendo que o Senador Antônio Jucá'
aquilo que se apresenta no quadro que está
nêfe não confia. Eu é que não entendi bem·
com V. Ex. 0 , na mesa.
o objetivo do Senador Antônio Jucá, em peO Sr. Ant&nfo J~cá:
dir a constituição· de uma Comissão de. três
Senadores,
para ler . naquele quadro · o · que
Permite V. Ex. a um aparte?
V. Ex.a leu, sem mais conseqüências. Porque
O SR. AURILIO VIANNA:
eu não duvidarici: da palavra do Senador An·
tônio Jucá, ne~ ;·cia Comissão, nem da de
Com prazer,
V. Ex.a, Sr. Presidente.
O Sr. Ântinfo Jucá:
Agora, eu n'ão .sei qual o objetlvo, qual o
Jomais pus em dúvida a palavra· do S. Ex. 0 ,
alcance, qual o Importância · da medido, desde
o Presidente desta Casa.
que ninguém.....pode
dizer, de boa-fé, de cons:

!,
t'

,,fJ

I

'I

~'~

··\
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ciência tranqUilo,. que o quadro que se encontro à frente do Presidente desta Coso é aquêle
que revelo .o resultado certo, e não o quadro
que. está lá em elmo. A não ser pelo ·contagem dos que aqui se encontram etc. Tonto
que, ontem,_ a. solução, se me não engano~ foi
outro: votamos usando aquelas bolos pretos e
broncos, numa votação secreto; desde que não
havia coincidllnclo no resultado. E como o.voto
.é" uma coisa multo Importante, e qúnndo se
processa· em votação secreto é porque' é mais
Importante ainda; então é bom evliar que se
diga, amanhã, que houve fraude. · Não digo
que se o faça aqui, porque somos todos homens honestos, ·dignos, -Incapazes •de· ofender.
a quem. quer que ·seja. Tànto que estou procurando evitar um atrito, o que de sã consclên~
ela não provoquei;· Então, não há ·desconfiança
nenhuma entre nós, criaturas 'respeitáveis· e
fretemos.
Pois multo ·bem; Mos somos humanos. Amanhã poder-se-la dizer -. a que se diz sempre
- , poder~se-la veicular que o votação secreto
não obed~ceu àquele critério ·que' devera ser
obedecido sempre, e. ·que pela revelação de
um Senador; dé que a votação foi de· 30 votos
contra, 9 o favor e 1 abstenção; aceitou-se O
votação como válida, quando os instrumentos
exibem· uma contradição flagrante,
Pronto. Essa é a questão, Não ofendi a
V. Ex. a, 'ao Presidente, nem a mim mesmo,.
Sou homem pacifico, pacato, cordeiro e manso.
(~ . o nome de um cidadão da minha terra.>
!Riia1.l
.
.
.

Nã~ ,devo lançar mais achas na fornalha
dos desentendimentos desta Casa, que prima
pela • lisura e honestidade dos · seus homens e
pelo espirita de. fraternidade que' sempre Imperou entre nós. Tanto que vou responder ao
Sr Senador Aarão Steinbruch noutra oportunld~de, para rião aumentar mais o fogueira,
mos o farei porque S.· Ex. a me provocou aqui.
Então, calmamente, paclficamente, vou · lhe
dar a resposta, paro êle não confundir "amigos
com outros coisas. !Muita llemll
O Sr. Ant6nla Jucá:
Sr. Presidente, peço o palavra, para contraditor o questão de ordem do Senador Aurélio Vionno.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Tem a palavra o nobre Senador.
O ·SR. ANT6NIO JUCÁ:
· (Pela ardem. Sem revl1ão ·da arador.) Em
primeiro lugar, Sr: Presidente, quero deixar
bem claro. e acentuado, eu absolutamente não
pus em .dúvida o palavra. ,de V. Ex. a.
O que eu quis f'Ji, num processo todo. democrático, constituir uma comissão de três
Senadores, se passivei de Partidos diferentes,
para que servissem como escrutinadores. Isso
é o que existe de democracia perfeita.,
· Não tenho o •menor dúvida de que a móquina está em excelente funcionamento, de
que o defeito é no quadro .. Se fizermos um
teste e contarmos quantos Senadores existem,
neste momento, no Plenário, se obtivermos um ·
resultado de 34, por exemplo, e pedirmos. a
17 que votem ~lm ~ 17 votem. não, e verlfl,
carmos que a máquina acusa as _17 1im e as
17 nao, o teste está feito e a máquina estará
perfeita, podendo nós, portanto, continuarmos
nossa votação muito mais simplesmente, através da máquina.
Utilizaremos, neste casa, os escrutinadores,
pois nós os 'utilizamos _em tôdas os votações
secr~tos do Congresso. Não vai nisso nenhúm
demérito, nenhuma 'crltic:a, nenhuma desconfiança em relação à Presidência.
Eu apenas estava procurando facilitar o
execução do trabalho: fazermos em primeiro
lugar um ··teste do funcionamento ·da máquina. Se houvesse 40 Senadores em Plenário, : '
20 votassem 1Im, · 20 votassem não, o teste
sendo verdadeiro, a máquina acusaria o mesmo total: 20 '1Im e 20 não; prossegulrfamos
nossos trabalhos dessa maneiro, porque acho
ser a mais simples. !Multo llemll
O Sr. Eurico Rezende:
Sr. Presidente, pelo ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Tem o polavro o nobre Senador.
O SR. EURICO REZENDE:
(Pela ordem. Não foi revisto pelo arador.)
Sr. Presidente, ouvi, com a habitual atenção, as Intervenções dos nobres Senadores Au-
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solução alguma, razoável, no utilização, hoje,
dos instrumentos de votação eletrônico. A móquino está defeltuo;o desde ontem, Tivemos
então de recorrer ao processo tradicional poro
votar e, por coincidência, essa mesmo matéria.
De modo que, tendo em visto o delicadeza
do assunto, creio seria uma · temeridade
Insistirmos no uso dos duas máquinas que,
segundo salientou multo bem o eminente Senador Aurélio · Vlonno, estão em regime de
divergência e de guerrilhas recíprocas. Não
hó coincidência entre o que é registrado no
painel e aquilo que é apurado na máquina
produtora do resultado.
A observação feita pelo nobre Senador Antônio Jucó me parece muito simplória. S. Ex,0
pretende que se confira o número de votos
registrados na máquina, que está aí cio lado
de V. Ex. 0 , enibaixo, ·com o número de Senadores; verificada a coincidência, então segundo S. Ex. 0 conclui - estará apurado a
regularidade ·e, ·por via de conseqüência,
a verdade numérica dos votos.
Mos S. Ex. 0 está inteiramente enganado.
Se há defeito na máquina, ela pode estar contrabandeando para o lado. não o voto sim, e
paro o lodo sim o voto não.
A máquina eletrônica, Sr. Presidente, não

é cerâmica que, verificada a rutura, com o
barro se corrige. A votação eletrônica. é cristal, quebrou, rompeu, não serve mais porque
ingresso no regime de suspeição.
De modo, Sr. Presidente, que apesar de
partidário do Govêrno revolucionário que combote as filas, porque atestam dificuldades de
vida, entendo que devemos voltar ao processo
de antes, com esferas, pretas e brancas, e os
Srs. Senadores votando de acôrdo com o chamada geográfiCa de Estados.
A máquina, Sr. Presidente, não inspira confiança; o contradição vai ser repetido e, se
insistirmos nesse processo, estaremos aqui em
pura perda.
·
~ oportuno, Sr. Presidente, que aproveite-

mos o quinto-feiro porque, no sexto-feiro; já
não teremos quorum nesta Coso, como tradiclonolmente vem acontecendo. (Muita bom!)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Devo esclarecer ao nobre Senador Aurélio
Vionno, atendendo à questão de ordem levantado por S. Ex. 0 , que a máquina de votação
existente junto à mesa foi revisto, hoje pelo
manhã, pelos técnicos de eletricidode e eletrônica do Senado, que declararam estar ·o
mesma em· perfeita ordem de funcionamento,
A votação, ainda há pouca realizada, demonstrou que a máquina junto à mesa está
perfeita. Entretanto, o mostrador existente ao
alto, no fundo, continua acusando· defeitos
que, segundo o mesmo técnico, decorrem da
fita de enrolamento, que não está devidamente em ordem. ·Há um atraso na rotação das
fitas e, por Isso, os resultados acusados pelo
mostrador não coincidem com os da máquina
existente ao Ioda da mesa. Esta, porém repito - , segundo a opinião dos técnicos da
Senado, está ·em perfeita funcionamento.
Esta a razão por que a Mesa se animou,
acolhendo a questão de ordem levantada pelo
Sr. Senador Antônio Jucó, a convidar S. Ex.a
para verificar
o resultado ' que foi, de fato,
.
acusado, e anunciado pela Mesa. Atendendo,
porém, a que outros Senadores, como o Sr.
Eurico Rezende e o próprio Sr. Antônio Jucó,
argüiram a. possibilidade de novas confusões,
a Mesa passa a adotar o sistema de .esferas
para as votações ·seguintes,
Passa-se, então, à votação em bloco, das
emendas de Comissões, apresentadas ao projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas
usarão a esfera bronca; os que as. rejeitam,
usarão esferas pretos.
O Sr. 1.0 -Secretórlo vai proceder à cha. moda, e os Srs. Senadores irão comparecendo
à medida que forem chamados.
·.:~~

Procede.se à chamada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Foram encontradas n'l: .urna 33 esferas brancas e 5 pretas.
As emendas foram aprovadas,
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EMENDA N. 0 1 Dê-se ao crt.

2.~,

C.S.P.C.

caput, c seguinte redcção:

"Art. 2.0 - Os vclôres dos sfmbolos dos
cargos Isolados, de provimento efetlvo,
dos em comissão e dos de carreiro são os
seguintes:
Simbolo1
PJ
PJ-O • • • • • • • • o • o
PJ-1
PJ-2
PJ-3
PJ-4
PJ-5 • • o o o • ' • • o •
PJ-6
PJ-7
PJ-8
PJ-9
PJ-10 • • • • o • • • • o •
PJ-11
•••••••• 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 •••••••

........ .. .

Valôre1 mensal•
Cr$ 417.000,00
" 410.000,00
" 405.000,00
" 387.000,00
·" 367.000,00
11
333.000,00
11
317.000,00
11
300.000,00
11
. 275. 000,00
11
250. ooo;oo
11
225; 000,00
11
205 000,00
11
185.000~00
o

EMENDA N.0 2 - C.S.P.C.
Ao parógrafa único da crt. 1.0 , inclua-se,
na relação de símbolos, o seguinte:
"FG-1 . . . . • . . • . • .

Cr$ 15. 000,00."

EMENDA N. 0 3 - C.S.P.C.
Ao art. 9. 0 :
Suprima-se.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
A matéria vai à Comissão de Redcção.
Possa-se ao Item 2 de Ordem do Dia:
Votação, em turno único, do Projeto
· de Lei da Câmara n. 0 135, de 1964
(n. 0 1 . 22~-B, de 1963, no Casa de origem), que Isente de Impostos e taxes,
por cinco anos, todos os produtos de
origem animal e vegetal, oriundos de
órec geo-econômica do Distrito Federal,
tendo Pereceres, sob n. 0 ' 180, 181 e
182, de 1963, dos Comissões âe Constituição e ustlçc, favorável, c~m a
emenda que oferece; do Distrito Federal,
contrário, com voto vencido do Sr. Se-.'
ncdor Eurico Rezende; de Finanças, favoróvel ao projeto e à emendo do Comissão de Constituição e Justiça.

A discussão do projeto, com c emenda, foi
encerrado no sessão do dia 12 do corrente.
· E'm votação o projeto, em escrutínio secreto,
sem prejulzo da emenda.

O Sr. 1.0 -Secretórlo vai proceder à chamada.
(Procede-se à chamada.) ·

O SR. .PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:.
Foram encontradas na urna 28 esferas brancas e 9 esferas negras.

O projeto foi aprovado.
~ o seguinte o projeta aprovado: .

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 135, DE 1964

lN. 0 1.226-B, de 1963, na Casa de origem)
l1enta de lmpaatal e taxaa, par cinco
anoa, tadaa 01 produtoi de origem animal
e vegetal, orlundaa da área geo-econômlca do Dlatrito Federal •

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São isentos de impostos e taxas, durante o período de 5 (cinco) anos, a
contar da publicação desta Lei, todas as gêneros ~ artigos de origem animal e vegetal produzidos dentro da órea gea-ecanômica do
Distrito Federal. · ·
0

Art. 2. A regulamentação desta Lei
seró feita par decreta do Executivo, dentro do
prazô de 60 (sessenta) dias após sua publi" •
caçãa.
Parágrafo único - A isenção recairó sôbre
Impostos e taxas federais e municipais, com
exceção dos que se destinem a serviços públicos, devidamente programadas, nas cidades
satélites.
Esta Lei entrará em vigor na
Art. 3,0 data de suo publicação, revogadas as disposições em contrário. ·
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Passa-se à votação da emenda, também
em escruti nio secreto.
O Sr. 1. 0 -Secretório vai proceder à chamada.
(Procede-se à chamada.)
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-476O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gomal:
Foram encontradas no urna 28 esferas brancas e 1O esferas pretas.
A emendo foi aprovada.
~ a seguinte a emenda aprovado:

EMENDA (C. C.J .)
A.o art. 1.0 :
Suprima-se a expressão: "geo-econOmlco".

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamcd:
A matéria vai à .Comissão de Redação.
Possa-se ao Item 3 da pauta:
Votação, em tumo único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 231, de 1964
(n.o 3.243-B, de 1961, na.Casade origem), que· autoriza diplomados por escolas superiores e seminários maiores a
lecionor, ém caráter precária, em estabelecimentos de ensino médio, situados
em cidades do interior dos Estados, tenda
Parecer,· sob n.ó 1 .561, de 1964, da
Comissão de Educação e Cultura, contrário à aprovação.
A votação far-se-ó em escrutinio secreto.

O Sr. 1.0-Secretárlo vai proceder à chamado.
(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE !Nogueira .da Gamai:
Forc111 encontrados na urna 15 esperas bran·
cas e 21 esferas pretas.
O projeto foi rejeitado. Será arquivado e
feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
· ~ o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N,o 231, DE 1964
(N.O 3.243-B/61, na Câmara)

plomodos por escolas superiores, oficiais ou
reconhecidos, e por seminários maiores, o
di rei to de leclonar em estabelecimentos de
ensino médio, em cidades do interior dos Estados, em que não haja .professâres habilitados
no formo do lei, ou quando êstes não aceitem
contratos de trabalho.
§ 1.0 Os r.ursos dos seminários mcilores, de que trato ~ste artigo, deverão ter a
duração minima de três anos, exigindo-se paro
matricula, no 1. 0 ano ou 1. 0 . série, apresentação de certificado de conclusão de , curso
colegial médio.
·
§ 2.0 O Ministério ·do Educação e
Cultura, pelo ·órgão competente, lndlcaró os
disciplinas que poderão ser lecionodos, segun·
do o disposto neste artigo.
:A.rt•. 2.0 Não são conferidos aos diplomados. de que troto a presente Lei quaisquer
outros direitos; inclusive · os · decorrentes das
leis trabalhistas, com exceção dos · salários
fixados em contratos de trabalho.
Art. 3. 0 Fico o Poder Executivo autorizado o prorrogar, por decreto, · de três em
três anos, o prazo estabelecido no art. 1.o.
Ârt. 4. 0 Esta Lei entro em vigor no
dato de. sua publicação.
Revogam-se os disposições em
Art. 5. 0 contrórlo.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara .n. 0 15, de 1965
(n.0 4 .264-N; de 1962. na Coso de origem), que. Isenta dos Impostos de Importação e de consumo equipamento telef6nico a .ser Importado pela Companhia
Telefónica .de Campo Grande, Moto Grosso, tendo Parecer favorÓvel, sob n. 0 380,
de 1965, da Comissão. de Finanças.

Em votação o projeto, em escrutfnlo secreto.
Autoriza dJplomadOI por OICalal IUPO•
O
Sr. 1.0-Secretárlo val.proceder à chamarlorel e 1emlnárla1 malore1 a lecionar,
.
do,
de
Sul para Norte.
elft caráter precário, em e~tabeleclmento1
de enlino média, altuado1 em cidade• do
(Procede-se à chamada.)
interior do1 E1todos.
O SR. PRESIDENTE
.... (Guida Mandinl:
O Congresso Nacional decreta:
Foram encontrados na urna 33 esferas bronArt. 1,0 ~ facultado, em caróter precário, pelo pro:z:o de 5 (cinco) anos, aos di-

·
cas e 3 pre~os.
O projeto foi aprovodo. Irá à sanção.

477 · ~ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA .
N.o 15, DE 1965

11;-i. 0 4.264-N, de 1962, na origem)
laenta · do• lmp01t01 de lmportoséío e
de conaumo equlpomento telef6nlco o " '
lmportodo pele Componhlo Telef6nlca de
Campo Grande, Mata. Grnao.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 t concedida Isenção dos Impostos de Importação e de consumo . para o
equipamento constante da licença n. 0 DG61 /7006-78.68, expedida pela Carteira de
Comércio Exterior, a ser Importado pela Companhia . Telefànica de Campo Grande,. com
sede na cidade do mesmo nome, no Estado
de Mato Grosso. :
Art. 2.o - A Isenção concedida não abrange o material com similar nacional, .nem a
taxa. de·. despacho aduaneiro.
Art. 3,0 - Esta Lei entra em vigor na
data :de .sua publicação.
Art•. 4, 0 - Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE IGuido Mondin):
Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Cdmaro n. 0 38, . de 1963
(n. 0 2. 704-8, de 1961, na Casa de ori·
gem), que regula as. atividades dos representantes comerciais aut6nomos, tendo
Pareceres das Comissões de Leglsla~ão
Social: n,o 478, de 1963, oferecendo
sub~titutlvo IE,;,enda n.o 1-CLS); n.0 472,
de 1965, contrário às Emendas de Plenário. (n. 0 ' I a I 0); - de Constitui~ão
e Justiça: n. 0 825,. de 1963, oferecendo
ndvo substitutivo. !Emenda n,0 2-CCJ);
n. 0 471, de 1965, contrário às emendas
de PienÓrio; - de Economia: n. 0 419,
de 1963, favorável ao substitutivo do
Comissão de Legislação Social; ,;:o .413,
de 1965, contrário ao projeto, oos substltutlvos e às emendas.
Há dois substltutlvos, um da Comissão de
Legislação Social e outro da Comissão de
Constituição e Justiça.

Deveria ter preferência o primeiro, ou seja,
o da Comissão de LP.gislação Social, por ser o
órgão de competência específica paro se pronunciar sabre· a matéria quanto ao mérito.
Acontece, entretanto, que· a Comissão· - a
de· Legislação Social - , ao se pronunciar. s6bre
emendas de Plenário, aconselhou a aprovação
do substitutivo da Comissão de Constituição. e
Justiça,. no seu Parecer n. 0 472, de 1965.
Em tois condições, cumpre dor preferência
ao outro substitutivo, ao qual foram também
oferecidas subemendas em Plenário, que tiveram pareceres contrários. A orientação, portanto, a observar-se é a seguinte: primeiro,
votação do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, em escrutínio secreto. Em
seguida, a votação das .emendas de Plenário,
de n. 0 ' 3 a I O, também em escrutlnlo secreto.
T6das essas emendas, tendo pareceres contrárias, serão votadas em conjunto. Logrando
aprovação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ficarão prejudicados o projeto e o substitutivo da. Comissão de Legislação Social.
Em votação, portanto, a substitutivo da
Comissão de Constituição e Justi~a, em escrutinlo. secreto.

O SR. ATTILIO FONTANA:
(Para encomlnhor o votesão. Sem revlaão
do oredor.) Sr. Presidente, fui relator, na
Comissão de Economia, do substitutivo da Comissão de Justiça ora em votação. Emiti um
pareÍ:er contrário, que teve o apoio de meús'
eminentes pares por unanimidade.
n. 0

O Projeto
38 e seu substitutivo visam
a renovar um proj.ato que, discutido no Congresso Nacional várias vêzes, foi arquivado
par não· merecer acolhida. ~ um projeto que
,paderlamas tachar de inconveniente, de absurda mesmo. Foge à boa orientação de um
Gavêrno que deseja, acima de tudo, estabelecer a justiça e a alto critério. Foge, mesmo, à
orientação do Govêrno Revolucionário, porque
cria privilégios a uma peque110 classe já beneflclodo, porque represente Inúmeros firmes.
Aprovado êsse projeto, esta pequena classe
adquiriria ós direitos da nesse legislação trabalhista, ficando amparados, pelos leis trcbclhlstos, não uma firma mas Inúmeras firmas.
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Além disso, estabelece o projeto o efeito
retractivo, Isto é, passariam determinados fir·
mos c ter os mesmos direitos de. indenizoção
desde o vigência do contrato.
Ora, Sr. Presidente, prevê o projeto que o
representante comercial é autônnmo; por ser
autônomo, não se enquadra no obrigotorie·
dade de um funcionário que, no ca>o, está
amparado pela nossa legislação trabalhista.
·No entanto, se o projeto fôr aprovado, to·
dos êsses representantes comerciais terão asse~urada a lndenização desde o tempo em que
se tornaram representantes das inúmeras firmas, pois no art. 16, § 2.0, do projeto, se
lê: "Os representantes comerciais, pessoas fi·
slcas ou juridlcos, que, à data do publicação
desta Lei, estiverem no exercício da· profissão,
serão registrados" etc ..
Aqui, vê-se mal:;: "O representante comerela I é remunerado, mediante comissão, por
importância mensal fixa, ou por ambos as
formas, concomitantemente."
Oro, no crt. I O, lê-se:. "A rescisão do con·
trato de representação comercial, fora dos
casos autorizados no ort. li desta Lei, conferirá ao representante comercial o direito de
perceber a duodécimo porte do total das
c:omlssões ou de remuneração a que fêz jus,
durante a vigência do . respectivo contrato."
Entendemos, Sr. Presidente, que os representantes comerciais, pessoas físicas, estão
a1.1tomàticamente enquadrados nos dispositivos
dQ Consolidação das Leis do Trabalho. Mas os
a~o~tônomos, que servem a inúmeros emprêsos,
êsses não poderiam gozar dos mesmos benefícios,

Portanto, aprovada o proposição, teremos
beneficiada uma minoria de felizordos, mui·
tos dêles, aliás, hoje pessoas jurfdfcas que
têm nos seus estabelecimentos dezenas de
funcionários poro os quais trabalham com
muitos anos de serviço; são organizações que
estão progredindo, porque o risco que correm
é mínimo, de vez que têm assegurada deter·
minado percentagem sôbre a venda das mer·
cadorios, embora, deva-se oc:entuar, o produtor, multas vêzes, não obtenha uma margem
de lucro razoável, dando até prejulzo. Em
conseqüência, grandes fortunas foram acumu·
Iodas por muitos dêsses representantes comer·
cials. E, se fôr aprovado o presente projeto,
essas fortunas se multiplicarão,· de vez que
passarão a fazer jus às indenlzações e às ga·
rantias que os nossas leis trabcilhistas asseguram aos trabalhadores brasileiros.
Entendemos não ser passivei .lnciÚir no espirita dos leis trabalhistas uma· classe já be·
neflcioda pela situação altamente favoróvef
em que se encontra .
Conhecemos perfeitamente a engrenagem
de funcionamento da classe dos ·representan·
tes comerciais autônomos. Recebem, muitas
vêzes, em depósito, produtos industriais e agrícolas que são vendidos como êles bem enten·
dem, de vez que se tornam os senhores ob·
solutos dessas mercadorias.

Se a· projeto fôr transformado em lei, haverá o inconveniente de trazer-se benefícios
apenas para um certo número de interessadas, enquanto o ônus ficará com o consumi-•
der •. Oro, não é oportuno votar-se projeto
que, transformado em lei, virá agravar a si·
tuaçéo das c: lasses produtoras.

Assim sendo, deveria o Senado . da Repú·
blica rejeitar totalmente o projeto de fel que
ora é submetido à nossa deliberação, pois
proposições semelhantes, há mais de dez
anos, como disse de Inicio, vêm sendo apre·
sentadas · e, até esta data, foram repelidas
essas tentativas.
Não tenho lnterêsses pessoais a defender.
Quero deixar bem clara a minha posição. Os
lnterêsses que tenho, aqui, são os que todos nós
temos, de dar ao Pais as leis que se Impõem,
justas, criteriosas, não de protecionlsmos, be·
I
neficlando poucos em detrimento de muitos.
~ste o ponto de vista :que defendemos .

Atualmente, uma emprêsa privado, cujos
empregados contribuam com cem mil cruzeiros paro a assistência social, vê·se obrigada
ao pagamento de outros cem mil, que é a
porte do empregador, sem contar os mais en·
cargos fiscais igualmente onerosos!

Estamos tranqüi16s com a nossa consciên·
ela, porque estudornos a matéria a fundo,
procurando conhecer-lhe todos os detalhes.
Chegamos à c6~cl~sõo de que o projeto de
lei não deve ser'; ·aprov~do. Se se torno r lei,
I
beneflclaró uma classe,, a de privilegiados,

1

•
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sado. Alguém, porém, terá que pagar por êsse
e subordinação hierárquica, realizo, numa deprivilégio.
terminado zona, região ou . praça, por conta
Estamos numa fase em que o País preciso de uma ou mais emprêsos, os ates de comérde austeridade, de multo critério. Precisamos cio peculiares à promoção de negócios, agendar ao povo brasileiro leis que permitam a ciando propostas e transmitindo-os aos seus
eqüidode no distribuição da riqueza, nunca
representados para oceita.ção.
privilégio a uma pequena classe.
Parágrafo único - Ao representarrte coSr. Presidente, · que eis nobres Senadores mercial que tiver, nos têrmos do Código Conos acompanhem, votando contra o pr~jeto,
mercial, podêres de representação para conporque, assim, estaremos agindo em conso- cluir os negócios promovidos, aplicar-se-ão
nância com os interêsses nacionais. !Muito
também os disposições desta Lei, no que fobemll
rem compativels com. o mandato •mercantil.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira. da Gamai:
Em votação o substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, que tem parecer favorável do Comissão de Legislação Social, no
caso, de competência específico para se manifestar sôbre a matéria.
A votação se realizará por escrutinlo s~
creto.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à cho·
moda . !Pausa.)
(Procede-se à chamada.)

O SR. EURICO REZENDE:
Sr. Presidente, comunico a V. Ex. 0 que
não há mais bolas brancas ·paro a votação.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
A Presidência fornecerá cédulas poro que
sejam usados pelos Srs. Senadores que não
dispuserem de bolas brancas.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
As cédulas já foram distribuídos. Os Srs.
Senadores que não dispuserem de esferas bran·
cas poderão usar cédulas. (Pausa,)
!Procede-se à contagem.)

O SR. PRESIDENTE !Noguoira da Gamai:
Votaram sim 35 Srs. Senadores, não, 5.
O substitutivo da Comissão de Constitui·
ção e Justiça foi aprovado,
É o seguinte o substitutivo aprovado:

EMENDA
!Substitutival
O Congresso Nocional decreta:

Art. 1. 0

Considera-se representante comercial quem, de maneira estável, em corá-

I

Art. 2.0 - Os direitos assegurados nesta
olei só aproveitarão quem estiver no gôzo
de pleno capacidade poro o exercício do comércio, nos têrmos 'da legislação vigente.
Art. 3.0 - Ressalvada· disposição expresso
em contrário, o representante tem direito à
exclusividade da zona que lhe é atribuida,
vedada a nomeaçãll, poro a mesmo zona, de
novos representantes.
§ 1.0 -'A zona de trabalho do repre-

sentante comercial poderá ser ampliada ou
restringida, de ocôrdo com as necessidades
ou conveniência da emprêsa. A redução, porém, não prevalecerá quando signifique alteração substancial da receita das comissões
para o representante já constituído, sob pena
de valer como rescisão do contrato, nos têrmos do artigo 1O desta Lei.
§ 2. 0 Ressalvados os casos de concorrêricia e os de expresso proibição contra-·
tual, o representante comercial poderá exercer sua atlvidade para mais de uma emprêso,
e empregá-la em outros misteres ou ramos de
negócio.
Art. 4,o - O representante comercial deverá fornecer ao representado, quando solicitados, as Informações necessárias ao bom
desenvolvimento e garantia dos negócios, incumbindo-lhe, aindér, .. lançar em seus livros
os operações pertinentes a cada representação.
Art. 5.0 - Salvo autorização expressa, não
poderá o representante comercial conceder
abatimento, ~escontos ou diloções.
Art. 6. 0 Salvo mondado expresso, não
tem o representante comercial poder de representação do seu representado, em juízo.
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- 480Deverá, entretanto, sem que lhe caiba respan·
sobllldade pelas vicias das mercadorias ven·
didas, tomar conhecimento das reclamações
por tais vicias, transmiti-las ao representado e
sugerir as providências acauteladoras dos ln·
terêsses dêste.
Art. 7. 0 - O representante comercial é
remunerado, mediante comis$Õa, por importância mensal fixa, ou por ambas as formas,
concomitantemente.
Art. 8.0 ~- O representante comercial,
uma vez aceita~, entre as partes, .as condi·
ções par êle agenciadas,. adquire a direita à
comissão.
§ · 1. 0 A comissão é devida sôbre todas os negócios, assim consideradas as pro·
postas não recusadas, por escrito, nos prazos
a seguir estabelecidos, os quais serão contados da data do, r!lcebimento da proposta e
poderão ser prorrogados por mais 30 (trinta)
dias em casos especiais, mediante comunica·
ção escrita ao representante:
I -

de dez U 0) dias, quando o
comprador fôr estabelecido na
mesma praça do representado;

11 -

de vinte (20) dias, quando o
comprador fôr estabelecido em
praça localizada' em Estado li·
mltrofe daquele em que esti·
ver estabelecido o representado;

III -

de trinta (30) dias, quando o
comprador fôr estabelecido em
praça localizada em Estado
não-limltrofe daquele em que
estiver estabelecido o representado;

IV -

de sessenta (60) dias, quando o comprador estiver estabelecido no território nocional
e o representado no exterior,

do o representado - ao representante - a
conta respectivo, conforme cópias das faturos remetidas aos clientes, no perí ode indica·
da na conta.
§ 4.~ -

Nas faturas e notas fiscais deverá constar, obrigotàrlamente; o nome do re·
presentante comercial mediador do negócio.

Art. 9, 0

O reoresi:mtonte comercial fará
jus à comissão, relativamente aos negócios
conciuldos e na sua zona, mésmo no caso de
vendas diretos concluídos pelas ,emprêsas re·
presentadas .
-

Art. 10 - A rescisão do contrato de re·
presentação 'comercial, fora. dos casas· autori·
zados no ·art. 11 desta Lei, conferirá ao re·
presentonte comercial o direito de perceber
a duodécimo porte do total dos comissões de
remuneração a que fêz jus durante a vlgên~
ela do respectivo contrato:
l

'

''l;

Nos contratos que tenham têr~
mos estipulados computar·se-á, para os efel·
tos dêste artigo, o perlodo que ainda faltar
para suo expiração, considerando-se como se
houvessem sido percebidas neste interregno,
e somente para o assinalado efeito, as' comls·
sões equivalentes oo total das. efetivamente
creditadas ao representante, durante o vlgên·
cio do contrato.
.
0
§ 2. .;_ Àl~cla para os efeitos dêste ·ar·
tlgo, a base de remuneração do perlodo con·
trotual' rescindido corresponderá ·à 'média ·da
remuneração efetivamlmte percebida.
§ 1.0

-

Art. 11 - Constituem motivos justos para
rescisão do contrato de representação comer·
cial, pelo representado:
a desfdla do representante, no cum·
prlmento das obrigações decorrentes
· · do contrato;

a)
:~

b) a prática · de atas. que Importem em

descrédito comercial da firma repre·
)''.'
sentada;i
'

0

§ 2. Nenhuma remuneração será
devida ao representante comercial se o falta
de pagamento resultar de Insolvência do comprador, assim como se o negócio vier o ser
pelo mesmo desfeito,
0

§ 3. Salvo ajuste em contrário, os
comissões serão pagas, mensalmente, expedln·

c) a falta de cumprimento de quaisquer
obrigações Inerentes ao contrato de
representação comercial;
d) conduta pública escandalosa ou condenação definitiva por crime considerado lnfomante.

-481Art. 12 - Constituem motivos justos paro
rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:
al o redução do esfera de otlvldade do
representante, pelo representado, quando tal redução causar diminuição de
·negócio;·
III a qu~bro, di reta ou ·lndlreta, da exclusividade de· contrato;
c)

a· fixação de preços com o exclusivo
escopo de criá r. dificuldades ou Impossibilitar o ação regular do representante comercial;

lhos Regionais, independentemente das exigência$ e formalidades estobefecldas no art. 18,
desde que o reque.lrom, no prezo de 12 (doze)
meses, o conter da vigência desta Lei .
Art. 17 - Será considerado nulo, de pleno
direito, qualquer ato tendente a Impedir a apli·
coçõo desta Lei . ·
Art. ·18 - O c:andfdata a registro, como· re·
presentante comerc}al, deverá apresentar:
' a) prova' 'de 'identidade;

III prova de quitação com o serviço mi·
' '
'
li ta r;
'

e

Ir.
'

Art. 16 ,.;._ O 'exe~clcio da profissão ou da
ati vidade. de rep;esentante comercial só será
permitido às pessoas, físicas ou jurfdlcas, registradas nos Conselhos Regionais· dos Representantes Comerciais, nos têrmos do presente Lei.
§ 1.0 -·As pessoas jurfdlcas, registradas
de acôrdo com o disposto neste artigo, só poderão exercer atividade .de .representação. comercial sob a responsabilidade de representante
comercial devidamente registrado, esteiidendo·
se o elas, pessoas !uridicas, todos os direitos
e obrigações definidos neste Lei .
§ 2.0 Os representantes comerciais,
pessoas físicos ou jurídicas, que, cl dote da publicação desta Lei, estiverem no exercício do
profissão, serão registrados, perante os Canse-

'

'

c) prova de estar em dia com as exlgên·
· eras da' legislação eleitoral;

di o não-~ogcimento de sua. ~emuneroção
no época devida.

Art. 13.~ Sàmente ocorrendo· motivo justo
para a rescisão do contrato, poderá o representado reter comissões ·correspondentes ao representante .comercial, a. fim de ressarcir-se de
danos por bte causados •
Art. 14 - ,Não serão ofetados os direitos
dos representantes comerciais quando, o titulo
de cooperação com a emprêsa, desempenhem,
temporàriamente, a pedido desta, encargos ou
atribuições distintas dos lric!Lddos no dmbito
do contrato de representação. ,
Art; 15 - No caso de' ,falência o.u concorda tá'· do representad~, os representantes comerciais' pod~rão habilitar-sé como credores privilegiados, pela totalidade das despesas havidas
com a representação
pelas comissões a que
,
,
fizeram jus.

. ,

dl fôlha corrida de ontecedimtes, expedida pelos cartórios criminais das comer·
cas em que o registrado houver sido
domiciliado nas, últimos dez (I 0) anos;
e)

quitação com o impôsto sindical.

§ 1.0 - Os estrangeiros ficam desobrigaelos da apre~entação dos documentos que alu~
dem os cllneas 11 e c dêste artigo:
·
§ 2.0 .~ Nos casos de, transferência ou
de exercício simultânea da. profissão, em .mais
de . uma região, . serão feitas as devidas anotações na carteira profissional do Interessado pelos respectivos ConsalhosRegloncls. , . , , .
, Art. ,. 19I . ..;_;·Não
podem
ser representantes
'
,
,
comerciais:
·
·
·

a

.a)

....

os que não podem ser comerciantes;
'

.

.'

~-

.

III os falidos não-reabilitados, e os reabilitados, quando condenados por crime fallrnentor;
·'
c)

. d)

os q~e tenham sido condenados ou estejam sendJ processdaos por lnfroçãa
penal de natureza· lnfarnante; tais coma falsidade, estellonato, apropriação
indéblta, contrabando, roubo, furto,
lenocínio, . ou crimes também punidos
com a perdr.1 do cargo público;
os que estiverem com o seu registro
comercial cancelado como penalidade.

Art. 20- Somente poderão receber remuneração como mediadores dos negócios os representantes comerciais e os pessoas jurídicos
devidamente registrados.
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Art. 21 - Ficam criados os Conselhos Federal e Regionais dos Representantes Comerciais, aos quais incumbirá exercer a fiscalização do exercfclo da profissão, na forma desta

Lei.
§ 1.0 - O Conselho Federal terá sede,
provisoriamente, no Estado da. Guanabara; durante a vigência da mandata da primeira Diretorla, quando deverá .ser transferida para a
Capital da Rep!Jblica, salvo deliberação em
contrário dos 'Conselhos RegiÓnals.
§ 2.0 - O Conselho Federal será composto de representantes .comerciais de cada Estado, el'eltos pelos Conselhos Regionais, dentre
seus membros, cabendo a cada Conselho Regional a escolha de dez delegados.
§ 3.0 .;_ Compete ao Conselho Federal
determinar o número de Conselhos Regionais,
até o máximo de um por Estado, Território e
Distrito Fei:leral, e as suas respectivas bases
territoriais.
§. 4.0 - . Serão instalados, dentro de 60

(sessenta) dias, contatos da vigência desta Lei,
os Conselhos Regionais nos Estados onde exls·
tirem órgãos sindicais de representação da
classe dos représentantes comerciais. atualmente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social .
§ 5.0

Os Conselhos Regionais terão a
seguinte composição:
-

a) 2/3 (dois terças) de seus membros

serão constituldos pelo Presidente do
· mais · antiga sindicato da classe do
. respectivo Estado, ·e por dlretores de
sindicatos da classe, do mesmo Estado,
. eleitas listes em assembléia-geral;

•>

1/3 (um têrço) formado de represen·
tentes comerciais, no exerclcio efetivo
da profissão, eleitos em ··'assembléia·
geral a ser realizada no Sindicato, en·
tre associados das entidades civis re·
presentatlvas da classe, do respectivoEstado, onde tenham sede os dele·
gaclas e reúnam, no mlnlmo, um quer·

to dos integrantes dessa categoria profissional no Estado, observado o seguinte:
I)

Cada entidade civil indicará, com
a antecedência mfnima de 1O (dez)
dias, da realização da assembléia,
os nomes de seus associados poro
concorrerem às eleições.

2) A Secretaria do Sindicato incumbido da realização das eleições organizará, de posse dos. nomes Indicados pelas entidades civis, uma
.cédula única, por ordem alfabética,
dos candidatos, destinada à votação.
3) Nos Estados onde não haja entidade civil . representativa da classe, ou· delegacia· respectiva, a escolha do têrço da composição do
Conselho Regional, que lhe caberia Indicar, recairá em representantes comerciais no exercido efetlvo da· profissão, eleitos em assembléia-geral do Sindicato. ·
4) Se os órgãos sindicais de representação da classe não tomarem
as providências previstas quanto
à Instalação dos · Conselhos Reglo7
na is, o .. Conselho Federal determinará, Imediatamente, a .sua constituição, mediante. eleições, · em
assembléia-geral, com a participação dos representantes comerciais no exercfclo efetlvo da. profissão, no respectivo Estado ..
§ 6.0 ..._ Havendo num mesmo Estado
mais de um Sindicato de Representantes Comerciais, as eleições a que se referem os parógràfos ont~rlores .se processarão na sede do
Sindicato da classe situado no Capital e, na
sua falta, na sede do mais antigo.
§ 7.0 O P.resldente do mais antigo
Sindicato da classe .do respectivo Estado será
o Presidente do Conselho Regional, cabendolhe, além do próprio voto, o de qualidade, no
caso de .empate.
§ 8. 0 O Conselho Federal será presidido. pelo Presidente do mais antigo Sindicato

-483da cla~se, do Estado onde estiver instalado,
cabendo-lhe, além c!o próprio voto, o de que·
!idade, na caso de empate.
§ 9.0

f)

Os Conselhos Regionais terão
no máximo 30 (trinta) e no mini ma 1O (dez)
membros,
-

· Art. 22 - Os mandatos dos membros dos
Conselhos Federal e Regionais serão de 5
(cinco) anos, sendo vedada a reeleição de mais
de um quarto dos Conselhos, a partir do terceiro mandato.
Art. 23 -

Compete, privativamente, ao
Conselho Federal:
a) elaborar o seu regimento Interno;
b) dirimir as dúvidas

suscitadas pelos

Conselhos Regionais;
c)

aprovar os regimento~ Internos dos
Conselhos Regionais, desde que .não
Infrinjam as leis em vigor;
decisões dos Conselhos Regionais;

f)

baixar Instruções para a· fiel observância da presente Lei;
baixar o Código de ~tlca Profissional;

el resolver os casos omissos.

...

Art. 24 nais:

Compete aos Conselhos Regio-

o seu . regimento interno,
submetendo-o à apreciação da Con·
selho Federal;

bl decidir s6bre os pedidos de registro
de representantes comerciais, pessoas
flslcas e jurldlcas, na conformidade
desta Lei;
manter o cadastro

b) multa até Cr$ 20.000,00 (vinte mil

cruzeiros) .
c)

suspensão do exerclclo
até um (li ano;

profissio~~l;

d) expedir as

carteiras profisslonàls e
anotá-las, quando necessário;

e) Impor as sanções disciplinares previs·
tas nesta Lei, mediante a feitura de
processo adequado, nela também regulador;

profissional,

d) cancelamento do registrei com apre-

ensão da carteira profissional.
§ 1.0

Quando houver reincidência, ou
quando a falta, por sua natureza, f6r marilfestámente grave; os profissionais poderão ser
suspensos do exerclclo de sua atlvldade ou terem. cancelado o seu registro.

:.

§ 2.0

a) elaborar

c)

Art. 25 - Aos representantes comerciais,
quando f6r o casei, serão aplicadas pelos Conselhos Regionais, após processo regular, com
recurso voluntário de efeito suspensivo, para
o Conselho Federal, e sem prejulzo da respon·
sobllidade civil ou criminal que couber, as seguintes penas disciplinares:
·
a) advertência, sempre sem publicidade;

d) Julgar quaisquer recursos relativos às

e)

fixar as contribuições e emolumentos
que serão devidos pelos representan·
tes comerciais, pessoas flsicas e jurldicás, registrados, desde que não
excedentes, mensalmente,··· de 5 %
para cquêles, e 10% para êstes, da
salário-miníma ·da Região, arredondando-se para mais a fraçãé, inferior
a Cr$ 100,00.

O ocuscdo deverá ser .. citado,
Inicialmente, do Inteiro teor da denúncia ou
queixe, devendo-lhe ser assegurado, sempre,
o amplo direita de defeso, por si ou por procurador regularmente constltuldo.
§ 3.0

-

O processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Re·
glonal, ao qual Incumbirá, assegurado o di·
reito de defesa ao indiciado, coligir as pro.
vos necessárias; encerrados as provas de ini·
clctiva da autoridade processante, ao acusado
será dado requerer e produzir as suas próprias
proves, após o. que lhe será assegurado o direita de apresentar, por escrito, defesa final
e o de sustentar, oralmente, sues razões, no
sessão do julgamento.
-
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da profissão de representante comercial:
a) prejudicar, ~or dolo. ou culpa, os interêsses confiados aos seus cuidados;
b) auxiliar ou facilitar, . por qualquer
melo, o· exercício da profissão, aos
que estiverem .proibidos, Impedidos
ou não-habilitados a· exercê-la;
c) promo.ver. ou facilitar transações . ilícitas, ·bem como quaisquer' transações que prejudiquem interêsses da
· '
Fazenda · Pública; ·
d) violar o sigilo profissional;
.r,

'

'

e) negar aos representantes as competentes prestações de contas, ou recibos de quantias ou d~~umentos a
si entregues .para qualquer fim;
f). recusar, a. ·apresentação . da

carteira
profissional, quando solicitada pelo
Conselh~. Regional.

Art. 27 - A renda do Conselho Federal
será constlturdo de 20 %. (vinte por cento) da
renda bruta das Conselhos Regi~nàis.
Art. 28 - Constituem renda dos Conselhos Regionais as contribuições e multas devidas pelos represent.antes comerciais e. pessoas jurídicas nêles. ,registrados.
. Art. 29 ~.Os .Conselhos Federal e Regia.
nals serão administrados por uma Dlretoria
que nõo poderá exceder, em número, a 173
dos seus Integrantes.' ·

Art. 3C(..:.... O Conselho Federal dos Representantes . Come~clals 'lnstalar·s~-6 dentro de
90' (noventa) dias Cipós a vigência da presente Lei.
·'
Art. 3h- .Observados os .princípios desta
Lei, o Conselho .Federal dos, Represen~antes
Comerciais . expedirá Instruções relativas .à
aplicação deis penalidades em geral, e, em
particular, .dos casos em que couber imposiçã~ de pena de multo. '
.
Art.' 32 -'- As repartições federais, esta·
duo(s c municipais ~6 receberão tributos relativo:; à atlvldodo dos representantes comerciais
- pessoas físicas ou jurídicos - mediante
provo do seu registro no Conselho Regional
da respectiva Região.

Art. 33 - Do propagando deverá constar,
obrigatoriamente, o número da cartel ra profissional.
Parágrafo único - As pessoas jurídicas fa·
rão constar, também; da propoganda, além
do número da carteira do representante comercial , responsável, o seu próprio número de
registro ·no Conselho Regional.
·
.Art. 34 -·.O exercício financeiro coincidi·
ró,. com o. al'!o civil.
.Art. 35 - As Diretorias dos Conselhos Regionais prestarão contas da sua gestão ao
próprio Conselho, até o último dia do mês de
fevereiro de cada ano .
.Art. 36· ....., Os Conselhos Regionais prestarão contas até o último dia do mês de março
de cada ano oo Conselho Federal,' que, por
sua vez, prestará contos . na forma das leis
em vigor.
. .Art. 37 - Os membros dos Conselhos Federal e Regionais só .. serão substituídas em
casa de morte, invalidez, perda ou extinção
do mandato.·
Art. 38 - Os Sindicatos incumbidos do
processamento das eleições, .a que se· refere
o art. 21, deverão tomar, dentro do prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação desta
Lei, as providências necessÓrias;· de modo a
permitir a instalação dos Conselhos Regionais
dentro do prazo previsto.
Árt. 39 .....; Esta Lei entroró em .vigor na
data de sua publicação, revogadas ·as disposições. ·em contrário. . '

" O SRO PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Passa-se à . votação das Emendas de Plenário, de n. 0 ' 3 a I O, votação· que se fará,
também,. em escrutínio secreto, Tôdas essas
em~ndas obtiveram parecer contrário e, em
conseqüência,, serão votadas em. conjunto.
Em votação.
I

I

'

)

O Sr. 1.0 -Secretário vai fazer a chamada.
(Procede-se à, chamada.)

O SR. PRESIDENTE .(Nogueira da Gama):
Votaram não 31 Srs. Senadores; votaram

sim '3 s'rs. Senadores. As emendas foram rejeitqdas.
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EMENDA N.o 3

EMENDA N.0 7

Subatltutlvo da C . C . J .

Ao art. 9. 0 , lrt fine, acrescentem-se os palavras "ressalvadas as disposições expressas em
contrário".

No ort. 1.0 e, onde couber, nos demais
disposições, substitua-se a palavra "representante" por "agente".

EMENDA N.o 8.

EMENDA N.0 4

Dê-se ao art. lO a seguinte. redaçáo:

Suprimo-se o art .. 6. 0 ,
EMENDA 'N,o 5 ·
Ao Subatltutlvo da C. C•J .
Substltua,se o § 1. 0 do ort. 8. 0 , pelo. seguinte:
''Art. 8.0

-

•••• : •••••••• ·•••· :•••• ••.•

0

§ 1. A comissão é devida stlbre' todos os negócios aceitos, assim conside. rodas as propostos' não recusadas ' por e~
crlto, nas prazos o seguir estabehiCidos,
contados da data da recebimento da proposto, os ·quais poderão ser prorrogados
por mais trlnt::. ·(30) dias, em casos especiais,. mediante comunicação escrito oo
representante:
,

'I

I

··~

,

'

,

'

.

~

de dez C10) · dias, quando . o
campràdor fllr estabeleddo nci
. mesma praç~ do répres.entado;
.11.- de trinta (30). dias, quando o
comprador fôr estabelecido . em
praça localizada no mesmo. Estado ou em Estado limltrofe
· àquele em que estiver estabe·
le~ldo O re~~~ese~tO';~te; : . . ..
UI -

IV -

Subltltutlvo 'da C •C . J .

.de ~essenta .(601 dias, quando
o comprador fôr estabelecido
em praça localizada em Esta·
do nõo-limltrofe ao em .. que
estiver o representado;.
de noventa (90) dias, 'quando
o comprador estiver.. estabele·
cldo no território nacional e o
represento do no exterior,"
EMENDA H. 0 6

Ficam elevados para 15, 30, 60 e 90 dias,
respectivamente, os prazos previstos nos Itens
I, 11, III e IV do § 1.0 do art. 8, 0 ,

"Art, 1O - A rescisão do contrato de
· representação (com· · maior· técnica, de
aglncla)' comercial, nos casos · previstos
pelo art; · 12 desta L.el, · assegura · ao
representante (também, adequadamente,
agente) comercial o direito de ·receber
a duodécimo parte do total das comissões ·ou · da remuneração a que fêz· jus
durante a vigência: do respectivo con~
··trato,"
EMENDA N. 0 9.
.. Dê-se a. seguinte redação à alínea a, do
art.. 12:
"a) a redução da sua zona de otividade,
obs~rvado o disposto no art~ 3. 0 e
§

J.O,"
.. EMENDA H.0 10

Ao art. 17, letra c, ln ·fine,· acrescente-se
a ''expressão "Inclusive o disposto ·nos arts •
4. 0 e 5. 0 desta L.ei".

.O SR..

PRESIDENTE !Nogueira da Gamei:

· Ficam ·prejudicados o projeto e o substitutivo· da Comissão de Legislação ·Social.

é o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO. DE LEI DA CÂMARA
N.o 38, DE 1963
0
• CN. 2.704-B, de 1961, no Câmara dos .
Deputados)
Regula a1 atlvidades dos Representante• Comercial• Aut6nomos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Considera-se representante ·comercial quem, de maneira estável, em caráter
profissional, sem dependência econômlco c su·
bordinoçáo hierárquico, realizo numa deter·
minada zona, região ou praça, por conto de

-486Art. 5. 0 - Solvo autorização expresso,
uma ou mais emprêsas, as ates de comércio
peculiares à promoção dé negócios, agencian- não poderá o representante comercial canc:edo propostas, e transmitindo-as aos seus re- der abatimento, descontos ou dllações.
presentados para aceitação.
Art. 6.0 - Salvo mandato expresso, não
Parágrafo único - Ao representante co- tem o representante c:omerc:ial poder de remercial que tiver, nos· têrmos do Código Copresentação do seu representado em Juizo.
mercial, podêres de . representação para conDeverá, entretanto, sem que· lhe caiba rescluir os negócios promovidos, aplicar-se-ão,
ponsabilidade pelos vlc:ios das mercadorias
também, as dlsposlçães desta Lei, no que fovendidas, tomar conhecimento das reclamarem compatlveis com o mandato mercantil.
ções por tais vlc:los, transmiti-las ao represénArt. 2,0 - Os. direitos assegurados nesta tando e sugerir os providênc:las acauteladoras
Lei só aproveitarão a quem estiver no gllzo dos lnterêsses dêste.
de plena capacidade para o exerdclo do coArt. 7.0 - O representante comercial é
mércio, nos têrmos. da legislação vigente, e se remunerado mediante comissão, por lmportllnencontre registrado no Sindicato dos Represen- cla mensal fixa, OU· por ambas as formas,
tontes Comerciais da base territorial do seu concomitantemente.
domicilio, embora sem obrigatoriedade de fiArt. 8.0 - O representante c:omercial, uma
liar-se como assoc:iado. ·
vez aceitos, entre as partes, as c:ondições por
Parágrafo única - Na falta de Sindicato
êle agenciadas, adquire o direito a comissão.
de Representantes Comerciais, na base terri§ 1.0 A Comissão é devida sllbre totorial de domicilia do interessado, o registro
dos
os
negócios
aceitos, assim c:onsideradas as
será feito no Sindicato da mesma categoria
especifica, com sede mais próxima daquele propostas que não forem recusados por escrito, dentro do prazo de. 1O (dez) dias, contados
domicilio.
da
recepção do proposto. Trotando-se de trcmArt. 3.0 - Ressalvada disposição expressa
sação
o ser conclulda com comerciante ou
em contrário, o representante tem direito à
exclusividade da zona que lhe é atribulda, emprêsa estabelecido noutro Estada ou na
estrangeiro, a prazo poro aceitação ou recuso
vedada a nomeação, para a mesma zona, de
do proposto de vendo será de 60 (sessenta)
novos representantes.
dias, podendo, ainda, êste praza em casos es§ 1.0 - A zona de trabalho da reprepeciais, ser prorrogado par mais · 30 (trinta)
sentante comercial poderá ser ampliada ou
dias, ,mediante comunicação escrito feita ao
restringida, de ac:llrdo com as necessidades
representante.
ou conveniência da emprêso. A redução, po§ 2.0 Nenhuma remuneração será
rém, não prevalecerá quando signifique alteração substancial do receita das comissões devida ao representante c:omercial se a falta
para ~ representante já canstituldo, sob pena de pagamento resultar de insolvência do comde valer como rescisão do ·contrato, nos têr- prador, assim c~mo se o negócio vier a ser
pelo mesma desfeito.
mos do art. 1O da presente Lei. ·
§ 3.0 Solvo ajuste em c:ontrário, os
§ 2,0 Ressolvados os casos de concomissões
serão
pagas, mensalmente, expedinc:orrêncla e os de expressa proibição contrado
o
representqda
- ao representante - a
tual, o representante comercial poderá exercer
sua atlvldade para mais de uma emprêsa e conta respectiva . conforme cópias das faturas
remetidos aos clientes, no perlodo Indicado
empregá-la em outros misteres ou ramos de
na conta.
negócio.
§ 4.0 Nas faturas e notas fiscais deArt. 4. 0 - O representante comercial deverá
constar,
obrlgatàriamente,
o nome do
verá fornecer ao representando, quando soli- .
representante
comercial
mediador
do negócio.
citado, os Informações necessários ao bom
0
Art. 9. - O representante comercial fará
desenvolvimento e garantia dos negócios, Injus à comissão relativamente aos negócios
cumbindo-lhe, ainda, lançar, em seus livros, os
concluldos e na . suo zona, mesmo no coso de
operações pertinentes o cada representação.
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Art. 1O - A rescisão do contrato de representação comercial, fora dos casos autorizados no art. 11 desta Lei, conferiró ao
representante comercial o direito de perceber
a duodécimo parte do total das comissões ou
da remuneração a que fêz jus, durante a
vigência do respectivo contrato.
§ 1.0 ;,_ Nos contratos que tenham têrmo estipulado, computar-se-é, paro os efeitos
dêste artigo, o perlodo que ainda faltar para
sua expiração, considerando-se como se houvessem sido percebidas, neste interregno, e
sàmente para o assinalado efeito, as comissões equivalentes ao toto I das efetlvamente
creditadas ao reprasentante, durante a vigência do contrato.
§ 2.o - Ainda poro as efeitos dêste
artigo, a base de remuneração do perlodo
contratual rescindido corresponderá à . média
da remuneração efetlvamente percebida.
Art. 11 - Constituem motivos justos poro
rescisão do contrato de representação comercial, pela representada:
a) a desldia da representante no cumprimento das obrigações decorrentes do
contrato;
bl a prótica de atas que importem em
descrédito comercial de firma representada;
c) a falta de cumprimento de quaisquer
obrigações inerentes ao contrato de
representação comercial;
dl conduta pública escandaloso, condenação definitiva por crime considerodo infarriante, e protesto de titulas
aceitos ou emitidos em seu nome.
Art. 12 - Constituem motivos justos poro
rescisão do contrato
representação.. comercial, pela representante:
··

de

a) a redução da esfera de atlvldade
do representante, pelo representando,
quando tal redução causar diminuição
de negócio;

,,

;i

bl o quebra, direta ou indireta, da exclusividade do contrato;

c) a fixação de preços com o exclusivo
escopo de criar dificuldades ou impossibilitar a ação regular do representante comercial;
dl o não-pagamento de suo remuneração
na época devida;
Art. 13 - O contrato de repre~entação
comercial poderó ser rescindido por qualquer
das partes sem as caminações previstas nesta
Lei, desde que ocorra justo motiva, como tais
entendidos; os definidos nos orts. 11 e 12.
Parágrafo únlcô -· Sllmente ocorrendo motivo justo paro a rescisão do. contrato poderó
a representado reter comissões correspondentes ao representante comercial, a fim de ressarcir-se de danas par êste causados.
.
Art. 14 - Não serão afeiados os direitos
dos representantes comerciais quando, a título
de cooperação com a emprêsa, desempenhem,
temporàriamente, a pedido desta, encargos ou
atribuições distintos dos incluldos no âmbito
do contrata de representação.
Art. 15 - No caso .de fOiêncla ou concordata do representado, ps representantes comerciais poderão habilitar-se como .credores
privilegiados, pela totalidade das despesas havidas com a representação e pelas comissões
a que fizeram jus..
. Art. 16 - A presente Lei apllcar-se-ó aos
em vigor na data da suo publicação.
Art. 17 - Seró considerado nulo, de pie-' '
no direito,· qualquer ato que vise a Impedir a
aplicação da presente Lei.
contra~os

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na
dato da sua publicação, revogados as disposições em cantrórla.

é o seguinte o substitutivo prejudicado:
EMENDA 111.0 1 -

C.L.S.

(Subitltutlval
Dê-se ao projeto a seguinte redoção:
"Art. 1.0 - O exerclcia da profissão de
representante comercial só seró permitido
às pessoas, flsicas ou jurldicos, registrodos nos Conselhos Regionais dos Repre·
sentantes Comerciais, nos têrmos da pre-.
sente Lei.
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registradas de acôrdo ' com a disposto
neste artigo, só. poderão exercer atlvi·
dade de representante comercial sob a
responsabilidade de representar:'le comer·
cial devidamente habilitado, em número
Indeterminado.

Parágrafo único -

Art. 2.0

Considerà-se representante
comercial quem, de ma'neir~ estóvel, ·em
caróter proflssionCii, sem dependêncl~
econ6niico e 'subordinaÇão · hierórqulca,
realizo numa detem11nodo zona, região
ou ' praça, "por c~ntéi de' uma ou mais
emprêsos, os atas de comércio peculiares
à. promoção de negócios, agerlciando propostas e transmltindo:.Os ·aos seus r~prê.
sentados para acéitaçã.o. ·
'·

Parágrafo único·-. Aplicam-se as dispa.
slçães. desta Lei, . no que f6r compatível
com o mand~to mercantil, ao represen~
tente comercial que tiver, nos têrmas do
Código Comercial, .podêres de representação para concluir .. os. negócios promovidos.
··
.

Art. 3.0 . - O candidato ao registro.como
representante comercial deveró apresentar:
a)

provo de identidade; ··

b)

prov~

de quitação co;n
' litar; · ' ·
..
' '···t:'

oserviço 'mi-

·.

, c) provo de quitação el~itoral;
d) atestado

de · capacidade · 'intelectual,
profissional e de .boa conduta;

e)

f61ha corrido e otestâda de bons 'ali~
tecedentes, fornecidos pelas autorlda·
des policiais. das localidades onde
houver. residido nos últimos três anos;
'

"

'·' '

'

f) atestado de .sanidade;
g) atestado de sanidade antivariólica;

h) certidões negativas dos distribuidores

forenses,
qUênio;
i)

I

.,

,

relativos ·ao último qüin·

certidões negativas dos cartórios de
protestos de títulos referentes ao ~I·
timo qUinqUênlo.

§ 1. 0

-

§ 2. 0

-:-

Os estrangeiros ficam desobrigados do apresentação dos ·documen·
tos enumerados nos ai lneas b e c dêste
artigo, '
O pedido de registro .seró pu,
blicado no Dlário Oficial da União, do.
Estado ou do Território Federal,. con·
soante o local de atividade da requeren·
do, fixando-se o .prazo de. trinta (30)
dias· para qualquer impugnação.
.:.:_ Efet~ado o registro, se ró expedida o respectiva .carteiro profisslÓ·
nol, . após o que .. o Conselho . Regional
, ·.fixa ró o prazo de sessenta (60) .dias ao
·, portador para ·.satisfazer a ieglslação.:fls·
cal em vigor; referente ao licenciamento
· para estabel~er-se, sob peno de conce'lamerito automótico do registro ·e casSo·
ção l;nediata do mesmo. ·

§ 3.0

Nos casos d~ ' tra~~f~rênclo
e. de . exerclc:lo . simultâneo do. profissão
em mais de uma •região serão feitas, as
devidas anotações no carteiro proflsslo·
nal do representante comercial, · pelos
respectivos Conselhos Reglpnals.
§

'

4,0 t

Art. 4.0 . -

'

I

Não. podem
representon·
.... ser
''
'
tes comerciais:.•
'•

a) os que não podem ser comerciantes;

b) as falidos rião·reabllitados e os reabi·

' li todos'· quando condenados por crime
.falimentar; · ·
·
· ··

canderi'ad~s ou
.estejam ·se~do ~roce~sados por lnfra-

' c) os que : tenham ' sido

, ção penal da natureza lnfamante, tais
como falsidade, estelionoto, aproprio·
çéia lndébita, cont~abando, roubo, fur·
to
outros pos;lvels do pena d~
perda da cargo 'público;
·

ou '

d) os que estiverem com o seu registro

comercial cancelodo.
"

Art. 5. 0 · - Da propaganda deveró cons·
lar, obrigatoriamente, o número da carteira profissional .
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Parágrafo única - As pessoas jurldicas
farão .constar, também, da propaganda,
além do número da carteira do representante comercial responsável, o seu próprio . número de registro no. Conselho
Regional ..
Art. 6.0 - As repartições federais, esta·
duais e municipais .só receberão Impostos
relativos à ati vidade. do representante co, mercial à vista da carteira profissional
ou, tratando-se de pessoas jurfdicas, da
prova do .seu .registra no Conselho Re, glonal.
Art. 7.0 - SOmente poderão receber remuneração como mediadores de negócios
os·. representantes· comerciais e as pessoas
jurfdicas legalmente. habilitados, sendo,
para Isso, obrigados ·a·· manterem escrit~:~ração dos negócios. a · seu cargo.
Art. 8. 0 · - Ficam criados os Conselhos
• Federal e Regionais ·das Representantes
Comerciais, com· a finalidade de exercerem a fiscalização· do exercfcio da profissão regulada ·par esta Lei: '
' Art. 9.0 ~ O C~nselho Federal, com sede
provisória no Estado da , Guanabara, será
i C:omposto de representantes comerciais de
qualquer região, eleitos pelos,. Conselhos
Regionais, entre seus próprios membros,
representantes de cada região;

A.rt~ 10 ...:.,

Compete ao Conselho Fe·
dera I determinar, . o número .de Conselhos
Regionais, até ,o máximo de um por Es·
todo, Território e Distrito Federal, e as
suas respectivas bases· .territoriais e. se·
des.

Art. 11 - Os Conselhos Regionais te·
rão a seguinte composição:
a) metade de. ' seus . membros será ·.cons·
.
titufda pela. Presidente efet!vo do Sin·
dicato da classe da respectiva região
e por Di retores do mesmo Sindicato,
eleitos en1 assembléia-geral;
bl metade formada de representantes co·
merciais da região, eleitos em assembléia·geral do Sindicato.

.,
'

Art. 12 - Os mandatos dos membros
dos Conselhos Federal e Regionais serão
de cinco (5) anos e gratuitos.
56 será admitida
Parágrafo único uma vez a reeleição total do Conselho,
sendo, após, obrigatória a renovação de,
no minimo, um quarto (I !41' de seus
·membros efetivos.
Art. 13 - Compete, privativamente, ao
Conselho Federal: ·
a) elaborar o seu regimento interno;
· bl criar os Conselhos Regionais;
c) tomar conhecimento de quaisquer dú·
vidas suscitadas ·pelos ·Conselhos Re·
glanars e dirimi-las;
di examinar e aprovar' os regimentos
internos dos Conselhos Regionais, po.
dendo modificar disposições que con:trariem a lei e as normas do Conselho;
e) homologar as contribuições ·e emolumentos fixados pelos Conselhos Re·
glanals, . devidos .pelos representantes
comerciais, sá podendo negar essa
homologação por decisão unânime do
· Conselho Federal;
·
f) julgar os recursos das decisões dos

Conselhos Regionais;
' g) fixar ou homologar as multas aplicáveis, tanto pelo ·Conselho · Federal,
como pelos Conselhos Regionais; e : •
h) deliberar· s6bre os casos omissos.
Art. 14 - Compete aos Conselhos Re·
glanais:
a) 'elaborar o seu' regimento interno, submetendo-o a aprovação do Conselho
Federal;
·
b) decidir sôbre os pedidos de registro
de representantes comeré:iols e pessoas jurfdicàs;·
.c)· organizar e manter o registro profissional;
d) expedir as carteiras profissionais;
e) impo~ os sanções previstas nesta Lei;
f)

fixar os contribuições e emolumentos que lhe serão devidos pelos rerepresentantes comerciais e pessoas
jurfdicas registradas .

r::

'i'

I. I'
11'

, I
,, I

';: ~ ' i

I'

,,' ~:·'
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Art. 15 - Aos representantes comer•
clals serão aplicadas pelos Conselhos Regionais, com recurso voluntário poro o
Conselho Federal 'sem prejuíxos da responsabilidade civil ou criminal, as seguintes sanções disciplinares:
a)

advertência particular;

b) advertência pública;

c) multa até vinte mil cruxelros
<Cr$ 20.000. OOOl;
d) suspensão do

exerclclo da profissão

até um ano;
o) cancelamento do registro, com apre-

ensão da carteira profissional;
§ 1.0 No determinação do sanção
aplicável, orlentor-se-ó o Conselho pelas
circunstánc,ias de cada caso, de modo
a considerar grave ou leve a falto.
0

§ 2. - A multo seró imposta por
formo OC!Jmulada ou não com as demais
sanções de· reincidência na mesma falta.
Art. 16 - Constituem faltas no exercício da profissão de representante comercial:
a)

prejudicar, por dolo ou culpa, lnterêsses confiados aos seus cuidados;

bl ouxlllor ou , facilitar, por qualquer
mela, a exerclcla do profissão aos que
estiverem proibidos, Impedidos ou não
habilitados para exercê-lo;
c) promover ou facilitar o terceiros tronsoçães. III citas ou que, por qualquer
-formo; prejudiquem lnterêsses da Fazendo Nacional, Estadual ou Municipal;
dl violar o sigilo profissional;
o) negar, aos representados,

;';)~

)']

'l,,

1:',,
''

,. ,,I I,~
'

:.:,1

1.1

I)
,'

'

I',

'·,,

prestações
de conto ou recibos de quantias ou
documentos que pelos mesmos tenham
sido entregues paro quaisquer fins; e

f) recusar o apresentação da carteira

profissional, quando couber.

I

Art. 17 - A renda do Conselho Federal
será constitui do de vinte por cento (20%)
da renda bruta dos Conselhos Regionais.

Art. 18 - Constituem renda dos Conselhos Regionais os contribuições, emolumentos e multas devidos pelos representantes· comerciais e pessoas jurídicas registradas nos respectivos Conselhos.
Art. 19 -

Os representantes comerciais
que, à doto de publicação desta Lei, estiverem no exercício do profissão serão
registrados, independentemente das formalidades exigidos no artigo 2.0 , desde
que o requeiram dentro de cento e vinte
(120) dias e comprovem o exercício efetivo da profissão, .apresentando atestado
de idoneidade moral e profissional, passado pelo Sindicato local ou o mais pró. xlmo e os conhecimentos de pagamento
dos respectivos Impostos, efetuodo antes
do referido publ icoção .

Parágrafo único -

Serão, também, re·
gistrados nas mesmas condições, o titular da firma individual, sócios solidários
de sociedades em nome coletlvo, sócio·
gerente de sociedade por cotas de res·
ponsabllidade onônimo, desde que pro·
vem possuir aquela qualidade anterior·
mente à data de publicação desta Lei,
e os pessoas jurldicas dos quais façam
porte sejam registrados no Conselho Regional.

Art. 20 -

O primeiro Conselho Federal

dos Representantes Comerciais seró constituldo pelo Presidente, Vice·Presidente e
Dlretor-Prlmelro-Secretário de cada órgão
sindical de representação do classe dos
representantes comerciais otualmente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho
e Previdência Social e instalar-se-é den.tro de trinta dias após o vigência desta
Lei.
§ 1. 0

-

§ 2.0

-

Não havendo os corgos pre·
vistos, a Indicação recairá, além do Pre·
sldente, em dois dlretores, de ocôrdo
com a ordem de importância, flxodo nos
Estatutos do· Sindicato respectivo .

O Conselho Federal, dentro

de trinta dias a partir de suo instalação,
providenciará quanto 6 criação dos Con·
selhos Regionais.
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Art. 21 - Salvo disposição expressa em
contrário, o representante tem direito à
exclusividade da zona que lhe é atribuída, sendo vedada a nomeação para a
mesma zona, de novos representantes.
§ 1. 0

· - A . zona de trabalho do representante comercial poderá ser ampliada ou restringida de acôrdo com as necessidades ou conveniências da emprêsa,
não podendo prevalecer qualquer redução
que Importe em alteração substancial da
receita das comissões para o representante· já constltufdo, sob pena de valer
como rescisão do contrato, nos têrmos
do art. 28.

§ 2.0

-

Ârt. 26 Aceitas entre as partes os
·condições agenciados, o representante comercial adquire o direito à comissão,

§ 1. 0

A comissão· é devido sôbre
todos os negócios aceitos, assim considerados as propostas ,não recusados por
escrito, nos prazos a seguir estabelecidos,
contados da data da recebimento
proposta, os quais poderão ser prorrogados
por mais trinta (30) dias, em. casos especiais, mediante comunicação escrito ao
representante:

ia

I -

comprador fôr estabelecido
na mesma praça . do repre-

O representante comercial po-

sentado;

derá exercer sua ativldade para mais de
uma emprêsa e empregá-la em outros
misteres. ou ramos de negócio, ressalvodos os casos de concorrência e os de
expressa proibição contratual,

11 -

em praça localizada em Estado llmitrofe àquele e.-.-,
que estiver estabelecido o
representado;
III -

de trinta (30) dias, quando o
comprador fôr estabelecido
em praça localizada em Estado não-llmftrofe ao que

Ârt. 23 - Salvo autorização expressa,
o representante comercial não poderá
conceder abatimento, descontos ou diloções.

Art. 25 - O representante comercial é
remunerado, mediante comissão, por Importância mensal fixa, ou por ambas as
formas, concomitantemente.

de vinte (20) · dias, quando
o comprador fôr estabelecido

Art. 22 - O representante comercial
deverá fornecer ao representado, sempre
que solicitado, as Informações necessárias oo bom desenvolvimento e garantia
dos negócios, incumbindo-lhe, ainda, lançar em seus livros os operações pertinentes a cada representação,

Ârt, 24 - O representante comercial,
salvo disposição expressa em contrário,
não tem poder para representar em Juizo o seu representado, cabendo-lhe, entretanto, sem qualquer responsabilidade,
tomar conhecimento dos reclamações referentes aos vicias dos mercadorias vendidas, transmiti-las ao represe~iódo e
sugerir as providências acauteladoros Cios
lnterêsses dêste,

de dez (I Ol dias, quando o

estiver estabelecido o representado;
IV -

de sessenta (60) dias, quando o comprador estiver estabelecido no território nacional e o representado no
exterior.

§ 2. 0

Nenhuma remuneração será
devido ao reprasentonte se o negócio vier
a ser desfeito pelo comprador ou em caso
.de falta de entrego da mercadoria no
prazo estipulado,

§ 3,0

As comissões, solvo ajuste
em contrário, serão pagas mensalmente,
expedlnào o representado, ao representante, a conta respectiva, conforme cópias
das faturas remetidas aos clientes no
perfodo Indicado na conta.
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§ 4. 0

Nos faturas e notas fiscais
deveró constar, obrigatoriamente, o nome
do representante comercial mediador do
negócio.

.Art. 27 - O representante comercial
fará jus à comissão referente aos negócios conclufdos na sua zona, mesmo no
coso de vendas efetuodas diretamente
pelas emprêsas representadas.
.Art. 28 - A rescisão do contrato de
representação comerciai, fora dos casos
autorizados nd art. 29, conferirá ao representante comerciai . o direito de receber, além da duodécimo parte do total
das comissões ou· da· remuneração a que
fêz .jus durante a vigência do respectivo
contrato, as comissões oriundas de negócios, mesmo quando os respectivos títulos
nõo estejam vencidos.
§ 1.0

Nos contratos com têrmo
estipulado, computar-se-ó, para os efeitos
dêste artigo, o perfodo que ainda faltar
para a sua expiração,. considerando-se
como se houvessem sido percebidas, neste interregno e somente para o meneio·
nado efeito, as comissões equivalentes ao
total das efetivamente creditadas ao re·
presentante, durante a vigência do con·
trato.
-

§ 2. 0

Para os .fins do disposto neste
.artigo, a base de remuneração do período
contratual .rescindido c.orresponderó à média do remuneração. efetivamente perce,bld~.
'
'

.Art. 29 - Constituem justa causa para
rescisão do contrato de representação comercial pela representada:
a. desídla do representante no cumprimento das obrigações decorrentes
do contrato;
b) o prótico. de otos que importem ~m
descrédito comercial da firmo representado;

a)

cl o falto de cumprimento de quaisquer
obrigações Inerentes ao contrato de
representação comercial;

cll conduta pública escandalosa ou condenação definitiva por crime conslde·
rodo infamonte.

Art. 30 - Constituem justa causa poro
rescisão do contrato de representação comercial pelo representante:
a)

a

redução do esfera de otividade
do representante, pelo representado,
quando tal redução causar diminuição
de negócio;

. bl a quebra, direta ou indireta, do exclusividade do contrato;
a fixaÇão de preços, com o fim de
criar dificuldades ou Impossibilitar o
oção regular do representante comercial;,

c)

d) o não-pagamento de suo remuneração

· no época devida. ·

.Art. 31 - Somente ocorrendo justa causa para a rescisão do. contrato, poderá o
representado reter comissões correspondentes ao representante comercial, a fim
de ressarcir-se de danos por êste. couso· das.
'

I

, ,

,

.

.:

',

.Art. 32 - Os direitos dos representantes comerciais não serão afetodos quando, a título de cooperação do 'ernprêsa,
desempenham, temporàriomente, a pedi·
do deste, encargos ou atribuições distintos dos incluídos no âmbito do contrato
de representação.
.Art•. 33 - Em ,caso de falência ou concordata do representado, .os representantes comerciais. poderão habilitar-se, como
credores prlvll~giados, pela totalidade das
despesas havidas com a representação e
pelas comissões a que fizeram jus.
Art. 34 ~ A.presente Lei apiicar-se-ó
aos contratos em vigor na data de sua
publicaÇão.
.

.Art. 35 -

1

São considerqdas firmas responsóveis pela·. execução dos contratos as
que sejam suéêssoras da firma representado ou as que se declararem autõnomos,
compondo-se dos ·mesmos aclonlstas e diretores da firma :representado.
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do Rio Grande do Sul, tendo Parecer favorável, sob n. 0 247, de 1965, da Comissão de Finanças.
·

Art. 36 - Será considerado nulo, de
pleno direito, qualquer ato que vise a
impedir a aplicação da presente Lei.
Art. 37 - Esta l.ei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em cantrório."
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
A matéria irá à Comissão de Redação, a
fim de redigir o vencido para o turno suplementar.
Item 6:

Em discussão o projeto.
O Sr. Eurico Rez1nde:
Sr. Presidente, peça a palavra.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE:

Discussão, em turno único, do Projeto
de l.ei da Câmara n. 0 143, de 1962
(n, 0 1.317-B, de 1959, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
ceder ao Instituto Histórico e Geográfica
Brasileiro, para instalação de sua sede,
a ediflcio onde funciona o Ministério da
Viação e Obras Públicas, tendo . Parecer
favorável, sob n. 0 381, de 1964, da. Comissão de Finanças, com restrições do
Sr. Senador Aurélio Vianna,

Sr. Presidente, vou enviar à Mesa requerimenta de adiamento de discussão do item 8
da pauto, que envolve votação .secreta. (Paula,)

OSR: PRESIDENTE (Nogueira da ~mal:
Acaba de chegar à Mesa requerimento de
autoria do nobre Senador Eurico Rezende, que
vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO

Há sôbre a mesa requerimento de adiamento que vai ser lida pela Sr. 1. 0 -Secretório.
É lido e aprovado o seguinte:.

REQUERIMENTO
N,0 2.16, de 1965
Requeiro, na formo regimental, o adiamento para 'o sessão ordinária de segunda-feiro,
17 da corrente, da discussão do PLC n.o 143,
de 1962, incluído sob número 6 na Ordem do
Dia do presente sessão.
Sala das Sessões, em 13 de maia de 1965.
- Alayaio de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Em virtude da deliberação do Plenário, fica
adiada a discussão.
Vamos. passar ao item 7 da pauta:
Discussão, em turno único, do Projeto
de l.ei do Câmara n. 0 316, de 1964
Cn. 0 1, 153-B, de 1963, na Casa de origem), que concede isenção de impostos
de Importação e de taxas aduaneiras
para o importação de um órgão eletrônico
e demais equipamentos doados à Mitra
Diocesana de Santa Cruz do Sul, Estado

N.0 217, DE 1965
Nos têrmos dos arts. 212, letra I, e 274,
letra b, do Regimenta Interno, requeiro adiamento da discussão do 'Projeto de Lei da Câmara n. 0 316, de 1964, a fim ·de ser feita
na sessão ·de 19 da corrente.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1965.
- Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Passa-se. ao
Item 8:
Discussão, em 'turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 27, de 1965
(n. 0 2. 633-B, de 1965, na Casa de. origem), de Iniciativa. do Sr. Presidente da
República, que determina a inclusão da
especialização de Engenheiro Florestal
na enumeração do art. 16 do DecretoLei n, 0 8. 620, de 1O de janeiro de 1946
(dispõe sôbre o regulamentação do exercício das profissões de Engenheiro, de
Arqulteto e de Agrimensor), tendo Parecer favorável, sob n. 0 475, de 1965, da
Comissão de Projetas do Executivo,

i

I
!'l
i

-494O SR. PRESIDENTE:
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido.
ll lida e aprovado o seguinte:

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 41, DE 1965
CN. 0 2.643-B/65, no Câmara)

REQUERIMENTO
N.0 218, DE 19~5
Nos têrmos dos orts. 212, letra I, e 27 4,
letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussã? do Projeto de Lei da Câmara n.0 27, de 1965, a fim de ser. feita
na sessão de 19 da corrente.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1965.

-

Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Em virtude da deliberação do Plenário, fi-

cam adiados para a sessão de 19 do corrente
os itens 7 e Sda pauta.
Passa-se ao

Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 41, de 1965
(n.O 2. 643-B, de 1965, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Preaidente da

República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério do Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 25 . 100. 078 (vinte e cinco milhões
Cl!m mil e setenta e oito cruzeiros), para
o fim que especifica, tendo Parecer favo~óvel,

sob n. 0 503, de 1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauaa.l
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estó aprovado. Vai à sanção.

Autoriza a Poder Executivo a abrir,
pelo Miniatérlo da Viação e Obrai Públlcaa, o crédito eapecial de ........ .
Cr$ 25. 100. 078 (vinte e cinco mllhãea
cem mil e aetente e oito cruzeiroal, para
o fim que eapecifica.
O Congresso Nocional decreto:

Art. 1.0

Fica autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de ..•...
Cr$ 25. 100.078 (vinte e cinco miihões cem
mil e setenta e oito cruzeiros), para ocorrer
a despesas com o subvencionamento da Emprêsa de Navegação Mlguels Limitado, de Corumbó, Estado de Mato Grosso, ·pelos deficita
operoclonols apurados nos exercfcicis financeiros de 1961 e 1962.
Art. 2.0 - O referido crédito deveró ser
previamente registrado pelo Tribunal de Contas e distrlbufdo ao Tesouro Naclona).
Art. 3.0 - O pagamento da referida importância seró procedido diretamente pelo Comissão de Marinha Mercante, nos têrmos da
legislação em vigor
Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor na
dato de sua publicação.
Art. 5. 0 - Revogam-se os disposições em
contrário.
-

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Posso-se ao

Item 10:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei doSenado n. 0 127, de 1963,
de autoria do' Sr. Senador Vasconcelos
Târres, que modifica o § 3. 0 do ort. 30
da Lei n. 0 3.;·807, de• 26 de agâsto de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Soclall, aumentando a indenização aos trobolhodores aposentados compulsàriamente, tendo· os seguintes Pareceres: n. 0 ' 291
e 292, .:de 1965, das Comissões: de
Cohstltuiçõo .e. Justiça e de Legislação
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projeto; n. 0 293, de 1965, da Comissão
de Finanças, alegando que a matéria
refoge da ângulo de sua competência.
Em discussão o projeto.
Se . nenhum Sr, Senador pedir a palavra,
darei a discussão coma encerrada. (Paula.)
Estó encerrada.
Em votação a projeto, que será realizado
em escrutfnio secreto.
O Sr. 1.0 -Secretório procederá à chamada.
(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Votaram 1Im, 2 Srs. Senadores; e nãa, 28.
Não hó quarum.
A matéria fica adiado paro o próxima Ordem do Dia.
Está esgotada o matéria da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson
de Aguiar.

·O SR. PRESI.DENTE (Nogueira da Gamai:
Tem a palavra o nobre Senador Josué de
Sousa.

O SR. JOSUt DE SOUSA:
Desisto, Sr. Presidente.·

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Hoje, as duas Casas do Congresso Nacional realizarão duas sessões conjuntas: às
21 horas, poro leitura de mensagem, com .
a qual o Sr. Presidente da República encaminhou ao Congresso Nocional projeto de
lei para tramitação conjunta; e às 21 horas e 30 minutos, para prosseguimento do
estudo de veto presidencial ao projeto de
lei que dispõe sôbre incorporações imobiliárias.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando, para a de amanhã, a
seguinte

ORDEM DO DIA
1

Desista, Sr. Presidente.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 127, de 1963, de autoria
do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que modifica o § 3. 0 do art. 30 da Lei n. 0 3. 807, de
26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), aumentando a indenização
aos trabalhadores aposentados compulsória;
mente,· tendo os seguintes

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:

PAREéERES:

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:
Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da

Gar:~a):

Tem a palavra o Sr. Senador Raul Giuberti.

O SR. RAUL GIUBERTI:

Tem a palavra a Sr. Senador Edmundo Levi.

O SR. EDMUNDO LEVI:

-

n, 0 ' 291 e 292, de 1965, das Comissões

-

de Constituição e Justiça e de Legllla·
sãa Social, respectivamente, contrórios
ao projeto;

-

n. 0 293, de 1965, da Comissão
de Finanças, alegando que a matéria
refoge do ângulo de sua competência .

Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Tem a palavra o Sr. Senador Jasaphat Ma. rinho.

O SR. JOSAPHAT MARINHO:
Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Tem a palavra a nobre Senador Antônio
Carlos.

O SR. ANTONIO CARLOS:
Desisto, Sr. Presidente.

-

2
Discussão, em turno único, do redaçõo final
(oferecida pela Comissão de Redaçõo, em seu
Parecer n. 0 334, de 1965) do Projeto de Lei
do Senado n~ 0 175, de 1963, de autoria do
Sr. Sencdor Walfredo Gurgel, que dispõe sôbre
a contagem de tempo de servidores requisl·
todos pelas Sociedades de Economia Misto, e ·
dá outras providências.
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Discussão, em turno único, da redação final
(oferecido pelo Comissão de Redação em seu
Parecer n. 0 437, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 104, de 1964 (n. 0
50-A/63, na Câmara), que mantém o ato do
Tribunal. de Contas da União; denegat6rio de
registro ao têrmo de. contrato celebrado entre
a Divisão de Obras do então Ministério da
Educação e Saúde e a firma A'. Pereira Gonçalves, para obras de prosseguimento de .instalação de luz E! fôrça para o pavilhão de
adolescentes (feminino), na Colônia Juliano
Moreira, na cidade da Rio de Janeiro.

4
Discussão, em .turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer n.0 439, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 115, de 1964 ' (n.0
52-A/60, no Coso de origem), que determina
o registro .de contrato relativo aó têrmo de
escritura público para aquisição de imóvel, em
decorrência de, desapropriação por convenção
amigável, que outorga à União Federal a Sra;
Maria Imaculada Santas de Almeida e outros.

i\1I

5

\i

Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela .comissão de Redação, cem seu
Parecer n.0 441, de· 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 119, de 1964, erigi·
nárlo da Câmara. dos Deputados (n. 0 .72-A/61,
na Casa de origem), que mantém a· ato do
Tribunal de Contos, denegctário de registro
a contrato celebrado eritre o Ministério da
Viação e Obras Públicos Departamento
Nocional de Portos, Rios e Canais - e o
firmo STECO - Serviços Técnicos de Engenharia e Comércio Ltdo., poro construção de
um muro de proteção da margem do Rio
Mearim na cidade de Vitória, Estado do Ma·
ronhão.

•~ I

'I

6

,,!

·'

Discussão, em turno único, da redação finai
(oferecida pelo Comissão de Redaçãa, em seu
Parecer n, 0 443, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 120, de 1964 (n. 0
75-A/61, na Casa de origem), que mantém

o ato do Tribunal de Contas do União, dene·
gat6rio de registro a contrato celebrado entre
o Viação Férrea Leste Brasileiro e o firmo
IBM World Trode Corporotion, relativo à lo·
coção de máquinas elétricos de contabilidade.

7
Discussão, em turno único, do 'redoção final
(oferecida pela Comissão de Redaçãa, em seu
Parecer n.0 4 45, de 1965) do Projeta de
Decreto Legislativo n.O 122, de 1964, originá·
rio da Climara dos Deputados (n. 0 108-A/61,
no Ca•a de origem), que mantém. c, decisão do
Tribunal de Contos da União, denegatória
de registro a contrato' celebrada ·e~tre a Jun·
ta de . Conci Ilação e. J uigamenta de Sorocabo,
Estada de São Paulo, e Waldemar Ferreira
Telles, para locação da primeiro pavimento de
um prédio na mesma ·localidade.

8
Discussão, em turno única, .da redação final
(oferecido pela Comissão de Redação, .em seu
Parecer n •0 447, de 1965) do Projeta de
Decreto Legislativo n.0 123, de 1964, ariglnório da Cdmara dos Deputados (n. 0 133-A/ 62,
na Casa .de origem), que aprova o ,at~ da
Tribunal de Contas da União que recusou re·
glstra ao têrmo de contrato de compro e venda
de lote rural n.0 11 O, do Núcleo Colonial São
Bento, 2.0 gleba, situad~ no 4;o Distrito. de
Belford Roxo, Municfpio de Nova· lguoçu.' ·.

9
Discussão, em turno único, da redação final
(apresentada pela comissão de Redação, ·:em
seu Parecer n. 0 453, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 124, de 1964, originária da Câmara dos Deputados (ri;o' 40~A/63,
na Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União,· denegat6rio .
de registrÔ' ao têrmo aditivo de can·t~ato ceie,
"'t.
•to"'
.,
brado com o Sr. Joaquim Ferreira· Lima, para
desempenhar a funÇão de A~xilior
"
de Dentista.

·'

10

Discussão, em turno único, da redaçõo final
(oferecida pela Comissão de Redoçõo, em seu
Parecer n, 0 438; de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n, 0 126, de 1964 (n. 0

-49741-A/ 63, na Câmara), que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União, 'denegatórlo
de registro ao t~rmo aditivo de contrato celel;lrado com o Sr. Joaquim Bayma Nogueira,
poro desempenhar a função de Chefe da Seção de Navegação.

11
Discussão, em turno único, 'do redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n.0 449, de 1965) do Projeto de
Decreto L.egislctivc n. 0 136, de 1964, orlginório da Câmara dos Deputados (n.0 77-A/63,
na Cosa de origem), que mantém ato do
Tribunal de Contas do União, denegatórlc
de registro a têrmo de escritura ·de compra e
venda de um Imóvel, ·tendo como outorgante
a União Federal e, outorgado Feliciano Miguel
Abdala.

I
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Discussão, em turno único, .do redação final
(oferecida pela Comissão de Redoção, em seu
-Parecer n.0 451, de 1965) · do Projeto de
Decreto L.egislotiva n. 0 137, de 1964, orfginórla da Câmara dos Deputados (n.0 78-A/63,
na Cosa de origem), que mantém ato da
Tribunal de Contas da União, denegatório
de registro a contrato celebrado entre a E. F.
Tocantins e a Cio. Brasileira· ·de Material Ferrcviórlo; para fornecimento do ·material neces~
sório à. construção de uma estrutura metóllca.

.13
Discussão, em turno ónico, da redaçóo final
(oferecido pé la Comissão de· Redoção,. ern seu
Parecer n. 0 442, de 1965) do Projeto de
Decreto L.eglslativo n. 0 141, de 1964, originório da Câmara dos Deputados (n. 0 66-A/63,
na Cosa de origem), que autoriza c Tribunal
de Contas da União a registrar c contrato
entre a firma .Jrmão:;_Barretc e a Faculdp~e
de Direito de Alagoas, M. E. C., paro obras de
ampliação e reforma do prédio da Faculdade.

14
Discu~são, em turno único, do redoção final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n. 0 444, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 142, de 1964, origlnórlo da Câmara dos Deputados (n.0 79-A/63,

na Cosa de origem), que mantém a ato do
Tribunal de Contos da União, denegatórlo
de registro ao contrato celebrado entre ·o Departamento Nocional de Estradas de Ferro . e
a firma Construtora Alcindo S. Vieira, para
construção de trecho ferroviório em Minas
Gerais.·

15
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
. Parecer n. 0 446, de 1965) do Projeto de
Decreto L.egislatlva n. 0 144, de 1964, origineirio da Câmara dos. Deputados !n.0 · 81-A/63,
na Casa de origem), que mantém decisão do
Tribunal de Contas da União, denegatÓria
de registro a contrato celebrado entre o MInistério da Viação e Obras PúblicCis e a Ródio
Cultura de Arac;atuba Ltda., para a instalação
de unia estação radiodifusora de ondas tropi·
cais na cidade de Araçotuba, Estado de São
Paulo.

16
Discussão, em turno único, ·da redaçãa final
(oferecida pela Comisséia de Redoçãa, em seu
Parecer n.O 448, de 1965) da Projeta de
Decreto:L.eglslo'tivo n. 0 148; de '1964, orlglnório da Câmara dos Deputados (n.0 86-A/63,
na Casa de origem), que mantém decisão 'da'
Tribunal de Cantas da União, denegatórla ·
de registra ao têrmo de revigoraçãa de .aforamento do terreno de marinho que a União
Federal . outorgou .à lmobiliória A Pedra do
L.or S. A.

17
Discussão, em turno único, da redoção final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n.o 450, de 1965) da Projeta de
Decreta Legislativo n. 0 149, de 1964, ariginório da Câmara dos Deputados (n. 0 87-A/63,
na Casa de origem), que mantém decisão da
Tribuna). de Contas da União, denegatória
de registro a contrato entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e o firma Raul Hlrt
Sere; poro a construção de prédio destinado
à Agência Postài-Teiegróflca de Tibogl, no
Estado do Poran6,
18
Discussão, cm turno único, do rcda\;õo final
(apresentado pelo Comissão de Rcdoçõo, em

e

'

-498seu Parecer n. 0 452, de i965l do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 157, de 1964, origlnó·
rio da Cdmara .dos Deputados (n, 0 155-A/64,
na Cosa de origem), que mantém decisão
denegatória do Tribunal de Contas .da União,
ao pedido de registro de contrato celebrado
entre o Superintendência do Ensino Agrfcola
e Veterinário do Ministério da Agricultura e
Ana Maria de Azeredo Couti.nha, para locação
de Imóvel.

. '19
Discussão, em turno único, da redação final
(ofereeida pela Comissão de Redação, em. seu
Parecer n. 0 429, de 1965) do Projeto' de
Resolução n.0 24, de 1965; 'que suspende' a
vigência do art. 34 da 'Lei' Federal n;0 492,
de 30 de agd~to de 1937, declarado lncons·
tituclonal pelo Supremo
Tribunal Federal: '
.,

20
Discussão, 'em turno único, dá redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer. n. 0 430, de, 1965) do Projeta de
Resolução n.~ 25, de 1965, que suspende •a
execução do .art. 10.,•da L.el n. 0 2.359, de 5
de dezembro de , 1962, do Estado do , Piaul,
declarado lnconstltuelonal pelo Supremo Tri·
bunal Federal ...

21
'· j'
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'
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•

'

Discussão, em. tu mo único, da redação final
(oferecida pela CCimis~ão 'de Redação, em 'seu
Parecer n. 0 431, de · 1965) do Projeto .de.
Resolução n. o 26, de 1965, que suspende a
do art,
7 5 do
Código
Trlbutórlo
.do
execução
,
... ,
··_
, :
I .. '
,
;
Munlclplo de Isidoro, . Estado de Alagoas, de.
cla~ado. lnconstltuclor~l pelo .'Supremo Trlbu·
nal Federal.

22
DiscussÍio, em turn~ único, da redação final
Cof.ereclda pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n. 0 433, de 1965) do Projeto dt
Resolução n. 0 28, de 1965 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, · em seu
Parecer n.0 224, de 1965), que suspende a

vigência dos arts. 7, ,17 e 29 da Lei n. 0 534,
d.e 31 de dezombra de 1948, da· Rio Grande
da.· Sul, declarados Inconstitucionais pela Su·
premo Tribunal Federal.

23
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n. 0 434,. de 1965) do Projeto de
Resolução n. 0 29, de 1965,. que suspende a
execução da Lei n, 0 2.340, de 31-12-58,
do Estado da Rio Grande do Norte, declarada
Inconstitucional pelo · Supremo .Trlbunal · . Federal (projeto. apresentado pela Comissão de
Constituição e: Justiça como conclusão' de seu
Parecer.·n. 0 266, de:l965),

24
·.

:

Discussão, em turno único, da redação, final
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer n. 0 435, de . 1965) do Projeto de
Resolução n,0 31, de 1965, que suspende a
execução dos.arts. 9.0 e 19 da Lei n.0 6.895,
de 1.~. de setembro de 19621 ,do Estada .de.
São. Paulo, declarados Inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal,

' 25
· Discussão, em, tumo únlco11 da. redação final
(oferecida pela Comissão. de .Redação,, em. seu.
Parecer n.0 . 436, de . 1965, . do. Projeta de.
Resolução n.~ 32, . . de 1965 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, em seu
Parecer n.0 229, de 1965), que suspende a
execução .da Lei do. Estado de Santa Catarina
n.~ 879, . de .. 5 de .. abril .de 1963, declarada
Inconstitucional pela Supremo. T rlbunal Fe·
deral ..

26
~rojeto .de Resolução n. 0 40, de 1965, de
autor.la' da' Sr. Senador
Edmundo
Levl, que .cria
'
,
a Comissão d~c.IValorlzação Econômlca,. da
Amazônia.
/:1'
Estó encerrada a sessão..
'

'•''

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.)

so.a S~são, da

3.a Sessio Legislativa; .da s.a Legmlatura,
em i4 dê maio de 1965 ·
·

PRESIDINCIA
DO SR.
.
'
. CATTITE PINHEIRO
,.

'

Às 14 horas e 30 minutos .acham-se

p~esentes os Srs. Senadores:
"

•

,

I

'

'

'

,

'

·Edmundo Levi - Cattete Pinheiro Lobão da Silveira· - Menezes Pimentel
·r-:- Vicente Augusto - D!narte Mariz Salvlano Leite'-' Argemlro de Figueiredo - José· Ermlrlo - Heribaldo Vieira
· - Aloysio de .Carvalho -'-Josaphat Marinho - Jefferson de Aguiar - Eurico
.Rezende:-.Miguel Couto -José. Feliciano - Lopes eh Costa - Filinto MUller
- Bezerra Neto - Milton Menezes Att(lio Fontano- Guida Mondin - Da-.
niel.r- Krleger
- '"' (23).
,.
',,.)
. '.·
' · ' '•'·•

todos, . encami~hando à rev1sao do. Senado os
seguintes ·projetas de lei, de iniciativa do Sr.
Presidente do República: ··
•

r: .:Val<ser:llda a. Ata.
· O' Sr.' 2.o.secretórlo procede à 'leitura
. •<da At~ 'éfa sessão anterior.
, ,,

L

' ,

'.

·,. O, .SR. PRESIDENTE ICottete Pinheiro):
Em discussão ·a· Ata. · ·

Está aprovada.
O Sr. J.O.Secretário lê o seguinte

·,

'

EXPEDmNTE
OFlCIOS
Números 999 a 1 . 004 e 1 . 032, do Senhor Primeiro-Secretório da Cêmora dos Depu-

... '

Autoriza o Poder Executivo o abrir,
pelo Mini1tério da Viasão e Ob~a1 Pú·
bllca1, o crédittl · eapecial de Cr$ ..: ; ; .•

1.300.000;000 lum bilhão e trezento•
. nlilhhl Cl. cruzeiroll, deltinado 00 pa·
ganiento de ln1olubridade ao1 a11ocla•
· do1 da Sindicato· d01 Operária• Naval• dô
RiO de Joneircl e de 11rvlso• 'reallzodo1, ·
em- navla• ·do· L61de Bro•llelre, por elta·
leiro• ·nacloncil1.
,

'

I

',

•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.~ "'- Fica o Poder Executivo auto·
rlzado a abrir, pelo. Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ .•••

1. 300. 000. 000 (um bllhÕÓ e trezentos milhões de C:ruzeiros), assim· discriminados: Cr$
''

Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesma, déí-la-ei por aprovada. CPélu1a.l

: .·;

CN. 0 2.766-B/65, na Casa de origem)

O SR. PRESIDENTEJCCattete Pinheiral:
A lista de presença acusa o comparecimento
de 23 Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro.· aberta .a. sessão ..

..

, PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 .55, DE
'1965
'
.
.;

'

'

800.000.000 (oitocentos milhões de · cruzei·
ros), destinados ao pagamento de lnsalubrido·
de aos associados do Sindicato dos Operários
Navais do Rio de Janeiro, no perfodo de no·
vembro de 1959 a novembro de 1962, e
Cr$ 500,000.000 (quinhentos milhões de cru·
zelros), destinados a atender ao pagamento de .
serviços realizados, em navios do L6ide Brasi·
feiro, por estaleiros nacionais.

-500Art. 2. 0

-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H. 0 57, DE 1965

Esta Lei entro em vigor no

dota de sua publicação.
Art•. 3. 0

·-

Revogam-se as disposições em

contrário.
À Comissão de Finanças ..

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 56, DE 1965
(N. 0

2.702-B/65, na Casa de origem)

l1enta de lmpoltol de importosão e
outral contribulsõe• fl1cal1 01 ginera1,
mercadoria• e equipamento• doad.o• ou
importado• para a Comi11ão. Nacional de
Allmentasão, quer 'por organlzasõe• ln·
ternaclonall, quer por governal eltran·
geiro1.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0

-

São isentas dos impostos de

importação e de consumo, dos emolumentos
consulares, da taxa de . despacho aduaneiro,
dos taxas de melh.oramentos de partas e de

CN. 0 2.701-B/65, no Casa de origem)
Estende aos remanllcentll da extinta
Polícia Militar do ex-Território elo Acre 01
beneficial do atuol Código de Venclmen· .
to1 e Vantogen• do1 Mllftar01.

O Congresso Naclonol decreta:
Art. 1.0 - Acrescente-se ao ort•. 184, do
Lei n. 0 4.328, de 30 de abril de 1964, os
seguintes parágrafos:
"§ 3.0 As disposições dêste Código
são extensivas aos militares remanescen·
tes. ou refonnados da extinta. Policia MI·
lltar do ex-Território da Acre.
§
As vantagens serão devidas o
partir da vigência fixada no parógrafo
único do art•. 188 desta Lei."

4.".-

Art. 2. 0 Esta Lei entra em: vigor na
doto de suo publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se .as disposições em
contrórla.
Às. Comissões de Projetas do Executivo
e de. Finanças.

renovação da Marinha Mercante, de despe-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 58, DE 1965

sas de armazenagens e capatazias e de quaisquer outras .contribuições fiscais, os gêneros,
mercadorias e equipamentos doados ou Importados para a Comissão Nocional de Alimentação, do Mini,stério da Saúde, quer por
organizaÇões internacionais, quer por governos estrangeiras.
Parágrafo Úftlco -

A Importação dos bens

a que se refere êste artigo não fica sujeita
a certificado de cobertura cambial, nem à
licença prévio da Carteira de Comércio Exterior.
Art. 2. 0

-

Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação.

''

't

Art. 3. 0

-

Revogam-se as disposições em

contrário.
Às Comissões de Projetes do Executivo
e de Finanças.

(N, 0 2.659-8/65, na Casa de origem)
Autorizo o Poder Executivo a abrir,
pelo Miniltério da Educosão e Cultura,
o crédito 11peclal de Cr$ 877.852.800
(oitaconto• e ~etenta e nte mllhõe1, oito·
cento1 e cinqUenta e doi1 mil 1 oitoCOII•
tol cruzeirol), poro atender à1 de1p11a1
relativa• ao enquadramento do p11loal
da Univer1idode da Bahla.
~

O Congresso Nacional decreta:

.

m~

.

Art. 1.0 -.!.,.~·... o Poder Executivo autorizado a abrir, ·pêÍ~ Ministéri.o da Educação e
Cultura, o. crédito especial de Cr$ •....•.•
877.852.800 (oitocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e cinqUenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), para atender às despesas
relativas ao .'exerci cio de 1964 e decorrentes
do enqucid,:clmento do pessoal da Universidade
da Bahia, amparado pelo parágrafo única, do

-501art. 23, da Lei n. 0 4.069, de 11 de junho
de 1962, de acôrdo com a. Resolução Espe·
clal n. 0 233, de 16 de junho de 1964, do
Comissão de Classificação de Cargos, publi·
cada no Diário Oficial de 29 do mesmo mês.
O crédito especial .de que trata a presente Lei seró registrado e distribuído
ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de Con·
tas.

Âl't.

...

2. 0

Esta Lei entro em vigor na
Art. 3. 0 data de sua publicação.
Art. 4.0
contrário:

Revogam-se as disposições em

-

À Comissão de Finanças.

I

I
...

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 59, DE 1965
CN. 0 2.656-B/65, na Cosa de origem)
Autoriza a Poder Executiva a abrir,
pela Miniltério da Fa11nda Canil•
lho Nocional de Telecomunicoçõe1 - , o
crédito e1pecial de Cr$ 1.500.000.000
. (um bilhão e quinhenkll mllhõ01 de cru•
zeire1l, pare · atender à1 d01pe1a1 com
a participação do Bra11l no Siltema Mun·
dia I de Telecomunicasõe1 por Satélite•.

O Congresso Nacional decreta:

......

-...

Fico o Poder Executivo autori·
Art. 1.0 zado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.500.000.000 (um bi·
lhão e quinhentos milhões de cruzeiros), con·
slgnado no Conselho Nacional de Telecomu·
nlcações, para atender às despesas resultan·
tes da participação do Brasil no Sistema Mun·
dial de Telecomunicações por· Satélites.
Art. 2. 0 - O crédito de que trota esta
Lei seró registrado pela Tribunal de .Contas
da União e distribui da automàtlcamenfe ao
Tesouro Nacional, observado o dispositivo i:lo
art. 43 da Lei n. 0 4.320, de 17 de março
de 1964.
Esta Lei entro em vigor na
Art. 3.0 data de sua publicação.
Art. 4. 0
contrórlo,

-

Revogam-se as disposições em

À Comissão de. Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 60, DE 1965 ·
CN. 0 2.632-B/65, na Casa ·de origem)
Rewga o art. 2,0 da Lei n,0 1.024-A, ·
de 29 de dezembro de 1949, para :o 'fim
de po11ibllltar o aproveitamento pelo
próprio Minlltério da Marinha da área
de terreno onde hoje •• localiza 11 E•·
cola de Aprendlz11 de· Marinheiro• d11
Bohla e 1ua1 dependincial, em Salvador.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica revogcido o art. 2. 0 da
Lei n,0 1.024-A, de ·9 de dezembro. de 1949;
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Projetas do Executivo.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H.o 61, DE .1965 ·
(N, 0 2.662-B/65, · na Casa de origem)
Autoriza a abertura, · pelo Miniltério
d11 lndú1tria e do Comércio, do crédito
eJpeciCJI de Cr$ 1.000.000.000, dllltl•
nCJdo à recuperação do edifício da Pra•
se Mauá, 7I lia Cidade do Ria •• Janeiro,· EltCJdo da GuanCJbarCJ,
O Congresso Nocional decreta:

Fica o Poder Executivo auto·
Art. 1.0 rlzado a abrir, pelo Ministério da Indústria
e do Comércio, o crédito especial de Cr$. ~ •.
1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros), para atender às despesas de recuperação do edi"
ffclo da Praça Mauó, 7, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, nestas· com·
preendidas as obras gerais de remodelação in·
terna. e externa; reparos e substituições de
elevadores; adaptações, reforma ou substituiçéio das Instalações elétrlcas e hidráulicas;
ciqulsiçõo de máquinas, aparelhos e instrumentos; obras de alvenaria e concreto, revestimento de pisos e quaisquer outros serviços
necessários ao total aproveitamento do imóvel.
Art. 2. 0 - O crédito a que se refere a
presente Lei terá vigência nos exerci cios de

I

I
'
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I 965 e 1966 e será outomàtlccmente reg is·
trado pelo Tribunal de Contas e distribuldo ao
Tesouro Nacional.
Art. 3.o - Esta Lei entrcró em vigor na
data de suo piJbliccção.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
Ofício G-17.447, ao Presidente do Tribunal
de J ustlçc do Estado de São Paulo;. nos se·
gulntes têrmos:
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Juatlsa do. latélda da Sia Paulo
G-17.447- Proc. G-12.129
Em 30 de abril de 1965.
Senhor Presidente:
Tendo em vista· ·a· solicitação que me foi
dirigido pelo MM. Juiz de Direita do 11.0
Vara Criminal ·da Capital, telllio c honra de
passar às mãos 'de v.' Ex. 0 , cÓpia da' denún·
ela oferecida eontrà o Senadôr Attí lia Fon·
tano, a fim de. dar andamento o processo que
a Justiça Pública move aos .dlretores e ven·
dedores do "Moinho. da Lapa S.A." .
.
Valho-me do ensejo para . apresentar. a V.
Ex.0 os me1.1s' protestos de estima e conside·
ração. - Raphael. ele Barro• Monteiro, Pre•
sldente do Tribunal de Justiça em exercício.
CóPIA DA DENúNCIA OFERECIDA CONTRA
· O MO.INHO DA,LAPA S.A,
Exm.0 Sr; Dr. Juiz de Direito da 11.0 Vara
Criminal.

1.

Par delegação de podêres da Comissão
Geral de Investigações, . in~taurou·se; nesta
Capital, inquérito poiJC:Ial-milltar, com a finalidade de apurar, .'em tôdas. suas Implicações, a transgressão slstemótica às tabelas
oficiais de preços a que, de longa data até
meados de 1964I vinham se entregando VÓ·
rios das. grandes unidades maagei ros de trigo
aqui sediada.
2. As Investigações Iniciais se estribaram
em pronunciamento de elementos ligados a
panificação e confelt"arla, pele sua entidade
de classe, que, em reunião realizada a 5 de

junho de 1964, à Rua Boa Vista, n. 0 .314,
9.0 andar,. colheiJ,a manifestação de duzentos
e vinte e dois ossoclados sôbre .. os moinhos
que vinham operando "na câmbio negro" da
farinha de trigo.

3. Como consta da ata de reunião, muitos
dos presentes apontaram entre as entidades
mocgelras envolvidas no comércio escuso . o
Moinho do Lapa S.A., cem escritórios neste
Capital,. à Ruo Paula Souza, n.0 365, 5,0 an·
do,r.
.
·
4 .. A apuração dessa .atividade iHcita se . fi·
xou, preclpuamente, na fase compreendida
entre os primeiros meses de 1963 até niea·
dos de 1964, perlodo em que mal~ •'se acen·
tuou c escassez 'do produto, dando margem a
que o "câmbió"i'lligro" se processasSe com a
maior desenvolh.ira, assim pela ousadia dos
elementos Implicados, como pela omissão dos
órgãos fiscalizadores.

5. Do Inquérito , policial-militar,.•, extrai rem·
se as Inclusas. certidões, q1.1e -informam: que,
naquel.e periodo, o "Moinho. da Lapa .S.A.",
por Intermédio. de. dirigentes e vendedores, vi·
nl'la transgredindo, em caróter, sistemático, as
tabelas oficiais,., cobrando dos. compradores,
além. do preço ·tabelado, uma·· quantia •suple·
mentor de Cr$ 2.500 a Cr$ 3.000 par saca
de cinqUenta quilos de •farinha de trigo pura.
6. ··. Além ·'das acu5açães genéricas contra o
"Moinho da Lapa S.A." .'positivou-se que:

d1.1rante. o an~ de 1963, na sede cen·
· t~al do M~lryho, Zellndo Péciro .San~
ta. Ro~;. c~efe do escritório ·~ pro·
.curador da. emprêsa, com dados de
qualificação de fJs., p~omoVIiu a Ven·
da. de farinha 'de trigo com trans·
gresscia às' tabelas oficiais,' em caró·
ter contlrillado à Rua Matias Aires;·
n. 0 31 ~, . nesta Cap.ltal; nessas ven·
'
'. •.1,
.
.
"
das, Zellndo cobrava (por fora) a
'quantia 'de' Cr$ 3.000 por' saca de
cinqUenta quilos;

a)

bl durante o ano de 1963 e os primeiros meses de 1964, Francisco de
·Paula Araujo C1.1nha, vendedor do
"Moinho da Lapa S.A.", com dados
de .quàllflcação de fls., em caróter

.•.

-503continuado, 'vendeu farinha de trigo
com transg'ressão às tabelas oficiais,
a José Atafde Alves, sócio da "Panificadora Colonial Ltda. ", localizado à Avenida Llns de Vasconcelos,
n. 0 1.113; cobràndo-lhe (por foro) a
quantia de Cr$ 2.500 por saca de
clnqüento quilos de· farinha de trigo
pura.
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..I
Pll

......
""
...
IIII

I

!llll
IIII

I

i

!11

i..
iii

No perfodo referido, o "câmbio negro"
dominava quase totalmente o comércio de farinha de trigo nesta .Capital .a tal ponto que
os preços de tabela não tinham, normalmente, . C: urso nos tronsaçóes e .grande parte . dos
moagelros, na .ânsia de maiores. lucros, . fixava
os preços de venda ao .seu alvedrlo, conforme
a .intensidade da escassez do produto.
7.

A essà prática deram adesão os diret~res
de então, Attílio Fontano, Dario Antonio Bar•

'

,

' ,

I

dln, Walter .Fontano e Omar Fontano, dos
quais só Walter Fontano foi qualificado no lnquérlta pollclol-mllltor; sem a conivência e o
Incentivo dos dlretorés,· não teria sido possfve('o · pracedlmento' Jlfclta dos empregados do
empiêsai essa c.onlvêncla e êsse Incentivo s~
entremostrom pelo maneira pelo. qual se processavam as vendas . de farinha de trigo no
,·

'

I

'

"c:â.mblo negro", Inclusive .nos próprios balcões

(SUNAB) e pela Resolução n. 0 11, de 14 de
novembro de 1963 (publicada no Diário Oficial da União de 26-11-63) do Conselho Deliberativo do mesma Superintendência.

. 9;

Isto pôsto, denuncio Attíllo Fontano, Da-

rio. Ant6nÍo Bordln, Walter F~ntana, Omar
· Fontano, Zelindo .Pedro Santa Rosa e· Francisco· de Paula ·Araújo ·Cunha como Jncursos
nas penas do artigo 2. 0 inciso VI da Lei nú-

mero 1:521, de 26-12-51, co~binado com o
artigo 51, § 2. o, e artigo 25 do Código Penal
e, para que se lhes f~rnie ·à· culpo, requeiro
sejam citados poro o interrogatório, prossegulndcl-se, após, · na formo estabelecida no
artigo 23 da Lei n. 0 1.521, até final julgamenta pelo Júri, .o.uvindo-se, na Instrução cri'

I

'

1) Fernando Figueiredo Pereira e

21 José Atalde Alves, cujos endereços
figuram nas certidões, e os testemunhas:
3) Nelson Hernandes

· 41 · João Batista Pires da Fonseca

51 • Cláudio Fontano e
6) Alina Zelanowski, empregados do
"Moinho da Lapa S.A." (Rua Paula
Souza, n. 0 356, 5. 0 andar).

os dlretores eram os grandes beneficiários des8. Dessa formo,' agindo em concurso, Attí •
llo Fontano, Dario Antélnlo Bordln, Walter
Fontano, Omar Fontano, Zellndo Pedro Santo
Rosa e Francisco de Paula. Araújo Cunho Infringiram, em caráter continuado, dispositlv.o
do Lei de Economia Popular, transgredindo os
tober'as baixados pelo Portaria n. 0 200, de
7 de fevereiro de 1963 (publicada no Diário
Oficial da União de 11-2-63), da Comissão
Federal de Abastecimento e Preços (COFAP),
pela Portaria n. 0 58, de 6-11-63 (Pub. no
Diário Oficial da União de 11-11-63), da Suparlntendllnclo Nacional do Abastecimento

•

minal, com observância das formalidades legais, as vitimas:

da emprêso, sem·. a menor. reservo . De resto,
sa' atlvldode escuso.

'

'

Nestes têrmos, R. e A., esta com as certidões.
·,p, Deferimento.
. São Paulo, 10 de março de 1965. - Nereu Ci1ar do Moraol, 1. 0 Promotor de Justiça, designado. Nado mais. Está conforme
o orlglnol. Dou fé. São Paulo, 22 d~ abril
de 1965. Eu, M. Maccapani, escrevente, dactilografei, conferi e assino.
Copiado fielmente do original por o) Yolanda G. Pirajá.
Conferido por Georgina C. Ramos.

-504-

PARECERES

PARECER
H.• 522, DE. 1965

PARECER
N. 521, DE 1965
0

Do Cominão de Finan~as, aôbre o Pro•
jeto de Lei da Câmàra n. 0 43, de 1965
ln. 0 2.651-B, de 1965, na Caaa de ori·
gem), que autoriza o. Poder Executivo a
abrir, ao· Ministério do justiça e Neg6cloa Interiores, o crédito eapeclal de
Cr$ 280.000.000 !duzentas e oitenta mi·
lhõea de cru1elra1), paro o fim que espe~
cifica.

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Lei da Cllmara n. 0 42, de 1965
!n.0 2.650-B, de 1965, na Cala de orl·
gem), que autorb:a a. abertura, ao Ministério da Juatisa e Negócios· Interiores,
do crédito especial de Cr$ 68.000.000
!sessenta e alto milhões de cruzeiros>','
para a fim que especifica.

Relator: Sr. Aurélio Vianna

Relator: Sr. Lobão do Silveira

O Sr. Presidente da República, nos têrmas
do ort. 4, 0 , caput, da Ato. Institucional, submeteu à consideração .da Congresso Nacional
projeto de lei, autorizando a abertura, ao Ministério do Justiço
Negócios Interiores; do
crédito especial de Cr$ 68.000.000 (sessenta
e oito milhões de cruzeiros), destinado ao cus·
tele de despesas de qualquer natureza .com a
complementação do Instalação e aparelhamento do Ministério Público do Distrito Federal
e dos Territórios, Inclusive pagamento de aluguéis concernentes a exerci cios anteriores.
Em exposição de motivos de que se originou a proposição ora sob o nosso exame, o
Sr. Ministro da Justiça alega que continua o
Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios, após quatro anos de sua instalação e Inicio de funcionamento em Brasília,
nas condições mais precórlos, sem poder atender às altas tarefas que lhe são atribufdas.
A matéria foi examinada na Câmara dos
Deputados pelos seus órgãos técnicos, que lhe
deram apoio.

·e

'.I
I:,~

I'

i

De nossa porte, nada temos a argüir contra
o projeto, cuja despesa dêle decorrente perde
o seu relêvo diante da imperioso necessidade
da ·Administração.

t

o parecer, pois, pela aprovação do pro·

jota.
Sala das Comissões, em 13 de maio de
1965, - lrincu Bornhauscn, Presidente Lobão da Silveira, Relator - Aurélio Vianna
- Eurico Rozr:ndo - Bezerra Neto - Edmundo Levi - Argomiro do Figueiredo
IEugônio Barros.

Pelo presente projeto (artigo 1. 0 ), fica o
Poder Executivo· autorizado a abrir, .ao Ministério do Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 280.000.000 (duzentos e
oitenta milhões de cruzeiros), destinado ao
custeio de despesas com o aparelhamento do
Corpo de Bombeiros de Brasília, do Departamento Federal de Segurí:mça Público, devendo o crédito (art. 2. 0 ) ser registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, observado o disposto no artigo 43 da
Lei n. 0 4.320, de 17 de março de 1964.
2. O projeto é de iniciativa do, Senhor Presidente do Repúblico, que o enviou ao Congresso na forma do artigo 4. 0 , caput, do Ato
Institucional.
'

3.

A mensagem presidencial · está acompanhado de exposição de motivos do Ministro
da Justiço e Negócios Interiores, que, justificando a medida, informo:
G) desde· o sua instalação ein Brasília

vem o Departamento Federal de Se,
guronça Pública se defrontando com
vários problemas de segurança à apa.relhomentas dentre os quais avulta o'
do prevenção e combate · aos incêndios;
. . ·1
; I ~·: j,_:

••,

b) até o preserite':'não se cuidou, na. novo Capitci'(;_do País, do prevenção
contra o fogo, nem de um mínimo
de· segurança para os seus habitantes, constituindo verdadeiro milagre
que os Incêndios nela ocorridos não
·se. tenham transformado em colomrdodes;
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c) o elevado custo dos equipamentos
tem-se constituído no principal entrove paro o aparelhamento do Corpo · de Bombeiros do Departamento
Federal de Segurança Público, o qual
se defronta, assim, com os maiores
obstóculos para o desempe'nho de
suas atribuições;

PARECER
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Da Coml11ão de Finonsa•, a6bra o Pro·
jeto de Lei da· C6mora n.o 50, de. 1,65.
(n.0 2.655-8, de 65,

4. O Sr. Ministro da Fazenda manifestou-se
de acôrdo com o pedido do seu colega da Pas·
to da Justiça.
5, As razões apresentadas pelo Ministro da
Justiça convencem plenamente da necessidade
da medida pleiteado, justífícondo, de modo
cabal, o abertura do crédito solicitado •.
Aliós, quem reside em Brasília jó teve
oportunidade de ver a devastação feito pelos
Incêndios aqui verificados, os quais, por falto
de aparelhamento do Corpo de Bombeiros,
atingiram proporções enormes.
O Núcleo Bandeirante foi, em certa período, quase arrasado, e, nõo faz muito, o edifício do Ministério das Relações Exteriores, Plano Pllôto, sofreu donos íncolculóveís, ente,
pode-se dizer, os olhares Impotentes ·.dos nossos heróicos bombeiros.
..-

ilenta do1 impoato1 de lmportasão: e de

Relator: Sr. Eurico Rezende
O projeto ora submetido à nossa aprecia·
çõo decorreu de proposto do Executivo e tem
por finalidade isentar de impostos de impor·
toção .e consumo equipamento de televisão
destinado à Ródio Difusora de São Paulo S.A.
Deflui do processo que a Importação, que
se viso beneficiar .com o citado isenção, . tem
por objetivo precipuo reequipar o referida
emissora que vem servindo ao público pgulis·
to desde 1950 .
A operação acima foi submetido ao crivo
do Carteira ·de Comércio Exterior, onde obteve a competente licença de Importação (fls.
4 o 6) e ao Conselho da Superintendência ·da·
Moedp · e do Crédito, o qual emitiu Certifica-,.
do de Autorização n. 0 245, cuja fotocópia
foi também apensoda ao processado. (fls. 6
a 9).
Decorre do acima exposto que a proposição
merece o plócito da Comissão, pois se fêz revestir de tôdas as formalidades legais pertinentes, e também por constituir jurisprudência iterativa a concessão de favores fiscais
como os ora vindicàdos, a emprêsos congêneres.
~ o parecer.

6, Ante o exposto, opinamos pelo aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 13 de maio de
1965. - Argomiro de Figueiredo, Presidente
- Aurélio Vianna, Relator - Bezerra Neto
Edmundo Levi - lri·neu Barnhauscn Eurico Rezando - Lobão da Silveira - Eu·
gênio Barros.

camaroi; que

conaumo equipamento de televi1ão dei·
tlnado à Rádio Dlfu1ora de São Paulo
S.A.

d) Impõe-se, desta forme, o convenlen·
te e imediato aparelhamento daque·
Je setor do DFSP, o fim de possíbíli·
tar-lhe um adequado cumprimento
de suas tarefas; e
e) de acôrdo com os estudos realizados
pelo DFSP, torna-se índíspensóvel a
aquisição urgente de três viaturas
autobombas e 'dois auto-escadas-me·
cônícas Magirus, de 44 e 37 metros,
respectivamente, para o normal fun·
cionamento do Corpo de Bombeiros
de Brasília.

110

Saio das_ Comissões, em 13 de maio de
1965. -

Argemiro de Figueiredo, Presidente

-

Eurico Rezende, Relator -

-

Edmundo Levi -

Aurélio Vianna gênio Barros.

Bezerro Noto

lrineu Bornhausen -

Lobão da Silveira -

Eu·
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Da Caml11ia de Flnançal, 16bre a Pro-

:'1

jeta de Lei da C6maia n. 0 51, de 1965 .
(na C6mara, n.o 2.658-8, de ~965), que
'•

''

autoriza o Poder lllecutlva a abrir, pela
Prelldincla da República, o crédito ••·
peclal de Cr$ 4.362.416 (quatro mllhõe~,

I~ 1

treaentol e 1111enta e dol1 mil, quatro·

i; •

cento• e dea111011 cr~aelro1l, 11ara atender a d11pe111 que e1peclflca, a carso
da Eltado-Malar daa F6;ça1 Armada1.
Relator: Sr. Eurico Re.ende
No formo do' artigo 4. 0 , caput, do Ato Institucional, o Sr. Presidente da Repúblico enviou ao Congresso. Nocional, occmpcnhcdo de
exposição de motivos do. Sr. Ministro de Estedo dos Negócios do Fazendo, mensagem, solicitando abertura de é:réditc especial d~
Cr$ 4;362.416 (quatro milhões, trezentos e
sessenta e dois mil, quatrocentos e dezasseis
cruzeiros), para atender O· despesas, que especifica,. o .cargo do Estado-Maior das Fôrços Ar·
modas.

...

O crédito solicitado· deveró atender co pa·
gamento de vencl.mentos. de servidores civis
da Escola Superior. de Guerra, referentes aos
anos de 1960, 1961 .e 1962, em conseqüên·
cio do Decreto n.0 53.030, de 28' de novembro de 1963, que ratificou o enquadramento
do Pessoal Civil da Quadro Permanente do Estado-Maior dos Fôrças. Armados e alterou o
nlvel dos servidores civis da Escola Superior
de Guerra.

Da Coml11io de Flnonçaa, 1&bre o Pra·
Jeto de Lei da camara n. 0 52, de 1965
ln.0 2.649-B/65, na C6maral; que auto·
rlaa a abertura de crédito e1peclal, num
montante de Cr$ 1.079.494.483,40 (um
bllhia, 11t1nta e nove . mllliõe1, · quatro·
cento• e noventa e ·quatro mil, quatra·
cento• e oitenta e tri1 cruzeiro• e qua•
renta centavo1l, a diver1o1 Mlnlatérlo1.
Relatar: Sr. Benrra Neto
1. No suo mensagem .de 24 de março p.p.,
o Senhor Presidente do República submete à
apreciação do Congresso, ~aclonol êste projeto de lei, que autorizo o abertura de créditos
especiais, num, montante: de. Cr$.·..., . , , . , , . ,
1.079.494.483,40 (um bilhão, setentà e nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro
mil, quatrocentos e oitenta· .e três cruzeiros e
quarento centavos),
2. o 'projeto de lei é justificado' em exposl~
ção de motivos do Senhor Ministro do ·Fazendo, e esta nova preposto de créditos especiais,
organizado. de ocôrdo cem os pedidos cpresen~
todos pelos Ministérios e órgãos Interessados;
assim se discrimina:
Ministério da Educação e
Cr$
.. Cultura . . • • .. . . . • . • . 1.007.089.588,10
Ministério da Fazenda . .
807.655,00
Ministério da Viação e .
Obras Públicas . , , . . . •
71.597.240,30
TOTAL • :,. . . • . 1.079;494,483,40

Assim sendo, somos de parecer fovaróvel
ao projeto.

Foram anexados processos em que o justl·
flcoção · e o .comprovação de necessidade dos·
créditos pedidos são oferecidas. Entendemo·'
las suficientes e colocamo-las à disposição do
excime dos senhores
membros desta Comissão,
;:<~~i";;;
em mesa.
~~~J
·
A Comissão de Firi~nços · opina pela aprovação do presente projeto de lei.

Sala dos Comissões, em 13 de maio de
1965. - Argemlro do Figueiredo, Presidente
- Eurico Reaende, Relator - Bezerra Neto
- Edmvndo Levi - lrineu Bornhau1en Aurcílio Vlanna - Lobõo da Silveira - Eu.
gô1do Barros,
••

Sala das Comissões, em 13 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Bezerra Neto, Relator - Eugênio Barro•
- lrlneu Bornh~u1en - Aurélio Vianna Lobão da Silveira - Edmundo Lovi - Eurico
Rezando,

A exposição de motivos do Sr. Ministro da
Fazendo esclarece e justifico. a abertura do
crédito,

f

..

I
I~

~

1~ir

lr11
,,
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Da Clomiaséío de Flncmçoa, a6bre o Pra.
jeto de Lei n, 0 5.), de 1965

(~, 0

2.663-B

. de 1965 - na C6mara), que altera dia·
poaitivo da Lei n.0 3.244, de 14 de
ag6ato de 1957, autoriza a&ertura ele
· ·crédito eapecial, e dá . outra• providinciaa.
Relator: Sr. La&éio da Silveira
O projeto em exame foi enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem n. 0 90, de
29 de' março de 1965, e objetiva· autorizar o
Poder ··Executivo c abrir, pelo Ministério de
Fozend~, cr'édlto '· especial de· Cr$ ........•.
4.177;207.330 (quatro bilhões, cento e setente e. sete 'milhões, duzentos e sete mil e
trezentas e trinta cruzeiros), destinado ao pa·
gcnl1ento ..do subsidie pr~visto na Lei n. 0 , ••
3.244, de 14 de cgôsto de 1957, relativamente ao exerdcio de 1964, · alterando, ao
mesmo tempo,' dispositivo dessa lei'.
' Na Câmara dos Deputados a ma téric foi
submetido ·.c exaustivo. e meticÚ.Ioso estudo
par porte das' Comissões Técnicas, daí. resul~
tendo o substitutivo da Comissão de Agricul·
turc e Política Rural;:'o qucil, por mais confor·
me com o técnica legislativo e mais de acllr·
do com o fim c que viso, mereceu o aprovo·
ção do Plenórlo daquele Case do Congresso.
: Como bem assinale
Finanças, , da Câmara,
solução aos problemas
dução :e ImPortação de
tuação criada, com o
204, da. Sumoc.

c douta Comissão de

a medida. vise c dar
ctuals .. relativos à pro·
fertilizantes, .face à si·
advento da Instrução

.Justifico-se, perfeltàmente, por sua flna!ldode, o crédito pedido.
·
Somos, assim, pela aprovação do projeto.
~.

I
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o parecer.

Sala dos Comissões, em 13 de maio de
lrineu Bornhausen, Presidente
1965. Lobão da Silveira, Relator - Aurélio .Vlanna
- Eurico .Rozende - Bezerra Neto - Ed·
mundo Levl - Argomlro d~ Figueiredo Eugênio Borros,

.

'

Da Comlaaão de Conatltulção e Juatlça,

r

a6bra o Proje~o de Decreto Laglalotlvo
n.~ 132, de 1964 (n,0 54-A/63, na

ca.

. moro), que mantém a ato do Tribunal
de Contoa da :União denegatórlo de . ri•
glatro do contrato celebrada entre .o Go· ·
virno da União .e. o Eatado de Minai Ge·
rala, poro ezecução .de 1ervlça~ pública~
relotlvoa ao flor11tomento, reflorem·
menta e protecão ·do mota a no terrlt6, rio do referido · Eatado.
Relator: Sr. Bezerra Neto
1 . Voltá o presente projeto a esta Comissão, para que seja apreciada emenda oferecida em Plenórlo pelo eminente Senador
Mello, Braga, tendente a que ~eja alterado a.
que adotou a proposição, e, assim, o Tribunal
de Contas . registre o têrmo aditivo em referência.
2, Ocorre que esta Comissão, tendo em vista que a recusa do registro fôra em face de
não haver ·o Departamento do Ministério da

.

"

Agricultura, apesar da reiteração, atendido à
diligência formulada pelo Tribunal de Contas, e, depois, devidamente Intimado, .não
recorrer da decisão denegatórla, ·abonou os
têrmos ' do decreto legislativo elaborado e
aprovado ri~ Câmara· dos Deputados.

3, Constam do processo o pronunciamento
do eminente Senador Feria. Tavares e a emenda. ora relatado, mas, além daqueles pormenores dos itens anteriores, hó que pôr em
relêvo o foto de que estêve o projeto paralisado na Câmara· por mais de dez anos, sem
qualquer manlfestaçõo de lnterêsse ou de
protesto por parte do Estado de Minas Gerais ou do Ministério da Agricultura. No espécie, o titulo concessivo, o que se poderio
sugerir seria uma diligência junto às portes

,.

I:

-508pactuantes. Mas, assim mesmo, tudo indica
que é extemporânea o medida.
Somos pelo opravoção do projeto 6 rejel·
ção da emendo.
Solo das Comissões, em 28 . de abril de
1965. - Afonso Arinos, Presidente - Bezer•
ra Neto, Relator - Aloytlo de Carvalho -

Josaphat Marinho nozes Pimental.

Herlbaldo Vieira -

tém seu parecer favorável ao projeto e contrário à emenda, pelos motivos que passa a
alinhar:
a) o têrma do contrato de que cogita a

presente projeto foi ao crivo . da
Tribunal de Cantas com falhas e
omissões de vulto, Inclusive no tocante à especificação da datação
que atenderia .à parcela de , ..•.•
Cr$ 6. 150. 000 mencionada na
cláusula 3. 0 da aditiva;

Me·
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b)

D.a Comissão de Finansas, s6bre o Pro•
jeto de Decreta Leiislotivo n.0 132, de
1964.

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo
Retorna a proposição em tela a êste órgão
técnico, para que nos pronunciemos s6bre
substitutivo oferecido em Plenário pelo Senador Mello Braga, objetivando alterar o
decisório do Tribunal de Contas, a fim de
que seja registrado o contrato a que se prende aquela decisão.
Na justificação da emenda, seu ilustre autor acentua:

1.0 ) A modicidade da quantia objeta do
contrato,
2.0 ) A circunstância de que apesar do
Código de Contabilidade da União
·· se encontrar em grande parte superado, ser. o Senado constantemen. te chamado a opinar sôbre · decisães
do Tribunal de Contas com base
naquele diploma legal.
3. 0 ) Que o tempo decorrido da lavratura do contrato à data atual autoriza a presunção de que a Importância dêle constante já estaria
empregada nas finalidades previstas.
A Comissão, realçando, consoante fêz anteriormente, seu apoio a uma poH tica efetiva
de proteção às nossas reservas florestais, e
não obstante os argumentos trazidos à colação pelo ilustre autor do substitutivo, mon·

decorridos os prazos legais, não re·
correram as autoridades Interessadas da decisão denegatárla e tampouco procuraram sanar as omissões
e Irregularidades constantes de diligência. determinada pela . egrégia
Cdrte de Contas.

~ o parecer, pois, contrório

à emendà subs-

titutivo.
Sala das Comissões, em 12 de maio de
lrineu Bornhau~en, Presidente 1965, Argemiro de Figueiredo, Relator - Eug,nio

Barro• - Lobão da Silveira ~ Menezel Pi·
montei - Bezerra Neto - Edmundo Levi
- Ant6nio · Jucá - Eurico Re1ende.
PARECER
N,o 529 DE 1965
Da Comissão de Constituisão e Justlsa,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 7, de 1965 (n.0 185-A, de 1964,
na Cimara), que mantém o ato do Trl·
bunal de Conta• da União que recusou
ngi1tro ao controlo celebrado entre o
Departamento de Admlnlstrasclio do MI·
nl1térlo da Agricultura e o Sr. Otévlo
Miranda e sua mulher, D. Ermlnda Grll•
lete Miranda.
(' .. ~
··'i~..
Relator: S~.~.~eaerro Neto
\~~·.;;.,

Em sessão"·(J~ 9 de novembro de 1954, o
Tribunal de Cor.tas da União recusou registro
ao contrato de. cooperação celebrado entre o
Departamento de Administração do Ministério da Agricultura e Otóvio Mirando e suo
mulher, Donal,Êrminda Grlllete Mirando, para
financiamento .das obras destinodÇJs o Irrigo-

-509ção das terras de suo propriedade, situados
no Munlcfpio de Campo Maior, Estado do
Piauí, sendo fundamento da recuso o foto de
não haver sido. cumprida a diligência ordeno·
da em 29 de dezembro de 1953, reiterado a
26 de fevereiro de 1954.
2. . A diligência era para que o Deporta·
menta de Administração do Ministério da
Agricultura Informasse se o contrato havia
sido aprovado pelo Ministro da Agrlcult~ro.

lll

I
...

I
II
-·I

Para os fins do art. 77, § 1.0 , da Consti·
tulção, êste processo foi ;emetido à Câmara dos Deputados, em 7 de janeiro de 1955,
onde foi protocolado a 18 seguinte. Dez anos
e dois meses depois, a Câmara dos Deputados
aprova a redação final do presente projeto de
decreto legislativo, que chega ao Senado a
23 de março p.p. Não feira o longo espaço de
tempo decorrido, seria o caso de se converter
a matéria em diligência poro ver quais os
compromissos assumidos pelos contratantes
Otávio Miranda e sua mulher. Pareceu-nas
desnecessária a diligência reiterada pelo Tribunal de Contas e não atendida, o que foi
causa única da recusa ao registro, qual a
de se Informar se o Ministro da Agricultura
aprovara o contrato.
3. .Com efeito, pela documentação da processo, .sabe-se que na contrato celebrado nos
Serviços. de Irrigação, no Piauí, da Divisão
de Águas, do Departamento Nacional da Produção Mineral da Ministério da . Agricultura,
o encarregado dos respectivos serviços Reglnaldo Babo Alvim, representara o Senhor MI·
nlstro da Agricultura, de ac6rda com a Porta·
ria de Delegação de Campetincla n. 0 862, de
4 de julho de 1953. ~ o que consta do cont.·ato, solenemente assinado e registrado, e
publicado na íntegro no Diária Oficial de 8
de dezembro de 1953.
'· ·
Entendendo ser fora de tempo qualquer
diligência, resta-nos, um tanto Intrigados,
opinar pela aprovação do presente decreto
legislativo.
Sala das Comlssõe~. 27 de abril de 1965.
Afonso Arinos, Presidente Bezerro Neto,
Relator - Aloysio de Cc:rvalho - Josaphat
Marinho - Argcmiro do Figueiredo - Ed·
mundo Lcvi.

PARECER
N.0 530, DE 1965
Da Comissão do Finanças, s6bre o Pro·
jeto de Decreto Legislativo n. 0 7, de 1965.•
Relator: Sr. Argemlro do Figueiredo
O egrégio Tribunal de Contas da União,
em sessão realizada a 9 de novembro de
1955, denegou registro ao contrato celebrado entre o Departamento de Administração
do Ministério da. Agricultura e a Sr. Otávio
Miranda e sua mulher, D. Erminda Grillete
Miranda. E o fêz, porque não se cumprira a
diligência ordenada pela Côrte de Contas, no
sentido de que providenciasse a aprovação do
contrato, pelo Sr. Ministro da Agricultura.
O Ministério referido, ciente da decisão
denegat6ria, não cumpriu a dili11êncla e dei·
xou decorrer o prazo legal estabelecido no
art. '57, da Lei n. 0 830, de 1949, sem interpor qualquer recurso. Assim, nos têrmos e
para os fins previstos no art. 77, § 1.0 , da
Constituição da República, foi o processo en·
caminhado ao Congresso Nacional.
Na Câmara, o ata da Côrte de Contas me·
receu aprovação, através do projeto de decreto legislativo ora em exame. No Senado,
a douta Comissão de Constituição e Justiça
opinou pela manutenção do ato denegat6rlo
do registro, e esta Comissão de Finanças, examinando a matéria, velho contrato de dez
anos passados, não tem razões para discordar
dos pareceres jó. emitidos.
E, assim, opino pela a'provaçõo do Projeto
de Decr~to ·Legislativo n. 0 7, de 1965.
É o parecer.

Sala dos Comissões, em 12 de maio de
1965. lrineu Bornhausen, Presidente Argemiro de Figueiredo, Relator - Eugênio
Barros - Lobão da Silveira - Menezes Pimontei - Antônio Jucá Eurico Rezende
- Bezerra Neto - Edmundo Levi,

-510PARECER
N, 0 531, DE 1965
Da Comi11ão de Conltltulção ·e Jultl·
ça, s6bro o Projeto de Decreta Legialativo
n.0 11, de 1965, qÜe mont~m deciaáo do
Tribunal de Contaa da União denegató·
ria de reglatra ao contrato celebrado en•
'tre o Mlnlatérfo da sGúde e o Irmandade
da Senhor J11a1 do1 'Pa1101, de Florlan6polia, Santa Catarfncl.

Câmara dos Deputados, mantendo-se o recusa
do registro.
Sala das Comissões, em 7 ele abril' de
'
,'
''
! ''
1965. Aloyalo , de 'Carvalho, Preslder~te
eventual- Joaaphat Marinho, Relator.~
riboldo Vieira - Ant6nlo Balblno - Arge~
miro de Figueiredo - Ruy C~melro - Jef·
fenon de Aguiar,

He·

N.

Relatar: Sr. Jaaaphat Marinho
Segundo o comunicação, feita à. Câmara dos,
Deputados, o Tribunal ·de Contas negou registro ao têrmo .de contrato celebrado entre o
Ministério da Saúde e a Irmaridade do Senhor Jesus dos Passos, de, Florlanópolls, 'no'. Estado de Santo Catarina, ·para aplicação do
crédito orçamentórlo de Cr$ SOO. 000, destinado à construção do Necrotério dó Hospital
de caridade, a cargo daquela entidade, '·
Firmado o têrmo de contr~to em' 3 de dezembro de 1958, e encaminhado ao Tribunal
o I O, houve diligência, ordenado a 17. Comunicado o pedido de diligência ao· Ministério da Saúde, em 8 de janeiro de. 19~9, o atendimento se verificou a 25 de março.
A recusa do registro baseou-se em dois ·fundamentos: porque a vigência do contrato findou em 31 de dezembro de 1958, consoante
a clóusula 5. 0 , e porque a despesa dêle pro-.
venlente corre por conta de dotação do orçamento daquele exercicio, ,ló encerrado.
Embora o contrato haja, sido celebrado dentro do exerci elo, é manifesto que o foi tardiamente, pois a ·contar de 3 de dezembro jó não
era passivei construir o necrotério, com apll·
cação regular da dotação. E o diligência, de>·
tlnada a apurar o situação da dlretorla da
Irmandade, era necessórla, não sendo o Tribunal responsóvel, em conseqüência, pelo retardamento verificado.
Somos, assim, pelo aprovação do projeto de
decreto legislativo elaborado e odotodo pelo

PARECER
532, DE 1965

0

Da Coml11ão de Flnansaa, s6bre o Pro•
jeto de Decreta' Legl1lativo n. 0 11, de

1965.
Relatar: Sr. Lobt'io ela Silveira
•

'

:

'

,·

I

'j

·.,:

'•'"

O presente projeto. de , ~ecreto legrslotivo,
oriundo da Célmara dos Deputados, mol)tém ·
decisão: denegatória ao' registro, pelo ·Tribunal
de Contas' da União, · do contrato 'celebrod~
entro o Ministério da. Saúde e Cl lr,.;Ondode
,,
'

do Senhor Jesus dos !=lassas, de Florionópolis,
Estado de Santo Catarina, para aplicação de
crédito orçomentório de Cr$ SOO. 000 desti~
nodo à construção da necrotério da Hospital
de ca'rldade; a cargo; daquela' Irmandade ..
.

. ·'I

. .

·.

,

.,.

·: . ·'' ,

..

,

'· ,,

O Projeto de Decreto Legislativo n.0 . 11, de

1965,. foi provocado pela comunicação endereçada à Câmara dos Deputados pelo Tribu·
nál de Contas dei· União, através da Oficio

n,

0

1. 9 i'o, de 27 .. de' ·jJih~ de 1959, c~n~end~ a~
razões da sua decisão denegatória ao registro
do contrato.
Nesse expediente, informa, !l Tribunal que,
· de acórdo com o clóusuia 5. 0 do contrata cujo

. .u

'

:,'

registra foi denegado, o .sua vigência findou·
se em 31 de i dezembro, de· 1958, e ainda parque a despescr relotiv( ao mesmo corre por
conto do dotação arçamentórlo daqueltl exercicio, jó encerrado·.

·!·,·

, O Mihlstérlo da Scúde1 coma parte contratante, tomando conhecimento das razões que
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solicitou o encaminhamento do processo ao
Congresso Nocional para os fins constltu. clonais.
Esta Comissão, diante do exposto, é de parecer· que o projeto deve ser aprovado·..
.. 'SOlo dos .Comlssães, em 12 de maio de
1965, - Ârgemlro · de Figueiredo, Presidente· - Lollão . da Silveira, Relator ,;_, lrfneu
Bornhau1en Euglnlo Barro• - Meneia
Plmentel - l!urlco R11ende ,;_, Be1arro · Neto
- Edmundo Ltvl . - Ant6nlo Juci •.
PARECER
N. 533, DI 1965
0

Do Camluãa de Lesl•lasão · Saciai,
a6bre o Projeta de Lei do C6maro núm•·
ro 201, de 1957, que modifico 1 lU•
prime dlspo1içêía• da Con1olldasão d01
Lal• elo Trabalho, determina o aprovei·
támento do• ·1ervidor01 da Comi11ão do
lm.p&lto Sindical e do Comiasão Técnica·
•. ·de .Orientação Social, . e di · outra• provi·
d6nclaa.
Relatari Sr. Vlvaldo Lima
.

.

0

O Projeto de Lei n. 208/57, da camara,
modifica e suprime ·dlspaslçães da · ConsolidaÇão das Leis do Trabalho,· determinando, outrossim, sejam aproveitados como e~tranume
róriós mensolistas da União os servidores da
Comissão .do lmpasto Sindical . e da Comissão
Técnico de Orientação Social, que, à dato da
opresent~!;ão ·do projeto, cantassem cinco anos
de se~iço' efetivo . e · tivessem ingressado· mediante concurso,
.
. A proposição, originàriomente apresentada
pelo Deputado Carlos Lacerda, tln~o par escopo revogo r, os artigos 576 e 61 O da Consolidação das, Leis do Trabalho, extinguindo o
lmp6sto Sindical e o respectivo Fundo ..''~:.•
A Comissão de Legislação Social da Cdmara apresentou, no entanto, emenda substltu·
tive ao mesmo, que velo a merecer o plóclto
do Pl_enórlo, constituindo-se na presente propaslçOo.
No Senado, o projeto recebeu três pareceres
da Comissão de Legislação Social: o primeiro,
da lavra do saudoso Senador Souza Naves, da-

todo Cle I 959, e convertia o projeto em diligência, a fJm. de que· s6bre o mesmo se pronunciasse o Ministro do Trabalho; o sugundo,
de autoria do Senador Vivoldo Limo, em
I 962, -conclufa pela mesma dllig6ncla; o ter·
ceiro, em .1963, jó decorridos, então, quqtro ·
anos, propugnova, · lguo!mente, naquehi · sen·
tido.
Cumpre-nos, neste pasSo, ocentLrar e lamen·
ter a procrastrnação quanto lls informaçães
solicitadas pelo Senado Federal, em moter~o
relevante como a aqui postulado'
·Aconteceu, todavia, que enquanto o projeto
aguardava os reteridas informoç&!s, enviou o .
Executivo mensagem s6bre a matéria em tela,
·que, aprovado pelo . Congresso, se converteu
em lei.
Isto pôsto, a Comissão dó o projeto par pre·
judlcado, ex vi da Lei n. 0 4.589 1 de I I de fe·
vereiro de 1964, que extinguiu o Comissão do
lmpasto Sindical e a Comissão de Orientação
Social e dispôs, nos órtigos 17, letra ., 28
e· seu porógrafo, sObre o aproveitamento. dos
se..Vidores ali lotados, atendendo, plenamente,
aos fins par 61e. colimados.

e

t o parecer.
sOla das Comlssães, em 23 de março de
1965. ..;... Vlvaldo · Lima, Presidente e Re" .
lator'- ldmundo Levl ..;.. · Wolfrodo · Gur·
1•1 - E111inla Barro1 - Eurico Rezendir.
PARECER
N,o 534, DE 1965

Da Comla1íio de Se"iso Público :crvll,
a6bre a Projeto de Lei da C6maro n. 0 208,
de 1957.
Relatar: Sr. Mello Brota
· O presente projeto modifica· e suprime vá;
rios dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei n. 0 5.452, de I .0 de
maio de 1943), determinando, também, o
àproveltomento, como extronumerórlos mensallstas, dos servidores da Comissão do lmp6sto
Sindical e da ComissãC! Técnica de Orientação
Social,
A Comissão de Legfslação Social, verifican- ·
do que a matéria já se achava superada, à

I

i

I~ :
11.

'I,
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vereiro de 1964, opinou pelo rejeição do
projeto.
De fato, em conseqüência da preceituação
inserto no retrocltodo diploma legal, as medidas consubstanciados na proposição perderam
sua razão, de ser, resolvidos que estão os problemas afetcs à extinção dos citados órgãos e
ao aproveitamento de seus servidores.
Assim, opinamos pela rejeição do projete,
per julgó-lo superado.
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1965.. - Sigefredo Pacheco, Presidente Mello Braga, Relator - Miguel Couto - José
Leite.
PARECER
N. 535, DE 1965
0

Do Comissão de. Finanças, aôbre, o Projeto de Lei da C& mora n.0 208, de 1957.
Relator: Sr. Ant6nlo · Jucó .
Após. ter sido estudado pelas Comissões de
Legislação Social
de Serviço Público Civil,
vem ao exame dêste órgão técnico c · Projeto
de Lei da Câmara n. 0 208, de .1957, que modifica e suprime· disposições da Consolidação
· das Leis da. Trabalho, determina o aproveitamenta dos servldcr~s da Ccmlsséio do lmpâsta
Sindical e da Comissão de Orientação Social, e
dó outras previdências.

e

'

'

A manifestação dos citados órgãos técnicos
do Senado Jai ccntrórla à aprovação de projeto, por julgó-lc superado, em face do que preceitua a Lei n. 0 4.589, de 11 de fevereiro
de 19ó4.
Assim, à vista dos pronunciamentos ·dos ór~õos Incumbidos da apreclaçã~ de mérito da
màtéria, não .resta a esta Comissão outra alternativa, senão a de associar-se às referidos
manifestações opinando, também, pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 12 de mola de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Ant6nio Jucó, Relator - lrineu Bornhausen Eugânio Barros Lobão da Silveira Menezes Plmentel Eurico Re·
zendc - Edmundo Lovi.

PARECER
N. 0 536, DE 1965
· Da Comi11ão de Economia, a&bre o Pro•
jeto de Lei da Ctimara número 71, de
1964 (número 313-B/63, na Célmara),
que dó nova redação à allnea c do artigo 15, da Lei n. 0 1.184, de 30. de
agôato de 1950, estabelecendo prazo trimettral para fixação doa preços de compra da borracha.
Relator: Sr. José Fellcl011o
O presente projeto, ora em exame neste
Comissão; de autoria do nobre Deputado Jorge
Kolume, visa a alterar a redação da alfnea c
do art. JS, da Lei n. 0 1.1 84, de 30 de agâsto
de ·1950, que dispÕe s6bre o Banco de Crédito da' Borracha.
De acârdo com aquêle dispositivo em vigor,
que, por sua vez, modificou a antiga redação
da Lei n. 0 86, de 8 de setembro d~ ·1947,
incumbe ao Banco de Crédito da Amazônia
S.A., antigo Banco de Crédito da Borracha,
"fixar, quando julgar neceuário, pela menos
com 12 (doze) meses de antecedincia, os preços de compra da borracha nacional".

A proposição em aprêço determina que êsses
preços de compra da borracha sejam fixados,
trlmàatralmante.
Ainda pela , atual redação da .alínea c do
ort. 15, que o projeto pretende alterar, "na
eventualidade de liberação das operações finais de compra e venda de bo~racha,
Comissão Executiva de Defesa da Borracha poderó determinar, quando julgar conven,iente e
pelo prazo necessório, preços mfnlmos ou fixos,
a serem ·pagos aos produtores pelas borrachas
de produçéio· nacional".
O projeto, por sua vez, altera ·esta norma
e estabelece que '(lha .compra e venda da barrocha natural, o Comissão Executivo de Defesa do Borracho, :détermlnar6, trimestralmente, os preços, mf~lmos' 1 ou ·fixos, o serem pagos
aos produtores pelas' borrachas de produção
nacional".
?
·
As medidas propostas, pelo projeto decorrem da lmperlosci;, necessidade de se reduzir,
de um lodo, o•prpzo estipulado no l.el nú·
mero 1.184, pora··.a fixação dos preços de

a
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compra da borracha nacional a serem pagos
pele Banco do Crédito de Amazônia S.A..ao
último vendedor e a serem cobrados. pelo refe.rido Banco às indústrias manufatureiras, e,
de outro lado, estabelecer que, em vez do critério da· conveniência e pelo prazo necessório,
como estatui Cl supracitado Lei n. 0 1.184, a
Comissão Executiva de Defesa da Borracha
determina, trlme1tralmente, os preços mlnimos
ou fixos, na compra e venda da borracha natural.
Ninguém ignora que a borracha continua
a ser, até hoje, a viga-mestra da economia
amozônica e um dos elementos principais de
desenvolvimento da própria economia nacional.
Ocorre que o atual Estado do Acre e os
Territórios nacionais contam, ainda, quase
que ·exclusivamente, com a borracha, •para
lhes .assegurar a sobrevivência econômica.
Mesmo depois do advento do Decreto-Lei
n. 0 4.451, de 9 de julho de 1942, o preço
da borracho continuou a oscilar ao sabor dos
compradores de Manaus e Belém, ensejando,
destarte, grave~. danos econômicos a essas re·
giães, não obstante a ação benéfica e can·
traladora do Banco de Crédito da Amazônia,
que, de maneira patriótica, concorreu para
a consolidação da economia amozônica, goran·
tindo o preço miníma da borracho.
Todavia, não se justifica mais que, com
os modificações substanciais ocorridos no situação econômicc da região amazônicc, nos
dois últimos lustros, continue a vigorar o ex~
cessivo prazo de doze meses fixado na Lei
n. 0 1.184, tanto mais. quanto sabemos que
a Nação sofre dia a dia os efeitos danosos
de uma inflação. galopante, e que os regiões
gomíficas do País, por isso que carecedoras
de mais sólidas bases econômicas, são as que
mais de perto padecem as. conseqüências dos
desajustamentos econômico-financeiros. ·•.
O que é certo é que, se o prazo fixado iia .
lei atendia aos interêsses econômicos da re·
gião amazônica, hoje, comprovadamente, não
mais atendem às suas mais prementes necessidades, urgindo, assim, que se altere o dispositivo acima referido.
Efetivamente, doze meses para um reajus·
lamento dos preços da borracha, esteio de
uma região subdesenv.olvida, representam

prazo excessivamente longo e que não acompanha, como devia, pari pa11u, o reajusta,
mente das demais mercadorias produzidas no
resto do Pais.
. O projeto é justo, de vez que vem ao en·
contra dos interêsses ecanômicos de uma re~
gião. que necessita, paro seu molar · desenvol;
vimento, de uma politica que lhe favoreça
e estimule a produção de sua maior fonte de
renda.
Somos, pois, pelo aprovação do presente
··
projeto de lei.
Sala das Sessões, em 30 de julho de 1964 - Jo1í Ermirlo, Presidente - Jo1í Feliciano,
Relator - Adolpho Franco - Mallo Braga lrineu Bornhau1en - Lopa1 da Coita.
PARECER
N.0 537, DE 1965
Da Comi11ão de lndúatria e Comércio,
a6bre o Projeto de Lei da C&maro n.0 71,
.de 1964.
Relator: Sr. Nal1on Maculan
À apreciação desta Comissão, foi remetido
o presente projeto, de autoria do Deputado
jorge Kalume, que visa·a reduzir, de 12 para
3 meses, o intervalo de tempo de fixação .dos
preços de compra da borracha nacional, a
serem pagÕs pelo. Banco de Crédito da Amazônia ao último vendedor e a serem cobrados
pelo referido Banco às indústrias manufatureiras, quer nas vendas efetuadas em Belém,
quer nos centros Industriais, assim como fixar
as quotas e os preços de venda de sucedâneos de borracha. Ademais, reza o artigo .1. 0 ,
a Comissão Executiva de Defesa da. Borracho,
na compro e venda da borracha natural, determinaró, trimestralmente, os preços, minimos ou fixos, a serem pagos aos produtores
pelas borrachas de produção natural.

2. Por conseguinte, verifica-se que, em face
da inflação que se observa no Pafs, a único
alteração de mercado proposta é a do abri·
gatoriedade de revisão trimestral do preço des·
to matéria-primo florestal, através dos órgãos
que comandam o oligopólio nocional da bor·
rocha: o Banco de Crédito da Amazônia e o
Comissão Executiva de Defesa da Borracha.

-5143, Historiando ess-:l ativldade extrotlvlsto, o
autor esclarece que o legislação cartelizadora
da borracha é ·decorrente da oscilação especuladora que se verifica, antes de 1942, nos
núcleos de compra CManaus e B_elém), originando nã~ apenas uma maior · transferência
dos rendimentos gerados nas ·regiões de colete
do l.átex para êstes setores urbanos, mas também uma diminuição, do produto de impostos
e. taxas. estaduais e municipais, "provocando
Incalculáveis prejuízos para aquelas regiões".
4, Não obstante, dentro de. um contexto
mais geral, sabe-se que a seringueiro ·tem
poucá consciência do efeito que suo pequena
produção pode ter no preço;'· mesmo com' as
otuais revisões da pauta dos preços mínimos,·
e que o extrotivlsmo florestal, , usando equipamentos rudimentares, dó pouco lugar à concentração econômico e à divisão do trabalho,
e' permite um regime de colete em concorrência perfeita.
Ademais, êste .tipo de ati~idade pri;;,ária,
como em geral o agricultura, :além de . cumprir seu· papel de fornecedor de matérias-primas, mão-de,obro e de capital para o desenvolvimento industrial, ainda se caracteriza por
ser uma atlvldade' onde seu produto principal
- a borracha - tem procura Inelástico,
seja: o . aumento do consumo é Insensível a
uma redução de preço, corocterlstic.as que, somados à ·passibilidade de importoçãa, tornam
difícil regularizar sua produção Interna. Resulto,. daí, a necessidade de Intermediários dls·
trlbuldores, situados na zono urbana, paro
onde o seringueiro transfere" sua renda, em
rozão, sobretudo, de que sua produção· é sem·
pre em pequena escola e não-industrial.

ou

Outrossim, verifica-se ·que a malo.ria dos
governos tem Intervido poro ajudar a· agri·
cultura das diferenças que a separam dos setores industrial ou de serviços. Constota-se,
tombém, em alguns poises, como no nosso,
o tradicional agricultura de exportação, arriscando-se, no passado, no comércio Internacional, seja com o açúcar, a borracha, o algodão

etc., passa agora a se interessar por obastecer o mercado interno,· porque mais• regular.
5.' Assim senda, do aspecto assistencial que
poderia ter · a o tua! · legislação 'da borraéhc, passa
referida organização estatal a
ter um caráter predominantemente comer~lal,
na, medJCia em que c procuro, oriunda do. rápido .crescimento populacional urbano. - hoje,
cêrca de 3.6 milhões de habitantes - •. solicita
mais alimentos e emprêgo produtivo, nos. setores .onde, em. particular, se utiliza a 'borracha como insumo. (transportes,. utilidades domésticos etc.).

a

·Esta é a razão de ·se ressaltar que uma
das preocupações mais importantes de qualquer política'· agrária reside no. enc~ntro de
instrumentos e suo utilização para assegurar
o crescimento do nível de.. renda da agricultura. Visa-se,. sobretudo, à minimização· da instabilidade e Incerteza que caracterizam essa
atlvidade econômica.
6. 'Acontece, porém, · que tôda medida. que
apenas modifique o fluxo .financeiro e que não
atente para a contrapartida (o fluxo- real de
produção e de. consumo), se desviará, do problema fundamental, qual seja o do carestia
que se verifico ·em todo o Pais.
· · Com efeito, a nova politica de garantia de
preços aos produtores agrícolas, instituída pelo
recente Decreto n. 0 54.294/64, não atingiu
o mercado de matérias-pr[mas vegetais. ~ que,
além de os preços minlmos serem fixados para
dois anos (maior estabilidade paro os Investimentos), serão estabelecidos ·quando se Iniciam
os plantios e revisados trinta (30) dias antes
da colhei tá.· Ademais, ao invés de se· referirem
aos portos ou às ,capitais, serão determinados
para os vários c~ht~Ós de convergência, localizados junto às .,~eg[Ões produtoras. Expedin·
~ .~'
do o finonciomentc,'..
os bancos oficiais da
' ·,., ...
União assinarão contratos
com os
·:)·"
. estabelecimentes oficieis dos.Estados. Tol politica, como
'·.'
se observa, serve .paro fomentar a produção
de alime~tos, porém, ,quanto aos prazos, é
aplicável à borracha. ·
.

I

;)' • •'
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Não obstante êsses aspectos estruturais, a conjuntura da borracha assim se· apresenta:
QUADRO .1 (IBGE- 1963- pág. 2621 .
Conaumo (1.000 toneladaa)
1962
.1961
1960

Borracha Natural · •.•...••.••....•.••••
Borracha Regenerada· · •......•.••.••..••
Borracha Sintética ••....•..••....•. ; •••
.Látex Natural ................... : .. ..
L6tlces Sintéticos ·.• , . , , . , ..• , . , •. , , . , ,
Indústria Pesada, onde para Pneumáticos • , •
·verculos a motor ............ .' ....... .

'IndúStria leve ••..••.•. ~· •...•. : •.•••••

42,8
. 10,2
. 15,9
. . 1,7
0,7
. . 53,5 .
42,6
17,8

38,2
10,2.
.15,9
1,1
. 0,8
52,3
39,6
17,9 ·.

37,0 .
11,1' .
.26,6 .
1,5 .
1;0 :
56,3
. 45,3.
21,1

. TOTAL GERAL ....... : ............. ..

71,4

70,4

77,4.

.Fonte: Comissão Exe~utlva da Borracha. ·
QUADRO 11 (IIGE ;,_ 1963- pág. 1741
IMPORTAÇõES
Quant. (1.000 tan.l

PRODUTOS

1960

.

.

..

Cr$ llilhõea

1961

1962

1960

1961

1962

Borracha de hévea
(naturais, pnensadas .
e c:repadas) ••.• 1•• . 24,5

18,8

17,7

4,6

2,9

3,7

17,4

22,5

17,7

2,1

3,2

3,5 .

Borrachas Sintéticas ...

uss

mllhõet

1960 . 1961

1962

21,3

11,6

10,6.

9,6

12,5

10,6

· Fonte: Serviço de Estatfstlca Econ6mlca e .Financeira.
QUADRO III
lndlcea Econllmlcoa Naclonall (1953 = 1001
Undlce ponderada ba11 móvel critério Laahpeyreal
ANO: 1962
Produção Industrial'.

···································
Transformação . • ..•.......•.• ·•...•..... ·..•.•.

Total Géral

Borracho • · ••.••.•.••.•••••••••• ·••••••••••••.•
Fonte: Revista "Conjuntura Econ6mlca" -

232
235
200

Feverelro/64,

8. Evidencla·se, por conseguinte, que·., não
apenas o consumo da borracha natural apre·
senta uma tendência ao decréscimo (Quadro
1: 42,803 toneladas, em 1960, para 37.051
toneladas em 1962), mas também o valor da
produção decresce relativamente (Quadro III:
1953 = 100 - Produção Total: 253 e Bar·
racha: 200), o que reflete, em boa medida,
o aumento do poder de barganha dos grupos
que controlam as Indústrias montadoras· de

bens de consumo final, em prejufzo das trans··
formadoras de borracha.
·Além dlssa, mantém-se em alta percenta·
gem a Importação, no valor de US$ 10,6 mi·
lhões, até certõ ponto resultante da falta de
estl mula ao seringueiro, o que sugere, também, o proibição da Importação.
9. Sem embargo, entretanto, do ângulo de
uma estratégia que atenda aos objetlvos

''11
.

,,11

'i

"''
\.:

I· ,:

.
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atuais e permanentes do poder nocional que, portanto, seja pautada por dois elementos: um subjetivo, a intenção, e outro político, a organização, visando a um desenvolvimento s6cio-econômico equillbrodo, ou pelo
menos, ir corrigindo os desequilíbrios de uma
economia de bens e serviço - , tÜdo faz crer
que . algumas providências se fazem necessórias e, dentre elas, a de revisão dos preços
mlnimos. Ou seja, umo medida lndlreta de
mercado que vem dorido resultado quan'do os
órgãos governamentais se deslocam para órea
compradoras, garantindo o preço do rurfcala,
em casa de açambarcamento, e transferindo
parte da renda para o setor público, a fim de
que os Estados façam os investimentos necessórios.

N. 0

PARECER
538, DE 1965

Da Comissão de Flnonça1, 16bre o Pra•
jeto de Lei da Camara n. 0 71, de 1964.
Relator: Sr. Lobão da Sllvelro
O projeto de lei ora sob nosso exame, de
autoria do nobre deputado Jorge Kalume,
pretende simplesmente alterar o prazo prevls·
to no art. 15, alfnea c, da Lei n.0 1.184; de
30 de agôsto de 1950, que Incumbe o Banco
de Crédito da Amazônia (antigo da Borracha)
da tarefa de fixar os prec;os de compra da
borracha nacional.
·
A alteração é na sentido de reduzir de um
ano para três meses o prazo a que se refere
a lei mencionada, visto que, ao ver do autor, do proposição, o prazo de doze (12) meses se afigura excessivo para os produtores
Contudo, é também sabido que com esta
politica de preços mfnlmos se consegue, não e para êles prejudicial em face da constante
desvalorização de nossa moeda. .
apenas. a revolução comercial - através de
opção que o pagamento em. moeda aos fatô·
A douta Comissão de Indústria e Comércio,
na palavra de seu eminente Relator, o Senares de produção faculta ao camponês - , mas
também se alcança o poder industrial, atra- dor Nelson Maculan, antecipou, para o covés da introdução de novas técnicas de pro- nhecimento da Casa, considerações que podedução. ~ste poder, que é bóslco para a re- riam vir a ser desenvolvidas rio presente parevcilução militar de nosso tempo, através dos cer a respeito do situação da borracha naciofíssels, é, também, fundamental paro a de- nal e dos efeitos que a medida poderó provocar no seu mercado.
fesa nacional.
Bàsicamente, o projeto não pretende senão
1O. Finalmente, convém salientar que, da
representar uma medida de defeso em favor
ponto de visto de uma politico substltuldora
do produtor da borracha ante o crise lnflocio·
de Importações e de uma politica demogrófico · nório, sob a qual nos debatemos, não obstan·
que absorva porte da população rural. em ati· te as medidas saneadoras tentadas, com de·
vidades produtivas - sem aumentar a taxo
cisão, pelo Govêrno.
Sob êsse aspecto, e mesmo porque julga·
de explora'Ção salarial, isto é, mantendo seu
mos o prazo de 12 · (doze) meses demasiado
poder aquisitivo de bens industrializados, a
0
fim de que se consiga a predominância do amplo para a fixação, objeto da Lei n. 1.184,
de
1950,
somos
de
parecer
que
o
alteração
mercado doméstico sôbre o Internacional proposta pelo projeto deva ser aprovada.
nada mais Indicado do que rever trimestral·
A revisão, por trimestre, evidentemente,
mente os preços de insumos Industriais como
concorreró para maior. atuallzoçõo dos preços.
o da borracha.
Nestas condições'h. a, Comissão de Finanças
Diante do exposto, e tendo em vista os ai· opina favoràve!m~nfe. ao presente projeto da
fel.
• '·· ,.,
tos objetlvos do presente projeto, opinamos
Saia
dos
Comissã1s,;;em
4 de maio de 1965.
por sua aprovação.
- Argemlro de Flg~éii~o, Presidente - Lo•
Sala das Comissões, em 23 de novembro de
bão da Silveira, Rélai6~·.:_ Mem de Sá - lri·
1964. - José Feliciano, Presidente - Nelson
neu Bornhauson _:,Miinexes Pimental - Fa·
Maculon, Relator - lrineu Bornhauson - Atria Tavares - José ·Guiomard - Edmundo
Levi.
.;:.:: ;-,
tilio Fontono.
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N, 0 539, DE 1965

..

Da Coml11ão de Agricultura, 16bre o
Projeto de· Lei da Câmara n. 0 71, de

'J

1964.
Relator: Sr. Jo1é Feliciano
O presente projeto veio a esta Comissão a
requerimento do nosso eminente Presidente.
Por se tratar de matéria ligada aos interêsses
dos produtores de borracha, pareceu-lhe conve·
niente nosso exame.
O projeto, de autoria do nobre deputado
Jorge Kalume, pretende, apenas, alterar o
prazo dentro do que I o Banco de Crédito da
Amazônia (antigo da Borracha) deverá fixar
as preços de compra da borracha nacional.
De acOrdo com o art. 15, alínea c, da lei

·· PARECER
N. 540, DE 1965
0

Da Comi11ão de Economia, 16bre o
Projeto de Lei da Câmllfa n. 0 105/59
(n.0 1.376/56, na Câmaril), que reduzai taxa• po1tal1 lnclde~te• 16bre livro• e
dela• l1enta 01 llvi'OI didático•, de auto·
ria do nobre Deputado Oliveira Franco.
Relator: Sr. Jo1é Ermirio
A proposição tramitou na Câmara sob número 1 . 376/56.
Originàriamente Isentava de taxas postais
os livros didáticos para uso do ensino superior, normal, secundário, primário e profissio"
nal. Na sua tramitação por aquela Casa sofreu alterações de que resultou a redação
do outágrafo.

0

n. 1. 184, de 30 de agôsto de 1950, a refe· .- Na Comissão· ·de Educação e Cultura, senrido prazo é de doze C12) meses.
do Relator o nobre Senador Padre Calazans,
O projeta propõe a redução .do mesma para três (3) meses, sob o fundamento de que
o prazo em vigor, sobremodo. amplo, não corresponde aos interêsses dos produtores, em face da constante desvalorização de nossa
moeda.
Não · resta dúvida de que, com tanta antecipação, e em conjuntura como a que vivemos, não obstante os esforços do Govêrno no
sentido de deter a Inflação, convém reduzir-se
o prazo estipulado na lei. Dita redução, a
nosso ver, funcionará à semelhança de uma
correção monetária em relação aos preços da
mercado, atendendo, asslrn, mais de perto, aos
interêsses dos produtores.
Do ponto de vista desta .Comissão, o proJeto merece acolhida.
··
Nessas condições, a Comissão de Agricultura opina favoràvelmente ao presente projeto de lei.
Sola das Comissões, em 13 de maio de
1965. - Josó Ermírio, Presidente José
Fellclono, Relator - Attílio Fontono - E.. oanio Barros.

foi a proposição aprovada.
Nosso perecer é, também, pelo aprovação
da matéria, que dispensa maiores justificativas. Aliás, com a constante elevação das taxas postais, cada vez foram sendo mais onerados os livros, já tão escassos, pelo seu alto
custo, das estantes de nossos estudiosos. Onus
quase ins~portável, se levarmos em consideração os demais componentes do preço do livro: papel, mão-de-obra etc ..
Acreditamos, porém, que se deva dlsci·
pllnar, de certo modo, a classificação do que
se convencionou denominar de "livro didático", que todos os anos são modificados, alterados e substituídos, com enorme ~re)uízo
poro a bôlsa do povo. Não se trata de exigir uma · "aprovação" do livro, mas apenas
de um "registro", no Departamento Nacional da Educação, com o Intuito de evitar que
fique ao arbítrio· do autor a clossiflcação do
seu livro na categoria de didático, para fruição do franquia postal. Se negado o registro
pelo DNE, caberá recurso ao Ministro da
Educação e Cultura, que tem 60 dias para
suo decisão.

-518Nessa ordem de Idéias, sa;gerimos que ao
artigo 2. 0 do propositura se acrescente:
. EMENDA .N. 0 I -

CE

" .. , desde que registrados no Deporto.mento Nacional de Educação.

Parágrafo único. - Negado . o ,registro,
caberó. recur~o. ao Ministro, do Edu,coção
e Cultura, que decldlró dentro de 60
(sessenta) dias."

t

o nosso parecer. ·

Sola da Comissão, em 18 de fevereiro de

1.96.5. Joaá. Ermirla, Presidente e Relatar Slgefredo Pacheco - José Feliciano ferion de Aguiar.- Mello Braga,

Jef·

PARECER
H.o .541, DE 1965
Da ComiAão do Educa~ão o ,Cultura,
16bre o Projeto de Lel.da Cimara .n.0 105,
de 1959.
, Relator. Sr. Pedre Calazen1
RELATóRIO
A P.roposição originário, de autoria do nobre Deputado Oliveira Franco, tramitou no
Cdmora sob n. 0 I :376/56.
·Em sua primitivo redoção, Isentava. das taxas postais os livros' didáticos pa~ci uso do,
ensino superior, normal, secundário, primá·
rio e profissional.
Em seu trdnsito pelas Comissões de Cons·
tituição e Justiço, de Educaçãô e Cultura e· de
Finanças da Cdmora dos ' Deputados, sofreu·
alterações, logrando o fórmula redaclonol cons~
tonte do autógrafo' remetido a esta Casa,·
PAREcER
· O mercado de livros no Brasil torna-se
cada vez menos acessível à balsa do povo,
· Fatôres diversos; especlo Imente os Inflo·
cioriári•ls, têm contrlbuldo para uma elevação
imoderado dos preços dos livros em geral.
De há muito, as entidades repr~sentotlvos
dos editôres, . e êstes próprios, reclamam do
Govêrno a odo~ão de providências capazes

de assegurar, se não o baixa, pelo menos a
estabilização dos .preços dêsse produto essencial à vida de uma nação civilizado .

Desen~olver o temo de, -~~e o livro .é instrumento bósico no processo educacional de
um povo, afigura-se-nos desnecessório, eis
que se trata de fato notório.
Poder iamos deixar assentado que .o livro
dev~ s~r considerado mercadoria privilegiada,

A ·Constituição Federal, sensibilizada .pela
realidade que êle represento, jó declarou
Imune de qualquer incidência . tributária o papel destinado à suo Impressão (art. 31, lnciso 5~ 0, letra "c").
.
.
: O•:Correlo .Nacional jó suporto vórlos ônus
sociais e educacionais, 'que lhes são Impostos por uma sóblo orientação de Govêrno.
Por lomentóvel omissão, ainda não se Incluiu o livro dentre os beneficiários. daquele
favorecimento.
·
O Projeto n. 0 I 0.5/59, da Câmara, vem
preencher a gritante lacuna, determinando
reduçêio de . .50% das taxas postais incidentes
sôbre as livros. em geral, e das mesmas, Isentando os livros didáticos.
Por Isso mesmo, ostenta tôdas as credenciais necessários à obtenção do "placet" desta Comissão. ~ste o nosso parecer.
Solo das Comissões,' em' 25 de novembro de
Meneze• Plmentel, Presidente 1964. Padre Calalian1, · Relator - Mem de Sá -

Walfredo Gurgel - · Ant&nlo Jucá.
PARECER
.H.o. 542, DE .1965
Da Coml11ão de· Finanças, 16bre o Projeto 'de Lei da C6mara n.0 105, de 1959.
Relator: Sr''', Faria Tovaret

''"

O Projeto: de Lei da Cômara n, 0 105/59
0
(n. 1 .376-B/56, na Câmara dos Deputados),
sôbre o qual '·ti
chcm.adc. a opinar a Comls,r
são de Finanças, reduz'·as taxas postais Incidentes sôbre 'livros, lsé~tcndo totalmente dessas taxas os livros did6tlcos de qualquer natureza.

-519A Comissão de Economia do Senado Fe·
derol, examinando o matéria, ofereceu uma
emendo, acrescentando ao ort. 2. 0 do proposl·
~ão, o seguinte:
" ... desde que registrados no Depor·
lamento Nocional de Educa~ão.
Parágrafo único - Negado o regist~o,
caberá recurso ao Ministro da Educação
e Cultura, que decidirá dentro de. 60
(sessenta} dias." .
Antes de apreciar os repercussões de ordem financeiro que o projeto acarretará, a
Comissão de Finanças solicita seja ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça s6bre' o
assunto.
. Sala ·das Comissões, em 17 de março de
1965. - Argemiro .de Figueiredo, . Presidente
- Faria Tavare1, Relator - Wolfredo Gur•
gel Llno de MaHo1 - Jo1é Eri;llrio Aurélio Vlanna - Pe11oa de Queiroz'- Vic·
torino Freire.
PARECER
N.0 543, DE 1965
Da Coml11ãa de Con1tituiçêi~ e Ju1ti~a,
1ôbre o Projeto de Lei da C6mara
n.0 105, de 1959. ·

Relat~r: Sr. Herlbaldo VIeira

Dessa dota o esta porte, vem-se orrastcmdo pelas Comissões, até que, em 25 de
novembro de 1964, obteve parecer favorável
da Comissão de Educação e, em 18 de fevereiro dêste ano, a Comissão de Economia
dá . também parecer favorável, mas apre·
senta emenda ao artigo 2. 0 .do projeto, .su~
jeit~ndo a isenção total concedida a~s "fi.
vros didáticos de qualquer natureza" ao seu
registro no Departamento Nacional de Edu~
caçõo, e permitindo que, se negado o registro, haja recurso ao· Ministro da Educação,
que decidirá dentro de 60 (sessenta) dias.
Ein 17 de- março última, o ComissSo de
Finanças, antes de apreciar a repercussão de
ordem financeiro que o projeto acarretará,
P.edlu audiência desta Comissão de Consti·
tuiçõo e Justiça, que ainda' não se . tinha
manifestado, face ao disposto nos arts: 86; 27,
c, 11, I, do nossa Regimento Interno, que
exclui da apreciação desta Comissão o proposição já apreciada pelo Comissão de Cons·
tituição e Justiço do Coso de origem, como
aconteceu 'com êste projeto, solvo se houver
requerimento pedindo esta diligência (artigo
105, artigo ·212, 11 I, j} ou quando oo pro·
jeto fâr apresentado emendo (art. 88},
. Assim, possamos a nos manifestar sâbre
o projeto e a emendo.

A tramitaçãÔ do projeto, na Câmara, ocorO projeto em exame é de autoria do Sr.
reu sem qualquer eiva de inconstitucionaliDeputada Oliveira Franco, e fel apresentado,
dade, . porque tinha aquela Cosa a Iniciativa
no outra Cosa do l.eglslatlvo Nacional, em
em matéria. financeira, face ao parágrafo 1.0
25 de mala de 1956.
0
do. art. 67 da Canstituiçéio.
O projeto, em seu artigo. 1. , reduz em
50 % as taxas postais vigentes que incidem
No horá presente, em que o projeto já está,
no' Senado; . sob
audiência das Comls-·
s6bre livros, em geral, e, no artigo 2. 0 , i::on·
cede Isenção total de taxas ·. postais aos Íi·
sões, o ·ordem' legal contido no ort. 5. 0 da
vros didáticos de qualquer natureza. ·
Ato institucional é outro. Nenhuma das CoAo tempo em que foi apresentado o pro·
sas do Congresso pode, atuaimente, ter a lni·
clativo de projetas ou emendá-los, no senti·
jeta, 25 de maio de 1956, prevalecia a. nor·
do de criar ou aumentar ·a despesa pública.
ma constitucional do § 1.0 , artigo 67, se·
No caso em estudo, o Iniciativa ocorreu
gundo a qual a Iniciativa de lei s6bre m·a~.
téria financeira tanto compete ao Presidente · antes do ·Ato institucional, na vigência de
norma constitucional que outorgcvo à Côma·
da República quanto à Câmara dos Depu·
ro. dos Deputados a Iniciativa Cie fel sôbre
todos.
matéria flnancelrci, em tese, criando, aumen·
A . tramitação do aludido projeto, que, no
tendo ou não a despesa.
outra Cosa, tinha o n. 0 1.376-B, de 1956,
E a emenda, da Comissão de Economia,
foi demorado, sofrendo o proposição Inicial
não versa sôbre matéria financeira, e é sa·
alterações e só velo a ter Ingresso, no Se·
lutar ao joelramento do beneficio.
nado, cm outubro de 1959.

a.·
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postais sôbre livros (art. 1.0 ), isentando to-

à Câmara tomé-la, quando era indiscutível

talmente dessas taxas os livros didótlcos de

o seu direito de exercê-la, de modo amplo

qualquer natureza (ort. 2,0).

e irrestrito,.

2.

Esta Comissão, convocada a opinar a

O Ato Institucional retira da Câmara a

seu respeito, solicitou seu envio à Comissão

Iniciativa, quando cria au aumen!a a despe-

. de Constituição e Justiça, a fim de que veri-

sa, mas não o direito de legislar. O que es-

ficasse se se acha estreme de qualquer eiva

tamos fazendo, na hora presente, não é mais

de inconstitucionalidade ou injuridicidade, ten-

tomando uma Iniciativa, mas legislando.

da concluído aflrmativamel1te o

Quando passou a vigorar o Ata Institucio-

3;

A Comissão de Economia do Senado, no

nal jó o projeto em estudo estava aprovada

exame de seu texto, houve por bem de for-

pela Câmara e submetido à revisão do Se-

mular emenda ao art. 2. 0 , nos seguintes têrmos:

nado,

" •.. desde que registrados no Departa-

Não havemos de confun.dlr o poder de· 1111.

mento Nacional de. Educação,

clativa com o de· leglllar, sem se cair em

Parágrafo único -

êrro grosseiro. O que, a esta altura da tra-

Negado o registro,

caberó recurso ao Ministério da Educa-

mitação da proposição, estaria vedado às Ca·

çSo e Cultura, que decidirá dentro de

sas do Legislativo, seria emendá-la para au-

60 dias."

mentar despesa. Mas. isto não ocorreu, pois a
emenda da Comissão de Economia é antes

4.

atenuadora das repercussões financeiras do

velra Franco, é de 21 de outubro de 1959,

O projeto, de autoria do Deputado Oli·

projeto, além de ser salutar e moralizadora.

e dessa data a esta parte muito se agravou

Desta forma, somos pela constitucionali-

o problema dos preços de livros no País, in·

dade, juridicldade e boa técnica do projeta

clusive dos que se destinam a estudos obri·

e da emenda, que devem ser aprovados.

gatérios, tomo os didóticas.

Sala das Comissões, em 7 de abril ·de

1965.

-

Aley1ia de Carvalho, Presidente eventual Heribaldo Vieira, Relator
- Argemlro
., de Figueiredo _..; Ruy Corn.,lro
- Jo1aphat Marinha - Jeffer1an de Aguiar
- Antânla Balblno.

1

.

A medida proposta, a nosso ver, consulta
os altos interêsses da população consumidora
de livros, principalmente porque grande parte dela é forçada a se utilizar dos serviços
postais do Pais, a fim de adquiri-los. Além
disso, cumpre obserVar que vivemos, no que
tange à necessidade do uso de livros, o pa-

PARECER
N, 0 544, DE 1965
Do Coml11ão de Flnan~a1, 1âbre o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.0 105, de 1959.

radoxo de que os que mais dêles precisam
são, de mado··gerol, os que menos renda possuem, O livro é, não raro, Instrumento de

., ""

trabalho, e só por exceção é ob)eto de decoração nas bibliotecas dos ricas.

Relator. Sr, Eurico Rezende

E no que sé~. r'Çfere ao livro didótlco, o
'

..•• l

'

O Projeto de l.el da Câmara n. 0 105/59

problema .ainda ·.assume maior gravidade pelo

1. 376-8/56, na Câmara dos Deputados), propõe a redução em 50% das taxas

fato de não têrrri~s: nenhuma legislação disciplinadora de seú "uso,·_. estando o aluno su-

".:,..,-:.

(n, 0

.. ,·.

- 521jeito anualmente à mudança das obras ado-

mentes· sôbre os dados contidos no relatório

todas, com sérias repercussões sõbre a eco-

aprovado pelo Tribunal de Contos do União.

nomia dos que têm a seu cargo a educação

Sala dos Comissões, em 7 · de agôsto de

dos filhos. ~ comum, no Brasil, que os livros

1963. -

de uma determinada série do curso médio,

-

Argemira de Figueiredo, Presidente

Leite Neto, Relator -

Daniel Krleger. "'7'

em um ano, não sirvam paro a mesma série · Adolpho Franco - Lobão da Silveira - .Lina
no ano seguinte. Daí se imporem medidos
de Matta1 - Eduardo Catalão - lrlneu Bar•
que de qualquer modo contribuam poro o
barateamento da seu custo, ou facilitem a
sua aquisição.
5.

nhau~an.

PARECER
N.0

546, DE 1965

Por êsses motivas e fundamentos, repu-

tamos merece o projeto a acolhida desta Comissão.
Sala das Comissões, em 12 de maio de

1965. -

Al'llemlro de Figueiredo, Presidente

Da Camlnão de Finança•, 16bre o Ofício n. 0 671-P/63.
.Relator: Sr. Argemlro de Figueiredo
O Presidente do Tribunal de Contas da

Mene-

União, nos têrmos do art. 32, parógrofo único, da Lei n. 0 2.004, de 3-10-53, encami-

Bezerra Neto, contra, por

nhou ao Senado Federal, para a devido apre-

entender que não é o meio adequac..lo de in-

ciação, os· contas gerais do Petróleo Brasileiro

centivar o livro didótlco. -

S.A. (Petrobrásl, atlnentes ao exercicio de ••
1961, jó aprovados por aquêle Tribunal, con-

-

Eurico Re&ende, Relator -

vi, com restrições zel Pimental -

veira, contra -

Edmundo La-

Antônio Jucá -

Lobão da Sil-

Euginla Borro•.

soante parecer do Ministro Etelvina Lins.
PARECER

Distribuída a matéria à Comissão de Finan-

N,o 545, DE 1965
Da Cami11ãa do Finan~al, 1éibre a Ofício 671-P/63, de 14 de mala de 1963,
do Sr. Pre1idente do Tribunal de Conta•
da União, encaminhando parecer acompanhado de

ln1tru~ão

do praceno 1ôbre

01 contas da Petrobrá• •
Relator: Sr. Leite Neto.
Antes de emiti r parecer sôbre o processo referente às contas da Petrobrás enviadas ·..,oo
Senado pelo Tribunal de Contas da União, nÓ~
têrmos do art. 32, parógrafo único, da Lei
n. 0 2.004, de 3 de outubro de 1953, entendo
de suscitar perante esta Comissão o seguinte
preliminar:
Convocação do Presidente da Petrobr6s pora, perante esta Comissão, prestar esclareci-

l

I

ças, na fo!mo regimental, foi deliberado, aprovando parecer preliminar do Ilustre Senador
Leite Neto,· que se convocasse o Presidente da
Petrobrós para prestar, perante o mesma Comissão, esclarecimentos sôbre os dados contidos no relatório aprovado pela Tribunal de
Contas, bem assim fôssem pedidas à SUMOC,
por intermédio do Ministério da Fazenda, informações sôbre o índice de desvalorização de
nossa moeda nos anos de 1957 a 1961.
As diligências solicitadas não foram, porém,
até o presente, cumpridas.
O parecer da Ministro Etelvina Lins dó-nos
a análise perfeita do que foram as ativldades
da Petrobrós no·· exercício de 1961, inclusive com estudo comparativo relativamente a
exercícios passados, donde conclufmos ter sido
ponderóvel o saldo verificado em relação ao
perlodo analisado.

-522Isto nos indico que o Petrobrós vem otin·
glndo os patrióticos objetivos do Lei n, 0 , , , ,
2.004, de 3-10-53.
Face ao considerado, tomando conhecimento
dàs contos
parecer aludidos, nci formo do
parágrafo único, do art. 32, da· Lei n. 0 2.004,
de 3-10-53, nada temos o sugerir,
· Sala' dos Comissões, em 12 de maio. de
1965. lrlneu llor:shauaen, Presidente Argemiro de Figueiredo, Relator Eugt!nio
Barroa - Lobão dei ·Silveira - Menues PI·
montei - Antônio Júcã - Bezerra Neto Edmundo Levl ~ Eurico Ruende,

e

PARECER

N. 547, DE 1965
0

Da Comiuão de Projeto• do. Executivo,
sôbre o Projeto de Lei da Cômaro n.0 34,
de 1965 (n.0 2.636-B, de 1965, na Cô·
moral, que concede pentãa especial ao1
beneficiário• das Congressittas que tive·
ram seus mandatos cauadaa, do1 tervido·
res públlco1 e autárquicos e do• ·empre·
gado• de 1ocledade de economia misto,
demitido• em decorrincla do .Ato lnttitu·
clonai, e dá outra• provldincia• .
Relator: Sr. Bezerra Neto

2. Queremos observar o tom da mensagem
governamental, quando ao reconhecer que as
decisões oriundas do Ato lnstltuclonol, de natureza es.senclalmente revolucionária "por isso
mesmo crla·ram situações novas, até então
imprevistos na organização jurídica vigente,
paro os fomfllas dos civis demitidos. Urge ossim ao legislador preencher esta lacuna, oferecendo o omporo e assistência àsvltlmos Inocentes de oções que não praticaram".
E diz o seguir, o Chefe do Executiva :
"Entendo que êste é um dever de justiço e de
solidariedade humana. E ao seu cumprimento
o Govêrno não pode e não deseja fugir."

3.

O pr?)eto do Executivo, muito condensado,
como que assim se apresentou por prever na
área legislativa seu amplo leito de exporisão,
precisamente porque ·.aqui a matéria repercutiria em tôdas .as suas conseqüências, e o seu
mérito ia infletir no ~splrito e nos sentimentos de cada parlamentar.
'

4. Por isso recebeu a proposta do Executivo
as. mais variadas emendas, para, num substitutivo, ·prevalecer um texto oportuno e mais
justo, que corrigisse expressões. jur1dicamente
defeituosas na redação governamental que falava em "administraÇão direta e indireta",
quando queria se referir à "administração centralizada ou descentralizada", e que estendeu, de . .forma adequada, a medida aos beneficiórios. dos. Congressistas .que . tiveram seus
mandatos suspens.os ou cassados, desde que o
requeiram dentro de um ano.

1 , Em mensagem de 18 de março, .o Senhor
Presidente do Repúblico submeteu .à aprecio·
ção do Congresso Nocional um projeto de lei,
poro conceder pensão· aos beneficiários do ser·
vidor público civil, demitidos em decorrência do
.
.'
Ato Institucional. A ausência do proposição 5. A pensão especial prevista no artigo primeiro do. substitutivo é concedida aos beneficontém-sé' nos dois pdmelros .artigos, o inicial,
ciários
dos funclo.nários públicos ·civis e dos
determinando que aos beneficiários do servidor
servidores
da administração pública descenpúblico civil estável ou vitollcio da adminls·
tralizada
que,
em 9 de ·abril de '1964, goza!ração direto e indlreto, inclusive das socie·
.
vem
de
estabilidade
ou vitaliciedade, bem
dodes de economia mista, demitidos em decor·
rêncio do Ato Institucional, de 9 de abril de coi-no aos dos empregados estóvels das sociedades de economia mista. E em nenhuma hipó1964, será concedida pensão pelo Tesouro
tese, c penséio de qÚe trata êste artigo poderó
Nocional ou pelos Institutos de Previdência,
observadas, em cada caso, as normas exlsten· ser inferior a clnqüent~ por cento dos vencimentos-base do funCionário, do servidor ou do
tes sôbre o matéria.
empregado.
. · ... · " .
O artigo segundo, encerrando a comple·
... ·:··.,.,1 •
mentoção do projeto, estabeleceu que cessam
6. Hó um pormenor, de histórica significaoutomàticomente os beneficies da lei, desde ção, que recomêndàmos aos hermeneutcs do
édito revoiuclonÓrio~' 'para o problema em que
que o servidor venha o exercer qualquer cargo
se empenliam de :desatar a exegese do Ato, O
público.
'

~

- 523Senhor Presidente da República, na projeto
que enviou (artigo 2. 0 ), transformado no art.
3. 0 , do substitutivo, repudia a Irreversibilidade
~a sanção, quando faz ver que "cessam auto·
màticamente os benefícios desta lei, desde que
o servidor ou e'mpregado venha o exercer qualquer, cargo público ou emprêgo em sociedade
de economia mista".
Começa-se a sentir, uma suave fragrância de
solução brasileira no problema, isto antes do
ímpeto e o rigor · revolucionário completarem
a seu primeiro aniversório natalício. Evocaria·
mos o .poeta Mário. de Ar;~drade : "É. tudo tão
Brasil ..• "
A Comissão de Projetas do Executivo manifesto-se favoróvelmente a aprovação do pre·
sente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 12 de ·maio de
1965. - JeHer1on de Aguiar, Presidente ~
Bezerra Neto, Relator - Jo1é Gulomord
Ant&nio Corloa - Edmundo Levi.

cionário, do servidor ou do empregado, cessando imediatamente os benefícios (ort. 3. 0 ), desde qtie o servidor ou empregado venho o exer·
cer qualquer cargo público ou emprêgo em saciedade de economia misto.

PARECER
N.0 548, DE 1965

A . pensão assim concedida sofrerá os rea·
justes previstos no legislação em vigor. (art.
6. 0 ), não podendo ser acumulado em venci·
mentos, proventos ou pensão. outros do Poder
Público, ressalvado o direito de optar (ort. 7. 0 ),

Da Comi11ão de Flnon~o1, 1&bre o Pro·
de Lei do Câmara n.0 34, de 1965.

Jeto

Relator: Sr. Aurélio Vionna

!

:I

l
I

.,

De iniciativa do Poder Executivo, o presente
projeto (art. 1.0 ) concede uma pensão especial
aos beneficiários dos funcionários públicos civi~
e dos. servidores da administraçcío pública descentralizada que, em 9 de abril de 1964, gozavam de estabilidade ou vitaliciedade, bem
como aos dos empregados estáveis dos socie·
dades de economia mista, demitidos em decorrência da Ata Institucional.
Estatui o § 1.0 do art. 1.0 que o beneficiário seró pago pelo Tesouro Nocional ou pe·
los Institutos de Previdência, observadas, em
·cada caso, as normas vigentes relativas aos
casos de morte do titular do cargo ou da· :emprêgo e as regras especiais estabelecidos no
nova lei.
Em nenhuma hipótese, rezo o § 2. 0 do
mesmo art. 1.0 , o pensão poderá ser inferior o
50% dos rendimentos-base do funcionário, do
servidor ou do empregado demitido,
O ort. 2. 0 estabelece que o pensão será concedido a partir da· dota do demissão do fun-

Determino o ort. 4.0 do proposição em exa·
me que o recebimento do pensão especial, :pór
porte do beneficiário do demitido, não prejudicará recurso judicial ou administrativo.
Pelo ort. 5. 0 , a pensão referido no art. 1.0
estende-se aos b~neficiórios 'dos Congressistas
que. tiveram seus mandatos suspensos. ou. cassados, nos têrmos do Ato Institucional, desde
que o requeiram dentro de um ano, a contar
do dato da publicação da nova lei. Referida
pensão (parágrafo único do ort. 5.0 ) correspan·
deró o 50% do subsídio fixo e se ró paga pelo
T escuro NaCional, através da repartição 'competente, durando o direito ao benefício desde
o dota da privação do exercício do mandato
até o fim da presente leglsloturà.

Dispõe o art. 8.0 . que os beneficiários de
servidores públicos ou autárquicos, civis ou mi·
litores, que continuem o perceber, por qualquer
modo, do Tesouro Nacional ou dos Institutos
de Previd.incio, não farão jus à pensão especial
de que trota o ort. 1.0 •
Finalmente, poro atender às despesas decorrentes do novo lei, nos exercicios de 1964 e
1965, fica o Poder Executivo autorizódo o
abrir o crédito ·especial de Cr$ 2 bilhões.
A proposição encerra providência de grande alcance social, revertido dos melhores sen- .
timentos de justiço e de solidariedade humono. Estava mesmo o tardar, de há multo .. Nós
mesmos, inconformados com o trotamento desigual que o uma legislação previdendário
ou, melhor, pensionário, dispensava às fomf .•
lias de civis e de militares, desamparadas, totalmente oquelos, nas situações criados por
motivos políticos e ou revolucionários, quon·
do os seus chefes são demitidos do serviço público, tivemos oportunidade, vários vêzes, de
ferir o assunto c clamor pelas medidos repa-

-524rodaras. Agora, elas ai estão, consolidadas no
texto que acabamos de expor. '
Originariamente, a proposição, vinda, como
se disse, do Executivo, se restringia a estender, tão simplesmente, aos beneficiários do
servidor público civil estóvel ou vitalício da
administração direta e indireta, inclusive das
sociedades de economia mista. No Câmara
dos Deputados, entretanto, sofreu ela modificações, a nosso ver salutares, que vieram
ampliar a seu campo de ação, beneficiando,
também, outros famiJias de civis, atingidas
cruelmente pelos sentenciamentos poli ticosmllitares de 1.0 de abril do. ano passada.
"Vitimas inocentes de ações que não praticavam", como bem e oportunamente refere
a Chefe da Goyêrno, essa.s famílias poderão
ter, convertida o presente projeto em lei, o
merecido amparo do Estado, em igualdade de
tratamento com as famílias dos militares, hó
tento tempo assistidas pela legislação especifica.
Diante do exp;sto, opinamos pela aprovação
do projeto,
Sala das Comissões, em 13 de maio de
1965. - Â111emlro de Figueiredo, Presidente
- Aurélio Vlanna, Relator - Bezerra Neto
Edmundo Levi - lrlneu Bomhau•en Eurico Rezende - Lobão da Silveira - Euglnio Barra•.
PARECER
N.o 549, DE 1965
Da Coml11ão de Prajetol do E•ecutivo,
1élbra o Projeto de Lei da Câmara n,o 35,
de 1965 (n,0 2.640-B, de 1965, na Célmara)~- que dl1póe 1&bre o 1eguro de crédito à exporto~ão, e dá outral providên·
cla1.
Relator: Sr. Bezerra Neto

1. Em mensagem de 15 de março p.p., o
Sr. Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o presente projeto de lei, que trata de instituir o seguro de
crédito à exportação, ~ a primeira tentativa
na fel brasileira e sua justificativa consta de
exposição de motivos, que velo anexada à
mensagem presidencial, e é firmada pelo Senhor Ministro da Indústria e do Comércio.

2. O seguro de crédito à exportação, que
não se confunde com o aval dos Bancos oficiais, cobriró dois tipos de riscos: os riscos comerciais e os riscos polrtlcas e extraordinários.
Na Câmara dos Deputados foram oferecidas
emendas, e a maioria deles aprovadas naquele
Plenórlo, e delas se destacam as que proibem
operações de seguro, em moeda estrangeiro,
sob contrôle dlreto do Instituto de Resseguros
do Brasil, que sujeita as relações funcionais
entre o IRB e entidades estrangeiras, sem a
prévia audiência do Ministério da Indústria e
do Comércio, e os que deixam aa exportador
seleclonar a tipo de seguro a contratar. Uma
das emendas entendia o seguro como obrigatório, face ao verbo deverão do art. 1O, quando o seguro é voluntário, mas, uma vez adotodo, teria de ser global.
3 . Na condição de 'Relator dêste mes~o projeto, na Comissão de Finanças, jó ali aprovado o respectivo parecer, abordamos uma a
uma das emendas, para afinal oferecer as modificações, que visaram restabelecer as linhos
essenciais da proposição, Adotamos em tôda
linha aquêle parecer, e este Comissão opina
pela aprovação da projeto, oferecendo os seguintes .emendas, Idênticas às da Comissão de
Finanças:
EMENDA N. 0 1· -

(CPE)

Suprima-se a palavra "produtos" nos artigos 1.0 (caput), 3. 0 , 4.o, s.o, 6.o e art. 13,
letra b.
·
EMENDA N. 0 2 Ao1 §§

1.0

e

2.0

(CPEl

do art, t.o:

Suprimam-se.
EMENDA .N.0 3 -

(CPEl

Ao Inciso III do art. 4. 0 suprima-se a
parte, ln fine, "assim entendido o que fôr definido no regulamento da presente lei."
EMENDA N. 0 4 -

(CPEl

Restabeleça-se para o crt. 7. 0 a seguinte
redação:
"Art. 7. 0 - A cobertura do seguro seró
concedida em· cruzeiros ou em moedo es·
trangelra, c_onforme as condições de fi·
ncnclamento cu. da negociação ou do re·
passe do financiamento exigirem.

•

..
I
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Parágrafo único - Para tornar efetlva a
cobertura do seguro em moeda estrangeira, o Banco Central da Repúblico do Brasil firmará convênio com o Instituto de
Resseguros do Brasil de modo a garantir
a êste a necessórla cobertura de suas posições em moeda estrangeira, relacionadas com o seguro de crédito à exporta-

ção.11
A presente. emenda conjuga-se com a
emenda do Deputado Tancredo Neves, aprovada na Comissão de Economia da Câmara.

I

I•

EMENDA N. 0 5 -

CCPE)

Ao a rt. I O dê-se esta redaçõo:

I
I!

"Art. 1O - Tanto as apólices de seguros como os "certificados de cobertura",
deverão abranger, por tipo de risco coberto, a totalidade dos negócios de exportação a crédito de mercadorias e serviços.

'i

Parágrafo único - O Instituto d6 Resseguros do Brasil, a seu critério, poderá
excluir determinadas operações da cobertura do seguro."

•

EMENDA N. 0 6 -

CCPEl

Restabeleça-se ao art. JS sua redação:
"Ârt. 15 - O Instituto de Resseguros
do Brasil
poderá manter intercâmbio
com entidades do exterior que operem
em seguros de crédito à exportação, com
a finalidade de garantir na Pais, em
qualquer moeda, o risco comercial do
importador brasileiro."
Sala das Comissões, em 12 de maio de
Jefferson de Âguiar, Presidente Bezerra Neto, Relator - Jo1é Gulomard Antonio Cario• - Edmundo Levi.

1965. -

PARECER
N.o 550, DE 1965
Da Comissão do Finanças, sôbre a Pro·
jeto de Lei da Câmara n. 0 35, do 1965.
Relator: Sr. Bezerra Neto
O presente projeto de lei é oriundo de
mensagem do Poder Executivo, de 15 de mar-

ço · p. p .• e dispõe sôbre o seguro de crédito
à exportação, e dó ·outras providências. Fêz-se
acompanhar de uma exposição de motivas
do Senhor Ministro da Indústria e do· Comércio e é oportuno que se transcreva êste
trecho da manifestação ministerial:
"As exportações, dependendo do seu . volume e de se enquadrarem .as mercadorias nas categorias apropriadas, poderão
ser beneficiadas com financiamentos oficiais. Entretanto, quer as exportações
assim amparadas, quer as que sejam financiadas por órgãos não-oficiais, necessitam de garantias, para os riscos de lnsolvência do Importador estrangeiro e
para os riscos polltlcos de liquidação cambial. A ausência dessas garantias poderó desestimular o exportador brasileiro.

O seguro de crédito à exportação, que
não se confunde com o aval dos Bancos
oficiais, é o Instrumento adequado para
completar o quadro de estimules à inicia·
tiva privada brasileira, a fim de que esta
se encaminhe ao comércio exterior, em
condições de Igualdade com os concorrentes do mercado internacional.
Prova cabal da sua necessidade dão os
diversos países Estados Unidos da
América, Espanha, França, ltólla, Canadó, J\lémanha, Bélgica, Inglaterra, Japão,
entre outros - onde tal seguro vem sen·
do praticado com sucesso, há iongos anos.
Em todos êsses paIses, a responsabilidade
assumida pelos governos, supletivamente,
para o cobertura dos riscos politicas e ex·
traordinórios, que são operados em bases
idênticas às vigorantes nos emprêsas de
seguros privados, tem sido a dominante
nos textos dos leis que regulam essa mo·
do !idade de operação.
Estudado o assunto por comissão composta de técnicos do Instituto de Resseguros do Brasil, do Ministério da Fazenda,
do Departamento Nocional de Seguros
Privados e Capitalização, da Certeira de
Comércio Exterior e da Carteira de Câmbio do Elenco do Brasil S. A., coordenado

-526pelo Srecretélrío do ·comércio dês te Mlnls·
térlo, à luz da experiência dos países
acima citados, e tendo em vista as características próprias brasileiras, foi elaborado o anexo anteprojeto de lei, o qual,
jó aprovado pela Comissão de Comércio
Exterior, se merecer acolhida por porte
de Vos~ Excelência, ·poderá· ser encaminhado· ao Congresso NaCional, nos têrmos do art. 4.0 do Ato Institucional, como colaboração do Poder Executivo· para
a solução· de umci das diversas facêtos do
problema do estímulo 'as exportações do
País.
O anteprojeto .define o que vem .a ser
"riscos comerciais" e "riscos políticos e
extroordinórlos" estabelece as diversos
tipos de garantias que podem ser oferecidas, não somente aos exportadores brasileiros, como tcimbém · aos contratantes
brasileiros de serviços a serem executados o crédito no exterior; e delimito as
responsabilidades o serem assuniida's em
conjunto, pelo mercado brasileiro de seguros privados, pelo Instituto de Resseguros do Brasil, e pelo Govêrno Federal.
Pre~ê, também, a possibilidade de oferecer garantias para a boa liquidação dos
créditos .obtidos do exterior pelos impor.
-tadores brasilelr~s, na que se .refere aos
. riscos comerciais.

Como as operações a cargo do Govêrno
Federal carecem de. um fundo . de garantia, semelhante ao representado pelo capital. das emprêsas de seguros privados e
do Instituto de Resseguros do Brasil, o
· onteprojeto prevê o inclusão de dotações
no orçamento da União, paro constituição de reserva representado por títulos
federais."

2. Na Câmara dos Deputados o projeto recebeu emendas, entre elas a de autoria do
Deputado Toncredo Neves, na Comissão de
Economia, que no parágrafo único do art. 7.o
mandou substituir a e);pressão "Carteira de
Câmbio do Banco do Brasil" por "Banco Central da República do Brasil". Foi a alteração
aprovada e ela visou atender ao advento da
Lei n. 0 4 ,595, de 31 de dezembro de 1964.

3 . Cinco emendas originárias da Comissão de
Finanças foram apreciadas em Plenórlo, sendo
rejeitada a de número 3, e·. aprovadas as de·
mais. A de número 1 converteu-se no parágrafo primeiro do artigo primeiro e estabele·
ceu que "a garantia do seguro de crédito c
exportação beneficiará apenas as pessoas físi·
cos domiciliadas no País ou os pessoas. jurídicos sujeitas às leis brasileiras".
Quanto c de número 2, constituiu-se no po·
rógrafo segundo do artigo primeiro e diz que
"os mercadorias objeto do seguro de crédito c
exportação deverão ser produtos' de 'origem,,
cional ou que, pelo Incorporação de trabalho
ou materiais, tenham adquirido ·essa natu·

na-

reza".
Entendemos que tais ·parágrafos, resultantes
dos duas emendas da Comissão de Finanças,
em face do caput do artigo ·primeiro,· revelam·
se, data venla, como verdadeira superfetação,
com minúcias desoconselhóveis c .técnica ie·
gislativa.
O caput do'dispasitlvo diz tudo, em sua sín·
tese, ao se referir a opero~éía re1ultant11 de
exportação. O desdobramento: necessário, como
esclarecedor, aparece naturalmente ·no desfile
das demais normas da lei em elaboração.

4. Na Comissão de Agricultura e Política
'
•
I
Rural surgiram cinco emendas, da lavra do
Deputado Ivan Luz, e entendemos que suo
aprovação, pelo menos de duas delas, resul·
teu no deformação do projeto. Esta afirmativa
nos obriga ao exame das alterações propostos
por oquêle eminente parlamentar e que logro·
rem o abono do Plenário.
EMENDA N.0 1
Em todo o texto do projeto de lei, onde
se lê:
"mercadorias e serviços",
leia-se:
I.

"mercadorias, produtos e serviços".
O autor destaca · diferença no conceito de
mercadorias com,.o .. de produtos, mas esta dis·
tlnçõo não ocorre em têrmos de economia,
mormente na terminologia do comércio de seguro. Observamos que o ilustre autor descum·
pre a sua· radical recomendação da Emenda
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de mercadorias ou 1ervlsoa, poderão ser abranglé:!os, · por tipo de risco coberto, tanto por
apólices de seguros como por "certificados de
coberturas."
EMENDA N. 0 2
Indica o ampliação da texto do Inciso 11 I
do ort. 4. 0 :
"Quando o devedor estrangeiro não posso realizar o pagamento, por circunstâncias ou acontecimentos de carÓter catastrófico, a11im entendido o que f&r defl·

nido no regulamento da pretente lei."
A emenda corresponde à parte grifada. Não
sabemos para que o regulamento define o que
seja ccn6ter catastrófico, pois esta definição
independe de manifestação regulamentar ..• O
que o regulamento poderia acrescentar seria o
exemplificação dos casos de car6ter cataatróflco, no que. não se esgotaria, sendo, por isso,
desaconselhóvel a tentativa, o detalhe.
EMENDA N. 0 3
Dó ao art. 7. 0 a seguinte redoçõo:
"A cobertura do seguro será concedido em
cruzeiros."
A redação originária do art. 7, 0 era esta:
"A cobertura do seguro será concedido em
cruzeiros ou em moeda estrangeira, conforme
as condições do financiamento ou da negociação ou do repasse de financiamento exigirem."
Na justificativa da modificação, o ilustre autor considera um grave precedente, parecendo até mesmo um grovame aos preceitos
constitucionais, esta possibilidade de cobe~tura
em moedo estrangeiro, que representaria também uma redução em nossa receito cambial.
Há poucos dias tivemos nossa atenção alertado pela leitura de um comentário, em sessão
especializada de um jornal carioca, que con·
sldera~·o haver o Câmara dos Deputados lobo·
rodo num equivoco, quando foi levada "a ve·
dor o realização do seguro em moeda estron·

gel ra, paro evitar a evasão de divisas. Ora,
exatame~te ao contrário, o referido seguro seria uma fonte de receita combiol, porque feito
no mercado interno",
Quando o exportador brasileiro vender a cré·
dito, não poderá aguardar os prazos dos ven·
cimentos das cambiais, porque se assim pro·.
cedesse ficaria com uma porte do seu capital
de giro "congelada" e não poderio reiniciar os
seus ciclos de produção ou de reestocagem
por falta de "cruzeiros".. Da mesmo forma
que negocia (desconto) as duplicatas das vendas feitas no Brasil, terá que negociar as
cambiais (que equivalem às duplicatas), isto
é, terá que obter imediatamente "cruzeiros"
pelas cambiais .que se vencerão o longo praza.
A negociação ou a renegociação (repasse)
das cambiais poderá. ser feita pelo Banco do
Brasil, ou por entidades Internacionais, como
por exemplo o BID (Banco lnteromericano do
Desenvolvimento), o AIO (Agência poro o De·
senvolvimento lnt~rnacionall, também conhe·
cida como "Aliança poro o Progresso", ou o
EXIMBANK CExport lmport Bank of Washington). Isto significa que o· exportador brasileiro
recebe imediatamente os "cruzeiros" de que
necessito para manter a suo emprêso ·e trons·
fere o direito de receber as cambiais ao Ban·
co do Brasil, ao BID, à AIO, ao EXIMBANK ou
a qualquer outro entidade financiadora inter·
nacional que opere no campo do "desconto ln·
ternacional· de títulos".
Hó uma falsa idéia de que se a nego·
clação da cambial fôr feita pelo Banco do Bro·
sll diretarriente, ou como agente intermediário
dêsses organismos de financiamento Interna·
clonais, se o Importador estrangeiro não po·
gar o seu compromisso no vencimento, o Ban·
co do Brasil suportará o prejuízo em moeda ·
estrangeira diretamente ou como agente intermedlório, partindo-se do premissa de que o
Banco do Brasil já havia ·"comprado" por antecipação a cambial do exportador brasileiro.
Ao se pagar uma indenizoção em moeda
estrangeira, não se está pagando moeda es·
trangelra ao exportador brasileiro (uma vez
que êste já recebeu por antecipação todo o
valor da venda em cruzeiros), mos se está pa·
gondo moeda estrangeira, por responsabillda·
de regressiva do exportador, ao órgão ou en·
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tidade Internacional que negociou a cambial
diretamente com o exportador, ou por Intermédio do Banco do Brasil.
·
O texto do projeto foi bem claro neste particular ao afirmar que a cobertura seria aceita em moeda estrangeira "quando os condições de' financiamento ou da negociação ou
da repasse do financiamento exigissem".
EMENDA N. 0 4

~ !:

Muda a verbo deverão paro poderão, no
art. 1O, entendendo que naquela expressão
se enseja Interpretação elóstlca, Inclusive estabelecer a obrigatoriedade do seguro de exportação, o que, reconhece o eminente autor da emendo, não estó na Intenção do legislador.
A prevalecer esta emenda, uma vez resolvido o seguro, êste se llmltoró às mercadorias
que entendesse o ·exportador de segurar. A
lei não obriga a segura, mas uma vez deliberada, tem de ser global.
A mesma emenda, admitindo a capacidade do Instituto de Resseguros do Brasil para
excluir determinadas operações de cobertura
da seguro, condiciona tal faculdade à audi·
êncla prévia do Ministério da Indústria e do
Comércio. Trata-se de uma burocratização de
todo desaconselhóvel; os negócios de seguros
são, muitas vêzes, resolvidas em poucas horas, e o IRB é órgão altamente categorizado
na espécie, de fato e de lei.
EMENDA N. 0 5

ii',,

,..

Suprime no art. 15 as palavras "em qualquer moeda".
O lnstltúto de Resseguros do Brasil não
pode c nem deve ser privado, no seu Intercâmbio com entidades 'do .exterior, da autoridade de receber o prêmio em moeda estrangeira. Suprimir essa possibilidade, redundaria
em diminuir o receito 'cambial do Brasil em
moedas estrangeiros, e a possibilidade de ser
mantido a lndlspensóvel Intercâmbio nessa
modalidade de seguros.

5.

Entendemos que quase tôdas as emen·
das aprovadas no Cômaro 11ão cooperaram na
melhcirlo do projeto, a primeira e necessó·
ria incursão do Brasil poro se capacitar à

atlvidade do seguro de crédito à exportação,
precisamente numa época em que se ouve, a
todo momento, que não nó desenvolvimento sem a elevação do Indlce exportador. lnegàvelmente a medida proposta é um Incentivo à politica de exportação.
A Comissão de Finanças opina pela aprovação da matéria, com as emendas seguintes, que visam a restabelecer a unidade e os
melhores abjetivos do projeto.
EMENDA N. 0 1 -

(CFJ

Suprima-se a palavra "produtos" nos artigos 1.0 (caput), 3. 0 , 4, 0 , s.o, 6.o e art. 13,
letra b.
EMENDA N.O 2 -

(CFJ

Ao1 parágrafo• 1.0 e 2.o do art. 1.0 :
Suprimam-se.
EMENDA N, 0 3 -

(CFJ

Ao inci1o III do art. 4.0 :
Suprima-se a parle ln fine "assim entendido o que fôr .definido no regulamento da
presente Lei".
EMENDA N, 0 4 - (CFJ
Restabeleça-se para o art. 7.0 a seguinte
redaçãa:

"Art. 7.0

A cobertura do seguro seró
concedida em cruzeiros ou em moeda estrangeira, conforme os condições de financiamento ou da negociação ou do
repasse do financiamento exigirem.

Parágrafo único .- Para tornar efetiva
a cobertura do seguro em moeda estrangeiro, o Banco Central da República do Brasil firmoró convênio com o
Instituto;; de Resseguros do Brasil, de
m'odo a ~arantir a êste a necessória cobertura ·a;(-;'uas posições em moeda estrangeira>Jelaclonados com o seguro de
crédito à:.~xportaçdo." '

I
I
I

A presente emendo conjuga-se com a
emendo do Deputado Tancredo Neves, aprovada na Comissão de Economia da Cômora.

J
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(CF)

Ao ,art. 1O dê-se esta redação:

"Art. 10 - Tanto os apólices de seguros como os "certificados de cobertu·
· · ra 11 ' deverão abranger, por tipo de risco
coberto, o totalidade dos negócios de
exportação a crédito de mercadorias e
serviços.
. Parógrofo ú"lco - O lnstitJto de Res·
seguros da Brasil, a seu critério, poderó
excluir determinadas operações da CCI•
bertura do seguro. 11

1
t

I•

I•
•

·~

i
•I

A Presidência deferiu, hoje, o Requeri·
menta n.0 218, apresentado ontem, no qual
o Sr. Senador Jefferson de Aguiar solicita, lnformações a serem prestados pelo Sr. Mi·
nlstro da Fazendo.
Há oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Eurico
zende.

Re-

O. SR. EURICO REZENDE:
IS.m revl11io do orador.) Sr. Presidente

é Senhores Senadores, o ·Brasil sócio-económi-

co estó de parabéns e em regime de plena
euforia, com a Inauguração da última etapa
EMENDA N. 0 6 -· CCFl
gerodora da Central Elétrlca de Fumas. Trata-se, sem dúvida, de UITõ empreendimento, no
Restabeleça-se ao art. 15 sua redaçéio:
gênero, dos molares da Américo Lotino, e
11
Art. 15 - O Instituto de Resseguros que, conectado com a Usina de Estreito, de
do B~osll poderá manter lntercórriblo
execução jó projetada, teró a destinação de
com entidades do exterior que operem
outorgar autonomia energética a dois terços
em seguros de crédito à exportação, com
da região centro-sul do País. Nas galas dessa
· ii' finalidade de garantir no Pais, em realização, merece citado, evocado e elogia·
qualquer· moeda, o risco comercial do
do o Govêrno do ex-Presidente Juscelino Kubl·
11
Importado~ brasileiro.
tschek1 que, ao Iniciar a sua administração,
mobilizou todos os recursos do seu Govêmo,
Sala das Sessões, . 12 · de ·maio de 1965.
tirando ajuda substancial do Banco MundiCII,
Âl'gemlro de . Figueiredo, Presidente apesar de jó haver canalizado paro outros
le..rro · Neto, Relator - Eurico· Rezende · países somas conslderóvels, em obséquio· do
Antblo Juc' - Men•••• Plmtntll - Loblo
desenvolvimento económico da AméricCI La·
da Sllnlro - Eugtnla · lorr01 - lrlntu lortina.
nhaunn - ldmundo Ltvl. .
Mas, Sr. Presidente, é precisa que se com·
O SR. PRESIDENTE ICattete Pinheiro):
. preenda e que se proclame, poro o memória
do G~vêmo,, 'que hó um outro Estado figu·
Está finda a leitura do Expediente.
ronda tombém "no sistema do Brasil centro•
.Sóbre a mesa oficia que vai se lido •
sul, que é ci minha dlleta provlncla capl·
xaba.
~ lido o seguinte:
O Espírito Santa, de alguns anos o · esta
OFICIO.
parte, vem vivendo um drama ao mesmo tem·
Senhor Presidente do Congresso Nacional.
po injusto e contraditório. Injusto porque não
o· P~rtldo · Democrata Cristão · Indica, 0 tem merecido, da seqüêncla das adminlstrCI·
Deputado Athlê' Coury para integrar 0 · Co· ções a ajuda que vem reclamando, não· ape·
missão. Mista que apreciaró 0 Mensagem nú·
nas em favor de sua emancipação econômi·
mero 6, de 1965, em substituição ao Depu:. ca e do bem-estar social do seu nobre e gene·
todo Geremlas Fontes.
· · raso povo, mas, também, em função das pró·
prlos lnterêsses nacionais que povoam e os·
Sala das Se~;sõcs, em 13·5 •65 · - Depu• slstem o desenvolvimento do meu Estado.
tado Eucllde1 Trlchos, Vice-LI der.
E, dizia, êsse drama é também contradi·
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
tório, por vórlos fatOres e fotos, dentre os
A Presidência designa c Sr. Deputado Athiê
quais . merecem citados e enfatizados o pre·
Coury para a substituição solicitada. (Pausa.)
senço das paralelos de aço do Companhia
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Vale do Rio Doce, o. único sociedade de eco- toras de aço, hoje, estão pagando dezoito cru·
zelro~ por quilowatt-hora, no entanto acha
nomia mista neste Par s, tão assaltado e tão
roubado, o dar lucra; a presença da Com- que V. Ex. a deve estar pagando ' acima de
panhia Ferro e Aço, hoje Integrada de copl· quarenta cruzeiros o quilowatt-hora. ·.·Todos
tais pràtlcamente públicos, porque 90% das sabemos que uma. siderurgia, uma aclaria .e
todos os produtos ligados à indústria meta·
ações que formam o seu capital foram recru·
todos do Banco Nacional do Desenvolvimento lúrgica precisam de muita energia e, sem Isso,
Econ6mico; e, finalmente, Sr. Presidente, o nenhum de nós, por mais .milagroso que. seja,
pode fazer· subsistirem as muitas emprêsas
fato de se estar construindo - allós jó em
neste
Pais que não recebem energia a .preço
fase, jó em vias de conclusão . de obras mais barato. Este é o caso ela Bahia, .~nde a
o cais da Ponta do ·\ubarão, situa~o na Ca·
pita! do . meu Estado e que seró ., o maJor Siderúrgica Santo Amaro, que tem condições
de ser uma boa siderúrgica, não se ·'pode ex·
embarcadouro de minério do mundo.
pandlr porque paga o preço de 40 cruzeiros
~sses três fatos . estão a demonstrar, na
sua eloqUência e no seu desafio, que o Go· o quilowatt-hora.
vêrno Federal deve, quanto .antes, dispe~sor
O SR. EURICO REZEHDE:
um trotamento assistencial mais adequado e
V. Ex. a se revela conhecedor da situação,
em molar dimensão à economia espí rlto-son·
m,als
do que a situação, do sofrimento que
tense.
agride
e
infelicita a economia do meu Es·
Se a Companhia Vale do Rio . Doce tem o
tado.
Até
hó pouco tempo, o Espf rlt~ ·Santo
contrôle aclonório do Govêrno Federal; se .a
sustentava
e desfraldava a glória maldita de
Companhia Ferro e Aço de Vitória - vito·
ser
o
Estado
de .quilowatt~hora mais caro do
rlosa usina siderúrgico ..,.... pertence pràtica·
Brasil. Chegou a pagar o qullawa~t residenmente. ao Govêrno Federal,, e se o cais do
Ponta .do Tubarão estó iguaimente dentro da cial 56 cruzeiros e o Industrial, 50. Em vir·
hierarquia administrativa. do Govêrno Federal, tude de .. contatos e gestões da representação
através da ação del.egoda, temos aí caracte- do Espl rito Santo, . nas duas Casas. do. Con·
grasso, . ,e. dos bons ofícios eficientemente
rizada a obrigação do Govêrno do República
de defender as seus próprios interêsses no Es- . exercidos . pelo Govemadar do meu Estada,
houve uma .atenuação da tarifa. Mas estó
plrito Santo.
ainda
muito cara, cifra-se,· hoje .-,·:como
Dentro .de um ano estoró inaugurada e, por
via de conseqUência, em condições de entrar disse - , numa média de 40 cruzeiros. Não
em operação aquêle embarcadouro de miné- é a mais· cara do Brasil, mas em· poucas rerios. O parque energético do Espírito San- giões do País hó tdrlfas mais caras.
to, salvante a hipótese de sac'rlficar o abaste~
Sr. Presidente, li nos jornais,· escutei no
cimento de vórlas óreas de. nossa economia,
ródlo e vi na televisão que. a sistema .de Fur·
não teró fôrço, não teró potencialidade poro nas vai abastecer Minas Gerais, a Guanabara
abastecer aquêle grande empreendimento na- por Inteiro e uma órea de São Paulo. Li mais:
cional, esculpido ali, no panorama sócio-eco- que. a futura Usina ·do Estreito vai reforçar
nómico de meu Estado,
o sistema de Minas,' da Guanabara e de parte
de São ·Paulo, Vale dizer: em· duas etápas. o
O Sr. Joaé Ermirlo:
Espirita Santo estó' orfanl:i:ado, estéi cliscriPermite V. Ex. 0 um op.:~rte?
clo~ado
do favoi oficial __; favor, não, do
'
·'.
'
dever oficial. ~,;:.'
·
O SR. EURICO REZEHDE:
Ora, não custava o Govêrno Federal, atra·
~·~~~
Com pràzer.
f~>
vés d'1 ELETROBRÃS - é a sugestão e a
..,)/>.·,.·:~
O Sr. José Ermirio:
roQotiva que ·t~'Ço neste insta~te - obrigar a
··v·Y.··
autarquia
de.:ele'trlcldade ·de Minas, que é a
De fato, o Espl rito Santo precisa ter conCEMIG,
a
assl~:or um convênio com o Esplrlto
düçóles de energia semelhante às que. tem
Santo,
o
fim
de levar energia elétrlca paro o
Minas Gerais, Se as grandes emprêsas produ·
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meu Estado; principalmente. para a zona geoeconômica da Capital, onde operam a Cla.
Vale do Rio Doce e .a Ferro e Aço, e onde
vai operar, dentro ide 12 meses, se Deus
quiser, o Cais do Ponto do Tubarão que, repltp, paro orgulho nosso,· orgulho brasileiro
e orgulho especificamente copixaba, seró o
maior embarcadouro de minério do mundo.
A administração publica não poderó prestigiar e ~ealizar obras cuja demanda ·de eletrlcidade se apresenta ·numa dimensão enorme sem oferecer, de eiwolta : e simultâneamente, os recúrsos lndlspens6veis à movimentação daquelas indústrias e daqueles transportes .
.Sr. Presidente, reclamo assim contra a
ofensa que o. Govêrno Federal foz à· geografia, pois o Espirita Santo estó .na região Centro-Sul. Desde menino, nos' folguedas da infância e na agitação da escola primória, na
leitura dos livros e nas lições dos mestres
aprendi que o Espf rito Santo pertencia à região Centro-Sul do Pais. Depois que me tornei. Deputado estadual, e agora Senador, vejo
que os livros e os professôres estavam enganados. A região Centro-Sul é apenas .Minas
Gerais, Guanabara ·e o Estado econômicamente pertencente ao eminente Senador José Esmi rio.· Ou,. Sr: Presidente, a Govêrno prestigia
o política de energia elétrica, através da
ELETROBRÁS, conduzindo recursos para o Espirita Santo· ou, então, recomendo ao ilustre
Ministro da Educação e Cultura que adote
medidas .necessórias no sentido de retiflcar
o nosso compêndio de Geografia.

O Sr. Jo1é Ermlrlo:
Permite outro aparte, Senador Eurico Rezende?

O SR. EURICO REZEMDE:

perto de noventa mil cavalos. Isto, se quisermos produzir alumínio.

·-

, O SR. EURICO REZEMDE:
Mos of cabe uma explicação,. nobre Senador José Ermí rio. Diga-o sem ma li cio e 'com
cordialidade e respeito. Como o energia do
Brasil .é para abastecer as nossas emprêsas,
para abastecer a império de V. Ex. 0 , realmen- ·
te, h<Í alguma dificuldade.

O Sr. Jo1é Ermirlo:
A produção de alumí nia, no Brasil, não é
império de ninguém. Em Minas Gerais hó fóbricas que recebem energia a preço mais barato do que aquêle ~ue citei a V. Ex. 0 •

O SR. EURICO REZEMDE:
Agradeço a contribuição do aparte de V,
Ex. 0 , · mas acho até um pouco afrontoso São
Paulo estar a reclamar. São Paulo,· na curso
de todos os anos, sem solução ·de continuidade, vem ancorado numa série de fatôres
de progresso e de. . desenvolvimento. Em primeiro lugar, a Providência colocou a povo
pàulista ·em região agrfcola deis mais propícias do· Brasil.
digamos os. O determinismo histórico sim - , estab~leceu um deslocamento · para
o Brasil de um dos melhores colonos, o japonês, que é também industrial . .E, como se essas duas benesses não bastassem, São Paulo,
no perpassar, no perlongar de todos os tempos, vive llncorado na Presidência do República, no Ministério da Fazenda e na Banco
do Brasil.
Hoje, tem autonomia· de recurso. e de poupança interna; não deve reclamar porque
Deus pode castigar, Sr. Senador José Ermfrlo,

O Sr. Jo1é Ermírlo:

O que posso Informar ..a .V. Ex. 0 .. é que São
Paulo trabalha, trabalha como ninguém, num
O Sr. José Ermlrio:
. trabalho Órduo, dur.o, de forn1a a colocar o
Vou dar um testemunho ,;,uito interéssonprodução ·per copito do Brasil, enorme e int.e a respeito do Estado que V. Ex. 0 diz perteressante, paro uma estatística internaciotencer-me. Para conseguir energia para as
nal.
E, se todos fizessem o mesmo, tenho cernossas fóbricas de alumfnlo, fomos obrigateza
de que, hoje, não estarfa~os nos difidos a construir as nossas próprias usinas eléculdades em que nos encontremos.
tricas que, hoje, têm uma capacidade de
·Pois não.

I!!
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SCio Poulo realmente trabalho, c trobolho
tonto quanto as populações e os Governos dos
outras Estados e dos outros regiiíes. Aconte·
ce, porém/; que trabalha num regime de facill~ade~ e por interêsse político. Em virtude
do seu grande parque elelto.ral, capto, para a
sua economia e paro Q sua administração, recursos financeiros e técnicos que nenhuma
outro região da Pais consegue· adquirir.
O Sr. Jo1í Ermirlo:

..

:::
'.11

III

:I

I

·~

. V. . Ex. 0 :tem razão. No patte técnico, São
Paulo supera. todos os demais Çstodos. ·Comparando-o com· meu Estado, 'na produção açucareiro, verlficomas que enquanto São Paulo
atinge O trinta e seis milhões de sacas de OÇÚ•
cor, nós não passamos de .doze milhões, e com
dificuldades Imensas, até com prejuízos, cama
no ano passado, A lavoura açucareiro de São
Paulo é uma dos melhores culturas que o
País possui.

O SR~ EURICO· REZENDE:

!I

i

Si111, mas. desejo fique bem claro nos Anais
da Caso é que não hó Injúria. grave, média ou
mesmo leve a Sõo Paulo no que estou dizendo. Mas nenhum . outro Estado tem tido
melhores oportunidades do que São Paulo.
A liderança éconõmÍC:a que São· Paulo exerce s6bre ·'o Brasil é, em grande parte, par
cousa do trabalho do seu povo, mas o restan·
te deve-se aos estimulas, à politica de mão
estendida, de asslstêricla permanente e alto·
mente qualificada, que o Govêrno , Federal dó
o São Paulo.

O. Sr. Áttillo Fontano:
Permite. V. Ex. 0 um aparte?
o SR. EURICO REZEHDE:
Com prazer.

O Sr. Attílio Fontano:
V. Ex.0 oll'ldo hó pouco comentava os condições excepcionais do Estado de São Paulo,
entre os Estados da Federação. ~ uma verdade. São Paulo, ·desde hó muitos anos, pulas
suas condições geogróflcas, pela qualidade de
seu solo e pelo elemento humano - precisamos reconhecer - destaca-se dos demais.

Nessa ~nldade · do Federação houve grande
expansão de capitais. No setor de · energia
elétrlco, por exemplo, V. Ex. a ·ainda há. pouco
dizia que São Paulo é um Estado privilegiada,
com referência ao suprimento de . energia elétrica,· da porte dos Podêres Públicos, e também de emprêsas especializados, no cosa o
LIGHT.
. , ..
Tanto .cresceu São Paulo que. existem multas ln.;ilstrlas privadas, como a do. nobre . Se·
nador Jos~ Ermirlo, que 'tiveram de lançar
desenvolver; inclusive, . a
mão .. de capitais
parte de. energia . elétrlca. Conheço, no Estado de São. Paulo, · diversas emprêsas de
grande desenvolvimento que não usam energia elétrlca .comprado a terceiros, pais têm;
as suas próprias. uslna·s: Os outros' Estados; lnfelizmente, não tiveram essa facilidade de·
acumular· capitais. · Sempre observei, desde
1922, quando conheci o Capital paulista, que
êsse Estado era o grande centro do Brasil, pa·
ro onde ofluiom capitais e onde se desenvolviam todos os setores da vida ·econõmica. Re·
cimente, é ·o que verificamos. Mos fen&meno
semelhante existe em tõdo a parte. Até nos
pequenos Estados observamos emprêsas que
predominam, que se desenvolvem. e em t6rno
dos quais tudo giro. Nos próprios noções, vemos Isso. No continente :americano, por exem·
pio, os ·, Estados·. Unidos ·da: 'Américo lideram os outros .naÇões.· dêste hemisfério ·e;
par que não dizer, os :de todo ·o 'mündo. São
Paulo, ·como disse. o nobre Senador José Er·
mi ria, é,. porém,. um Estada: onde a população
cominho depressa, onde tudo onda com aquela velocidade que. não se verifico nos outras
unidades da Federaçêlo...

I
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O SR. EURICO RIZINDE:
Cominho depressa parque sabe que, andando depressa, consegue tudo! Noutros Estados, os populações ·não andam depressa porque não odloota:,
vão-se cansar à toa, não
''·
~ .' .
adianto nadá', ':' · ,

.

O Sr. Attilicd~ntana:
.

''""''.-. .

Não concordo.'d()~ os conceitos de V. Ex.a.

o sR. EURico· REzEHDE:
Hó necessidade, neste Pais, de naclono·
lizarmos determinados órgãos da administra-

·-
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é sempre pernambucano; se é. o Bonco do
Brasil, o titular é sempre de São Paulo. Va·
mos nacionalizar êsses órgãos, dar oportuni·
dade democrática a outros Estados de tom·
bém oferecerem 11 deres poro êsses setores im·
portantlssimos e decisivos da administração
pública.

O Sr. AHIIIo Fontano:
~ ·um defeito ou .uma condição lnerent~
ao pr6jlrlo regime democrático. Sempre os
mais ·fortes estão. mais em evidência. Assim
está .o Estado de São Paulo, na esfera das
atlvidades . econ6mlcas. E .em conseqüência,
igualmente nos setores politicas.

O SR. EURICO RIZENDE:
Se o Senador José, Ermlrio conseguir que
o Banco do Brasil fique pelo menos um ano
no Espirita Sonto, Isto é, a sua dlreção entregue a um homem do meu Estado e se
prosseguirmos nesse sistema andarilho, percorrendo todos os Estados do Brasil, acredito
que haverá U!l'la diversificação de progresso e
de oportunidade.

.O Sr, Jo1é Ermlrlo:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

o SR.IURICO RIZENDE:
Conceda· o aparte ao Sr. Senador José Ermlrlo.

O Sr, Jo1í lrmirlo:

coisa hoje." Essa sentença é importante para
nós todos e deve ser Imitada nos outros Es·
todos. EsttJmos fazendo a possível para que
haja condições idênticas nos Estados em. que
trabalhamos, os quais já são 14 da. Federação
·
·
Brasileira.

O SR. EURICO RIZENDI:
Obrigado ao aparte de V.

Ex. a,

O Sr. Lopa1 do CoitO:
Permite

V; Ex.0

um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Pois não.

O Sr. Lope1 do Coita:
Estou acompanhando atentamente o ·discurso de V. Ex. 0 , bem· como os apartes dos
nobres Senadores José Ermlrlo e Attílio Fon.
tona. Sabe V. Ex.0 que Mato Grosso está
ligado a São Paulo peia História .e p~lo co·
mérclo. Foram os paulistas, com as suas
"Bandeiras", que levaram a civilização ao Interior do, meu Estado, há dois séculos e melo.
Mato Grosso está recebendo Influxo diário
de progresso oriundo de São Paulo. Portanto,
nesta oportunidade, quero ir, não ao encontro do discurso de V. Ex. 0 , mas. com estas
minhas palavras,. defender o Estado de. São
Paulo. São Paulo representa o Brasli. O Bra·
si I, no meu modo. de ver, ·é que está ancorado no Estado de São Paulo. Tivéssemos dois
ou .três Estados iguais a São Paulo e a situação do Pais .seria Inteiramente outra. São
Paulo representa, hoje, 20%, .no setor demográfico da Nação e quarenta e tantos por
cento na. arrecadação das rendas federais. ~.
portanto, sob êsse aspecto que desejo defen·
der o Estado de. São Paulo, desso teimosia de
V. Ex. 0 em dizer que São Paulo está anco·
rado no Brasil.

Sr. Senador . Eurico Rezende, desejava dar
uma Informação a V. Ex.0 • Recebi em uma
ocasião, há alguns· anos, pedido de um amigo
da cidade de .Chicago para que oferecesse um
olm6ço ao Di reter da : Recon1tructlon . Finance
Corporatlon. Convidei para o ágape I O homens capitães de indústria do Estado de São
Paulo, entre os quais o dlretor de uma grande
O SR. EURICO RIZENDE:
emprêsa americana. Nunca mais. esqueci que,
do .edlflclo onde estávamos, observávamos o·... Longe de .mim amaldiçoar 0 progresso de
Viaduto do Chá. Multo acertadamente sen- 'São .Paulo. Reclamo é da parte do Govêrno
tenclou: - "Olhem para os passeios do Via· Federal um .desdobramento de oportunidades
duto do Chá; estêio cheios de pessoas andan· oficiais, de modo que fiquem beneficiados
do para lá e para cá - posso Informar-lhes também os outros Estados da Federação. Deque cada pessoa tem um problema na cabeça;
sejo é que, longe de retirar a vinculação ascada um está pensando em realizar alguma
slstenclal para Séc Paulo, o Govêrno o man·

-534tenha, mas que também assista os demci~
Estados.
Estou fazendo referências, Senador Lopes
da Costa, a um fato concreto. Inaugurou-se
a U5ina· de Furnas, com 1'.200.000 cavalos.
Pois bem! Essa energia, em grande parte, é
para São Paulo; outra parte, para a Guanabara. e a terceira parte, para Minas Gerais.
E o Espf rito Santa, que Integra a região centro-sul, fica desassistido, Programa-se .a: cons·
trução da Usina , do Estreito para daqui a 5
anos, quando terminarão as obr~s. Pois bem!
Na programação, é São Paulo que vai ter
energia, bem como Guanabara e Minas Gereis; o Espf rito Santa fica ró de fora.
O que desejo do Govêrno Federal - e citei
o exemplo de São Paulo de passagem, e não
fc;r: parte do meu objetlvo, do meu pensamento - é que exerça seus bons ofícios junto à S:EMIG paro que se faça um convênio
destinado oo fornecimento de energia elétrica
também ao Espi rito Santo, onde estão sistemas de transportes e de indústrias pràtico·
mente pertencentes ao Govêrno Federal e que
terão o vocação de p'raduzlr divisas. ~ o embarque de minérios, é a exportação dos nossos • produtos siderúrgicos e a tradicional exportação de café pelo p6rto de Vitória.

":

Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se
se· suprimir o PSrto de Vitória do mapa do
Brasil, Minas Gerais ingressaró em regime de
colapso. Minas Gerais é urn dos Estados mais
pobres 'da Federação. A renda per caplta coloca o mineiro na faixa, pràticamente, da miséria, porque as suas ·riquezas são minerais
e· a taxação estàdual é multo reduzida. ~ por
der11ais redu;r:ldo' a lmp6sto, por exemplo, de
bôi:a-de-mlna. cobrado pela União, e de que
a· União reserva uma parte para o Estado e
para o Munlciplo. ~ Irrisório. ~ um Estado
cheio de ouro, cheio de diamante, cheio de
pedras preciosas, mas a extração dessa ri·
queza e a sua comerclail;r:ação, via de regra,
se operam no sistema da clandestinidade e do
contrabando. Quase não se cobra impôsto re·
ferente à extração de minerais raros, de pedras preciosas. De modo que Minas Gerais
depende do alastramento e do seu desenvolvimento siderúrgico. Assim, o Pô, to de VI·
tório é de Importância decisiva pare c eco-

nomla de Minas, e o Govêrno mineiro deveria ser o ·mais interessado no fornecimento de
energia elétrlca para o Espl rito Santo.
Sr. Presidente, jó tive entendimentos com
o Governador da Espl rito Santa. .Se continuar
essa conduta egoístico do Govêrno mineiro,
negando-se ao fornecimento de energia. para
meu Estado, estaremos dispostos a Impedir a
exportação da produção siderúrgica de Minas
para o Pôrto de Vitória. Iremos estudar o
regime: de quotas, o fornecimento de quotas
de energia elétrlca paro os ·industriais.
Hó um decreto do tempo do ex-Presidente
Jênio Quadros, estabelecendo o regime de
quotas. Então, Iremos fornecer também quotas de operações portuórias, alegando que,
por falta de energia elétrlca, a Pôrto de VItória nõo pode operar plenamente. Então, tem
que estabelecer êsse regime, e favorecendo
aquêles que, lealmente, pela ·sua dedlccíçõo
e compreensão dos problemas nacionais, se disponham, pela experiência, prótlca e reailda"
de, a trabalhar pelo desenvolvimento sócloeconõmico do nosso Estado.
Essa situação, Sr. Presidente, estó para
acontecer, porque não temos mais esperanças. Todos sabemos que, parei a construção
de uma usina hidroeiétrica, com todos os estímulos e facilidades, gastam-se, no mlnlmo,
cinco anos, e nós precisamos de t~r recursos
emergenclcis. A situação é realmente dramóHca.
·
Se o Govêrno Federal não debruçar a sua
atenção vigilante e assistencial pelo' menos
para aquela região geoeconômlca do meu
Estado; o sccriflclo de largas óreos da produção econômlca, vale dior:er de exportação, e
com isso da· produção de divisas, lró criar
uma situação . penosa para o Brasil no mercado internacional.
·
Dentro de um ano, repito, o cais da Ponta
do Tubarão estaró em- atividade. Mas a ESCELSA, que é ,oo·. :autarquia de eletrlr.ldade do
Espl rito Santo;Ô ~ão te ró condições de 'fornecer energia parâ.
a Cio. Vale do Rio Doce
;,• I
e para a Ponta.'do Tubarão. Não Iremos sacrificar, Sr. Presidente, óreas de nosso economia, multas dds · quais ainda primórias, para
drenarmos recu~sos energéticos para o Govêrno Federal.. : :·
:_~:,'·~.;@'

•
I

•
•

i

I

1'1!

I·

i..
-535Seria o caso, talvez, de me indagarem, nõo
em têrmos muita sérios: - Onde está o patriotismo de V.· Ex. 0 ? Nõo. Do Brasil cuida o
Presidente da ·República, eu só tenho dimen·
sêio e capacidade poro cuidar do meu Estado.

O .,Sr. GuldO ' Mondln:
..Permite V. Ex." um aparte?

O SR. EURICO REZEI'IDE:
Com. multo prazer.

. O Sr. Guldo Mondln:
Essa possível atitude do Espírito Santo,
anunciada por V. Ex. 0 , é uma legítimo atitude
liderança que há de existir
de liderança em tôdas as unidàdes da Federação, porque o
potencial humana do Brasil é o mesmo em
tôda parte. O que carecem alguns Estados é
precisamente de liderança; Se a Espírito San·
to toma essa atitude agora, 'quase como represália contra o Govêrno da União, ela. me
parece legítima em princípio.

O SR. EURICO REZENDE: .
Contra o Govêrno mineiro.

O Sr. Guido Mondln:
Sim, contra o Gavêrno mineiro. Mas faço
uma pergunta: no .caso de fornecimento de
ehergla elétrica de Fumeis, qual foi a a!;ão de
lidercln!;a dos pró-homens do Espírito Santo?
Faço a pergunta com' tôda a sinceridade, até
porque me ·lembro, por exemplo, de· que, ama·
nhã, quando Urubupungá fornecer ·energia
elétrii:a pará uma imensa regiéio, não vai
citlnglr meu Estado, por. descuido do Govêrno
estadual de então. Quando contrataram os
serviços .futuros do fornecimento de energia
elétrica· de. Urubupungá,. o Rio Grcinde do Sul
não quis Ingressar naquele sistema. associativa
de Estados que vão receber energia. Portanto,
faço esta pergunta: se o desenvolvimento dos
nossos Estados· decorre, em multo, da açõo

O SR. EURICO REZENDE:
Vou responé:ler a V. Ex. 0 ·o que fizemos.
Já há multo tempo, e através de expedientes reiterados, temos pleiteado do Govêrno de
Minas a extensão das ·linhas de trcinsmisséio
da CEMIG para o Espírito Sento. Houve, a
princípio, boa vontade. Realizaram-se reu~
niões, mas, finalmente, o assunto ficou esquecido. V. Ex. 0 mesmo deve ter ouvido, nesta. Casa, vários discursos· meus a respeito da
carência é necessidade de energia elétrica no
Espírito Santo. Apelos, reivindicações,. gritos
lancinantes de socorroc caracterizaram, aqui,
vários pronunciamentos meus. E depois, nobre
Senador Guida Mondin, o Govêrno Federal
não deve e não precisa de esperar os dlscur·
sos de Senadores e Deputados para o atendi·
mente de problemas regionais.

o

Neste ângulo,
Govêrno Federal tem a
ELETROBRÁS, que cobra. o impôsto de energia
elétrica em todo o País. ~ obrigação do Govêr·
no Federal, independente de solicitações e pedidos, assentar, pesquisar ·e elaborar o organograma das necessidades sóclo-econômicos
do Pais, no ·campo de energia elétrica.
Ora, no instante em que o Govêrno Federal
resolveu transformar a Companhia Ferro e
Aço, que era emprêsa privada, em uma Companhia de. capital público; no momento em
que o Govêrno Federai se dispôs a fazer, e
estó fazendo cêleremente, o. cais da Ponta do
Tubarão, sabendo que êstes, empreendimentos
estão . íntima e fatalmente conectados com o
problerna da ~nergia elétrlca, não há necessi·
dade de o Govêrno estar o aguardar o pronunciamento daqueles que V. Ex. 0 tão gene·
rasamente denomina de pró-homens.

Então,. para caracterizar melhor a resposta
Ex. 0 , devo dizer que
que dou ao aparte de
o Govêrno passado, a Govêrno proscrito, pro·
curou resolver a problema de energia elétrica
do Espírito Santo. E se o eminente Presidente
Castello Branco nõo der um puxõo de orelhas
de· liderança
dos· seus pró-homens,·
par que a,., . no seu Mi n 1st ro d as M'1nas e ·E nerg 1a e o re ti •
•
_
omissao do Estado do Espirita Santo, no mo· .. ror do seu égoísmo de mineiro _ porque êle
menta em que sabia que se estabelecia um
f~i colocado, digamos assim, no altiplano da
plano de energia elétrlca quando Furnas co·
Admlnlstroçéio Federal, não para servir a Mimeçasse a funcionar? Que fizeram seus pró· nas, mas para servir. ao Brasil - se o Govêrhomcns?
no .Federal continuar a oferecer o espetóculo

v,

I
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a economia do meu Estado, devo dizer, Sr.
Presidente, que em matéria dt energia eiétri"
ca e em matéria de rodovias, eu vou ter saudade do· Govêrno proscrito. Saudade perfeita
e justificada.

O Sr. Lopea da Coata:

E eu, cam·V, Ex, 0
O SR. EURICO REZENDE:

,·.,.

Porque, no Govêrno passada, Sr. Presidente,
estavam · tendo construção rápida as duas
principais rodovias destinadas c irrigar c vida
social e a ·vida econ6mica do meu Estado.
Principalmente a BR-31, q'ue será, em extensão, a maior rodovia da América Latina não só do Brasil:-- interessando a vários Estados da Federação e chegando até às cercanias de fronteira do Mato Grosso, , ,

O Sr. Lopea da Coita:
Ligando c Transcontinental.

O SR. EURICO REZENDE:
. • . e ligando, fin!)lmente, a Transcontinental, diz bem V. Ex.0
Dizia eu Sr. Presidente, que essas duas rodovias, no Govêrno passado, estavcrn tendo
construção rápidà, sem solução de continuidade, sem paralisação, ·sem o odioso regime
de plenos de economia e de contenção de despesas. Já agora, com o Ministério da Viação
entregue à incapacidade reiterada de um homem público em' desuso, que é o Sr. Jucrez
Távora, nada se faz nessas duas rodovias BR-31 e BR-5.
O Ministro de Viação prometeu, no ano
passado, o consignação de uma verba caudalosa para o prosseguimento e conclusão dessas obras. Fêz e~sa promessa solene acutilado
por várias reuniões das populações interessedas, inclusive a Reunião de Araxá, à qual estêve presente, como representante do Senado,
o eminente Senador Lopes da Costa.
Pois bem, Sr. Presidente: vejo-se o orçamento da República e, de leitura que se fizer,
do verba destinada à BR-31, se chegará, de
um lado, à conclusão de que o Ministério do
Viação está parando o Brasil, está parando
a Brasil rodoviário, está parando o Brasil pos-

tal-telegráfico, está parando o Brasil no combate às sêcos, está parando o Brasil nas obras
de saneamento. E, de outro lado,· está dando
a medida exata de, via de regra, quanto .vale e represento a palavra dos nossos homens
públicos que, multes vêzes, não surge .da .sinceridade de sentimentos, ~os 'de' tessitÜra, 'das
desculpas, dos enredos, das escusas, formada
exclusivamente de matéria plástica .•
Pois bem, Sr. Presidente, .a gestão do Sr.
Jucrez Távora colocou, no orçamento da
União, para a BR-31 c: verbo de cipenÔs seis
bilhões de cruzeiros e ainda mais, .com uma
discriminação: dêsse quantitativo de .seis bilhões, destinou quatro bilhões para pagar contas atrasadas dos empreiteiros, o que significa
que a orçamento de União consigna apenas,
de fato, dois bilhões de cruzeiros ·para o atendimento e o prosseguimento .d~s obras da
maior rodovia da América do Sul •..

O Sr. Vlcentll Aug111to:
Permite V. Ex.0 um aparte?

.

O SR. EURICO REZINDE:
·~

Com multo prazer.

O Sr. VIcente Auguato:
Gostaria de lembrar a V. Ex. 0 que as 'dotações destinadas aos serviços e , obrás públlcàs
decorriam, . multas vêzes, , da iniciàtlva das
parlamentares. Mas, com o' advento do·. Ato
Institucional, limitou-se a atuação do Congresso c sacramentar o que é proposto pelo
Presidente. da. República. Como, agora, o · Ministro .da Fazenda só tem a preocupaç~o de
evitar deficit, os serviços públicos,: no Brasil,
estão pràticamente paralisados .. Quero lembrar a V. Ex. 0 que.o BR-13, que liga Felr.a de
Santana, no Estad~ de. Bchic, a Fortaleza,
Capit:ll · do Ceará,·· .~. unia rodovia que ·.serve
de respiradouro: ~para o Nordeste. Brasileiro.
Todavia, já iaSfaltádo até Feira de Santana,
os obras não·:'piosseguirom, porque foram todos os contratos,
salvo engano -;_:..;,anulados
·,·
As obras estão ·iiâraliscdas e, ao que sabemos,
não se pode prever qual será o resultado. E
isso tudo redundo :no detrimento da economia
nacional.

-537O · SR. EURICO REZENDE:
Agradeço o aparte do eminente Senador Vicente Augusto, que deve ser examinado em
dois dngulos: primeiro, com o minha alegria,
porque réforr,a minha tesé e, segundo, Sr. Presidente, com· certo alarme. Se, no Ceará. a si~
.
'" ,.
..
tuaçãÇl é essa, de tanto infortunístlca' -,e o
Ceará é a.· terra do Presidente da República,
a terra do Ministro da Viação, do Gov,ernador
Virgílio Távora, tendo ainda, o Sr. Paulo Sorazate como chefe de relações públicas imagine-se o que não está .ocorrendo, por
exemplo, com o Estado do .eminente Senador
Heribaldo Vieira, · o pequenino-grande Estado
de Serglde; com o Rio Grande do Sul, tão de'
vastado por· aquela administração calamitosa
do passado; com o Estado do Senador Lobão
da Silveira, com o Acre. Chega:se a dizer que
o Brasil termina no Paró. (Riaoa.)
..O Sr. Lobio da Silveira:
Termina no Ceará.
O SR. EURICO REZENDE:
Todos achávamos que a chuva dos elementos da natureza, lá no Ceará, continuava o
não existir, mas que haveria as chuvas orçamentórlas. Agora, pelo aperte do Senador Vicente Augusto, vejo que a situação do.:·Cearó .é embaraçosa. O Brasil do Ministério da
Viação estó parado no Ceará.
. 0 Sr. Vicente Auguato:

O SR. EURICO REZENDE:
Pode-se emendar para se reduzirem despesas.
O Sr. Vicente Augu1to:
Mos para aumentar, não.
O SR. EURICO REZENDE:
'Daí o que houve:
O .Sr. Guldo Mondln:
Permite V. Ex. a' um aparte?
O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.
O Sr. Guldo Mondln:
Quero dizer a V. Ex. 0 que, antes do Ato
Institucional, jó tínhamos dificuldades na
apresentação de emenda, em matéria de estradas de rodagem, porque o Pleno Rodoviário Nacional se to'rnou uma espécie de tabu .
Pelo menos, desde há seis anos, alguma coisa foi conseguida· do meu Estado para se Incluírem naquele Plano estradas, debaixo de
Imensas dificuldades. Portanto, a proibição é
anterior ao Ato Institucional. Acho difícil,
pois, o que se verifica é que ainda não ingressomos na compreensão dos problemas nacionals que se Interpenetram. Assim, enquanto
insistirmos em proceder unilateralmente não
chegaremos a resultado algum. Apesar de o
Senador Eurico Rezende insistir tanto em atacor o Sr. Ministro da Viação, devo dizer que
S. Ex. a está prêso, precisamente, a critérios
estreitos seguidos até agora, pais lhe é destinada determinada verba, dentro da qual deveró agir, inclusive pagando débitos atrasadas, Portanto, não é de se atacar a êste ou .
àquele elemento do Govêrno, em face justamente de tais dificuldades, São peças de ·máquinas que, se não funcionarem em conjunto,
chegarão a nenhum resultado.
0 SR. EURICO REZENDE:.

'Permite V. Ex.a um aperte? (Aiaentlmento
do orodor.) V. Ex. a há de convir. - e fazemos
questão de repetir - , que as obras. públicas
nacionais dependiam, em grande parte, na
suC< quase totalidade, da iniciativa dos Congresslstas, reforçando as dota;ões, por ocasião da votação do orçamento da União. No
entanto, hoje, o que se vê é que os parlamentares jó não dispõem dessas atribuições, que
seriam mais importantes, porque, se depender
exclusivamente da proposta, da iniciativa da ..
V. Ex. a ac~a que a máquina tôda está paGavêrno Federal, chegaremos à situação que ·r;Jda?
agora vemos. V. Ex0 há de convir, nobre SeO Sr. Guida Mondin:
nador Eurico Rezende, em que, hoje, não se
Não concordo multo. Vejo multa coisa funemendam projetes em matéria de despesa púcionando: Nãa muito bem, mas funcionando.
blica, pois o Govêrno Federal proíbe.

538O SR. EURICO. REZENDE:
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Se V. · Ex. a está vendo multà coisa funcionando e a Sr. Juorez Távora não está operando, quer dizer que o errado está do lado dêle.
Ou então, Excelência, o velho sentença lusitana: "Quem não tem competência· n"iio se estabeleça". Aqui para nós, o eminente e saudoso tenente de 1930, já pela idade, já pela
relevante pre:tação de serviços ao Pois, não
merecia crueldade que lhe está impondo o
eminente Presidente Costello Branco, de ainda trabalhar ••.

Mas, Sr. Presidente, parece que o advertência de V. Ex. 0 .está o anunciar que o tempo de que eu dispunha já se está esgotando.

Tal feto, então, deve ter colocado no caderno revolucionário a solenidade que assinolava o surgimento de uma nova era e de um
nôvo e belo horizonte .sóclo-econômico paro
os Estados do Espírito Santo e Rio de .Janeiro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os homens
possam, as pala"vras se. diluem; os" destemperas mergulhem na solidão e no esquecÚnento
e o Brasil é perene, atravessa a cortina das
inconveniências dos seus homens públicos e
dos destemperas dos seus governantes.

Dizia eu que faço uma recordação penoso,
porém, que deu certa .esperança ao Espírito
Santo,. vinda do Governo passado. No princípio de 1964, quer dizer, nas vizinhanças do
Movimento Revolucionário, a ex-Presidente
João ,Goulart, com o seu Ministro das Minas
e Energia, Presidente da ELETROBRÁS, e numa comitiva numeroso e. ilustre, esteve no divisa Espírito Santo--Estado do Rio. Ali, nas
barrancos gloriosas do Rio ltabapoana, adotou
as primeiras providências, as primeiras medidas para a construção da Usina Hidroelétrica
da Rosal, com a capacidade de 100.000 kw.
A construção dessa usina, programada para
um prazo de 5 anos, resolverá, por longo perfodo, o problema energético do sul do meu
Estado e o Norte· do Estado do Rio.
, · Houve um convênio entre o Govêrno do Espírito Santo e o do Estad~ do Rio, sob o patroclnio, o estímulo e o égide do ELETROBRÁS, para financiamento e construção dessa
grande central elétrlco - grande, tendo em
visto o dimensão econômica dos dois Estados.
As verbas foram votadas; os estudos e os projetas foram ultimados; o Presldtmte do República compareceu e falou; os Governadores do

Se o Govêrno do honrado e eminente Presidente Castello Branco determinar - e êste
o apêlo que faço, desta Tribuno - o Início
das obres da Cachoeira do Rosal, no Rio ltabapoono, destinada o abastecer o Sul do meu
Estado e todo o Norte do. Estado do Rio de
Janeiro, o problema estará, dentro em pouco, resolvido, porque os recursos _energéticos·
que temos, produzidos pelos Usinas do . Rio
Bonito e do Suíço, próximas de Vitória, não
serão drenados poro o Sul· do Espf rito Santo
e poderão, então, abastecer e reforçar ·o• sistema econômico e de transporte do Vale do
Rio Doce, da -Ferro e Aço· e do Cais do Pon·
ta do Tubarão que, repito, · Sr. Presidente,
com multo vaidade cívica e com muito orgulho patriótico, ·será o maior. embarcadouro de
minérios do mundo. Se não houver, porém,
êsse aproveitamento hidrelétrlco do Rosal;· o
autarquia de . eletr.lcldade ·do Espírito Santo
não ·poderá aténdêr às carênc:as, aos reclamos e às necessidCIC:Ies da Companhia Vale do
Rio Doce, de FerrÔi:e Aço e do Cais do Ponta do Tubarão. (?então, o esfôrço, o grande esfôrço governamental naqueles empreendimentos estará sacrificado e comprometido.

O SR. PRESIDENTE !Cattete Pinheiral:
(Fazendo aoar a campainha.) Pondero ao
nobre orador que o tempo de· que dispõe está
quase a se esg~tar.

O SR. EURICO REZENDE:
Ele já merece, de há multo, os lauréis e o
confôrto da ócio com dignidade.

.'j
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Espírito Santo e do Estado do. Rio de Janeiro
compareceram e falaram.
O problema estovci esquematizado mas
accmtece que, como sempre, o ex-Presidente e
muitos C:os seus assessôres apre>veitorom aquela solenidade para fo_lorem em Reforme Agrário, Direito de Greve, Voto do Analfabeto, República Sindicalista, Político de óleos e Com·
bustíveis Encampoção deis Refinarias de
Petróleo Particulares, finalmente, dando vasêio e curso aos seus· propósitos demagógicos
e subversivos.

Volto, assim, Sr. Presidente, c este Tribuna, mais uma vez, como se outros tontas não
bastassem - e ·é bom que a eminente Sena·
dar Guida Mon.dln . preste atenção para
apelar, sem ser pró-homem, pore o Sr. Presidente da. Repúblico a fim de que S. Ex. 0 determine ao Sr. Ministro dos Minas e Energia
e ao Sr. Presidente da . ELETROBRÁS que façam volver as suas atenções administrativas e
ossistenciols, o mais ·ràpidornente passivei, em
favor de construção de Usina Hidrelétrlca da
Rosal, destinada o solucionar, em grande parte, os problemas comuns que atormentam e
afligem a vida sócio-econômica das populaçães meridionais do Espl rito Santo e setentrionais do Estado do Rio de Janeiro. (Muito

bem! Palma,,)
O SR. PRESIDENTE ICattete Pinheiro):
Hó dois oradores inscritos em .conformidade
com o artigo 163, § 2. 0 , do Regimento Interno. O primeiro dêles é o nobre Senador Guida
Mondin que tem a palavra. S. Ex. 0 tem IS
minutos para proferir seu discurso.

O Sr. Guida Mondln:
Não usarei tanto, Sr. Presidente.

O SR. GUIDO MONDIN:
(Li ·o 11guinte dlacuno.) Sr. Presidente,
transcorre, desde o dia 12 da corrente; a Se~
mano da Enfermagem, devendo extender-se
até o dia 20. Como sabemos, coincidem essas
duas datas·• com ·dois fatos Intima e' sentimentalmente ligados à nobre profissão, pois a
primeira prende-se à data do .nascimento' de
Florence Nlghtingole e, a segunda, à doto da
morte da nossa Ano Néri, a primeiro enfermeiro voluntória do Brasil, que· participou do
Guerra do Paraguai:
A Seman·a da Engermcgem é comemorado
em todo o Pais e está sendo levado a efeito
aqui em Brasília com especial carinho. Por
tôda pa•te, com tal ensejo, foram organizados
extensos programas em que, através de entrevistes, debates, palestras e outros iniciativas,
as entidades cangregadoras da profissão, promovem ampla divulgação sôbre a enfermagem.
Em nosso País, lamentàveimente estamos
ainda multo distantes de uma consideração

condigno à ·enfermeiro; quer ·do ponto de visto profissional, quer., quanto .ao aspecto da
humanidade que a vocação .envolve. Situo a
profissão de enfermeira. entre as mais difíceis
de . serem _exercidas, precisamente ' porque é
condição precipúa poro a seu exerCício um
profiÍndci amor· ao· próximo, amor que .se mànifesto com ·olmo e lnteligência,·porque o enfermeira· tem de· tolerar tõdo gama de comportamentos pessoais· em· face da ·enfermidade, buscando nessas manifestações· os elementos mesmos do. cura ou .de: lenitivo. poro a dor.
A . enfermeira completa o médico .. Dai. porque
entendemos dever aprofundar-se ,sempre mais
o seu aperfeiçoamento profissional, o que não
dispensa· o compreensão .que todos' devemos
ter em tôrno de sua atividade, quaisquer se~
jam as aspectos par que a encaremos.
~ auspicioso constatar quão alta é a compreensão das enfermeiras brasileiros em tôrno
dii sua própria missão. • A Semana de Enfermagem bem reflete suas preocupações, pais
neste período recrudescem .ou como que se
sintetizam os ações desenvolvidas durante o
ano 110 ·propósito permanente de aperfeiçoamento.
A Associação Brasileiro de Enfermagem,
secção do Distrito Federal, coma ponta alto
do sua programação para esta Semana, promoveu um curso de extlmsão cultural, tendo
convidado poro minlstró~lo uma das mais fulgurantes expressões da inteligência nacional,
a Dr. 0 Naemi Silveira Rudolfer, que subordinou suas magistrais aulas, que são seguidas de
debates, ao . tema ·geral . de . "Considerações
profundos sôbre- o ser humano". O interêsse
despertada entre tõdas os. pessoas relacionadas com a setor do saúde é verdadeiramente
alentador. Tive a ventura de as.~istlr a primeiro conferência proferida pela eminente psicanalista que nos visita, dela colhendo· impressão lmorredoura, podendo aquilatar desde. logo quão grandes ·Serão os frutos colhidos por
essa iniciativa· da Associação de Enfermagem
do Distrito Federal.
'·. Não· desej~ria deixar passo1· sem registro o
q~·e ·ocorre, embora o· faça de maneira 'sim:
pies e em rápidos troços. É que nosso impulso
é permanentemente o de emprestar solidariedade. o quantos, neste· ...ou naquale setor de
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metas mais altas, particularmente, como no
coso 'das enfermeiros, quando a meta é o ho·
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mem e. a sua felicidade, A secção do Distrito
Federal da . Associação Brasileira de Enfermo·
gem tem à suo frente um pugilo de proflssla·
nols de estirpe • .Vi como orgonlzarol!l. esta Se·
mono de Enfermagem em Brosl lia, vi e ouvi
como conduzem seus trabalhas em que se re·
flete, pujante, sua formação técnlco-clentlfi·
co. Procedem com o mais absoluto realismo e
é par Isto que o que se observo no ·transcurso
dos otos lntet;!radores do Semana de Enfer~
màgem, aqui no Capital, não procura apenas
afirmar o que se fêz e o que se faz no campo
do enfermagem no Distrito· Federal, mas tem·
o sentido vigoroso de uma ampla motivação
no despertar vocações. para misteres tão no·
bres. Não esqueçamo~ que, possuindo o, Bra·
sll trinta e três escolas, sua média é de ape·
nos .1 O enfermeiros formadas anualmente. em
cada unidade. Isto é ·desalentador num pais
em plena explosão demográfico e onde a soú·
de se fêz uma das expressões mais graves
das nossos dificuldades, Temos ·então que os
enfermeiras que se congregam nos várias sec·
çã8s cio As5oc1Cição Brosilelr~ de Enfermagem,
embora • absorvida~ ·pelos.. reclamos l~cessontes
do próprio exerci elo profissional, têm de· acres·
centor às suas preocupações esta de fazer
emulação, esta de . despertar consclanclas .pa·
ra a. sua missão.· ·A Associação já promoveu,
com 6sse. objetlvo, 18 congressos no Brasil,
um congresso latino-americano e outro lnter·
nacional. Como, senhores Senadores, ficar ln·
diferentes a Asse movimento?
Qualquer um de nós, a qualquer momento,
estará necessitando do assistência dessas ob·
negadas profissionais. Mos nêio será necessé·
rio que esperemos por êsse Instante poro me·
ditar sôbre o papel que elos representam no
comunidade e no luto que enfrentam para
fm:er conhecido suo missão.
Há multo que fazer por elos, desde o ne·
cessldade de tudo propiciar para que se oumentem os seus quadros, eis que, da única

estotlstlca que conheço, realizada em 1956,
os necessidades brasileiros reclamavam então
nada menos de 5 mil enfermeiras.
Não tenho condições parei penetrar com CQ·
nhecimenta o muito que cumpre fazer em fa.
vor da 'classe, se .esta é· matéria· de especlofls.
tos, mos não é. preciso nenhum esfllrço de ra·
cloclnio para ·reclamar dos órgêios gavemo·
mentais e de entidades portlculores,-.como hos·
pitols e cllnicas, um atendimento condigno
aos' que exercem o enfermagem .em . nosso
Pols,·paro que não se deformem conceitos, vo·
lorlzando·se,. Isto ,.sim, umo dos' mais .subli·
mes otlvldodes;
.. "
Com estas palavras singelos quero. ,·.lauvar
os promotoras. do Semana .de . Enfermagem
no Distrito Federal e, se permitirem· "OS ·cole·
gas, quero fazê-lo em nome de todos. A .en·
fermelra,' hoje, em' 'nosso Páfs, tem 'cultura
de nlvel universitário, mas sua cultura maior
está no coração, no Imenso ·compreensão que
tem, do ser humano, em razão do que levo a
Infinitos grondêzos seu labor. No'! mansidão
dos seus gestos, no paciência apostolar ·dos
seus misteres, presenÇa tranqüilo, .mas ,tenaz,
do seu atendimento, há assim con:,~ que lns·
tantes de refrigério paro oqúêles qu'e a dor
colheu. Saudando :os enfermeiros' de.: Brosflio
nesta Semana de Enfermagem, . r1ossos . pala·
vros são. de respeito, clé admiraÇão, ·de 'con~
fiança e de fraternal solidariedade. ' ·

(Muito bem! Muito· bem! (Palma•.>
O. SR. PRESIDENTE: (CoHata 'Pinheiro):
Tem o palavra o nobre Senado,r Gilberto
Marinho, também nos têrmos do' ·ort. 163,
§ 2~ 0 do Regimento: .
'

·.O. , Senhor . Sanador Gilberto Marinho
pronuncia di1cur10 que, 1111trogue à revi·
·1ão do oraÍÍ~r; :ltrá publicado po1terior·
mente.
· Coinp(irêcem'··mals os Senhores Seria·

dores:
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Adolbe'i,to' Sena - José Gulomard Zocharlos de Assumpção- Joaquim Parente -:- João Agrlplno :- Pessoa · de
Queiroz ...;;:; Antônio Bolblno - Raul Giubertl -: Gilberto Marinho - Faria Tavares - Mello Braga.
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-541O SR. PRESIDENTE (Catteta Pinheiro!:
Está· esgotada o hora do Expediente. Pos·
à

SQ•Se

ORDEM DO DIA
A lista de presença acusa. o comparecimen·
to, no Casa, de 26 Srs. Senadores. Não hó
quorum para as votações. ,
O prl~elro Item da Pauta é o Projeto de
Lei do Senado n.0 127, de 1963, que estó
em fase de ·votação. Fica, por isso mesmo,
adiada a apreciaÇão da matéria.
Item 2:
Discussão,· em tumo único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 . 334, de
1965, dó ProÍeto de Lei do· Senado
n. 0 175, de 1963, de autoria do Sr. Se·
nadar Wolfredo Gurgel, que dispõe sô·
bre a contagem de tempo de servidores
requisitados pelas Sociedades de Econo·
mia Mista, e dó outros providências.
Em discussão a redoção final.
Se nenhum Sr.. Senador pedir a ..,O lavra, do·
rei à discussão como encerrada. (Paui..)
. Estó .encerrada~
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a ·redação final seja submetfda a
votos, é a mesma ~ada como definitivamente
aprovada, independentemente de votação, nos
têrmos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai ~ Cãmàra dos Deputados.
~

mais de 5 (cinco) ano:;, na condição· de requl·
sitados, contarão, para ·efeito de estabilidade
na emprêsa· o tempo de serviço prestado à re·
partição de origem.
§ 1.0 A aquisição de estabilidade,
nos têrmos dêste artigo, dependerá de reque·
rlmento do Interessado, a ser encaminhado,
dentro de 90 (noventa) dias, direção da em·
prêsa.
§ 2. 0 -:- Trinta dias antes de completa.'
do o tempo para aquisição de estabilidade, fi·
cará o Interessado obrigado c fazer declara"
ção expressa de opção pelo cargo que desejar,
para efeito de desacumulação.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor no
data de sua publicação, revogadas as disposl·

a

O ·SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro!:
Item 3:
Discussão, em tumo único, do redoção final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 437, de
1965) do Projeto •de·. Decreto. Legislativo
'n. 0 104, de 1964 (n.0 50-A/63, na. Câmara), que mantém o ato do Tribunal
de Contas da União denegatárla de registro ao têrmo de contrato celebrado
entre a Divisão de· Obras do então MI·
nlstério da Educação e Saúde. e a firma
A. Pereira Gonçalves para obras de pras·
seguimento de Instalação de luz e fôrça
para o pavilhão de adolescentes (femlni·
no), r;tó Col6nla Juliano Moreira, na ci·
dado do Rio de Janeiro.
Em discussão a redação final.

a seguinte a redação final apre·

Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, da·

Redacélo final do Projeto · do Lei do
Sanado n." 175, de 1963, que dlapõe 16·
bre a contagem de tempo de aervlso doa
servldorea públlcoa requialtadoa pela• So·
ciedade1 do Economia Mista, o dá outra•

rei a discussão como encerrado. · (Pauaa.l
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independentemente de votação, nos
têrmos qo art. 316-A, do Regimento Interno.

vada:

· p~e~vldênclaa,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os servidores públicos da administração centralizada ou autárquica do Po·
der Executivo Federal que estejam em efetlvo
serviço nas Sociedades de Economia Mista hó

O projeto vai à

promulgo~ão.

I! a seguinte c redoçõo Hnol aprovada:
Fo~o saber que o Congresso Nacional apro·
vou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , do Constl·

542túição Federei;• e eu, ............•...... ,
Presidente do Senado Federal, pr.omulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1965
: "-

;!· "!

...., J,•!

Mantém o ato. do Tribunal de Contos
da União, denegatóriÔ de rag!stra oa contrato celebrado a 19 . de novembro de
1951, na Divisão de Obras do Dep~rta·
menta de Administração do Ministério da
Educação e Sa~dé, com a firma. A. Perei·
ra Gonçalves. . .
O Congresso Nocional decreto:
~mentido o ato, de 12 de deArt. 1. zembro de 1951, do Tribunal de Contas· da
União, denegatório de registro ao contrato celebrado;· a 19. de novemliro éie '1·9s1, na Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério do Educação e Saúde, com a
firmo A. Pereira Gonçalves, paro obras· de prosseguime(ltO de instalação de luz e fôrço no
Pavilhão de 'Adolescentes, feminino, de .Colô:
nio Moreira, no otucl Estado da Gu~ncborc.
Art. 2. 0 ...:.. ~ste ·Decreto' Legislativo entreró em vigor no date de suo publicação, revogadas as disposições· em contrário.
0

;,

!,.··

'

O SR. PRESIDENTE (Cattete ·Pinheiral:
Item 4':
Discussão, em turno único,. de. redoção
final (oferecido pelo Comissão de Redoção
em seu Parecer n,0 439, •de 1965) do Projeto de Decreto· Legisl.otlvo n. 0 .115, de
1964 (n. 0 52"A/60, no Cosa de origem),
que .cletermlna c re~istro de contrato relativo: ao têrmo de ·escrituro pública paro aquisição de imóvel ·em decorrência
de desapropriação por ·c~nvenção amigável, que outorg·a · à UniSÓ Federal c
Senhora Marie Imaculada Santos de Almeida e outros.
Em ·discussão a redoção final.
,..th. · •
Se nenhum Sr. Senador lfzer .. uso;f,~ê(fpo lavro, darei c discussão como enc~rr.:~do;.,.J (Pausa.)
Está encerrado,
Não havendo emendas, nem requerimentos
pore que o redcção final seja submetida a
votos, é o mesmo dado como deflnitlvomente

aprovada, independentemente de votação, nos
têrmos do ort. 316-A, do F:eglmento Interno.
O projeto vai à promulgação.
~ o seguinte . o redcção final. apro-

vado:
Faço .saber que o Congresso Nocional· aprovou, .nos têrmos.do artigo 77, § 1.0 , de Constituição Federal, e eu, .•.••...... , •...•. ,
Presidente. do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1965
Determina o registro do têrma de es·
critura pública, de 31 i.le dezembro de
) 956, re-ratificado a 7 de maia de 1957,
de aquisição de Imóvel, em decorrincla
de desapropriação amigável, que autor·
gam Maria Imaculada Santos Almeida e
ou'tros à União ·federal.
O Congresso Nacional decreta:.

A~. 1.0

O Tribunal de Contes da União
registrcró o têrmo de escritura público, de 31
de dezembro de 1956, re-ratificodo a· 7 de
maio de 1957, de aquisição de Imóvel em decorrência de desapropriação amigável, que outorgam· Mario Imaculada ·santos Almeida e
"
outros à União Federal.
Art. 2. 0 ~ste Decreto Législativo entrará em vigor na date dé sue publicação, .revogadas os . disposições· em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
Item 5.:
. Discussão, em turno. único, de redoção
final, oferecido pela Comissão de Redação em seu·Parecer n. 0 441, de 1965,
do Projeto de Decreto Legislativa n. 0 •••
119, de 1964, originário da Câmara dos
Deputados (n;0 72-A/61, na Casa de
origem), que1.1)'1ontém o ato do Tribunal
de registro o conde.
Contos dehegotórlo
.
'
J
•
.
troto celebrado ·.entre . o Ministério do
Viação e Obres Públicos -.- Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais - ,
e o firmo STECO - Servl,ços Técnicos de
Engenharia· e Comércio Ltdc., pore construção •de um muro de proteção da mar'
I
gem do·· Rio Mearlm na cidade de Vitória, Estc'do ·do Maranhão.

-543Em discussão a redação final.

O SR. PRESIDENTE !Cattete Pinheiral:

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, dou

Passa-se ao Item 6 da Ordem do Dia:

a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerr~da ..
~ão havendo emendas, nem requerimentos

para que a redação final seja submetida a
votas, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independentemente de votação, nos

têrm~s do art. 316-A, do Regimenta Interno.
O projeto vai à promulgação.
reda~ão final aprovada:

f o seguinte a

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e eu, ...•.. , ... , .....•.... ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0

,

DE 1965

Mantém o . ato do Tribunal de Contas
da
U11ião
denegatório
de registro a tir·
.
'. '
:
mo de ajuste celebrado, aos 24 de no·
vembro de 1958, entre o Departamento
Nacional. de Portos, Rios e Canais e a
firmei S.T.E.C.O. -

Serviços Técnicos de

Engenharia e Comércio Ltda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0

-

É mantido o ato, de 26 de de-

zembro de 1_958, do Tribunal de Contas da
União, denegatório de registro a têrmo de ajuste celebrado, aos 24 de novembro de 1958,
entre o Departamento Naciona I de Portos, Rios
e Canais e a firma S.T.E.C.O. -Serviços Técnicos de Engenharia e Comércio Ltdu., para
construção de um ·muro de p;oteçõo do margem do rio Mearlm, na cidade de Vltóriê; .. no
Estado do 'Maranhão.
Art. 2. 0

-

~ste

Decreto Legislativo entra-

ró em vigor no data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Discussão, em turno único, da redaçõo
fina I, oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 443, de 1965,
do Projeto de Decreto Legislativo •número 120, de 1964 (n. 0 75-A, de 1961,
na Casa de origem), que .. mantém o ato
do Tribunal de Contas da União, dene-.
gatório de registro a contrato celebrado
entre a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro e a firma IBM World Trade Corporation, relativo à locação de máquinas
elétricas de contabilidade.
Em discussão a redação final. (PaulO,)
· Se nenhum Sr. Senador fizer uso da palavra, dou a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrada.
Não tendo havido emendas nem requerimentos no sentido de. que a redação final
fósse submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, independentemente
de votação, nos têrmos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto irá à promulgação.
É a seguinte a redaçõo final aprovada:

Faço saber que o Cong~esso Nocional aprovou, nos têrmos do art: 77, § 1.0 , do Constituição Federal, e eu, . : .......•......... ,
Presidente· do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1965
Mantém o ato do Tribunal de Contos
da União denegatório de registro a tirmo
de contrato celebrado, a· 27 de agilsto de
1954, entre a Via~ão Férrea Federal Leste Brasileiro e a I.B.M. W·~rid Trade. Corporation.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É mantido o ato, de 7 de outubro de 1955, do Tribunal de Contas da
União, denegatório de registro a têrmo de contrato celebrado, a 27 de agôsto de 1954, rn-

-544tre a União Federal e a I.BJJ:.· World Trade
Corporctlon, para locoção dos serviços de móquinas elétricas de contabilidade.
Ârt. 2.0

Este Decreto Legislativo entraró em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ..
I
·.:,

-

O SR. PRESIDENTE !CaHete Pinheiral:
Passa-se ao Item 7:

'

Discussão, em turno único,. da redação final (oferecida, j:iela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 445, de
1965) do ~rajeta de , Decreto Legislativo n.0 122, de 1964, originário da
Câmara dos Deputados (n.0 . 108-A/61,
na Casa de origem), que mantém a decisão da Tribunal ·de Cantas da União

'1

denegatória de registra de contrato celebrado entre a J_unta de Conciliação e·
Julgamento de Sorocaba, Estado' de São
Paulo, e Wald~mar Ferreira Telles, para
locação do primeiro pavimento de um
prédio na me~ma localidade.

.,

Em discussão a redação final.

· Mantím e ata' de Tribunal de Contai
da Unlc'io denegat6rlo de regl1tro a tlr·
mo de contrato celebrado, ao1 5 de Ja•'
nelro de 1953, entre a Junta. de Cancllla·
. são e Julgamento de Sorocaba e Walde•
mar Ferreira Tell11. ,
'
O Congresso NÍJcional deéreta:
Ârt. 1.0 ~ mantido o ato,' de 6 de março de 1953, do Tribunal de Contas da União,
denegat6rio ele registro a têrmo de contrato
celebrado, aos 5' de janeiro de 1953, entre' a
Junta de Conciliação e Julgamento de Sorocaba e Waldemar Ferreira Telles, para locação.
da primeiro pavimento do prédio n. 0 29, da
Praça Frei Baroúna, na cidade de SoroC:aba,
Estada d; São Paulo.
Ârt. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra·
ró e mvigor na data de sua publicação, revogadás as· disposições em contrário.·
O SR. PRESIDENTE (CaHete Pinheiro):

Discussão, em turno único, · da redação final (oferecida : pela ,Comissão de
Redaçãa em seu Parecer. n. 0 447, de
19651 do Projeto de Dec~eto Legislativo n.0 123, de 1964, originário da
Câmara dos Deputados (n. 0 133-A/ 62,
na Casa de origem), que aprova o ato
do Tribunal · de Contas da União
recusou registra po têrmo de contrata de
compra e venda de lote rural n.0 11 O,
. do Núcleo Colonial' São Bento, 2. 0 gle·
ba, situado no 4.0 Distrito de Belford
Roxo, Municlpio de Nova lguaçu.

Está encerrada.
i

DECRETO LEGISLATIVO
N.0
, DE 1965

Passa-se ao item ,8:

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

.'I

tuic;õo Federal e eu, ••.••••..•••.•••••• ,
Presidente. do Senado Federal, promulgo o seguinte

Não tendo havido. emendas nem requerimentos no sentido de q~e a redação finai
f6sse submetida a votos, é ela dada como
• :definitivamente aprovada, independentemente

que

de votação, nos têrmos do art. 316-A, do Regimento Interno.

Em discussão a redação final .

O projeto iró à promulgação.

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da~ a seguinte o redoçõo final apro-'>i rei a discussão c~mo encerrado. CPau1a.l

veda:
Faço saber que o Congresso Nocional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , de Consti·

'·

Está encerrada.
Não tendo havido emendas nem requerimentos no sentido de que redação final seja
submetida a votos, é dada como definitiva-

a

-545mente aprovada, independentemente de vota·
çéio, nos têrmos ·do art. 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto iró à

promulg.:~çéio.

Em discusséio.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a dlscuss~o · como encerrada. !Pau1e.)
Está encerra"da.

vou, nos têrmos do,artlgo 77; § 1.0 , da Constl·
tuição· Federal, e eu, ••....•.. , •...•.. , .• ,

Não tendo havida :emendas nem ~equeri·
mentes no sentida de que a redação final"
seja submetida a votos, dou-a como defini·
tivamente aprovada, nos têrmos do art. 316-A,
do Regl;,ento Interno~
·
O projeto vai à promulgação.

Presidente do Senado Federal, promulgo .o se·
gulnte

~ a seguinte· a redação final apro-

~ o seguinte a redaçéio ·final a pro·

vada:·
. Faço saber. que o Congresso Nacional apre·

vada:

DECRETO LEGISLATIVO
N.0 ·
, DE 1965
M011tém o ato do Tribunal dt Contai
da União ·danegatórlo .• de l'tllltra ·a drmo de contrato de compro e venda, cela•
!Irado, a01 30 da dezembro de 1953, en~
tre o Unlio Federal e Anna Âuguda de
Figueiredo.
·
O CongreSS.:J Nacional decreta:
Ârt. 1.0 ~ mantido o ato, de 26 de•fe·
verelro de 1954, do Tribunal de· Contas da
Uniéio, denegat6rio do registro a têrmo. de
contrato de compro e venda do lote rural
n.0 11 O do Nücleo Colonial São Bento, muril·
clpio de Novo lguaçu, Estado do Rio de Jane!·
ro, que outorga a Uniéio Federal a Anna Au·
gusto de Figueiredo.
.

.

2.0 -

Art.
Este Decreto Legislativo entra·
ró em vigor na data de sua publicaçéio, revo·
gados as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE lCaHete Pinheiro):
Passa-se oo item 9:
Discusséio, em turno único, da rede·
ção final (apresentada pela Comissão de
Redoção em seu Parecer .n. 0 453, de
1965) do Projeto de Decreto Legisla·
tlvo n.0 ·. 124, de 1964, orlgÍnárlo do
Cámara dos Deputados (n. 0 40;A/63,.
na Caso de origem), que mantém ·o ato~·.·
do Tribunal de Contas da União dene·
gatórlo de registro ao têrmo aditivo de
contrato celebrado com o Sr. Joaquim
Ferreira Lima, para desempenhar a fun·
çõo de Auxiliar de Dentista.

·. Faço saber que a Congresso Nacional apre·
vau, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , da Constl·
tuição Federal, e eu, ..•...•.......•.•. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.0
, DE 1965
Mantém o ato. do Tribunal ele Contai
ela União denegatórlo de l'tliltro a. tlr•
mo ele contrato celebrado, ao1 31. de ele·
aembro ele 1953, entre o Govlrno do Ter·
rltórlo Federal do Rio Bronco e Joaquim
Ferreira .Lima.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1;0 - ~ mantido ci. ato, de 23 de
março de 1954, do Tribunal de Contas da
União, denegatórlo de registro a têrmo de
contrato celel:i~ado, aos 31 de dezembro de
1953; entre o Govêrno do Território Federal
do· Ria Branco e Joaquim Ferreira Lima, para
a desempenho, na Divisão de Saúde, da função de auxiliar de dentista.
Art.2 °, - ~ste Decreta Legislativo entrará em vigor na data de ·sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (CoHete Pinheiro):
Item. 10:
Discussão, em turno único, da rede·
çõo final (oferecido pelo Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 438, de
1965) do Projeto de . Decreto Legislativo n. 0 126, de 1964 (n.0 41-A/63,

lj

,,I
'~:
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!l:

I

.•:'
,,J

no Cômcrc), que mcntérn o ato do Tribunal de Contos do União denegatório
de registro ao têrmo aditivo de contrato
celebrado com o Sr, Joaquim ~cyma Nogueira, para desempenhar a função de
Chefe da Seçãa de Navegação.
Em discussão.
Se nenhum ·sr. Senador pedir c palavra, darei c discussão como encerrada. (Pauaa.)
Está encerrada.

I

.,

' I ~•

;.-._·.

Não tendo havida emendes nem requerimentos na sentido de que a redação final
seja submetido c votos, dou-c como defini·
tivcmente aprovado, nos têrmos do crt.
316-A, do Regimento Interna.

b projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Cattctc Pinheiro):
Item 11:
Discussão, em turno único, de redcção final (oferecida pela Comissão de
Redcçãc em seu Perecer n. 0 449, de
1965) do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 136, de 1964, originário do
Cômara dos Deputados (n. 0 77 -A/ 63,
na Casa de origem), que mantém ato do
Tribunal de Contas da União denegatária de registro a têrmo de escritura de
compro e venda de um imóvel sendo
como outorgante c União Federal e outorgada Feliciano Miguel Abdala.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Pausa.)

é c seguinte o redação final aprovada:
Faça saber que a Congresso Nocional apre·
·;i,'l

vou, nos têrmos do artigo 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e eu;. • •..••. , , •.•.•.•.. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo· o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N.0

.

,

DE 1965

Está encerrada.
Não tendo havido emendas nem requerimentos na sentido de que c redação final seja
submetida c votas, doUI-c como dC\finitivamente aprovada, nos têrmos do crt. 316-A,
do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

é a seguinte c redação final aprovada:
Faço saber que o Congresso Nocional apro-

Mantém o· ato do Tribunal de Conta•
da U.iõo denegatório de regiltro a con•
troto celebrado, em 31 de de1embro de
1953, entre o Gov6rno do Território Fe·

vou, nas têrmos do artigo 77, § 1.0 , da Ccnsti·
tuiçãa Federal, e eu, •......•..•.....•.. ,
Presidente do Senado Federal,. promulgo o seguinte

deral do Rio Branco e Joaquim Bayma

DECRETO LEGISLATIVO

Nogueira.
Ârt,
~ ~: mentido o ato, de 23 de
·março de 1954, do Tribunal de Contas da
·União, denega tório de registra a contrato celebrado, em 31 de dezembro de 1953, entre o
Govêrno do Território Federal do Rio Branco
e Joaquim Bayma Nogueira, para o desempenho da função de Chefe da Seçãa de Navegação.

1.0

Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra·
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

N. 0

,

DE 165

Manténi> o ato do ·Tribunal de Contas
da União, 1'denegató;io de regiatro ao têrmo de eacrituraa de compra e venda de
um imóvel, celebrado, a 17 de março de
1954, entre a União Federal e Feliciano
Miguel Abdal,a.
O Congr~sso Nacional

decreta:

Ârt. 1. : - - : é mantido o ato, de 14 de
mala de 1954, do Tribunal de Contas da
0

- 547 União, denegatório de registro a têrmo de escrituro de compra e venda de um imóvel situoda no Córrego Jocutingo, Distrito cie Santo
Antônio do Manhoçu, Município de Carotingo,
Estado de Minas Gerais, que outorga a União
Federal a Feliciano Miguel Abdala.

DECRETO LEGISLt,TIVO
N. 0

,

DE 1965

Mantém ato d·o Tribunal de Contao da

~ste Decreto Legislativo entro-

União dcncgatório de registro a ocntrato

ró em vigor no doto de suo publicação, revo-

celebrado, cm 31 de agôsto de 1954,

Art." 2.• -

entre a Estrada de Ferro Hocantins c a

gadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
Item 12:

ção final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 451, de
1965) do Projeto de Decreto Legislativo n.O 137, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n.O 78-A/63, no
Casa de origem), que mantém oto do
Tribunal de Contas do União denegatório de registro o contrato celebrado entre a E. F. Tocantins e a Cio. Brasileiro
de Material

Companhia Brasileiro de Material Fcrroviário4
O Congresso Nacional decreta:

Discussão, em turno único, do rede·

Ferroviário,

para forneci-

mento do material necessário à cons-

Em discussão.
Se nenhum Sr. Senado~. pedir a palavra, dorei a discussão como encerrada. (Pausa.>
Está encerrada.
Não tenda havido emendas nem requerimentos no sentido de que a redaçõo final seja
submetida a votos,

dou-a como definitivo-

mente aprovada, nos têrmos do art. 316-A,
do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final

Art. 1.0 - É mantido o ato, de 26 de ou·
tubro de 1954, do Tribunal de Conl·as da
União, denegatório de registro a controlo ceie·
brado, em 31 de agôsto de 1954, entre a Es·
Irada de Ferro Tocantins, sob a administração
da Fundação Brasil Central, e a Companhia
Brasileira de Material Ferroviário, paro a aqui·
sição do material necessário à construção de
uma estrutura metálico.
~ste Decreto Legislativa entroArt. 2. 0 ró em vigor na dato de sua publicação, revo·
godas os disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Cattcte Pinheiro):
Item 13:

trução de uma estrutura metálica.

·1

tuição Federal, cu, ....
Presidente do Senado Federal, promc:I'Jr" r. , •>
guinto

Discussão, em turno único, da rede·
ção final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.O 442, de
1965, do Projeto de Decreto Legislativo n, 0 14"1, de 1964, originário da Câ·
mora dos Deputados (n, 0 66-A/63, na
Casa de origem), que autoriza o Tribu·
nal de Contas da União a registrar o
contrato entre a firma "Irmãos Barre·
to" e a Faculdade de Direito de Ala·
goas, M.E.C., para obras de ampliação
e reforma do prédio da Faculdade.
Em discussão.

apro-

veda:
Faço saber que o Congresso Nacional opro·
vou, nos têrmos do artigo 77, § 1. 0 , do Consti-

Se nenhum Sr. Senador peri a palavra, da·
rei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrado.
Não tendo havido emendas nem requeri·
mentes no sentido de que a rcdação final ~eja

Página
original mutilada
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original mutilada

-550negatório· de registro a têrmo de contrato, de

I·' .'

aforamento do terreno de marinha, lote 737,

tuição Federal, e eu, .................. ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o se·
guinte

da rua Visconde do Rio Branco, n. 0 769, em
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, que outor-

DECRETO LEGISLATIVO
N.o
. DE 1965

5 de novembro de 1953, de revlgoração de

,.'

,.'
,,

,,,

.

gou a U_nlão. Federal à Imobiliária "A Pedro
do Lar S.A.".
Art. 2.0 ~ste Decreto Legislativo en·
trará em vigor na dota de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.

i_l

O SR. PRESIDENTE ICaHete Pillheirol:
Item 17:
Discussão, em turno único, da rede·
ção final . (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 450, de
1965) do Projeto de Decreta Legislativo
n. 0 149, de 1964, originário da Câmara
dos. Deputados (n. 0 87-A/63, na Casa
de origem), que mantém decisão do Tri.

I

bunal de Contas da União denegatória

I

de registrá a contrato entre o Deporta·
niento dos Correios e Telégrafos e a fir·
ma Raul Hirt Sera, para a construção de
prédio destinado ô Agência Postal Telegráfica de Tibagi, no Estado do Paraná.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a discussão como encerrada. (Paula.)
Está encerrada.
Néío tendo sido apresentadas emendas nem
tendo havido requerimentos no sentido de que a
redaçéio seja submetida o votos, dou-a como
definitivamente aprovada, nos têrmos do art.
316-A, do· Regimento Interno.
Vai à promulgação.

Mantém o ata do Tribunal- dt~. Conto•
da União denegat6ria de reglatro de t&r·
mo de contrato celebrado, 001 13 de nG•
vembro de 1953, entre o Departamento
do1 Correio• e .Telégrafo• e a firma Raul
Hlrt S.ro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 ~-mantido o ato, de 30 de de·
zembro de 1953, do Tribunal de Contos da
União, denegotário de registro o têrmo . de
contrato celebrado, aos 13 de no vembro de
1953, entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firmo Raul Hirt Sera, poro
construção de um prédio destinado õ sede da
Agência Posta-Telegráfica de Tibagi, no Esta·
do do Paraná.
Art. 2.0 ..:... ~ste Decreto Legislativo entro·
rá em vigor na dato de sua publicação, revo·
godos os dispÓslçães em contrário.
. ·
O SR. PRESIDENTE !Cattete Pmheiro):
Possa-se ao Item 18:
Discussão, em turno único, da. redo·
ção final (apresentada pela Comissão de
Redoção em seu parecer n. 0 452, de
1965), do Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 157, de 1964, originário da Câmara
dos Deputados (ri, 0 · 155-A/ 64, na Casa
de origem), que mantém . decisão dene·
gatórla do Tribunal de Contos do União
ao pedido de registro· de contrato ceie·
brado entre á Superintendência do En·
sino Agrfcola •e ·veterinário do Ministé·
rio da Agricultura -e Ana Maria de Aze·
rede Coutinho, ·paro locação de imóvel.

a seguinte a redoção final ap~o

Em discussão o ,projeto.
Se nenhum Sr.
'senador pedir a palavra, da·
. '(,
rei a discussão c_omo encerrado. (Pauaa.)

Faço saber que o Congresso Nacional apro-

Está encerrad~;.
Não hovendo-·Jemendas, nem requerimentos
paro que a redoÇõo final sejc submetida a

~

vada:
vou, nos têrmos do artigo 77, § 1. 0 , da Consti-

-551votos, é o mesma dada como definitivamente
aprovado, independentemente de votação, nos
têrmos do ort; 316-A, do Regimento Interno.
O projeto voi
~

c promulgação.

a seguinte o redoção final apro-

vada:
Faço saber que o Congresso Nocional aprovou, nos têrmos do_ artigo 77, § 1.0 , da Constituição Federal, e· eu, .. ·.•. , •.......•... ,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1965

1.• -

Art.
~ mantido o decisão de 27 de
julho de 1954, do Tribunal de Contas da
União, denegatória d~ registro a contrato ce·
lebrada, em 18 de fevereiro de 1954, entre
a Superintendência do Ensino Agricolo e Ana
Maria de Azeredo Coutinho, poro locação do
imóvel situado na Praça dos Androdes, n.0 38,
na Cidade de Barbacena, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2. 0 ~ste Decreto Legislativo entra·
ró em vigor na data de sua publicação, revo·
godas as disposições em contrário.

SR;

PRESIDENTE (Catteti Ptnhoirol:

Passa-se ao Item .19:
Discussão, em turno único, da reda·
ção final (oferecida pela Comissão de
Redoção em seu Parécer n. 0 429, de
-1965) do Projeto de Resolução ri. 0 24,
de 1965, que suspende a vigência do
ort. 34 do Lei Federal n. 0 492, de •30
de agôsto de 1937, declarado h1consti·
tucionol pelo Supremo Tribunal Federal.
Em discussão o projeto.

O projeto vai à promulgação.
~

a seguinte a redação final oprp·

vada:
'Faço saber que o Senado Federal _aprovou
nos têrmos do art. 64 da Constituição Federal·
e eu, . . • . . . . . . • . . . . • . . • . . •. , Presidente .
do Senado Federal, promulgo a_ seguinte
RESOLUÇÃO N.0

Mantém decisão do Tribunal de CÓn·
tas da União, denegatórla de registro a
CIOntrato celebrado· em 18 de fevereiro
de 1954, entre Agricol11 e Veterinário do
Ministério da Agricultura e Ana Maria de
Azeredo Coutinho, p11r11 locasão de Imóvel.

O

Não havendo emendas, nem requerimentos
para qw ·;;·· redação final seja submetido a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independentemente de votação, nos
têrmos do art. 216-A, do Regimento Interno.

.....

Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, do·
rei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrado.

I

DE 1965

Suspende a exocusão do art. 34 .da
Lei n.0 492, de 30 de ag6sto de 1937.
Art. 1.o - ~ suspensa, por. inconstituclo·
nalidade, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal .em sessão de 5 de agôsto de 1957, no Recurso. Extraordinário n. 0 25.533, ·do Estado de Pernam:
buco, a execução do art. 34 da Lei Federal
n.0 492, de 30 de ogôsto de 1937.
Art. 2.o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
. Passa-se ao Item 20:
Discussão, em turno único, da reda·
ção final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 430, de
1965) do Projeto de Resolução n.0 25,
de 1965, que suspende a execução do
art. 1"0 da Lei n. 0 2.359, de 5 de de·
::embro de 1962, do Estado do Piaui,
declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei o discussão como encerrado. (Pausa.>
Está encerrado.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que_ a. redoção finaf seja submetida a
votos, é o mesmo dada como definitivamente
aprovada, Independentemente de votação, nos
mos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

-552~ a seguinte a

~

redação final cpra-

vada:

a seguinte a redação finol apro-

vada:

· ·Faça saber que a Senado Federal aprovou,
'nas têrmas do ort. 64 da Constituiçã? Federal

e eu, ..•••.........••••.•.. , Presidente,
promulgo a seguinte
r'.ESOLUÇÃO N .0

I

Faço saber que o Senado Federai aprovou,
nas têrmos do art. 64 da Constituição Federal,
e eu, ••••.•••••••.••••..••. , Presidente,
promulgo a seguinte

DE 1965

RESOLUÇÃO N.0

,

DE 1965

'

Sl•apende a execusio do art. 1O da

'Ltl n:~' 2.359, de 5 de duem.ro de 1962,
'

do Eltado do Plaui.

Art. 1.0

-

~ suspensa, por Inconstitucio-

nalidade, · nos · têrmos pelo ~upremo Tribunal

,,

Fede;cil, em sessão de 29 de maio de 1964, na

Rep~esentação número 543, do Estado do Piaui,
a execução do •art. I O: da Lei n.o 2.359, de 5
de dezembro de 1962 ;do mesmo Estado.
·. Art. 2.0 . - Esta Resolução entrar6 em vigo'r' na' data de sua' publicação, revogadas as
disposições em contr6rlo.

Su1pende a execusia do art. 75 do Có·
· ellgo Trl.utárlci elo Munlciplo de Major
lzldoro, elo E1tado de Alagoa1.
~ suspenso, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sesSão· de 9 de janeiro de 1961, no REicursa extraordinário n.0 39.933, de Alagocs, a execução do art. 75 do Código Tribut6rio do Municlpio :de Major lzidoro, daquele Estada.

Ârt,

1.0

Ârt. 2.0 -.Esta Resolução entrc;rá em vigor na dato de sua publicação, revogadas os
disposições .em contrário.

O SR. PRESIDENTE ICattete Pinheiro):

,J

O SR. PRESIDENTE . ICattllle Phlhelrol:

Item 22:
Item. 21:
Discussão, em turno única, da reda-

,,:_'·I
I

::,

1-

çãa final

(aferecid~

Cami~o

·pela'

n.0

Redação em seu·· Parecer

de

431, de

1965) do Projeto de Resolução n. 0 26,
de 1965, que suspende a 'execu,.ão do
art~ 75 do
Código'
Tribut6rio
da
Munici,
.,
.
.
'
'

'

pio de Isidoro, Estado. de Alagoas,, decla-

j

rado inconstitucional pulo Supremo Tri-

·I

bunal Federal.

Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 433, de
1965, do Projeto de Resolução n.0 28,
de 1965 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu Parecer
n.0 224, de 1965), que suspende a vigência dos arts. 7. 0 , 17 e 29, da Lei número. 534, de 31 de dezembro de 1948,
do Rio Grande· do Sul, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal.

Em discussão_ a redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Paun.)
Está 1 ;encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento
no sentido. de que seja submetida a votos, é a
redação

final

dada

como definitivamente

aprovada, independentemente de votação, nos
têrmos do ort. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgoçilo.

Em discussão a redoção final.
.

L'~

.

Se
nenhum Sr. Senador:.pedir
a palavra, da.
' )....
rei o discus.são co~~;:~e_ncerrada. (Pauaa.l
:~..:-~;~ .. i
. r
Não havendo emendas, nem requerimentos
no sentido de que seja '"SGbmetida a votos, é a
redação final dada.; .como definitivomllnte
aprovada, independent~!!ler.te de votação, nos
têrmas da art. 316-A, d~ .. Regimento Interno.

Estó encerrada.

~,,..

O projeto vai à promulgação.

- 553É a seguinte a redação final apro-

vado:
Faço saber que a Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição Federal
e eu, ...............•..... , Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N. 0

É a scauinte a redação final apro-

vada:

,

DE 1965

Suspende a execução dos artigos 7 •0 ,
17 e 29 da Lei n.• 534, de 31 de de·
:~:embro de 1948, do Estado do Rio Gran~
de do Sul.

RESOLUÇÃO
N.

0

,

DE 1965

Suspende a execução da Lei n.• 2.340,

de 331 de dezembro de 1958, do Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 1.0

-

É suspensa, por inconstitucio-

nalidade, nos têrmos da decisão definitivo pro-.
ferido, pelo Supremo Tribunal Federal, no ses-

Art. 1.
É suspenso, por inconstitucionalidade, nos têrmos do decisão definitivo pro·
ferido pelo Supermo Tribunnl Federal no sessão de 4 de janeiro de 19 50, no Representa·
ção número 130, do Estado do Rio Grande do
Sul, a execução dos art. 0 ' 7. 0 , 17 e 29 do Lei
n. 0 534, de 31 de dezembro de 1948, do
mesmo Estado.

são de 24 de outubro de I 960, no Represen-

Art. 2.0 Esta Resolução entrará em vigor no dato de suo publ icoção, revogadas as
disposições em contrário.

gor na data de sua publicação, revogadas as

0 -

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
Item 23:
Discussão, em turno único, do redação final, oferecida pelo Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 434, de
1965, ao Projeto de Resolução n. 0 29,
de 1965), que suspende a execução do
Lei n. 0 2.340, de 31-12-58, do Estado
do Rio Grande do Norte, declarada in·
constitucional pelo Supremo Tribunal Feder·al (projeto ORresentodo pela Comissão de Constituição e Justiço como con·
clusão de seu Parecer n. 0 266, de 1965).

tação n. 0 45 I do Estado do Rio Grande do
Norte, a execução da Lei número 2.340, de
31 de dezembro de 1958, que criou o Município de Campo Redondo, desmembrado do Município de Santa Cruz, do mesmo Estado.
Art. 2. 0

-

Esta Resolução entrará em vi-

distribuições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):

Item 24:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 435, de
1965) do Projeto de Resolução n. 31,
de 1965, que suspende' a execvção dos
arts, 9, 0 e 19 da Lei n. 0 6.895, de 1.0
de setembro de 1962, do Estado de São
Paulo,· declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da-

Em discussão a redoção final. (Pausa.)
Se nehnum Sr. Senador pedir a palavra, dorei a discussão como encerrada. (Pausa.)

I

'"

~~-,,
,;·
~:.

,.'
I•

.

rei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada.

Não havendo emendas, nem requerimentos
Está encerrada.
poro que a redação final seja submetido a
Não havendo emendas, nem requerimento
no sentido de que seja submetido o votos,. é
votos, é a mesma dada como definitivamente
a redação final dada como deflnitlvcmenfe. . aprovada,·· independente de votação, nos têraprovada, independente de votação, nos têr·
mos do art. 316-A, do Regimento Interno.
mos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação,
O projeto vai à promulgação,

-554É a seguinte a redação final apro-

vada:

I,•

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição· Federal,
e eu, •.................... , Presidente,
promulgo a seguinte

Faço saber que o Senado Federo I aprovou,
nas têrmos do ort. 64 da Constituição Federal,
e eu, ..................... , Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N. 0
I
DE 1965

RESOLUÇÃO
N. 0
, DE 1965

Suspende a execução dos ort.0 ' 9.0 e
19 do Lei n. 0 6.895, de 1.0 de setembro
de 1962, do Estado de São Paulo.

Suspende a execução da Lei n.0 879,
de 5 de abril de 1963, do Eatacla de San•
ta Catarina.

Art. 1,0 É suspensa, por incanstitucianalidade, nos têrmos da decislío definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de 16 de novembro de 1964, na Representação n. 0 608, do Estado de São Paulo, a
execução dos art. 0 ' 9. 0 e 19 da Lei número
6.895. de 1. 0 de setembro de 1962, do mesmo Estado.
Esta Resolução entrará em viArt. 2.0 gor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 1.0 É suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva pro·
ferida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de 22 de outubro de 1964, na Representação n. 0 593, de Santa Catarina, a execução
da Lei n. 0 879, de 5 de abril de 1963, do
mesmo .Estado, que criou o Município de Marari, desmembrado do território do Município
de Tangará.

•''··

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
Item 25:

,:J

',I,

!

É a seguinte a redação final apro-

vada:

Discussão, em turno único, da redação final oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.O 436, de
1965, ao Projeto de Resolução n, 0 32,
de 1965 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu Parecer
n.O 229, de 1965), que suspende a execução da· Lei do Estado de Santa Catarina n.O 879, de 5 de abril de 1963,
declarada inconstituiciona I pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada .. (Pausa:)
Estó encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovado, Independentemente de votação, nos
têrmos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projet<l vai à promlllgação.

Art. 2.0 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há aradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Miguel Couta.
O SR. MIGUEL COUTO:
Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
Tem a palavra o Sr. Senador Saiviano Leite.
O SR. SALVIANO LE1TE:
Desisto da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE. (Cattete Pinheiral:
Tem a palavra o ·.Sr'.' Senidor Attília Fonta no.
.:::-,·) ).
O SR. ATTILIO

~~ONTANA:
:.:

..~ ·.. .;·

"

Desista da palcvr,ã; Sr. :residente.
O SR. PRESIDENf.E '1Cattete Pinheiro):
Tem a palavra o. Si ;':senador Josaphat Marinho.
·
·
Não está presente.

- 555Nõo havendo mais o que trotar, vou encerrar o presente sessão, designando pore c
próximo c seguinte

loção de sua sede, o edifício onde funciono
o Ministério da Viação e Obres Públicos,
tendo

ORDEM DO DIA

PARECER favorável (sob n. 0 381, de 1964)
de Comissão
-

de Finança1, com restrições do Sr. Senador Aurélio Vionno.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 127, de 1963, de autoria
do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que modifico o § 3. 0 do crt. 30 de Lei n. 0 3.807,
de 26 de ogôsto de 1960 (Lei Orgânico de
Previdência Social), aumentando c indenizcção cos \robalhadores aposentados, compulzôriomente, tendo os seguintes

Discussão, em turno único, do Projeto de.
Lei de Câmara n. 0 92, de 1964 (n. 0 3.000-B,"
de 196 i, na Cose de origem), que reconhece
c profissão de Sociólogo, e dá outros providências, tendo

PARECERES (números 291 e 292, de 1965,
das Comissões:

PARECERES (números 417 c 419, de 1965)
dos Comissões:

-

de Con~tituição e Justi~a e de Legislação Social, respectivamente, contrários
co projeto;

4

-

de Educação e Cultura, favorável com
os emendes que oferece, sob números
1-CEC c 6-CEC;
de Serviço Público Civil, favorável, com
c emenda que oferece, sob número
7-CSP; e

-

de Finança•, favorável co projeto e às
emendas de Comissão de Educação e
· · Cultura e oferecendo subemendo à
Emenda n. 0 7-CSP.

números 293, de 1965, de Comissão:
-

de Finanças, alegando que c matéria
refoge do ângulo de sua competência.

2
Discussão, em turno suplementar, de redcção final (apresentada pela Comissão de Redcção em seu Parecer n. 0 501, de 1965)
do Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo n.O 164, de 1964, originário de Câmara dos Deputados (n. 0 88-A/63, no Cose
de origem), que determina o registro do têrmo, de 21 de dezembro de 1959, de escriture público de compro e vendo pore efetivoçõo de desapropriação de imóveis em Recife, Pernambuco, em que são portes o União
Federal, como outorgado comprcdorc, e os
Srcs. Ernestinc Botelho de Oliveira e Maria
Anunciata Botelho como outorgantes vendedores, tendo

5
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 33, de 1965 (n. 0 2.594-B,
de 1965, no Câmcra), de inlclativc do Sr.
Presidente de República, que complemente c
Lei n. 0 3.917, de 14 de julho de 1961, que
"rec.rgcnizc· o Ministério das Relações Exteriores", tendo
PARECERES l'~voráveis sob números 513 e 514,
de 1965, das Comissões
-

de Projeto• do Executivo, com os Emendas números 1-CPE o 7 -CPE, que oferece; e

-

de Finanças.

PARECER n. 0 501, de 1965, da Comissão
-

de Rcdação.

3

.:,i

Discussão, em turno único, do Projeto d~.
Lei da Câmara n. 0 143, de 1962 (número
1.317-B/59, nu Cosa de origem), que autorize o Poder Executivo c ceder co Instituto
Histórico c Geográfico Brasileiro, pore Inste-

Discussão, em turno único, da redaçõo final
(oferecida pela Comissão de Redcçõo em ~eu
Perecer n. 0 488, de 1965), do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 23, de 1963 (mÁme-
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ro 164-B/63, na Casa de origem), que aprova o texto de Cooperação na Campo das Utllizaçães Pacíficas de Eenergia Atômlco, entre
o Brasil e o Comunidade Européia de Energia
Atômica CEURATOM), celebrado em Brasília,
o 9 de ]unho de 1961.

7
Discussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redoção em seu
Parecer n. 0 489, de 1965), do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 118, de· 1964, originário
da Câmara dos Deputndos (n. 0 71-A/61, na
Casa de origem), que mantém .o ato do Tri·
bunal de Contas da União denegatrio de re·
glstro o têrmo de renovação de contrato ceie·
brado, em 20 de maio de 1950, entre o Ministério da Aeronáutica e Antônio Mário Bar·
reta, para desempenhar, na Escola . de Aero·
náutico, o função de Professor de Português.

10
Discussão, em turno único, de redcçõo final (oferecido pele Comissão de Redoção, em
seu Perecer n. 0 492, de 1965) do Projeto de
Decreto Leglslotivc n." 133, de 1964, erigi·
nário da Câmara dos Deputados (n. 0 65-A/63,
no Cosa de origem), que determino o registro
de têrmo de contrato de cooperação celebro·
do, em 5 de agôsto de 1951, entre o Govêrno Federal e Alfredo Alves de Silva e suo
mulher Adelaide Alves de Silva, pore fins de
irrigação agrlcolc, nos têrmos dos Decretosleis n. 0 ' 1.498, de 9-8-39 e 3.782, de ...
20-10-.41.
11

Discussão, em turno único, de redcção final
(oferecida pela Comissão de Redcçõo em seu
Parecer n. 0 493, de 1965) do Projeto de De ..
creto Legislativo n. 0 150, de 1964 (n. 0 89-A
de 1963, na Case de origem), que mantém o
8
ato do Tribunal de Contas da União denega·
Discussão, em turno único, da redcção fitório de registro a têrmo aditivo a contrato
nal (oferecido pelo Comissão de Redcção em entre o Govêrno do Estado de Goiás e o De·
seu Parecer n.o .490, de 1965), do Projeto de · portomento de Administração do Ministério do
Agricultura.
Decreto Legislativo n.0 121, de 1964, erigi·
0
nário da Câmara dos Deputados (n. 106-A
12
de 1961, no Cosa de origem), que mantém o
Discussão, em turno único, da redação final
ato do Tribunal de Contas do União denego·
(oferecido peol Comissão de Redcção em seu
tório de registro o têrmo de contrato celebro·
Parecer n. 0 494, de 1965) do Projeto de De·
do, em 28 de julho de 1955, entre o Minis·
crP.\'1' Legislativo n. 0 151, de 1964 (n, 0 96-A
tério do Educação e Cultura e c IBM World
de 1963, na Casa de origem), que mantém de·
Trade Corporation, poro locação de máquinas
cisão denegotário do Tribunal de Contos de
elétric,,s de contabilidade.
Uniüo de registro o contrato celebrado entre

9

.,
~:: :.~::.. ..

_.

Discusséio, em turno único, de redcção fi·
nal (oferecida pele Comissão de Redação em
'seu· Parecer n. 0 491, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 125, de 1964 (n. 0 •••
134-A/ 62, na Cômarol, que autoriza o Tri·
buncl de Contas de União a registrar o têr·
mo de contrato (:e lebrada entre o Depa rta·
mente de Correios e Telégrafos e o Sr. Rol·
mundo Ribeiro Melo, Prefeito Municipal de
Barra do Garças, no Estado de Mato Grosso,
para construção de um prédio, destinado à
agência postal-telegráfico daquela cidade.

o DCT e os firmas Alfrlo César de Oliveira,
Carlos Monoel Gobert Damasceno, Teivelino
Guapindoia e Luiz Alves, pare construção dos
prédios destinados às .Agências Posteis-Tele·
gráficos de Castanhal, lgarapé-Açu, Sclin6po·
lis e Alenquer, no Estado. do Porá.
13
Discussão, em turno único, de redcçõo fi·
nal (oferecida pela Comissão de Redação em
seu Perecer· n.O 495, de 1965) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 153, de 1964 (n.O, ..
138-A/ ó4, nu Casa de origem), que mantém
o ato denegatárlo do Tribunal de Contes de

- 557 União, que recusou registro a contrato de
empréstimo, celebrado, em 21-5-63, entre a
União que recusou registro a contrato de
Bohio, no importância de CrS 1.000.000.000
(um bilhão de cruzeiros).
14
Discussão, em turno único, do redação final, oferecida pela Comissão de Redoção em
seu Parecer n. 0 496, de 1965, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 155, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n. 0 195-A,
de 1964, na Casa de origem), que mantém decisão do Tribunal de Contos da União denegotória de registro a contrato de compra e
vendo, firmado entre o Gavêrno brasileiro e o
firma Motoimport de Varsóvia.
15
Discussão, em turno unico, da redação final (apresentada pela Comissão de Redação
em seu Parecer n. 0 499, de 1965) do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 163, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n. 0 173-A,
de 1964, na Casa de origem), que mantém o
ata do Tribunal de Contas da União denegatório de registro a têrmo de contrato celebrado, em 12 de maio de 1954, entre o Ministério da Educação e Cultura e a Casa de Saúde Dr. El~as Ltda., para internamento de
doentes, a cargo da Seçãa de Assistência Social do mesmo Ministério.

16
Discussão, em turno único, do redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer n. 0 498, de 1965, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 162, de 1964, origi·
n6rio da Câmara dos Deputados (n. 0 167-A,

de 1964, na Casa de ori0•·•
decisão do Tribunal de Cror. ·
negatório de registro o cor·•:,
tre o Ministério do Monr.'.
XAS REGISTRADORAS
paro o serviço de conscr·
contabilidade.

Discussão, cm turnc, 1,:1:._
ncl (oferecido pelo Comi"·':'"
seu Parecer n. 0 497, de 1965! rL. , ·r
Decreto legisle<tivo n. 0 160, de 196·: '"·
171-A/64, na Casa de origem), rJUC rncn<c:rr
decisão denegotória do Tribunal de Conlo·
da União ao registro do contrato de cmprcs·
timo, no valor de Cr$ 300.000.000 {trc·
zentos milhões de cruzeiros), celebrado entre
a União Federal e o Govêrno do Estado de
Santo Catarina, com recursos prov:-nicntes da
colocação de Letras do TeSOlJro.
18
Disc:Jssão, em turno única, do recação fi·
na/ (apresentada pela Comissão de Redação
em seu Parecer n. 0 500, de 1965i do Projeto
de DecrP.to Legislativo n, 0 165, de 1964, o ri·
ginário da Câmara dos Deputados (n. 0 172-A,
de 1964, no Casa de origem), que m~ntém o
ato do Tribunal de Contos da União denegatório de registro o têrmo de contrato celebrodo, em 31 de dezembro de 1953, entre o Govêrno do Território Federal do Rio Branco e
João Batista Mociel do Silveira, para desempenho da função de topógrafo.
Está encerrada o sessão.
(Levanto-se o sessão às 16 horas e 30
minutos.)
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Sl.a Sessão, da 3.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,

em 17 de maio de 1965
PRESIDINCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Seno sumpção -

Vicente Augusto -

Argemiro de Figueiredo -

Aloysio de Carvalho

Jasaphat Marinho -

Aguiar berti liciano -

Jefferson de

Eurico Rezende -

Raul Giu-

Nogueira do Geme -

José Fe-

Lopes da Cesto -

Bezerra

Neto -

Milton Menezes -

tano -

Guida Mondin -

-

João Agripino

Pessoa de Queiroz- José Ermírio -

Heribaldo Vieira -

Lobão

Joaquim Parente -- Me-

nezes Pimentel -

EXPEDIENTE

Zocharios de As-

Cattete Pinheiro -

do Silveira -

Attilio FonDaniel Krieger

(25).

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamal:
A lista de presença acusa o comparecimento
de 25 Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2. 0 -Secretário procede à leitura
do Ato da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gaonal:

Em discussão c Ate.

O Sr. 1.0 -Secretário lê o seguinte

MENSAGENS
Do Sr. Presidente do Repúblico, de 13 do
mês em curso, de restituição de autógrafos de
projetas de lei sancionados;
Mensagem n, 0 107 (n, 0 de origem 278) autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n,0 ••
7 I 65, que dá a denominação de "Rodovia Vital Brasil" à BR-32 (projeto que se transformou no Lei n, 0 4.625, de 13.5.65);
Mensagem n. 0 I 08 (n. 0 de origem 279) autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n. 0 • ,
161 I 64, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viac;;ão e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 539.000.000,
para ocorrer o despesas com a pagamento de
diferenças salariais dos servidores do Pârto do
Rio de Janeiro (projeto que se transformou na
Lei n. 0 4.62,6; de 13.5.1965);
Mensagem n. 0 109 (n. 0 de origem 280) autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n. 0 • ,
17 I 65, que autoriza a abertura, pelo Ministério do Viação e Obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 130. DOO. DOO, paro o fim
que menciona (projeto que se transformou na
Lei n, 0 4,627, de 13,5. 1965);
Mensagem n. 0 11 O (n.o de origem 281) -

Se nenhum Sr. Senador fizer observoçõet. autógrafos do Projeto de Lei de Câmara n,o ..
.bre
mesmo, dá ·a-e
1 1 coma aprova da, ·· 14165, que autoriza o Poder Executivo 0
So
0
àbrir, pelo Ministério das Relações Exteriores,
(Pausa.)
o crédito especial de Cr$ 25,874.000, para
Está aprovado.
atender às despesas decorrentes do revisão e

~I
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OFlCIOS
N. 0 ' 1 . 062 a 1 . 065, do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ô revisão do Senado as seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H.0 62, de 1965

pó, doadas pelo programa "Alimentos para
a Paz" à Comissão Nacional de Alimentação,
do referido Ministério.
Esta Lei entra em vigor na
Art. 4. 0 data de sua publicação.
Art. 5.0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

Às ~omissões de Projetas do Executi·
vo e de Finanças, nos têrmos dos arts.
102-A e 120 do Regimento Interno.

(N. 0 2.703-B, de 1965 na origem)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Dispõe sôbre isenção do pagamento de
emolumentos, taxas, pedágios, quotas e

H. 0 63, DE 1965
(N. 0 2.704-B, de 1965, na origem!)

outras deapesas que recaiam aôbre mer·
cadorias ou equipamentos importados ou

Dispõe sôbre a

or9aniza~ão,

funciona·

doados, mediante acôrdo ou convênio

menta e execução doa registras genealó·

com o Govêrno do Brasil, e dá outras pra·

gicos de animais domésticos no País.

vidências.
O Congresso Nacional decreta:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica a Comissão Nacional de
Alimentação, do Ministério da Saúde, isenta
do pagamento de emolumentos, taxas, pedágios, quotas e outras despesas que recaiam
sôbre mercadorias ou equipamentos, Importa·
dos ou doados par organizações lntemaclonois ou por governos estrangeiros, desde que
constem de acôrdo ou convênio com o Govêrno do Brasil.·
Art. 2. 0 O disposto no artigo anterior
aplica-se, por igual, ao pagamento de despe·
sas de capatazia e armazenagem e demais taxas portuárias, quando se tratar de ancoro·
douras cuja exploração foi concedida o governos estaduais ou municipais ou a emprêsas
particulares.
Art. 3. 0

-

É o Poder Executiva autoriza-

do a abrir ao Ministério da Saúde o crédito
especial de Cr$ 12.789.526 (doze milhões,
setecentos c oitenta e nov~ mil, quinhentos e
vinte e seis cruzeiros), para atender ao pegamento de despesas de capatazlas e armazenagens de 1 . 757.211 quilogramas de leite em

O registro genealógico de ani·
Art 1.0 mais domésticos será realizado, em todo o ter·
ritário nacional, de acôrdo com a orientação
estabelecida pelo Ministério da Agricultura,
respeitadas as recomendações internacionais
que o Brasil tenha assinado ou venha a assinar.
Art. 2. 0 Os trabalhos de registro ge·
nealáglco permanecerão cometidos a entidades
privadas, já existentes no País, sob fiscalização do Ministério da Agricultura, respeitados
os direitos das instituições que mantêm acôr·
do, contrato, convênio ou ajuste com o Minis·
tério, para a execução dos serviços previstos
nesta Lei.
§ 1.0 - O Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura poderá conceder outori·
zação, para efetuar trabalhos de registra genealógico, a entidades privadas que se organizarem para tal fim, desde q~e visem a raças
de animais domésticos que ainda não possuam
êsses serviços.
§ 2. 0 A autorização a que se refere
êstc artigo somente será concedida quando a
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AgricultLlro, mediante o apresentação dos seguintes provas:
-

11 § 3.0

certidão de I n t e i r o teor
dos EstatLltos, regLllomentos
oLl compromissos do instituição, fornecido pelo Registro
Público dos Pessoas Jurídicas;
e
mandato da
exercício.

Diretorio

às suas fi Iiodos, poro executarem o serviço de
registro genealógico, só poderá ser cancelado
nos seguintes casos:
a)

dissolução do entidade;

b)

quando o entidade não mais congregar o maioria dos entídodes filiados
ou de criadores do roço ou roças que
forem objeto de registro, situação o
ser sempre apreciado pelo órgão competente do Ministério do Agricultura,
ex .offlcio ou mediante representoção
de outro entidade, filiado ou não;

c)

abandono dos trabalhos de registro
genealógico e írregLlloridode, devidomente constatada, na execução dêsse serviço;

em

As exigências do parágrafo
anterior aplicam-se, também, às entidades filiados.
-

§ 4.0

Concedido o OLltorlzoçõo o
que se refere êste artigo, nenhLlma OLltro entidade poderá exercer a mesmo otividode de
registro genealógico, ressalvado delegoçéio de
competência, outorgado pelo entidade detentora do aLltorizoção do Ministro de Estado e
Negócios do AgricLlltura.

§ 5.0

Para serem registradas no MInistério do AgricLlitl.lro, os ossocloções especializados, de coráter privado, não necessitarão determinar em seus estatutos que tomarão o si os trabalhos de registro genealógico
dos roças que pretendem difundir.

O pessool lotado nos órgãos
previstos neste artigo será aproveitado em outros do Ministério do Agricultura.
§ 2. 0

ceiros pagos pelos cofres públicos;
e) quando não possuir Diretoria com
mandato regular;

-

Art. 3.0 - Os registres genealógicos diri·
gidos, administrados e executados por órgãos
do Poder Público serão transferidos o entidades privados em funcionamento ou que se
fundarem, desde que atendidos o disposto nesta Lei e os requisitos de idoneidade técnico e
financeiro, julgados pelo órgão competente do
Ministério do Agricultura, nos têrmos do regulomento.
§ 1. 0

d) oplícoção indevida de ouxílios finan-

__,.

O pessoal temporário odmitído, nos órgãos previstos neste ortígo, nos têrmos do legislação em vigor até o doto do publicoçõo deste Lei, poderá ser aproveitado em
outros órgãos do Ministério da Agricultura.
-

Art. 4. 0 - A autorização concedido nos
têrmos desta Lei, à entidade de Criadores e

f) quando infringir qualquer dispositivo

deste Lei e de seu regulamento.

Parágrafo único - Nos cosas previstos neste artigo o entidade entregará todo o acervo
referente ao registro genealógico ao órgão
competente do Ministério da Agricultura, que
continuará o realizar os. trabalhos, até que
nova autorização seja dada a outra entidade
que vier o ser organizada, com o mesma fi·
nolidode.
Art. 3.0 - Caberá ao Departamento de
Promoçéio Agropecuária, do Ministério da
Agricultura, cumprir e fazer cumprir a presente Lei e sua regulamentação, em todo o território nocional.

Art. 6.0 - O Departamento de Promoção
Agropecuária prestará assistência técnica e fi·
nonceiro às entidades que realizarem o registro genealógico de qLle troto o presente Lei.
A taxo prevista no art. 8.0 da
Lei
1 . 098, de 18 de julho de 1962, será
recolhida ao Banco do Brasil S. A. na conta
do Fundo Federei Agropecuário para o fim de
ser empregada de ocôrdo com o mencionado
§ 1.0

-

n. 0

p:.
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por cento) do montante total, para ser aplicado:
a)

no custeio dos registras genealógicos
administrados e executados por órgãos governamentais, enquanto não
passarem à competência das entidades privadas, nos têrmos da presente
Lei;·

b) na assistência financeira a se.r prestada às entidades previstas no art.
3. 0 desta Lei para c realização dos
trabalhos de registro genealógico das
diferentes espécies. de raçcis, Inclusive
participação em exposições, concursos e congressos, mediante plano
aprovado pelo Departamento e pelo
Fundo Federal Agropecuário, da Ministério da Agricultura.
§ 2. 0 Caua entidade somente poderá receber anualmente, .em auxílio financeiro,
qualquer que seja a modalidade, mesmo sob o
forma de acôrda, convênio, ajuste ou contrato,
§ 3. 0

As e n t i da d e s contempladas com auxílio financeiro ficam sujeitas à fiscalização dos Departamentos de Promoção
Agropecuória e de Administração do Ministé. rio da Agricultura, aos quais prestarão contas das importâncias recebidas, c título de
auxílio e subvenções.
-

Art. 7.0

O Poder Executivo expedirá,
dentro de 90 (ncwenta) dias, após a publica·
çõo desta Lei, a regulamentação que fôr ne·
cessário, da qual constarão:

a) as normas a serem cumpridas na or·

gonização e funcionamento dos registras genealógicos, no tocante à
fundação de entidades privadas de
âmbito nacional e sues filiadas;

à rotina a
ser cumprida na execução dos registras genealógicos, relacionada com
os comunicações ·obrigatórias, livros
de registro, certificados, identificação das animais, lnspeções técnicas
e penalidades;

b) os exigências referentes

c) as normas paro a transferência dos
registras genealógicos de órgãos go·
vernamentals paro as entidades privadas;
d)

outras ex1gencias indispensáveis à
eficiência do registro genealógico.

Art. 8. 0

Esta Lei entra em vigor na data de sua aplicação.

Ârt. 9.0

-

Revogam-se as disposições em

contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos dos arts. I 02-A,
e 120 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 64, DE 1965
(N. 0 2.705-B, de 1965, na origem)
Desdobra em duas unidades universi·
tárias distintas a atual Faculdade de Far·
mácia e Odontologia da Univcraidade da
Ceará.

O Congresso Nacional decreto:

Art. 1.0

A otua I Faculdade de Formácio e Odontologia da Universidade do Ceará,
federalizada pelo Lei número I . 254, de 4
de dezembro de 1950 (art. 3. 0 , item 11), e incorporada à mesma Universidade pela Lei número 2. 373, de 16 de dezembro de 1954, é
desdobrado em duas unidades distintos, denominadas Faculdade de Farmácia do Uni·
versidade do Ceará e Faculdade de Odontologia da Universidade do Ceará.
Art. 2.0 - Os vinte e quatro cargos de
Professor Catedrático, do Quadro do Pessoal
- Porte Permanente, do Ministério da Educação e Cultura, são distribuídos igualmente
entre as duas Faculdades.
Art. 3.0 - As denominações das cátedras
serão adaptadas ao currículo mínimo fixado
pelo Conselho Federal de Educação.
§ 1,0 -·A Congregação· da Faculdade
desdobrada procederá à adÓptação, resguardando os lnterêsses do ensino.
§ 2. 0 Os professôres serão ouvidos
antes de se processar o conseqüente apostila
nos respectivos títulos, devendo ser-lhes assegurada plena defesa de seus interêsses.
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A apostila de que trata o pa·
rógrafa a(lterlor será feita pela Divisão do
Pessoal do Ministério da Educação e Cultura.
-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 65, DE 1965

..

(N. 0 2.709-B, de 1965, no origem)

0

Art. 4. Os servidores administrativos,
atualmente lotados na Faculdade ora desde·
brado, serão distribuídos, por ato do Reitor,
entre as duas unidades universitárias Instituí·
das pela presente Lei .

Art. 5. 0

-

Art. 6.0

-

Poro possibilitar o imediato
funcionamento do nova Faculdade, resultante
do disposto nesta Lei, ficam criados um car·
go de Diretor, símbolo 5-C, e uma função
gratificada de Secretário, símbolo 3-F.
No prazo de noventa dias, a

contar da data da publicação desta Lei, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Ceo·
rá e a Faculdade de Odontologia da mesma
Universidades encaminharão projetas de seus
Regimentos ao exame do Conselho Universitário, o qual, depois de apreciá-los, os submeterá

à aprovação do Conselho Federal de Educação.
Parágrafo único -

Enquanto não forem

aprovados os Regimentos de que trota êste artigo, aplicar-se-é, no que couber, o Regimento da Faculdade desdobrado .
Art. 7.0

-

À Reitoria da Universidade do

Ceará incumbirá promover as medidas indispensáveis ao funcionamento dos duas Faculdades instituídas por esta Lei.

Art. 8.0

-

As despesas decorrentes da

Cria estímulos ao aumento de produ·
tividade e à contenção de preços, . e dá
outras providências . .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 Tôda emprêsa industrial. ou
comercial, contribuinte do lmpôsto de Consumo ou do lmpôsto de Vendas e Consignações,
é obrigado o registrar, nos livros exigidos pela
legislação do lmpôsto de Consuma, do lmpôsto
de Renda· (Lei número I 54, ort. 2.0 ) e pela
Lei n. 0 187, de 15 de janeiro de 1936, as
quantidades e preços unitários das mercadorios entregues ao consumo, vendidas ou consignadas.
§ 1.0

O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente artigo, estabele·
cendo normas de simplificação do registro paro as emprêsas que negociam com grande variedade de mercadorias, podendo estabelecer
livro especial poro o registro de mercadorias
consignadas.
-

§ 2.0

A inobservância do disposto
neste artigo· sujeitará a emprêso à multa de
Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) a
Cr$ 5. 000. 000 (cinco. milhões de cruzeiros).

Art. 2. 0 Terão direito aos favores fiscais enumerados no art. 3. 0 , as emprêsas que
satisfizerem, cumulativamente, as seguintes
condições:

I -

Cumprirem o disposto no arti·

presente Lei serão atendidas pelos recursos

go anterior em cohdlções que

próprios, consignados no orçamento da União,

permitam

em favor da Universidade do Ceará.

seus preços de venda e da

Art. 9.0 Esta Lei entra em vigor no
dato de sua publicação .

quantidade vendido .

Art. 1O -

Revogam-se os disposições '·em

contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos térmos dos orts. 102-A,
e 120 do Regimento Interno.

11 -

a verificação dos

Demonstrarem, durante o ano
de · 1965,

um aume11to de

quantidade vendida igual ou
superior a 5% (cinco por cento), em relação ao ono de
1964.

.,

IIJ! __ _
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Demonstrarem não terem aumentado entre 28 de fevereiro de 1965 e 31 de dezembro de 1965, os preços de
venda no mercado interno em
mais de 15% (quinze por
cento) sôbre os preços vigentes
em 28 de fevereiro de 1965.

§ 1. 0

O limite fixado em 15%
(quinze por cento) no item III será. reduzido
para 1O% (dez por cento) para as emprêsas
que tiverem, na ano de 1964, aumentado seu
nfvei de preços de venda no mercado interno
em percentagem superiqr ao crescimento do
nível geral de preços do País, apurado segundo ,fndices adotados pelo Conselho Nacional
de Economia.

§ 2. 0

Para as emprêsas que tiverem
seus preços congelados em 1964, por determinação governamental, poderá ser admitida, a
juizo da SUNAB, retificação compensatória
no nível de preços de 1964, que servirá de
base à aplicação da percentagem a que se
refere a item III.
§ 3.0 O Poder Executivo regulamentará o disposto na presente artigo, permitindo
às emprêsos de produção muito diversificada
estabelecerem critérios de homogeneização para medida de sua produção.
Art. 3.0 - As emprêsas que satisfizerem
o disposto no artigo anterior gozarão, cumulativamente, dos seguintes favores fiscais:

I -

11 -

No exercfcio de 1966, o impôsto de que trata o art. 37
da Lei número 4 . 506, de 30
de novembro de 1964, será
cobrado à taxa de 20% (vinte por cento).
No mesmo exercfcio, a emprêsa poderá deduzir do lucro
bruto para efeitos de determinação do lucro sujeito ao
lmpôsto referido no inciso anterior a manutenção do capital de giro próprio de que
trata o art. 27 da Lei n. 0 •••
4. 357, de 16 de julho de
1964, desde que não distribuído.

III -

O impôsto devido pela correção monetária do clivo imobilizado, realizada durante o
exercício de 1966, será cobrado à razão de 2% (dois
por cento).

IV -

Dispensa do pagamento do
impôsto de renda devido sôbre as reservas excedentes do
capital social realizado (art.
99 do Regularnento baixado
pelo Decreto n. 0 51.200, de
1963).

Parágrafo único - As emprêsas que satisfizerem os condições do art. 2. 0 , farão suas
declarações de lmpôsto de renda, considerando os favores fiscais concedidos por esta Lei.
Art. 4.0 - As emprêsas que acusarem
aumento de preços de venda no mercado interno, entre 28 de fevereiro de 1965 e 31
de dezembro de 1965, superior a 30% (trin·
ta por cento) sôbre os preços vigentes em 28
de fevereiro de 1965, ficarão sujeitas, no
exercício de 1965, ao impôsto de que trata
o art. 37 da Lei n. 0 4. 508, de 30 de novembro de 1964, à razão de 35% (trinta e
cinco por cento) .
Art. 5.0 - Durante os exercícios de
1966, 1967 e 1968, as emprêsas poderão
deduzir do lucro sujeito ao impôsto de renda a parcela correspondente à exportação
de produtos monufaturados, determinados pela Comissão de Comércio Exterior, e cuja penetração no mercado inte~nacional convenha
promover.
§ 1,0 O cálculo do parte do lucro
tributável otribuldo às exportações dos produtos manufaturados deverá ser realizado admitindo-se no lucro tributável o mesma participação percentual que os ditos produtos
tenham na receita da emprêsa .
§ 2.0 Paro todos os efeitos legais,
fica equiparado à exportação a venda no
mercado interno de produtos manufaturados,
contra pagamento em divisas conversíveis resultantes de financiamentos a longo prazo de
instituições financeiras Internacionais ou entidades governamentais estrangeiras ..
Art. 6, 0 - A incorporação oo capital das
reservas correspondentes à manutenção de

r
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capital de giro propr10 de que trota o Lei
n. 0 4. 357, de 16 de julho de 1964, mediante emissão de novos cções, fico isento dos
impostos de rendo e de sê! o.
Art. 7 .• - Esta Lei entro em vigor no
doto de suo publicação.
Art. 8.0 Revogam-se as disposições e:n
· contrório .
Às Comissões de Projetes do Executivo
e de Fincnçcs, nos têrmos dos arts. I 02-A
e 120 do Regimento 1nterno .

PARECERES
PARECER

N, 0 551, DE 1965
Da Comjssão de ConstituiçÃo e Justi·
ça, sôbre o Projeto de Decreto Legislati·
vo n.0 4, de 1965 (n.0 197-A, de 1964,
na Câmara), que mantém o ata do Tri·
bunal de Contas da União que recusou
registro a contrato celebrado entre o Mi·
nistério da Agricultura e o Sr. Ortega!
Benevides de Azeredo .
Relator: Sr. Bezerra Neto
1 . Foi recusado registro ao têrmo aditivo
ao Contrato de 12 de março de 1954, firmodo entre a Divisão de Pessoal do Ministério da
Agricultura e Ortega! Benevldes de Azeredo
para êste, no Instituto de óleos, desempenhar
a função de Professor de óleos Essenciais e de
Alcclóides porque o Tribunal de Contos da
União considerou que o contratado foi admitida posteriormente à Lei n. 0 1 . 765, de 18
de dezembro de 19 52, que concedeu o abono
de emergência. Não foi atendido o primeiro
pedido de reconsideração e, transmitido esta
decisão oo citada Ministério, deixou que elo
passasse em julgado.
2. A Câmara dos Deputados aprovou o presente Projeto de Decreto Legislativo que oco·
lheu c decisão denegotório do Tribunal.
A Comissão de Constituição e Justiça opino pelo aprovação do matéria.
Sola dos Sessões, em 27 de abril d~· 1965.
- Afonso Arinos, Presidente - Bezerra Ne•
to, Relator - Aloysio do Carvalho - Edmundo Levi - Argemiro de Figueiredo - Josophot Marin·ho.

N.

0

PARECER
552, DE 1965

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de Decreto Legislativo n,0 4, de

1965.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
Em sessão de 1 .0 de outubro de 1955, o
egrégio Tribunal de Conta·s recusou registro ·
ao contrato celebrado entre o Ministério 'do
Agricultura e o Sr. Ortega! Benevides Azeredo,
para que êste, entre outras obrigações contratuais, ensinasse, teórica e pràticamente, Tecnologia Industrial de óleos Essenciais e Alcalóides.
Fundamentou a decisão denegatória a foto
de ter sido o contrato admitido posteriormente à Lei n. 0 1.765, de 18 de dezembro de
1952.
Comunicada c decisão ao Ministério referido, êste deixou decorrer o prazo estabelecido
no art. 57, da Lei n. 0 830, de 1949, sem interpor qualquer recurso.
Dai porque a Côrte de Contas em sessão
posterior, ·mantido o julgado, determinou que
fôsse o processo encaminhado ao Congresso
Nacional nos têrmos e paro os fins previstos
no art. 77, § 1.0 , da Constituição Federal.
A Câmara dos Deputados, examinando a
matéria, resolveu manter, através do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 4, de 1965, o ato
denegatório do registra.
No· Senado, a douto Comissão de Constituição e Justiça não divergiu do outra Casa do
Congresso Nacional, e este Comissão de Finanças, não tendo motivos em contrário, também opino pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 4, de 1965, que mantém
c decisão do Tribunal de Contas.
~ o parecer.

Sala das Comissões, em 12 de maio de
1965. - lrineu Bornhausen, Presidente Argemlro de Figueiredo, Relator Eugênio
Barros - Lobão da Silveira - Menezes Pimentol- Antônio Jucá- Eurico RezendeEdmundo Levi ,
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O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Está finda a leitura do Expediente.

1•

Sôbre a mesa projeto de lei· que vai ser lido.

uma numeroso coletlvidade de brasileiros,
precisamente aquêles que adquirirem por na·
turalizoção o nosso cidadania.
Qualquer modificação, no nome ou no pre·
nome, pretendido pelo naturalizado, depende
de despacho prévio do Ministro da Justiça
ex vi do parágrafo único do artigo terceiro do
Decreto-Lei n. 0 5.1 O1, de 1942 .

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 33, DE 1965
Dispõe s&bre a processa judicial de
mudança·· de nome ou do prenome do
brasileiro por naturalização, e dá autras
providincias .
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Qualquer mudança posterior
de nome ou de prenome do brasileiro por na·
turalização reger-se-é pelas normas do Decreto n. 0 4.857, de 9 de novembro de 1939
!Regulamento dos Registres Públicos), bem como posteriores alterações, Inclusive o Código
de Processo Civil.·
Art. 2. 0 lndepende de prévia autori·
zcção do Ministério da J ustiçc o processo judicial de que trá ta o artigo anterior.
Art. 3.0 A alteração ou retificação judicial no nome ou no prenome do naturalizado brasileiro será comunicada, por ofício ou
certidão entregue ao interessado, no prazo de
30 (trinta) dias, para o Ministério da Justl·
ça, a fim de ser a circunstância apostilada no
livro especial de registro.
Art. 4. 0 Com a prova do registro de
mudança de nome ou de prenome no Mlnis·
térlo da Justiça, a parte interessada promoverá a averbação nos seus registres indivl·
duais, inclusive para expedição de nova carteira de identidade.
Art. 5, 0 Fica revogado o parágrafo
único do art. 3. 0 do Decreto-Lei número
5 . 1O1, de 17 de dezembro de 1942, que
condiciona qualquer modificação no nome do
estrangeiro naturalizado brasileiro, a prévio
despacho do Ministro da Justiça.

O presente projeto de lei viso a atender

2. Não há como não derrogar esta discriminação, dando àqueles brasileiros o mesmo
trotamento que é dado aos demais concidadodãos isto é, aplicar-lhes as normas do legislação dos registras públicos e do Código de Processo Civil. A via judicial é o melo certo pore
as retificoções e o contrôle de otos da vida cl·
vil daqueles patrícios.
Seria oportuno uma profundo reformulação
do estatuto dos estrangeiros, que em muitos
dispositivos não atende o um País nôvo, como
o Brasil, estuante de apelos de desenvolvimento e de integral absorção do estrangeiro, que
se integram pelos mais· sólidos e sagrados interêsses. Não faltará tempo paro êste reexame.
- Bezerra Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA
Decreto-Lei n. 0 5.101, de 17 de
dezembro de 1942
Art. 3.0 No ato da naturalização poderá, a critério do Ministro da J ustlçc, ser autorizado o tradução do prenome do naturcli·
zado.
Parágrafo único - Qualquer mudança posterior do nome ou do prenome só por exceção
e motlvcdamente ~Eirá permitida, fazendo-se
a apostila no respectivo titulo, mediante despacho do Ministro do Just1ço. ·
A Comissão de Col)stituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama!:

Art. 6. 0 Esto · Lei entrará em vigor na
dota de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O projeto lido vai à Comissão de Constituição e J ustiçc.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1965. Bezerra Noto.

Com a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.

Há oradores Inscritos.

~.
.
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(Se~ revisão do orador.) Sr. Presidente e
Srs. Senadores, é sempre bom, aos que pro·
curam debater assuntos nesta Casa, fazê-lo
às segundas-feiras, porque Brasília acarretou
a fatalidade da formação de duas correntes de
Senadores: uma, sôbre ser assíduo, interessada nas pronunciamentos, nas discussões das
proposições, na formulação e no desate das
questões de ardem, isto é, almeja um Parla·
mento atuante, vibrante, responsável, de mo·
do a que, de resto, se preencham as poucas
horas do trabalho muita bem remunerado que
nos impõe o povo brasileiro; a outra que esboça o seu mol-estar, a sua contrariedade, sem·
pre que um representante do povo, especlfica·
mente nesta Casa, ocupa a tribuna porque'
ansiosa no sentido de que os trabalhas legis·
lativas decorram assim ràpidamente, isto é,
com a velocidade de uma semifusa ou com
a duração das rosas de Molherbe, ou ainda
com a transitoriedade e a velocidade das ma·
nhiis de maio,
Sr. Presidente, devemos dizer, então, por
via de conseqüência, que, falando às segundas-feiras, niio se incomoda ninguém, não se
conduz contrariedade aos pássaros hebdoma·
dários do Parlamento, aquêles eminentes Se·
nadares que, semanalmente, decolam do nos·
so aeroporto com a alegria dos que regressam
às fontes e às origens dos prazeres cativantes
dos deuses. A segunda-feira é, assim, propícia à ausência de críticas, de mal-estar e de
constrangiment~, sem que isto represente cri·
tlca aos faltosos e aos inadimplentes e aos
que pontificam no culto do pontualidade e da
assiduidade.
O Sr. Attíllo Fontano:
Permite V. Ex. 0 um aparte?
O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer. Sabia .que, falando em pásso·
ro, o Ilustre titular da SADIA Iria compor o
debate. Pode folar.
O Sr. Attilio Fontano:
Nobre Senador, não era, propriamente, esta
a minha Intenção, muito embora tenhamos in·
terêsse em que se desenvolva no Brasil a avia·
çõo civil comercial de transportes.

O SR. EURICO REZENDE:
Se se desenvolver com os parlamentares, em
da gratuidade, sua emprêso irá rnal,
Remember PANAIR .. , Desejo a V. Ex. 0 muitos males, menos êsse,
vlrt~de

O Sr. Attilio Fontano:
Nobre Senador, lamento também a freqüen·
te ausência dos nossos cÓiegas, mas devemos
reconhecer que o Govêrno ainda não está. concentrado na Capital da República. V. Ex. 0 ,
eu e tantos outros, sentimos par vêzes necessidade de ir à antiga Capital, à Guanabara,
poro conversar com Ministros, ou ir a repartições do Executivo que ainda lá estão. ~ preciso, portanto, que se reconheça não só a falta de ossidt.ddade de certos parlamentares, como também a dos Ministros de Estado, Há
necessidade de que os Ministérios funcionem
em Brasília; só assim teremos maiores motivos
para lamentar a ausência de certos colegas.

O SR. EURICO REZENDE:
Entendo, Sr. Senador, que há duas maneiras, uma pedagógica e outra de ordem legal,
de estabelecermos a presença dos Senhores
Ministros, e também do Sr. Presidente da República, que não tem estado muito assíduo em
Brasília. S. Ex. 0 está-se contaminando com a
doença, com o enfermidade dos seus Ministras. Inicialmente,. o Presidente Castello Branco permanecia muito tempo em Brasília mas,
otuolmente, parece que o sarampo ministerial
o a[conçou, inobstonte sua idade, e S. Ex.".,
está também no mesmo condomínio da Guanabara.
Mas dizia eu que a primeira medida, esta
de ordem pedagógica, seria o de os parlamentares ficarem em Brasília, porque assim todo
o Congresso teria autoridade moral para exigir o cumprimento, e a permanência dos setores governamentais aqui. A outra medida, de
ordem legal, seria votarmos uma lei declarando. nulos, de pleno direito, todos os atas ministeriais ou governamentais praticados fora de
Brasília. Naturalmente assessorado pelos Srs.
Ministros, o Sr. Presidente da Repúblico vetaria essa lei, mas o Congresso, se todo êle aqui,
re)eltorio o veto, De modo que V. Ex. 0 está

....
11'!!!.

- 570convidado a redigir, firmar e a apresentar ésse projeta de lei.

O Sr. Guldo Mondin:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Pais não,

O Sr. Guido Mondin:
Afirmou V. Ex. 0 que teríamos autoridade
moral para criticar a ausência dos Ministros,
se o Parlamento ficasse em Brasília. Pergunto: nós, que ficamos, temas ou não autoridade
para essa critica? Porque, evidentemente, não
acredito, como disse o nobre Senador Attillo
Fontano, que essas fugas hebdomadárias sejam poro falar com os Ministros no Rio de
Janeiro. Não me consto que aos sábados e
domingos isso seja possível. Deve ser o rendilhado de Copacabana - segundo V. Ex. 0 a chama que atrai alguns parlamentares ...

O SR. EURICO REZENDE:
As conversas são outras, e no turnos.

O Sr. Guido Mondin:
Mas também quero fixar outro trecho do
discurso de V. Ex. 0 : nós somas os culpados da
falência da PANAIR! Sinto grande remorso,
Sr. Senador, eu não sabia!

O SR. EURICO REZENDE:
Sr. Presidente, a malfcia do nobre Sena·
dor Guida Mondin quer-me conduzir para outros pá ramos •..

O Sr. Guido Mondin:
Que _não são celestiais!

O SR. EURICO REZENDE:
... e outros arroiais, mas desejo ater-me ao
objeto da minha presença na tribuna.
O Sr. Presidente da República remeteu ao
Congresso Nacional projeto de alteração cons·
tltucional visando à implantação em lei ardi·
nária das incompatibilidades eleitorais.
De logo, e como em alguns setores políticos cultiva-se a psicose do mêdo e o sistema
da prevenção, formou-se, dizia eu, uma corrente tremendamente, dlnômicamente, violentamente estentórica contra essa proposto de

modificação e de prevenção, em nosso estatuto
magno.
Entendem os pessimistas ou os passionaiizados pela revolução de março de 1964 que o
Poder Executivo deseja estabelecer o garroteamento de candidatos, isto é, levar para o matadouro da infortunística eleitoral aquêles elementos publicamente contrários às metas e
aos objetivos do movimento cfvlco-milltor.
Começo por dizer, Sr. Presidente, que essa
interpretação, mais do que ofensiva, é afrontoso, é injuriosa e é difamatória, porque atinge um órgão Isento, qual seja a Justiça Eleitoral.
A reivindicação do Estatuto das Incompatibilidades Eleitorais, vigente, aliás, em poises
de civilização politica mais adiantada, é uma
reivindicação da Justiça Eleitoral.
Ao entregar as estudos, a justificativa e a
Projeto de Reforma Eleitoral e do Estatuto dos
Partidos ao Senhor Presidente da República, a
Presidente do egrégio Tribunal Superior Eleitoral disse, interpretando o pensamento daquele
cenáculo especializado, o seguinte:
·"Poro a realização da, reforma eleitoral
nos têrmos propostos no anteprojeto evi·
dencia-se a necessidade de três emendas
constitucionais."
Repito, são palavras do Presidente do Tri·
bunal Superior Eleitoral em solenidade realizada ou no Palácio das Laranjeiras ou no Palácio do Planalto - ou na sede permanente
do Govêrno ou na sede capenga, mas em solenidade oficial.
"Paro a realização - disse S. Ex.a da reforma eleitoral nos têrmos propostos
no anteprojeto evidencia-se a necessidade de três .emendas constitucionais:
J.O) Para permitir a lei das incompatlbi·

lidades eleitorais."
Repito: "para permitir a lei das incampatl·
bilidades eleitorais".
"2. 0 ) Poro determinar o coincidência das
eleições em dois grupos.
3,0) Para possibilitar o julgamento dos

juizes eleitorais nos crimes eleito·
reis pelas Tribunais Regionais Elel·
torais."
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plúrimos do Tribunal Superior Eleitoral, o Congresso já apreciou e aprovou a chamada
'emendo dos coincidências dos eleições em dois
grupos. Com a remessa desta última proposto
de reforma constitucional, cujo mensagem seró lida hoje, no sessão conjunto do Congresso Nocional, serão atacados os dois pontos remanescentes da proposto - repete-se - da
Justiça Eleitoral, que é o Lei das Incompatibilidades, e o julgamento dos juizes nos crimes eleitorais pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
Vale ainda dizer que o iniciativa da codificação das incompatibilidades eleitorais na lei
ordinária não foi do Poder Executivo. Foi do
órgão competente, capaz de, nesse setor, compreender, apreender, julgar e discernir os deficiências e as demasias, as excrescências e
as virtudes do otual sistema eleitoral.
Portanto, quando algum Deputado ou algum Senador, algum órgão da imprensa brasileira afirmo que, com essa mensagem, se procura asfixiar, estrangular e dessangror as liberdades eleitorais neste Pais, não estão acusando o Sr. Presidente da Repúblico, mos estão procurando lançar lama e perdigôto sôbre
a Justiça Eleitoral, essa mesma Justiço que
confeccionou, com o matéria-primo do voto
popular, o pergaminho e o diploma que estão
a permitir que êsses porta-vozes da calúnia
e êsses arautos da frustração e do passionalismo agridam o Poder Executivo, que não foi
quem teve, a rigor e de fato, a iniciativa dessa
alteração constitucional, porque essa iniciativa partiu do Tribunal Superior Eleitoral, órgão, como disse, ilhado, afastado, discriminado das paixões politicas e das interpretações
sibilinos e difamatÓrias.
O Sr. Attíllo Fontona:
Permite V. Ex. 0 um aparte?
O SR., EURICO REZENDE:

Com prazer.
O Sr. Attillo Fontona:

Nobre Senador, V. Ex. 0 tem razão. Partiu
do Superior Tribunal Eleitoral o onteprojeto do
reformo à Constituição referente à matéria do

mcompotibilidade. Mas partiu também a par.
te do Lei Eleitoral, que nem tôda foi aceito
pelo Sr. Presidente da República, pois o Superior Tribunal Eleitoral propôs, no seu onteprojeto, que os eleições deviam ser feitos por distritos. No entanto, o Sr. Presidente. da República houve por bem modificá-los, com sua
. grande responsabilidade. de propor, o que
tem tôda procedência. Quanto à Lei. de incompatibilidade, realmente reconhecemos que
partiu também daquele tribunal. Pensamos
que essa forma de atribuir à lei ordinário as
incompatibilidades pode ser arma de dois gumes, um tanto perigoso. Mas, dando um crédito de confiança ao Sr. Presidente da Repúblico, julgo que deve ri amos considerá-la como
bem intencionada, pois ela pode ser também
contrária ao próprio partido dominante. Acredito que o Congresso certamente vai examinála con1 isenção de ânimo e que ela será
transformada futuramente em lei .
O SR. EURICO REZENDE:

Agradeço o aparte de V. Ex. 0 que, embora
não colocando na questão o compromisso do
seu voto, se dispõe o estudar o matéria porque o ruim é que, logo que é recebida a noti cio de que o Sr. Presidente da Repúblico está assinando mensagem dirigida ao Congresso Nocional de reforma poll tlca, na Câmara
dos Deputados, nas estações de rádio e nos
jornais oposicionistas logo estrugem e são dardejadas as críticas sem conhecimento da matéria· e· estudo da questão.
Sou daqueles, Sr. Presidente, que entendem
que o debate dessas grandes questões só deve
aflorar quando o matéria, a proposição, o problema, é exposto, pelo menos, em. linhas gerais. Ainda há poucos dias, num programa de
televisão, fizeram-me perguntas a respeito da
lei das incompatibilidades. Respondi, então,
ao meu telelocutor que me via em profunda
ignorância do assunta porque .não conhecia o
texto, e o outro Interlocutor, Deputado Federal, começou a criticar, acerbamente, a iniciativa governamental. O telelocutor, a seguir, me pediu que tecesse algumas considerações em tôrno do crítica, no Instante, formulado pelo meu colega de debate. Limitei-me
a perguntar, o êsse companheiro de programa
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de televisão, de quentes artigos se compunha
a Mensagem Governamental . S. Ex. a não sa·
bia. Perguntei a S. Ex. 0 se havia lido. S. Ex. 0
disse que sim. Perguntei em que jornal. Fi·
nclmente, depois daquele debate todo, che·
gau-se a esta decisiva conclusão: o matéria
ainda estava em estudos no

~cbinete

do Sr.

Ministro do Justiça.
Agora, sim, é c hora do debate, porque todos os jornais já, divulgaram, e amplamente,
os têrmos em que está vazada a proposta de
emendo constitucional.
É o que desejo, Sr. Presidente, examinar,

embora sucintamente.

Procurei defender c

seguinte tese: tudo, sem uma exceção sequer,
que se contém no proposta de emenda cons·
titucionol enviada pelo Sr. Presidente da Re·
público, por inspiração do Justiça Eleitoral,
está previsto no pensamento e no espírito da
Constituição de 1946.
O Sr. Presidente da República propõe o
seguinte:
"Além dos inelegibilidades previstos nes·
te artigo e nos artigos anteriores, a Lei
p o de r á estabelecer incompatibilidades
eleitorais, notadomente as fundadas na
preservação da ordem democrática insti·
tuído."
É um princípio constitucional, é uma ins·

piroção constitucional, é uma exigência ético·
cultural estabelecida clara e ostensivamente
pelo constituinte de 1946.
Compore-se o texto proposto com o texto
do Constituição:
" ... A lei poderá estabelecer as incem·
patlbilidades eleitorais, notadamente as
fundadas na preservação da ordem de·
mocrática Instituída."

Diz a Constituição, no art. 141:
"A Constituição assegura oos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes
à vida, à liberdade, à segurança Individual e à propriedade, nos têrmos seguintes:
§ 13 É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer
partido político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos funda·
mentais do homem."

Portanto, pelo texto reproduzido, o Consti·
tuinte de 1946 proibiu, vetou a organização
e o registro, vale dizer, a presença no Poria·
menta e nas Casas legislativas regionais, Assembléias setoriais, Câmaras Municipais, de
elementos integrados, pelo pensamento e pela
oção, em partidos considerados nocivos ao
regime democrático, baseado no pluralidade
dos partidos.
Mas a experiência e a observação vêm penosamente revelando que, proibido, por exem·
pio, o registro do Partido Comunista, o que
fizeram os comunistas, os elementos subversivos? Infiltraram-se em outros Partidos:
no PTB, na maior porte; no UDN, em menor
parcela; no PTN, no PST, no PSB . Em tôdc
essa diversificação partidário houve infiltração
de elementos alijados do poder de representação pelo crt. 141, § 13.
Acontece, porém, que o legislador consti·
tuinte foi muito otimista, simplório, não agiu
com a. coute la devido: proibiu a existência do
Partido Comunista mos não criou condições
poro proibir o infiltração de elementos co·
munistes nos legendas sobrevivas. O que ocor·
reu, então? - Quando o "bruxaria" cívica do
Ato Institucional chegou, muitos elementos do
PSD, do UDN, do PTB e de outros Partidos
forem clljcdos, pelo increpaçõo de atlvidades
contrárias, pelo exercício do Comunismo subversivo aos lnterêsses das nossos instituições
democráticos.

t
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É estabelecer, na lei ordinária, a proibi;ão
de senadores e deputados comunistas exercerem seus mandatos!
Repetindo, o art. 141 cuidou apenas de
vedor o registra do Partido Comunista, mos
não Instrumentalizou o Govêrno poro um Irobolho de campo, de agrimensura, evitando o
registro em outras legendas de elementos comunistas.
Se se fizer um questionário no Senado, órgão eminentemente federativo, todos os Senhores Senadores, e cedo um de per si, dirão
que nos seus Estados elementos que pertenciam ao proscrito Partido Comunista passaram
o encher, passaram a engravidar outros legendas partidárias.
Não há exce;ão em um Estado sequer!
E se descermos para a vida municipal, veremos também que o esfôr;o da solércia e da
infiltra;ão foi praticado, e com êxito.

cujo programa de ação sejam contrários ao
regime democrático, erigido no pluralidade dos
Partidos.

O Sr. Josaphat Marinho:
Permite V. Ex. 0 uma interven;ão?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer,

O Sr. Josaphat Marinho:
Mas o art. 141, § 13, cogita apenas de
partidos ou associações, e não de pessoas físicas, de cidadãos.

O SR. EURICO REZENDE:
Nem eu disse isso. V. Ex. 0 , para desgôs·
to meu, está mal chegado aos trabalhos da
presente sessão.

O Sr. Josaphat Marinho:
Exatomente. Mas como o afirmativo que
V. Ex. 0 fêz, no ato da minha chegada, leva
à confusão, quero chamá-la à realidade.

Ora, a experiência nos indica que não basta
vedar o registro do Partido Comunista . A fisO SR. EURICO REZENDE:
cal iza;ão democrática terá que se fazer de
Mas se V. Ex, 0 chega agora não devia fo·
modo presencial, atuante, eficiente. Não dezer uma afirmativa e sim, uma pergunto.
vemos considerar a democracia como um poO Sr. Josaphat Marinho:
der desarmado, em que as filigranas jurídicas tornem intocáveis e intocados os esfar;os,
Não havia que fazer pergunta, V. Ex. 0 fêz
as manobras e as amea;as dos seus adversáuma afirmativa. dera. Só se indaga o que é
rios.
equívoco. V. Ex, 0 afirmou que o Presidente
A democracia não é um regime frágil que,
da Repúbl ice procedeu correta mente, enquapor respeito às franquias que oferece, esteja,
cjrando incompatibilidades, inelegibilidades no
apenas, aguardando a sua morte para que se
alcance do art. 141, § 13, o que não é e~áto.
retire, com alguma dignidade, do palco da
O SR. EURICO REZENDE:
História.
Entendemos, Sr. Presidente e Srs. SenadoNão afirmei, Excelência, que o Sr. Presires, que a democracia se fortaleceu no alto dente da República encontrou base preceituai
diálogo com os regimes totalitários e não pode no ort, 141 para propor essa incompatibilidade, O que afirmei é que o Sr. Presidente
permitir que, em nome da própria liberdade
que desfralda, ofere;a armas aos seus lnimi· da República recolheu o princípio e o pensagos para o seu desaparecimento, a sua des·
mento do legislador constituinte, que se compreende claramente nesse ortigo. Porque, ao
moraliza;ão e a sua morte.
Ao propor, na reforma constitucional, in· · · vedar ao Partido Comunista - vamos falar
compatibilidades para preserva;ão da ordem
em linguagem positivo - o registro, vale di·
democrática Instituída, o honrado Sr. Presi· zer, as atividades, o Constituição estabeleceu
dente da República operou nos têrmos do ort.
uma norma legal de defesa do regime demo141, § 13, do Constitui;ão, que vetou, que crático. E no instante em que o Poder Exeproibiu o registro de partidos ou associações
cutivo propõe uma emenda visando a estabe-

",,
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recrutou do art. 141 o pensamento e o princípio.

O Sr. Josaphat Marinho:
Permite V. Ex. 0 uma intervenção?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Jasaphat Marinho:
Como vê, V. Ex.a conduz o seu pensamento
a justificar o enquadramento feito pela Presidente da Repúlica. E é isto que não me parece carreto em face da Constituição. Em primeiro lugar, porque o art. 141, § 13, cogita, exclusivamente, de partidos ou associações contrários à ordem democrática. Não se
refere a pessoas físicas, a cidadãos. Em segundo lugar, e V. Ex.a sabe magistralmente,
não se ampliam normas restritivas ou proibitivas de direito. · Em terceiro lugar, V. Ex. a
encontrou,· na referência da norma constitucional, menção, ainda que implícita, ao Partido Comunista. Mas, cumpre ver que, segundo o entendimento geral, ...

O SR. EURICO REZENDE:
Partida Comunista e variações pronominais.

O Sr. Jasaphat Marinho:
... nem só a Partido Comunista pode ser
contrário à ordem democrática . Outros há,
demonstradamente.

O SR. EURICO REZENDE:
~im,

Ex. 0 • Estou dizendo Partida Comunista
e outras variações pronominais.

O Sr. Josapllat Marinho:
Não só pron<:Jminais: outras variações ideológicas.

O SR. EURICO REZENDE:
Sr. Presidente, o eminente Senador Josophat Marinho, às vêzes, através do seu poderio intelectual, nos oferece alguns subsí dias
para que consigamos fazer cócegas nos pés
do gigante.
A minha tese é de que o art. 141, § 13
da Constituição Federal, quando estabelece a

vedação de registro de partidos cuja ação e
programa sejam nocivos à ordern democrática,
baseada na pluralidade de partidos, estabelece a vedação maior, que é a dos partidos. Mas
de nada valerá essa vedação, porque a prática, repito, tem revelado que, proibido o registro de partidos que procuram causar erosão
no patrlmônio democrático, os seus adeptos
procuram infiltrar-se em outras legendas, em
outras agremiações.
A questão de proibir a registro do Partido
Comunista já está liquidada. Resta, agora, o
trabalho de limpeza no campa, isto é, na realidade. Porque a ação e o p'rograma da Partido Comunista estão extintos apenas de jure,
mas, de fato, o sua solércia, a sua habilidade
e suas maquinações vêm inquietando permanentemente a regime democrático neste País.

,:,

O Sr. Josaphat Marinho:
Permita-me nova Intervenção. Não tenho
procuração dos comunistas para defendê-los,
mas como sou homem firmado em pensamento nitidamente democrático, deseja pedir a
V. Ex. a que atente para a circunstância de
que o fato de ser alguém comunista não lhe
tiro o cidadania - em primeiro lugar.

O SR. EURICO REZENDE:

v.

Ex. a está afirmando o obvia.

O Sr. Josaphat Marinha:
Pois é justamente êsse óbvia que V. Ex.a
se conduz a negar, afirmando a tese. A verdade, que precisa ser dita claramente, é que
se vem fazenda confusão lamentável entre
inelegibilidade e incompatibilidade, que são
coisas diferentes. O que se está pretendendo
fazer é a prps'crlção de cidadãos brasileiros da
vida pública da Pais, e é isto que um parlamento democrática não pode fazer, sob pena de desfigurar-se.

O SR. EURICO REZENDE:
Deve fazer, Ex.a,· se apuradas as inelegibilidades.
•'•

.

O Sr. Jos.ophat Marinha:
Além disso, note V. Ex. 0 outra conseqUência. Permita-me o argumento, para que a
conteste. O fato de alguém, ser, hoje, co-

i~.
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muniste não o impede de, amanhã, afastarse dessa ideologia, Mos, se V, Ex. 0 sustento
que, por ter alguém militado no Partido Comunista, ou dêle ter sido representante numa
Coso Legislativo, fico automàtlcamente sujeito
à declaração de inelegibilidade, conduz o re·
conhecer que êste País não está mais num re·
gime democrático.

O SR. EURICO REZEHDE:
V. Ex. 0 , como sempre, está muito pessi·
misto com relação às iniciativas da Govêrno.
O Sr. Josaphat Marinho:
Não estou sendo pessimista. Sou observodor atento. Lembro bem -- e faço-o com
grande satisfação, porque, como eu, V. Ex. 0
votou contra - o coso da intervenção em
Goiás. Dizia-se, expressamente, na mensagem presidencial, que o intervenção se impunha para apurar gravíssimos fatos que ameaçavam perturbar a vida do País, inclusive
atingindo a Integridade nacional, e que, em
todos êsses fatos, era parte saliente o Governador Mauro Borges. Concedida a intervenção pela maioria do Congresso, o que se
viu foi que uma negociação politico acabou
com todos os fatos graves. Não posso, por·
tanto, jurar sob simples declarações do Presi·
dente da Repúblico. Não lhe levanto suspeita, mas preciso de fatos concretos poro nêles
firmar julgamento.

O SR. EURICO REZENDE:

e

Vê como V. Ex. 0 é injusto
está, data
venia, adotando a política de dois pesos e
duas medidas. Votei contra a intervenção em
Goiás porque notei que a mensagem interven·
clanista representava uma vindlta do Sr. Pre·
sidente do Repúblico contra o Supremo Tri·
bunal Federal, que havia concedido hallleas
corpus preventivo ao ex-Governador de Goiás.
Essa foi a razão principal do meu .voto. O Ma-.
rechal Costelio Branco, o General Costa e Sil·
va e outros gloriosos oficiais possam, e a instituição que é ci Supremo Tribunal Federal, no
primado da suo filosofia e na beleza do seu
símbolo, fica e fica perenemente,

O Sr. Josophat Marinho:

'•
I

Louvo V. Ex.a por esta declaração, no mo·
-menta em que tantos querem reduzir o Su·
premo Tribunal a um tribunal ordinário,
O Sr. Aurélio Vianna:
Permite-me o nobre orador um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Darei o aparte oportunamente a V, Ex.a,
Senador Aurélio Vianna.
Agora, Senador Josaphat Marinho, por que
estou a favor da mensagem do Senhor Presidente da Repúlica, conduzindo a proposta de
emenda constitucional? Por quê?
O Sr. Josaphat Marinho:
Vou ouvi-lo, com muito prazer,

O SR. EURICO REZEHDE:
Porque é uma reivindicação da Justiça Eleitoral . Aqui está. Aqui estão palavras do
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral ao
entregar oo Senhor Presidente da República os
onteprojetos relativos à Lei Eleitoral e ao Estatuto dos Partidos, palavras solenes e textuais
do bitonnier da Justiça Eleitoral:
"Poro realização do Reforma Eleitoral
nos têrmos propostos pelo anteprojeto
evidencia-se a necessidade de três emendas constitucionais:
],O)

Paro permitir a Lei das Incompatibilidades Eleitorais.

2.ol Para determinar a coincidêncíà das
eleições em dais grupos.
3.o) Para possibilitar o julgamento do~
juízes eleitorais nos crimes eleito·
reis pelos Tribunais Regionais Elei·
torais."

Ora, quanto ao Item 2, já houve aceitação
par parte do Congresso Nacional, isto é, o
colncidéncla das eleições em dois grupos. E
agora, remetendo esta Mensagem que vai ser
lida hoje, à noite, na sessão conjunta, o Sr.
Presidente do República aceitou esta reivln·
dicação que a Justiço Eleitoral considera ne·
cessária como instrumentalização da eficiência
e da moralidade do processo eleitoral.

...

••

576 O Sr. Aurélio Vianna:
Permite V. Ex. 0 um aparte? (Assentimento
do arador.) Pelo aparte do nobre Senador Josophat Marinho, V. Ex. 0 é partidário da tese
de que devem ser inelegíveis os que são ou
foram comunistas.

O SR. EURICO REZENDE:
Nêia fui eu quem o disse, Excelência, foi o
nobre Senador J osaphat Marinho. Eu ia in·
terpretar ...

O Sr. Aurélio Vianno:
0

Se V. Ex. nêio é favorável a essa tese, en·
têio defende a outro - a de que devem ser
elegíveis os que foram ou sêio comunistas.

O SR. EURICO REZENDE:
Deixe V. Ex. 0 que eu tire minhas conclusões, e só entõo V. Ex. 0 terá o direito de me
interpretar e fazer as suas críticas.

O Sr. Aurélio Vianno:
Afinal de contas eu estou inquirindo poro
poder argumentar. V. Ex. 0 entêio contesta, e
infelizmente se considero confuso com um
simples aparte.

O SR. EURICO REZENDE:
Eu cometeria uma grave heresia se comba·
tesse a direito de alguém 'ser comunista neste
País.

Longe de mim proibir, nobre Senador Aurélio Vianna, reclamar ou combater as idéias.
Eu seria indigno de figurar neste Parlamento,
eu me sentiria até numa posição moral muito incómoda perante os meus filhos, já estimulados pelo grau universitário. Não se cuida disso. Se alguém disser a V. Ex. 0 por aí
que eu defendi o garroteomento de idéias, eu
lhe pediria que, pelo menos por piedade cristêi, V. Ex. 0 não acreditasse. Dai eu ter sustado um pouco o aparte de V. Ex. 0 , que estava num desvêio de absoluto inverocidade diante das minhas afirmativas. Eu lhe concedi o
aparte e V. Ex. 0 me perguntou: "Acha o
nobre colega que quem foi comunista não pode
candidatar-se?" Nesse caso, então, eu não
poderio jamais apoiar a candidatura do Sr.
Carlos Lacerda .•. Aí é que V. Ex. 0 ia chegar. V. Ex. 0 estava elaborando êsse argumento paro me fazer a pergunta: "Então se
V. Ex. 0 é contra quem já foi comunista no
Parlamento ... "

E o Sr. Carlos Lacerda já foi comunista? "

O SR. EURICO REZENDE:

O SR. EURICO REZENDE:

O SR. EURICO REZENDE:
Não, Excelência. É que V. Ex. 0 fica pressuroso na cbtençõo do aparte e, quando o consegue, pla>ma c molda a sua intervenção em

J'
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O SR. EURICO REZENDE:

O Sr. Aurélio Vianna:

Eu nõo o confundirei. Nêio tentarei nem insistirei no aparte, porque não quero prejudicar o raciocínio de. V. Ex. 0 •

.

A olaria pode ser dêle, mas o oleiro é
V. Ex. 0 •

Eu nêio o confundi rio.

O Sr. Aurélio Vianno:

,•

O Sr. Aurélio Vianno:

O Sr. Aurélio Vianl!a:

Conheço V. Ex. 0 , nobre Senador Aurélio
Vianna, tenho curso completo de V. Ex. 0 , e
com diploma registrado no Ministério da Educaçêio.

l

matéria-primo colhido no olaria do eminente
Senad.:>r Josaphot Marinho, como se eu fôsse
proprietário dêsse estabelecimento de sofismo ...

I'

i

I
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Já. Já foi.

O Sr. Aurélio Viànna:
Eu ouvi umas contestações por o i ...

·'

O SR. EURICO REZENDE:
·'

Já foi. com'unista ·• ~E tem confessado isso. E
por tê-lo sido é que se equipou melhor e no
observação::direta, terminando por achar que
êsse é o regime que degradaria o Brasil dentro dos suas fronteiros e o desmoralizaria
diante do intervivêncio digno do mundo Ocidontol.

'''/
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-577O Sr. Josaphat Marinho:
V. Ex. 0 citou-me nominalmente ao responder o aperte do nobre Senador Aurélio Vlonno. Se porventura extraí do seu pensamento
conclusão contráriQ ao que V. Ex. 0 realmente
sustento, quero ser o primeiro c manifestarlhe o minha escusQ. Eu estQVQ certo, pe\Q
tese que sustentava V. Ex. 0 , de que suo conclusão ia exatamente à defesQ da mensagem
presidencial, quando estClbe\ece vinculação .•.

O SR. EURICO REZENDE:
Mensagem presidenciCll, Ex. 0 , reivindicado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O Sr. Joaaphat Marinho:
Um momento, chegarei lá.
... quando estabelece vinculação entre o
situação de pClrtidos ou associações considerodas cantrórias à ordem democrático e a si·
tuoção de pessoas, de cidadãos que houvessem militado em determinados partidos, co·
mo o comunista. Vejo, porém, que não há di·
ferencioção de entendimento entre nós, eu e
o Senador Aurélio Vionnc, e V. Ex. 0 , o que
multo nos agrado. Estamos todos, então, no
mesmo trincheira de defeso dos prerrogativas
e dos princípios constitucionais.

O SR. EURICO REZENDE:
O que me magoo é o circunstância de V.
Ex. 0 ter duvidado.

O Sr. Josaphat Marinho:
Permita-me também esciClrecer que, pelo
que V. Ex.0 leu, coube oo Tribunal Eleitoral
apenas c iniciativa de propor uma lei de in·
compatibilidade, sem enunciar o conteúdo des·
sa norma.

O SR. EURICO REZENDE:
MCls c tese. de V. Ex. 0 ê de que não pode
haver lei de incompatibilidade. V. Ex. 0 argumento exclusivamente com a permis.sõo constitucional dos inelegibilidades.

O Sr. Josophat Marinho:
Ouça-me V. Ex. 0 , por favor, porque não
vou modificar. V. Ex. 0 estó enganado. A proposto do Tribuno\ Eleitoral não condiz, de pio-

no, com o Constituição do Repúblico. Lei de
incompatibilidade não é lei de ine\eglbilidode.
Foi· o Professor JosserClnd quem, há muito
tempo, nos disse que o Direito, mois do que
outro ciência, é uma línguQ bem feito. lne•
legibilidade é uma couso, e incompatibilidade
é outra. ~ inelegível o que não pode condideter-se, ou ser eleito; é Incompatível o que
não pode exercer o mandato cumulativamente
com outro função. Lei de Incompatibilidade e
lei de Inelegibilidade são normas que obedecem o regimes diversos, porque pertinentes o
situações diferentes.

O Sr. Aurélio Vionno:
~le

sobe disso!

O Sr. Josaphat Marinho:
Como diz o Senador
V. Ex. 0 sabe disto!. •.

Aurélio Vicnnc,

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 sabe - porque até eu sei - que
o Constituição cuida de inelegibilidade. Mos
perguntaria a V. Ex. 0 , no sentido prático, qual
o diferenço que poderio nQver entre inelegibilidade e incompatibilidade. Eu li as declara·
ções de V. Ex.a.

O Sr. Josophat Marinho:
Se V. Ex. 0 me permite, eu respondo! .••

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 , como aplaudido bacharel, eminente
de Direito, ·como Senador, devo di:
zer, dos mais brilhantes que temos nesta Cosa - e V. Ex. 0 sabe que, neste âmbito, sou
intérprete unânime do Congresso Nacional, ...
Prof~ssor

O Sr. Joaaphat Morinho:
Bondade de V. Ex. 0

•

O SR. EURICO REZENDE:
... procuro, por demais, o pudicíclo jurídi·
co poro defender o regime democrática.

O Sr. Josaphat Marinho:
Permite V. Ex. 0 que respondo?!

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 ainda, digamos assim, não renunciou a pequenas óreas que trouxe dos florões
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versldodes, E então V. Ex. a não faz concessões nem em favor- e de.boa fé repito da instrumentalização da defesa do regime
democrático.

O Sr. Josaphat Marinho:.
Permite V. Ex. 0 que eu responda?! .••

O SR. EURICO REZENDE:

o cidadão. Aí é que se verifico o lncompotlbi !Idade entre o mandato obtido e outro cargo ou função de que seja titular o eleito.

O SR. EURICO REZENDE:
~

o que está na Constituiçéio.

O Sr. Jo1aphat Marinho:
E o que se procuro agora?

O SR. EURICO REZENDE:

V. Ex. 0 não permite, e considera a Consti·
O Govêrno procuro, com o compreensão do
tuição intocável e lntocada, mesmo numa fo·
Congresso Nacional, colocar as incompotibili·
se de transição. V. Ex. a ignora, por exemplo,
. dades no Constituição .
que houve uma Revolução neste País. V. Ex.a
O Sr. Josaphat · Marinha:
se parece com certo japonês, de São Paulo,
que não acreditava que o Japão perdera a
Procura-se, sim, é estabelecer a confusão
guerra. Entretanto, o que o Govêrno desejo entre incompatibilidade e inelegibilidade, dei·
fazer? ~ dor conteúdo dinâmico à democra- xondo campo aberto para as decisões e inter·
cia. Temos de alterar o Constituição de mo- pretações arbitrárias, depois das eleições. Quer
do o que, respeitados as liberdades públicos dizer, o cidadão foi declarado elegível, obteve
e individuais, se estabeleça regime de conten- seu mandato. Pode não ser titular de outro
ção, paro que essas liberdades não se trans- cargo. Mos, se prevalecer a proposta do Exe·
formem em licenciosidade e, por via de conse- cutivo, dir-se-á que a Emenda Constitucional
qüência, em destruição da próprio democra- equiparou inelegibilidade a incompatibilidade.
cia.
Assim, tudo poderá ser feito, posteriormente,
em
nome de uma ou de outra, ou dos duas
O Sr. Josaphat Marinho:
conjugadas numa só expressão. Doí os efei·
Permite V. Ex. a que eu respondo?
tos perigosos e não meramente teóricos. A
O SR. EURICO REZENDE:
político, nobre Senador, é feito muito de prudência.
Pediria o V. Ex. 0 que me permitisse acabar.

:i!
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O Sr. Jo1aphat Marinho:
Releve-me, mos V. Ex. 0 me fêz uma indo·
goção. Ninguém está no plano puramente
teórico, nem no prático. Homens públicos, somos todos acessíveis à realidade. Mos é preciso não· confundir o realidade com o pragmatismo destruidor dos instituições criadas.
Por outro lodo, é preciso que, em nome do
realismo, não se subverto o conceito dos prin·
cípios jurídicos, nem se eliminem os idéias
que disciplinam nossos pensamentos. Nobre
colega, não se trota de mero sutilezo a dls·
tinção entre inelegibilidade e incompatlbllido·
de. O Inelegível é o que não se pode condidatar, ou, se se candidato por equivoco, não
pode ser declarado eleito. Esta a lneleglbllido·
de. A Incompatibilidade sàmente nasce depois
da eleição, CIU seja, depois de proclamado eleito

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 permanece no seu pessimismo; ar·
gumento com o palha das palavras .

O Sr. Jo1aphat Marinha:
Não. Estou argumentando com o realidade
dos fatos. A palha das palavras, no caso, lo·
mentàvelmente, estó com V. Ex. a.

O SR. EURICO. REZENDE:
O grão dos fatos'·controrlo V. Ex. a.

O Sr. Arthur Virgllio:
Permite-me V. Ex.a umo intervenção?

O SR. EURICO REZENDE:
Responderei ao nobre Senador Josophot
Marinho. Em seguido, darei o aparte o
V. Ex.a.
V. Ex.a acho que o Govêrno agrediu os prln·
cíplos constltuclonols com essa emenda. Mas

.,
'
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de garrotear a liberdade, tê-le-io feito no eclo·
são do Movimento. Teria revogado o Constl·
tuição e derrubado as instituições represento·
tívas. Nõo o fêz . Está, portanto, desenvolvendo esfôrço heróico poro manter o regime
democrático, evitando que fatôres de pertl.lr·
bação e de. perigo continllem a reger, o orlen·
tor, o presidir os pleitos eleitorais.
Ouço, agora, o seu aparte, com prazer, Se·
nado r Arthur Virgílio.
O Sr. Josaphat Marinha:
· Se antes do Senador Arthur Virgílio opor·
teor, V. Ex. 0 me permitisse, eu queria fazer
jl.lstiça a um seu ilustre. correligionário. Sou
homem que costumo julgar os outros de boafé, sem pretender ser inocente. Admito que,
no coso, o uso dos expressões "inelegibilidade"
e "incompatibilidade", como se fôssem uma
sá, decorre de um lapso, de l.lmo inadvertência do ilustre Ministro Milton Campos. Não
tenho razões para admitir que S. Ex.0 pretenda subverter os puros noções do Direito
Público, em que é mestre. Mos, daí a odmi·
tir a consagração do confusão é que não é
possível.
O Sr. %acharia• de Auumpção:
Permita V. Ex. 0 um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex.a vol permitir, em primeiro lugar, que
eu conceda o aparte ao nobre Senador Arthur
Virgílio, pois o solicitou antes de V. Ex. 0 •
O Sr. Zacharial de Auumpçãci:
Peço perdão oo nobre Senador Arthllr Virgílio; mantenho o pedido de aparte poro logo
depois.
O Sr. Arthur Virgílio:
Senador Eurico Re:<:ende, acho que o Senador Josophot Marinho está sendo Injusto
com V. Ex. 0 •

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 pode dizer quol a suo manifestação
de concordônclo com o nobre Senador Josophot Marinho.

O Sr. Arrhur Virgílio:
Não, não é Isso. O nobre Senador Josaphat
Mor!nho está sendo injusto com V. Ex. 0 , por·
que está julgando V. Ex. 0 com excessivo ri·
gor ...

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 sobe: "pobre quando vê muita esmola desconfia", V. Ex. 0 está de acôrdo é
com o Ilustre Senador pela Bahia, que ·aqui
defende mlllto o manifestação dos idéias comunistas, porém, não defende Rui Barbosa!

O Sr, Jo1aphot Marinho:
Permito V. Ex. 0 retificor, para evitar equí •
voco. Defendo o direito de alguém ter pensamento comunista, porque, se não fizesse,
não seria Llm democrata. Não sendo comunista, não julgo os comunistas criminosos, pelas
idéias adotadas.

O SR. EURICO REZEHDE:
E não pense V. Ex. 0 que tenha o monopólio desta tarefa . Todos aqui defendemos a
liberdade de pensamento.
O Sr. Arthur Virgílio:
·Mas, permito V. Ex. 0 que considere o nobre
Senador Josaphat Marinho injusto no julgamento intransigente que está fazendo das palavras de V. Ex. 0 • Do minha ·porte, acho que
V. Ex. 0 está sendo multo ·liberal, defendendo
a futuro lei de incompatibilidades, cujos têr·
mos nós estamos já prevendo nos boiões de
ensaio qlle, de quando em quando, surgem
no 1mprensa, soprados pelos órgãos oficiaiS"
mais al.ltorizados, mais credenciados, e V. Ex. 0
defende, apenas, uma lei de incompatibilidades em têrmos gerais, em têrmos genéricos
que Irá, talvez, criar impedimentos paro muitos cidadãos brasileiros de. disputarem as preferências do eleitorado e defender 'princípios
ou correntes de opinião , Daí eu achar que o
Sr. Senador Josophat Marinho est6 ·sendo in•
transigente com V.. Ex. 0 •

. O SR. EURICO REZENDE:
Ali6s, S. Ex. 0 sempre foi, não é?

O Sr. Árthur Virgílio:
Porque êle não seria intransigente e injusto se V. Ex. 0 defendesse um dispositivo de

,,~"'
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exemplo: uma emenda constitucional ou uma
lei ordinário que declarasse ·O seguinte: "-Só
podem ser eleitas os candidatos da União De·
mocrática Nocional" .

O SR. EURICO REZENDE:
Aliás, V. Ex. 0 , com êsse aparte, dá saudades no eminente Sr. Senador Josaphat Morl·
nho, q1.1e já pertenceu à União Democrática
Nacional.
O Sr. Josophat Marinho:

Quando a UDN defendia o princípio de que
"o preço da liberdade é a eterna vigilância".

O SR. EURICO REZENDE:
Em que ano foi, Ex. 0 ?
O Sr. Josophot Marinho:

Em 1945.

O SR. EURICO REZENDE:
E q1.1ondo foi que V. Ex. 0 deixo1.1 as fileiras
da UDN?
O Sr. Josophat Marinho:

Há mais de dez anos.

O SR. EURICO REZENDE:
Então, Ex. 0 •••
Pelo menos, desde 1950.

O SR. EURICO REZENDE:
Pelo menos essa concessão os adversários
do UDN nos deviam fazer: que há anos o
UDN defendia o dogma, a sentença histórica
segundo·a qual "o preço da liberdade é a eter·
no vigilância".
.O Sr. Josophat Marinho:

O nosso anseio, como democratas, é o de
que elo continue fiel o êsse lema ,

O SR. EURICO REZENDE:
Tem o aparte
Assumpçéia.

clareclmento de V. Ex. , porque não estou a
par do Direito nem da convicção dêste projeto. Está V. Ex. 0 debatendo o seg1.1inte assunto: ineiegíbllidade e incompatibilidade.
Pergunto: o cidadão .elegível vai disp1.1tar 1.1mo
eleição e vence, mos o incompatibilidade não
deixo que êle tome posse. É isso?

O SR. EURICO REZENDE:
Não.
O Sr. Zocharlas de Assumpção:

Mos o incompatibilidade é poro isso, e1.1
creio.

O SR. EURICO REZENDE:
Se V. Ex. 0 acha, não me deve fazer a pergl.lnta.
O Sr. %acharias de Assumpçãa:

Explico-me: se o cidadão é elegível, foz suo
campanha e vence o eleição. Quero saber
se havendo incompatibilidade, que incompatibilidade é essa q1.1e impede ass1.1mir seu mandato?

O SR. EURICO REZENDE:
É muito cedo, Excelência. É muito prema-

turo,
O Sr. Zacharias de Assumpção:

O Sr. Jasaphat Marinho:

'
''

·l
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o Sr. Senador Zacharias de

O Sr. Zacharios de Assumpção:

Sr. Senador Eurico Rezende, nobre Vice·
Líder, e1.1 desejava uma explicação, um es·

Não é cedo, não. O momento é agora . Deve ser agora .

O SR. EURICO REZENDE:
A me1.1 ver, essa Incompatibilidade não de·
ve fig1.1rar. , .
O Sr. Zachorias do Assumpção:

Vo1.1 aguardar o 'explicação de V. Ex. 0 • Mos
para me convence,r de que é m1.1ito cedo, V.
Ex. 0 terá que explicar multo direitinho.

O SR. EURICO REZENDE:
;,.
Não tenho o obrigação de explicar muito
direitinho o V. Ex. 0 •
O Sr. %acharias de Assumpção:

Se V. Ex. 0 não quer, peço que não dê
o explicação. Vou procurar saber de outra
maneiro. Se perguntei, é porque tenho con·

-581fiança. em V. Ex. 0 - que conhece Direito e, julgo, poderia ti.rar-me da dúvida em que
me encontro .
O SR. EURICO REZ:ENDE:
Vau explicar, mas não "direitinho", como
V. Ex. 0 está pedindo, como um professor as·
salarlado, · que é obrigado a fazê-lo, a um
aluno que paga. Vou tentar explicar. Trata·
se de uma emenda constitucional criando a
figura das incompatibilidades. Nós só pode·
remos descobrir a Intenção do Govêrno quando o Executivo remeter para esta Casa o pro·
jeto de lei ordinária definindo as incompati·
bilidades.
O Sr. %acharias de Anumpção:
São duas sanções: a da inelegibilidade e a
da incompatibilidade. O candidato passa mal:
passa por um crivo e passa por outro.
O SR. EURICO REZ:ENDE:
Isto já figura na Constituição. Deseja o
Govêrno ampliar a vigilância democrática
através da incompatibilidade. E atende, Sr.
Senador Zacharias de Assumpçõo, uma reivindicação, não da iniciativa dêle, Poder Executivo, mas do Tribunal Superior Eleitoral.
V. Ex, 0 sabe, perfeitamente, que o Govêrno,
até aqui, tem procurado prestigiar o regime
democrático no País: não a democracia funcionando como "biombo" para que se ocultem
as ofensas à sua estrutura, mas. para que ela
possa, realmente, sup,ortar a ronda das ameaças que, desgradaçamente, neste País, vinha
sendo uma realidade indisfarçável. De modo
que, Sr. Senador Zacharias de Assumpção, o
momento de ter mêdo não é agora . Podemos
até· admitir o receio, mas, no momento, o que
há é prevenção, é aquela oposição que só per·
mite aos homens públicos adversos à revolução encontrar elementos para o combate.
De modo, Sr. Senador Zacharlas de Assumpção, vamos aguardar, comedidos e · r{!sponsá·
veis, os elementos, a remessa da lei ordlnéria
tratando das incompatibilidades, e, segundo leio nos jornais, êsse projeto vlró antes
da ultimação da Reformo Constitucional. O
Sr. Presidente do Repúblico já declarou, por
exemplo, que só serão atingidos pelos Incem-

patibllidodes aquêles que, julgados em processo regular, foram condenados com o decisão transitada em julgado. Não estou falando aqui em nome do Govêrno, atente
V. Ex.O, mas li em vários jornais declarações
de S. Ex. 0 nesse sentido.
De modo que a minha confiança na ação
do Govêrno sempre se firmou, e essa confiança, nesse ângulo, é tanto maior, quando se
tem em vista que essa matéria consubstancia
uma reivindicação do Tribunal Superior Eleitoral.

O Sr. Josaphat Marinho:
Permite V. Ex. 0 um aparte?
O SR. PRESIDENTE !Guida Mondinl:
(Fazendo soar 01 tímpanos). O tempo do nobre orador está esgotado. Peço que conclua
o seu pensamento .
O SR. EURICO REZENDE:
Senador Josaphat Marinho, o nobre Presidente me está advertindo de que o meu tempo está esgotado. Eu, Excelência, só consegui
a portear.
O Sr. Josaphat Marinho:
V. Ex. 0 poderia fixar melhor seu pensamento, para atender a indagação do seu ilustre companheiro de bancada, esclarecendo o
seguinte ...
O. SR. EURICO REZ:ENDE:
V. Ex. 0 ainda é companheiro de bancado:
esté apenas num regime de licença-prêmio ...
O Sr. Josophat Marinho:
... os inelegibilidades eleitorais previstos na
emendo .•.
O SR. EURICO REZENDE:
Não tem, Ex. 0 • A emendo não cuida de
in~iegibilidades. Mantém os inelegibilidades e
cria as incompatibilidades.
O Sr. Jasaphat Marinho:
Perdão, nobre Senador: Ouça-me, por fa·
ver!

....
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-582O SR. EURICO REZENDE:
Estou ouvindo hó muito tempo.

O Sr. Josaphot Marinho:
As incompotibllidades eleitorais, previstos
na emenda equivalem a inelegibilidades, ou os
Incompatibilidades previstas visam a impedir
-o exercício do mandato por outros motives,
que não os atualmente estabelécidos?
O SR. EURICO REZENDE:
Não, Ex. 0

•

.

O Sr. Josophat Marinho:
Se responder a Isso, V. Ex. 0 estará indo ao
encontro do pensamento do nobre colega Senador Zacharias de Assumpçãc.

O SR. EURICO REZENDE:
Não me quero situar num instituto de advogados, para discutir a matéria. Quero colocar-me no palco dêste. País enfermado, centenàriamente . roubado ~ saqueado impiedosa·
mente.
Pouco Importa, Ex. 0 , se é inelegibilidade ou
incompatibilidade . O que importa é a lei estabelecer que aquêle que roubou nêio pode ser
candidato, o que atentou centra a instituição
representativa não pode ser candidato.
O Sr. Arthur Virgílio: .
De todos os Partidos?
O SR. EURICO REZENDE:
De todos os Partidos. V. Ex. 0 viu que o
Ato Institucional fel de efeito promíscuo, atingiu tc~os os Partidos.
Atingiu mais c PTB~ porque o Presidente da República, ao revés de exercer c liderança Isenta da Nação, resolveu comportarse mais como Presidente usuário de partido
politico. Por Isso é que o PTB sofreu a
maior área de erosão. Mas a · UDN também sofreu expurgas. Todos os Partidos foram . alcançados pela Incidência do Ato Institucional.
Não houve, de porte do Gcvêrno Revoluclo·
nório, o regime de discriminação. Atingiu c
gregos e troianos, e os IPMs que cinde ai estão, resistindo às pressões de imprenso, vêm

retirando o sono e a tranqüílidade de ·elementos de todos os Partidos; Viu V. Ex. 0 que,
pela primeiro ,vez na história dêste País, homens titulares de fortunas até internacionalizadas, estão sendo conduzidos à barra dos
Tribunais e já estão sofrendo o apenamento
de prisão preventiva.

.l

O .Sr. Aurélio Vianno:
Permite V. Ex.a?
O SR. PRESIDENTE !Guida Mondinl:
(Fazendo soar 01 campain11as,) Lembro ao
nobre Senador que o tempo está terminado.
O Sr. Arthur Virgílio:

A minha observação decorre de fatos públicos e notórios. Vou apenas citar dois: O otual
Ministro sem pasta, que está exercendo o
Chefia do Gabinete Civil da Presidência da
República - nosso colega de Congresso foi quem mais acusou oficialmente da Câmara um parlamentar do Partido Trabalhista
Brasileiro, político baiano, l.igado ao vale do
São Francisco, acusações. as mais pesadas, as
mais graves, da maior virulência, inclusive.
~sse Chefe da Casa Civil atualmente se banqueteia e se .alia politicamente ao cidadão a
quem acusava .de corrupto há pouco tempo.
O Sr. Aloyrlo de Carvalho:
Mas V. Ex. 0 não o prova.
O .SR. PRESlDENJ"E !Guida Mondinl:
Solicito aos Srs. Senadores não apartelem o
orador, pois que está com seu tempo termi·
nado há muito.
O Sr. Aloyslo de Carvalho:
V. Ex. 0 , Senàdor Arthur Virgílio, tem dado
muito relêvo a êsse episódio. Mas V. Ex.~ não
tem como provar, como eu também não tenho
como ·provar. Agora, tõdas as informações
que tenho são em sentido contrório a êsse
banqueteamento. · ·

.o

Sr. Arthur. 'V_lrgilio:

Aceito a retiflcoçõo. Talvez eu tenha sido um pouco exagerado na expressão. Mos
o fato é que êsse cidadão, acusado por um
dos homens mais expressivos do otual situo-

l
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-583ção político, êsse cidadão é um politico governista atualmente. Então, isso nos leva o
uma posição: ou o Chefe da Coso Civil do
Presidência do República caluniou, difamou,
mentiu quando se referiu ao político baiano,
ou o Chefe do Coso Civil não caluniou, não
mentiu, não difamou, e a Govêrno está .aceitando o ·colaboração dêsse senhor acusado de
corrupto. ~sse é o fato, Há outro, público e
notório: tôda esta Nação sabe que houve um
inquérito no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, envolvendo o Sr. Armando Falcão. Tôda a Noção conhece o existência dêsse inquérito. O Sr. Armando Falcão,
acusado de corrupto nesse inquérito, é um das
homens mais eminentes do político atuol. Doí
vê V. Ex.0 que tenho razões em minhas dúvidas poro saber se o Lei de Incompatibilidades vai alcançar os corruptos e os ladrões de
todos os Partidos au se vai alcançar os corruptos e ladrões que são apenas contra o Govêrno otuol e não o favor do atuol Govêrno.

O SR. EURICO REIENDE:
Sr. Presidente, V. Ex. 0 vai me permitir tecer rápidos considerações, porque o intervenção do nobre Senador Arthur Virgílio envolve
grovome moral.

O SR. PRESIDENTE tGuido Mondinl:
A Mesa conto com o colaboração do orador
e chama a atenção para o fato de que o tempo de que v; Ex. 0 dispunha já está esgotado
há muito.

O SR. EURICO REZENDE:
O eminente Senador Arthur Virgílio foz
acusações à omissão do Chefe do Coso Civil,
foz referências e criticas a um Deputado do
Bahia, increpondo-o ••.

O Sr. Arthur Virgílio:
Eu não! Quem o increpou foi o Chefe do
Coso Civil, não eu.
O SR, EURICO REZENDE:

V. Ex.o tro: paro o Coso episódio que afirma ter ocorrido no Cômoro dos Deputados.
Mos se houve realmente do parte do Deputado
aC\ISodo o prático de otos contrários à moral
público e lesivos à administração, quer me

parecer que os provas devem ser trazidos ao
conhecimento do Parlamento. E o nobre Senador Arthur Virgílio, naturalmente, perdeu
na Câmara dos Deputados excelente oportunidade de pedir uma Comissão Parlamentar de
Inquérito.

O Sr. Arthur

Virgílio~

Permito-me, quem fêz acusações: r.ão fui
eu, foi o Chefe do Coso Civil . Não conheço
os fotos. O ónus dessa provo cabe ao acusodor.

O SR. EURICO REZENDE:
Mas, se V. Ex. 0 está com êste episódio na
memória até hoje, se o memória de V. Ex. 0
não cansa de relembrar êste episódio, é porque deu credibilidade às acusações feitos pelo
Deputado Lui:z: Viana Filho. Oro, se V. Ex. 0
não foi conduzido a solicitar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito é porque não deu
importância àquele episódio. ~ a raciocínio
que retiro. Vejo na intervenção de V. ,Ex.0
apenas mais um requinte de aposicionismo.

O Sr. Arthur Virgílio:
A minha posição é irrelevante. Eu estou
apenas examinando fatos concretos.

O SR. EURICO REZENDE:
Mas, Sr. Presidente, lamento não haver po·
dldo concluir minhas considerações, que iám
situar-se ainda sôbre os itens 2 e 3 da emenda· constitucional. O debate democrático, cÕracterizado pela incidência de vários apartes, não me permitiu a conclusão dos meus
estudos, Mas, em outra oportunidade, reatorei o fio das minhas ·considerações. !Muito

bem! Muito bem !l
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondinl:
Tem a palavra a Sr. Senador José Ermirlo,
de conformidade com art. 163 do Regimento
Interno, durante 1O minutos.

O SR. JOSt ERMIRIO:
(Lô o seguinte discurso.) Senhor Presidente,
Senhores Senadores, desta Tribuno, repetidas
vêzes, tenho chamado o atenção do Govêrno
paro o necessidade, que tôda a Nação reclo-

-584ma, de ser melhor examinada a nossa situação econômica, bem como de ser melhor orientada nossa pai i tica externa ;
Rara é a semana em que não nas defrontamos, aqui no Congresso, com ocôrdos, convênios, ou mesmo projetas lesivos aos interêsses nacionais. A adoçãa dêsse sistema, que
- justiça seja feita - não é de hoje, tem
dado oportunidade a que lá fora nos encarem
como caudat6rios servis dos Estadc:>s Unidos.
Situação que os representantes da grande nação norte-americana não procuram esconder,
nem disfarçar.
Bosto verificar que não há banquete, inauguração, reunião ou congresso, mesmo os de
natureza estritamente interna, em que não
compareça, sempre pronto a dar os suas lições, o embaixador americano.

mo verdadeiro ministro sem pasta. Ou (o que
é mais chocante) com muitas pastas ao mesma tempo.
Durante tôda a minha vida tenho me pre·
ocupada diuturnamente com os problemas desta nossa grande nação, a exemplo da quase
unanimidade das brasileiros. Amando esta terra e esta gente, sôbre tôdos as outras, não
me canso de afirmar minha posição essencialmente nacionalista. E sabem os senhores Senadores onde aprendi o ser assim nacionalista?
Exotamente nos Estados Unidos, onde iniciei
meus estudos aos 16 anos de idade, em época
que já vai longe, ameaçando perder-se na
poeira do tempo.
Não estarei dizendo novidade alguma, senhor Presidente, ao afirmar que o povo norte·
americano é fundamentalmente bom e nobre,
sem de'ixar de ser profundamente nacionalista.
Mas a verdade é que entre o povo e o Gavêrno norte-americano há uma distância que
nem podemos calcular. ~ste último, por exemplo, timbra e teima em não admitir o nacionalismcr das outros povos, teimosia que todos
nós latino-americanos sentimos o tôdo o hora, o qualquer pretexto. Os dirigentes daquela grande democracia teriam esquecido os palavras de Washington e Thomas Jefferson.
Já não admitem a autodeterminação dos po'
vos, embora muitos e muitas vêzes falem em
seu nome? E ainda agora, numa atitude tipicamente nazista, copiada das páginas do
"Mein Kampf", descambaram para a politica
do "fato consumado", que, decididamente,
não podemos aceitar nem devemos seguir.

Agora mesmo em Fumos, num banquete de
SOO tolheres, lá estava suo Excelência, com
suo inegável simpatia pessoal. Banquete supérflua e desnecessário, a contrastar com a
miséria e o fome do nosso povo.
Há dias, Sua Excelência compareceu, ao lodo do Sr. Ministro da Agricultura, participando de um planejamento sôbre a Amazônia,
nada favorável à nossa independência económica e política, pugnando pela criação de
um organismo com sede em Washington e
com junta deliberativo em Pôrto Rico, que
causou enorme e justificada reação de todas
os setores de nossa opinião pública. Por que
êsse acôrdo, por que a permissão de estrangeiros realizarem pesquisas e experiências em
nosso território, quando seria mais fácll, mais
natural e muito mais económico que nossos
técnicos; com experiência adquirida no trabaDesde 1917 que, vivendo e estudando nos
lho ou nos Universidades, fôssem encarregaEstados Unidos, púvia de meus companheiros
dos dessa missão? ~ o que fazem tôdas os
e colegas da Escola de Minas do Colorado,
notodomente os mexicanos e chilenos, queixos
emprêsas, em tôdas as partes do mundo, pree restrições à nossa 'po~lçõo dentro do sisteparando os seus próprios técnicos. É o que
fizeram todos os países, como o Japão e a
ma pan-amerlcano. , :f. não se esqueça que
própria América do Norte, que, de outro lado,
àquela época o Brasil ê'stciva longe de adotar
quando contratam técnl.cos estrangeiros, sôuma politico tõo "oci;,tosamente teleguiada
como a do momento ·atuol. Hoje parece fora
bre os mesmos mantém seu contrôle e fiscalização.
de dúvidas que bosto mondar às pressas um
enviado categorizado para se obter o submisA Impressão que temos - infelizmente so amcn às atitudes tomadas pelo Govêrno
é de que Sua Excelência o Senhor Embaixador
norte-americano .
Americano age e circula pelo nosso Pais co-
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"Reagir contra a tirania é servir a Deus."
São palavras nobres e dignas de serem ouvidas neste Plenário.
E êles têm as suas razões, pois a nossa preocupação constante tem sido mendigar favores e dinheiros no exterior, assinando acôrdos
cada dia .mais absurdos, como aquêle de Washington, que entregou aos capitais norteamericanos o desenvolvimento do País, capitais que jó estão apertando seu anel de aço,
num processo de estrangulamento das emprêsas brasileiras, ameaçadas pelas suas imposições. Haja vista que sô fazem suas compras
de firmas nacionais que aceitam submissamente essas imposições.
Espero que este Case me faça c justiça de
reconhecer que não falo como empresário, que
não estou cuidando de situação de nenhuma
emprêsa do Grupo que construi com meu trabalho de longos anos. Não. Os problemas
dessas emprêsas temos resolvido sozinhos, à
custa de nosso esfôrço e de nosso trabalho.
E só trago para o Senado assuntos e problemas que dizem respeito a tóda a Nação.
O certo é que, se tivéssemos uma razoável organização comercial e exportadora, não
precisaríamos estar pedinchando esmolas e aumentando nossas dívidas no exterior. Aliás,
o grande brasileiro e paulista JOSÉ MARIA
WHITAKER, com a autoridade de seu passado
de patriota e estudioso de nossos problemas
económicos, há poucos dias, numa meia d~zia
de palavras, mostrou meridianomente o desastre de nossa política com relação ao café. Mas
êsse desastre ameaça também o cacau, o açúcar, o sisai, a mica, o tungstênia, os minérios de ferro e manganês, todos sofrendo desgaste · nos preços de exportação, quando os
produtos monufoturados aumentam mundialmente de valor todos as anos. Não adianta
insistir no slogan de que devemos exportar, de
qualquer forma, como se fósse este a chave
salvadora para todos os nossos males. É evidente que ninguém é contra a exportação de
nossos produtos, sendo mesmo, no momento
atual, o meio mais rópldo de obter recursos no
exterior. Mas c reclldcde é que, c ceda passo que damos, encontramos maiores dificuldades.

l

O Sr. Argemiro de Figueiredo:

I

_Permite V. Ex, 0 um aparte?

O SR. JOSt ERMIRJO:
Com prazer.

O Sr. Argemiro de Figueiredo:
V. Ex. 0,. há pouco tempo, fêz um apêlo aos
Senadores no sentido de que reconheçam a superioridade e a elevação de propósitos com
que fc:z:la sempre êsses pronunciamentos.
V. Ex. 0 não precisa fazer êste opêlo. Todo
o Senado reconhece. o alto propósito de
V. Ex. 0 nesta Casa que, ao discutir os problemas de caráter económico, o faz com os melhores argumentos, os melhores dados e instrumentos estatísticos, no sentido de bem demonstrar o verdade de suas asserções. Mesmo
que mantenha afirmativas, pontos de vistas,
com os quais às vêzes não comungo, V. Ex.o
tem tanta respeitabilidade que ninguém duvida da sinceridade de suas afirmações. Nesse
aspecto, esteja tranqüilo. Quanto ao ponto
de vista económico, nenhum brasileiro está
satisfeito com a situação em que nós nos encontramos. Mesmo esforçando-nos para uma
produção maior, as exportações de nossos produtos primários - fibras, óleos vegetais mesmo aumentada em quantidade, vão sendo reduzidos nos preços. Nomeado o exGovernador J uracy Magalhães Embaixador da
Brasil nos Estados Unidos, fiz-lhe um apê(o
no sentido de que procurasse, através de
meios diplomáticos, examinar essa situação
desigualdade e êsse tratamento que nos dei·
xa decepcionados e sem conhecer as ra:z:ões
que nos levam a esta situação. Porque tóda
vez que se aumenta o quantitativo para exportação de nossa produção - repito - , a
nossa compensação é cada vez mais reduzida. Citava o problema do agave e do algodão. Quanto maior a exportação menos o pagamento das nações estrangeiras. V. Ex.a estó · fazendo uma revelação que todos conhecemos e para a qual estamos atentos e, queremos do Govêrno uma boa e honesta colaboração, que seja uma tomado de medidas para
que possamos prosseguir no ideal da emaneipoção econômlco do Pais.

d;
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586O SR. JOSÉ ERMfRIO:
Muito obrigado ao aparte do nobre Senodor Argemiro de Figueiredo. V. Ex. 0 , agora,
vai ouvir o que se posso com relação ao. algodão.
(Continua lendo.)
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próprio carne, à custo do próprio sofrimento,
ao longo de muitos anos, que somente os poises realmente livres podem folar de igual pare Igual com os demais, por mais poderosos e
armados que sejam. ~ o que o Brasil preciso
pôr em prática, com urgência mais do que
urgentíssima,
Gostaria de ouvir neste momento os palavras imortais de um GEORGE WASHINGTON,
o grande campeão da democracia e do nacionalismo norte-americano. ~I e nos ensinou sem
subterfúgios que não existem governos amigos, e sim povos amigos, e que o primeiro
condição poro uma noção ser respeitada Internacionalmente é ser uno e coesa e forte nacionalmente.
Senhor Presidente, agora mesmo acabo de
regressar de uma rápido mos sempre instrutivo viagem ao Estado do Rio Grande da Sul.
O que lá me foi dado. ver e ouvir corto o coração de todos os brasileiros. Bosto êste lembrete: o energia elétrico está sendo pago até
a 70 cruzeiros o quilowatt!

Examinemos, por exemplo, o coso do algodão, que sempre foi uma esperança poro o
Pofs, pois não temos concorre~tes africanos.
No exportação direto pelo maior escoadouro
do País, ou seja, o Pôrto de Santos, verificomos que para despacho direto dos armazéns de São Paulo·- FOB - Santos, armazenagem, reprensagem, fretes, cubagem, certificados, taxas diversas, previdência marltima,
capatazias, despachante, Ministério da Agricultura e outros itens, o produto recebe a
sobrecarga, paga Cr$ 43.572 cruzeiros por tonelada; Somando-se isto com o impôsto de vendas e consignações, taxo de melhoramento dos
portos, comisséio de compras e de financiamento, comissão de vendas, despesas de câmVisitando em Novo Hamburgo a Feira Nobio e vários outros itens, teremos mais o sobrecarga de 11,61 % sôbre o preço total do cional do Calçado (FENACl, senti-me orgulho·
so de encontrar naquele pedaço da terra braproduto!
Vê o senhor Presidente, portanto, que o sileiro tonta coragem, tonto disposição poro
produtor, que não obtém financiamento ade- o luto e o trabalho. Suo indústria lidero o
fabricação de calçados, especialmente para
quado, muitos vêzes pagando juros extorsivos, não tem condições de exportar neste Pois. senhoras. A matéria-primo é local, e o mãode-obro é aprimorada . Pois bem, ou melhor,
Parece mesmo que há o intenção dei iberoda
de perseguir exotcmente oquêles que traba- pois mal: tudo isto está ameaçado de destruição pelo inércia do Govêrno, com sua política
lham e produzem. Resta apenas perguntar
financeiro
arruinando muitos fábricas, pequecomo se pode produzir poro exportar? Como
nos
e
médios,
sendo que de seus 18 . 000 opeexportar sem produzir? ~ ao que nos levou o
rários
cerco
de
5. 000 jó estão sem trabalho.
fraqueza de nosso politico econômico, o ne(Quero
dizer
que
ouvi número maior, mas gosnhuma agressividade nos mercados internato
de
ser
prudente.
nos minhas afirmações.)
cionais, a· timidez frente aos tradicionais adquirentes de· nossas exportações.· Enquanto is. Será que nossas' autoridades fozendários já
so, internamente, estamos todas ameaçados de
classificam o calçado como objeto de luxo, coesmagamento pelo fúria tributário e arrecadamo odôrno supérfluo?
dora do nossa politico fiscal.
A região do Rio do Sino, com os suas 386
Relativamente as nossos relações internafábricas, produz cerco de 20 milhões de pacionais, já disse ln4meros vêzes que precisares de calçados por. ano. Por que abandonámos aprender a dizer NÃO, o exemplo da Mélos a sonho insociável· dos agiotas, que estão
xico, que há vinte anos era um pofs fraco e
fa,.endo o favor de emprestar ao juro de até
10% ao mês? Em que país do mundo encondesorganizado, e que hoje lidera o América
tramos tal descalabro? 56 uma têmpera ln.Latina com seu desenvolvimento e sua Independência. ~les, no realidade, aprenderam na
corrosível suporto essa displicência da política
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-587financeira do otuol Govêrno. Displicência que
atingiu até o filial do Banco do Brasil de Nova Hamburgo, que pouco faz para atender às
necessidades dêsses verdadeiros heróis,
Num país como o nosso, em que, Infelizmente trinta por cento do população anda
descalça, · uma indústria como essa, que tem
condiçães básicas nacionais, está sendo sacri·
ficada e destruido pelos agiotas e exploradores, que no momento atual formam o classe
dos privilegiados e aproveitadores.
Para onde vamos?
O que desejam os que têm sôbre os ombros
a responsabilidade da liderança desta política
que só faz asfixiar a produção e o produtor
honesto e capaz?
Senhor Presidente, no minha passagem pelo Paraná, onde realizamos a Convenção do
Partido Trabalhista Brasileiro, tive oportunidade de me avistar com os convencionais de
Guoropuovo.
Permitam que recorde que em meu discurso de 22 de maio de 1964, onde tratei da
situação do triticulturo brasileira, havia mencionado as variedades "Curitlba" e "Vila Velho" como representando um grande passo po·
ra melhorar essa cultura entre nós. Neste
ano os paronoenses conseguiram, mercê do
trabalho, da competência e da dedicação do
agrônomo ~lio Pimentel, cêrca de 80.000 quilas dessas variedades, perfeitamente aclimatados e produzindo naquela zona.
Pois sobem os senhores Senadores o que
fêz o Ministério da Agricultura naquela região trltí colo?
Mandou entregar os sementes aos moogel·
ros, para serem triturados pelos moinhos! Como se não fôssem sementes selecionados, úteis
ao aprimoramento de nossa triticultura, que
jó poderia estar vivendo em idade adulta, libertando-nos dos enormes encargos dos importações em grande escola .
·,. ·
Ao mesmo tempo, o dinheiro do trigo que
importamos em quantidades superiores às nossos necessidades, trigo que somente pode ser
adquirido pelo Brasil e pelo fndio, bem que
poderio ter melhor e mais salutar destino·
ção. Bem que poderíamos deixar de contri·
buir, com êsse dinheiro, poro o manutenção

de serviços da Embaixada Americano em nossó Pois, pois foi o que oficialmente informou
o próprio Ministério do Fazendo. Bem que
poderio não mais ser empregado nesse triste
processo de desnoclonolizoçõo de nosso Pó·
trit,;; bem que poderia .não mais ser. emprestado o firmas marcadomente entreguistas. E
que dizer da balela, em que caíram os nossos
patrícios, de que êsse trigo seria vendido a 40
anos de prazo?
Por que não se faz uma campanha racional para maior consumo de milho em nosso
alimentação? Por todo êsse conjunto de circunstâncias a nossa triticultura, que jó se
aproximava da casa de um milhão de toneladas, está hoje completamente. arruinada.
·Sôbre o assunto, Sr. Presidente, posso à
Taquigrafia, poro que faça porte integrante
de meu discurso, cópia de carta por mim endereçada, no qualidade de Presidente do Diretório Nocional do Partido Trabalhista Brasileiro, ao Deputado Doutel de Andrade, Lí.
der do nosso Bancado na Câmara Federal .
Essa politico é mesmo carocteristico e típico dos devedores relopsos, como infelizmente
o Brasil, que está atrasado nos seus pagamentos em cêrco de 860 milhões de dólares, isto
somente para os Estados Unidos,- sendo ultrapassado apenas pela Inglaterra e o fndia. E
lembremos que nossa Pais já fel equiparado à
Finlândia como melhor pagador do mundo!
Nósso rumo atual é emprestar e dever no
exterior cada .vez mais, por ser mais rápido
e simples do que produzir e trabalhar internamente. Estranhamente acham mais fácil e
racional emprestar milhões de dólares do que
vender nossos mercadorias exportáveis, que
aqui se· acumulam nos armazéns. Mas, um
dia, os gerações futuras terão de pagar êsses
empréstimos todos, com os seus respectivos juros, permanecendo .sâbre suas cabeças o fantasma sempre presente do internoclonaliza;ão
de nossa Pátrio, ou de partes de seu território. ~ o coso de nossa rico, opulento, e por
Isso mesmo sempre c:oblçoda Amazônia, para
onde já se encaminham os conhecidos tentáculos do célebre Fundação Hudson e do Instituto de Pesquisas Tropicais dos Estados Unidos, ambos com sede em Washington .. Seus
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-588"cientistas" já estão remetendo paro lá relatórios sôbre relatórios, so~ as vistos complo·
centes de maus brasileiros, que lhes abriram
as portos Imensas daquele mundo verde. Em
qualquer outro .país da universo todas êsses,
nacionais e estrangeiros, estariam trancafia·
das no xadrez, como inimigos declarados da
terra que os abrigou. Sem dúvida alguma,
Senhor Presidente,
Quando será que nosso Govêrno, que tanto
deblatera contra o corrupção e o subversão (de
que ninguém é defensor, evidentemente) vai
atender aos legitimes anseios do nacionalidade, processando, publicamente, êsses desfibrados entreguistos, que são as verdadeiros corruptos e os verdadeiros subversivos? Entregulstos que enriquecem rápida e milagrosamente
e levam uma vida de nobabos, ostentando
uma grandeza repugnante, viscosos e repelentes, que sõmente .não comparo aos braquiópodos paro não diminuir ainda mais essas elementares formos da vida animal. Entreguistas
que desrespeitam nosso gente e nosso povo,
que brincam com a miséria e os problemas das
massas trabalhadoras, que esmagam a nossa
já empobrecida classe médio, que negam o
evidência como o desemprêgo, E que, quando
como agora no Nordeste surge, alarmante e
perigoso, encarregam outro Ministro de Ir apagar o fôgo, sugerindo créditos de emergência.
Ora, quando daqui chamei a atenção do Govêrno, precisamente em 23 de abril de 1964,
há mais de um ano atrás, não quiseram acreditar, Entenderam que havia exagêro e pessimismo em minhas palavras. Não teria sido
melhor que êsse crédito tivesse sido utilizado
ANTES do agravamento da situação de desemprêgo na região Nordestina? Daqui o dias
vai acontecer o mesmo em outras regiões do
País, e a solução simplista será sempre o mesma: créditos para socorro urgente. Quem, em
sã consciência, pode estar de acôrdo com essa
política?
Onde os decantados e cantados planeio·
mentes?
O certo é que, Infelizmente, êsses entreguistos somente cuidam de si e de suo fazenda,
dos seus "whlskeys" e seus agradáveis encontros na Guanabara, pavoneando sua pretensa

superioridade, esquecidos de que esta terra e
esta gente não se vende nem se entrego, que
ela é perene e imortal, enquanto êles passam e
deixam atrás de si o triste e sinuoso rasto de
quem sempre andou e viveu rastejando,
Senhor Presidente e senhores Senadores, cada vez que, com o franqueza que Deus me
deu, faço cri tlcas o ates ou decisões da Govêrno, sempre fundamentadas e objetivando
exclusivamente a· superior interêsse nacional,
sinto ser mal compreendido e mal interpretado, como se aqui estivesse a fazer oposição
pelo prazer da oposição. Entretanto o que desejo, cama tôda a Nação brasileira, é que o
nosso Govêrno àcerte, que realize o tão ambicionada bem comum, que reafirme cada vez
mais nossa posição de país independente e livre. Mas não será com o envio de tropas para
o Repúblico, Dominicano, contra a opinião de
tôda a Nação, dos moços acadêmicos aos mais
velhos, que êsse Gavêrno terá meu aplauso.
Talvez não precise dêsse aplauso, provàvelmente prescindo dêsse apoio, tão mal assessorado e mal cercado se encontra o senhor Presidente da República . Mas a que não pc,derá ser esquecido, o que não pode ser subestimado, é que realmente pelas minhas palavras fala a esmagadora maioria do povo brasileiro.
. Por que devemos ser dóceis à Imposição vinda do exterior, quando o Chile, o México, o
Uruguai, o Peru, o Equador, disseram decidi·
demente NÃO a essa imposição? Será que a
verdade está somente conosco; enquanto todos êsses poises latino-americanos estão errados?
Lamento profunda e sinceramente que o 'senhor Presidente CASTELLO BRANCO, com todo o seu tempo tomado pelos intrincados problemas governamentais, não tenha podido examinar com a necessária tranqüilldade os graves assuntos como os ;;;u~ aqui tenho abordado.
,•:.
Quando os agiotas; quando os entregulstas,
que otualmente ·formaram verdadeira constelação de enormes dimensões, tiverem arruinado definitivamente nosso economia e nossa
produção, destruindo tôdas as frentes de tra·
bolho, restará apenas as cinzas de um passa-
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-589do heróico de uma gente destruída pela política económica e financeira mais ruinosa e
desastrada de que se tem tido notícia no história desta grande nação.
Quem viver verá.
O Sr. Eurico Rezende:
Permite V. Ex. a um aparte?

O SR. JOSf ERMIRIO:
Pos não.
O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex.a diz que a administração federal está destrllindo o Brasil. ~ o qlle se conclui das
palavras de V. Ex. 0 ,

O SR. JOSt ERMIRJO:
No setar econômico-finonceiro.
O Sr. Eurico Rezende:
De modo qlle Parlamento é o debate, e o
debate, obviamente, é o confronto. V. Ex. a
sabe que um dos elementos básicas para se
aferir o desenvolvimento económico é o índice
do produto interno bruto, ou produto nacional bruto. V. Ex.0 é um especializado em
estatísticas, tem uma das melhores enciclopédias estatísticas do Congresso; é realmente estudioso, tem espírito público. Aliás, sempre
rendo as homenagens ao trabalho bem intencionado de V. Ex. 0 , que poderá fazer debruçar suo vigilância sôbre sua própria esta ti stica e ver o seguinte: de 1957 a 1961 o produto bruta nacional incrementou-se no ordem de
6,9% . Confere?

O SR. JOSt ERMIRJO:
Confere.
O Sr. Eurico Rezende:
Em 1962 ca.lu paro 5%e pouco. Confere?

O SR. JOSt ERMIRIO:
Confere.
O Sr. Eurico Rezende:
Em 196,'3, no auge do Govêrno que V. Ex.a
defende e ao qual serviu como Ministro, o ín·
dlce de produto bruto nacional baixou para
1,4%.

· O SR. JOSt ERMIRIO:
Em 1964, no ano passado?
O Sr. Eurico Rezende:
É justamente a que eu quero ouvir de
V. Ex.0 , em 1964? Eu 'quero que V. Ex.a repita a afirmativa que fêz em discurso recente.

O SR. JOSt ERMIRJO:
Estou sabendo o que se possa neste Pais,
porque sou entusiasmado pelo crescimento de
minha terra. Não nego que não permito a
nenhuma organização que não seja desfibrada um crescimento normal inferior a 7 por
cento ao ano .
O Chile, com o nôvo govêrno, está caminhando êste ano para 6,6% . E nós? ••.
O Sr. Eurico Rezende:
Nós encontramos o produto bruto nacional,
cuja índice razoável é de pouco mais de 7%
caído para 1,4%. V. Ex.a argumenta com
1964. Vê V. Ex.0 que o exercício de 1964
foi exerci cio de estudos, de instrumentaliza·
ção, de pesquiso, de preparo para a arrancada de 1965.

O SR. JOSt ERMIRIO:
Que está pior, até o momento.
O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex.a que é estudiosa, sabe perfeitamente.
que 'o Govêrno já está iniciando o lnvcstimen·
to público. E que, com as leis fiscais, as poupanças Internas, o empréstimo compulsório;
a drenagem de recursos financeiros· e técnicos para a indústria e a agricultura, o Govêrno conseguiu um acervo considerável paro
reatar o desenvolvimento.
E V. Ex. a sabe, industrial que é, dos mais
honradas e mais dinâmicas, que o Govêrna já
começou a Investir, em todos os setores de
interêsse do desenvolvimento nacional, recursos públicos jamais coletados neste Pois.

O SR. JOSt ERMIRIO:
Acabo de mencionar o Rio Grande do Sul,
que, com trezentos e· sessenta e seis fábricas,
tem um têrço de seu operariado parede na
região do Rio do Sino, ou melhor, na cidade·
de Nova Hamburgo. Isso é que não concebo.
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590O Sr. Eurico Rezende:
Nada se conserta na rapidez de tão- curto
tempo.

O SR.

JOS~

ERMIRJO:

Para servir a êste País, em base de maté·
ria-prima local, não podemos çleixar de ampa·
rar êsses homens que são patriotas. Sai do
Ria Grande do Sul ciente de que há um pedaço do Brasil que podemos visitar, porque ali
existe a sentimento -de nacionalidade e de
trabalho.

O Sr. Eurico Rezende:
Ainda repercute no meu espírito e acutila
minha memória uma frase usada por V. Ex.0
quando, desencantadomente, deixou o_ Ministério da Agricultura - deixava aquela Pasto
"porque ninguém gostava de trabalhar".

O SR. JO$f ERMIRJO:
V. Ex. 0 sabe que critiquei o Govêrno pas·
soda.

O Sr. Eurico Rezende:
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V. Ex. 0 disse: vou deixar essa Pasta parque
ninguém gosta de trabalhar.

O SR. JOSt ERMIRJO:
Está no meu eu não poder ver uma coisa
errada. . • Não como oposição, mas como contribuição honesta e honrada, para que êste
Govêrno siga o caminho em que queremos vel'
o Brasil, como o México, o Chile, e até mesmo a-- Argentina, que estão em desenvolvi·
menta atualmente.

O Sr. Aurélio Vianna:
Permite-me V. Ex. 0 um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
(Soa a compl!inho.) O tempo destinado ao
Expediente ]6 terminou. V. Ex. 0 poderá continuar seu discurso depois da Ordem do Dia.

O SR. JOSé ERMIRIO:
Muito obrigado. J ó encerrei, o menos que
o nobre Senador Aurélio Vianna queira dizer
algo.

O Sr. Aurélia Vionna:
Já encerrei também, Sr. Presidente.

O SR. JOSt ERMIRJO:
Era o que tinha a dizer. (Multa bem I Mui·
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Documenta a que ae refere a_ Sr. Se·
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nadar Joaé Ermírio, em aeu diacuno:
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Brasília, 13 de maio de 1965.
I

Senhor Deputado,

I'· I

Regressando somente hoje de viagem aos
Estados de São Paulo, Paraná e· Rio Grande
da Sul para os necessários cantatas com nos·
sos companheiros daquelas unidades da Federação, opresso-me em responder ao ofício
de 6 do corrente, em que o nobre Líder de
nosso Bancado no Câmara dos Deputados so·
licito orientação desta Presidência sôbre o dis·
posição do Govêrno de enviar tropas brosi·
!eiras paro o Repúblico Dominicana.
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Na qualidade de Presidente do Diretório
Nacional
do Partida Trabalhista Brasileiro,
com as responsabilidades de Senador do República, e certa de expressar o sentimento da
esmagadora maioria do povo brasileiro, escla·
reço a V. Ex. 0 que minha posição é de decl·
dida e consciente oposiÇão a essa participação de nossas Fôrças Armadas num proble·
ma que diz respeito exclusivamente ao povo
e: ao Govêrna dominicano,
Simplesmente porque:
I l Sou favorável ao absoluto respeito à
autodeterminação dos povos;
2)

sou radicalmente contrário à política
dos chamados "fatos consumados";

3} penso que_ as pequenas nações mere·
cem o mesmo respeito e o mesmo
tratamento' _dispensados às grandes e
poderosas;
41 penso que a nenhum Estado-membro
da OEA é lícito tomar Isolada e ar·
bitràriamente iniciativas e medidas
como a do caso em discussão, para
DEPOIS consultar os demais Estados.
Então por que a OEA?
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- 5915) penso que qualquer medida de vio·
lência e Intromissão na ·política interna de qualquer noção latino-americana ofeta e diz respeito à segurança e à independência de tôdas as
outras, indistintamente;
6) finalmente poder-se-la Indagar qual
seria o reação dos que defendem a
remessa de tropas se a hipótese tivesse se verificado com o nosso País.
Louvando, pois, o posição jó tomado por
V. Ex. 0 e seus liderados sôbre tão relevante
problema, apresento-lhe minhas
Saudações trabalhistas. Senador Joaé
Ermirio de Moraes, Presidente do Diretório
Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro.
Ao Senhor Deputado DOUTEL DE ANDRADE
Li der da Bancada Trabalhista na Câmara dos
Dep1.1todos
NESTA

O SR. DANIEL KRIEGER:

(Como Líder do Govarnol - (Sem reviaão do
orador) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o homem foi feito à imagem e à semelhança de
Deus. Apenas à imagem e â semelhança por·
que se tivesse tôdas as virtudes seria outro
Deus.
Tenho pelo nobre Senador José Ermirio uma
grande estima, vejo em S. Ex. 0 grandes qualidades. S. Ex.0 tem indiscutivelmente em vários setores um grande espi rito público mas
em outros S. Ex.0 também é dominado pela
paixão, paixão própria dos sêres humanos.
Não viria, Sr. Presidente, à Tribuna para
responder a S. Ex. 0 se êle não fôsse, hoje, a
Presidente da Comissão Executiva do Partido
Trabalhista Brasileiro. S. Ex. a fêz, nesta Casa,
algumas afirmações que eu não poderei ouvir
colado, inclusive lamentando profundamente
que um homem da sua responsabilidade, do
seu espirita, da sua formação, venha afirmar
ao Senado da República que um Embaixador
de uma Nac;õo estrangeira é Ministro sem
Pasto, mais do que Ministro sem Pasta, Mi·
nlstro de multas Pastos.
Oro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria
profundamente doloroso para nós, brasileiros,

!

se essa afirmação fôsse real. E se ela o fôs·
se, o que não é verdade, o que contesto com
tôda a veemência, o Senador José Ermi rio não
teria o direito, sem menosprêzo à Nação de
que êle é filho Ilustre, de fazer essa aflrmatl·
va. ·Lamento e deploro. Lamento e deploro
sinceramente, que S. Ex. 0 tenha assim· prece·
di do. Aceito sempre dos homens de bem a
crítica, às vêzes até quando ela ultrapassa as
medidas. Mas não posso silenciar quando se
faz uma acusação dessa natureza, a . um homem que preside os destinos do Brasil. Não
pode ser entreguista, não pode ser um homem submisso ao estrangeiro, quem, como o
Presidente Castelio Branco, arriscou o vida nas
lutas pela Democracia e pela Liberdade.

O Sr. José Ermírio:

v. Ex.

0

permite llm aparte?

O SR. DANIEL KRIEGER:
Com prazer. ·

O Sr. José Ermirio:
Nllnca foi minha intenção humilhar quem
qller que seja. Jamais fiz isso na minha vida. Apenas, vejo às vêzes, ou quase todos os
dias, rellniões como aquela qlle houve no Ministério da Agricllltura, em que se discutiu a
internacionalização do Vele da Amazônia, onde estêve a Embaixador. Considero-a, e qlle·
ro bem ao Embaixador americano, pais êi~
mesmo diz sempre: "O senhor é um amigo
sincero dos Estados Unidos". E aqui trago essas palavras da Embaixador Lincoln Gordon.
Não desejo criticar ninguém. Talvez tenha
sido um pouco de excesso de entusiasmo de
minha parte, e não quero que V. Ex. 0 pense
que estou induzindo a minha Nação a ter mi·
nistros estrangeiros, a que nenhum de nós ]a·
mais aceitaria.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Agrade;o o aparte de V. Ex. 0 , mas quero
dizer que V. Ex. 0 - estou certa - quer mui·
to mais ao Brasil, admira multo mais à Nação e ao ·próprio Presidente - cuja lntegri·
dade moral ninguém contesta - , do que ao
Embaixador dos Estados Unidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje ocupo
a Tribuna com Imensa magoa, porque não gas-
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to de debater assuntos desta natureza. Não
posso admitir e não posso conceber que um
Senador do Repúblico pense que o Govêrno
ou os homens de responsabilidade do Brasil
sejam entreguistas.
Ser entreguista é abdicar da próprio dignidade. ~ renunciar ao patriotismo, é se transformar num ser abjeto . Nenh.um homem de
bem - como o Sr. Presidente da República,
como os seus Ministros, como os Representantes do Congresso, no Senado e na Câmara poderá aceitar, sem uma palavra de protesto,
a ofensa que não ·estava na intenção do nobre Senador José Ermi rio, mas que eu não
poderia deixar sem meu protesto, para que os
Anais do Senado não registrassem uma página tão triste, em que se afirmava que era
Ministro de tôdas as pastas da Brasil, um estrangeiro, e que não se levantava a voz do Líder do Govêrno paro protestar.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, êste País,
bem ou mal, errada ou acertadamente tem um
Govêrno e êsse Govêrno é brasileiro. Defende
êle, com coragem, com desassombro e com
lealdade, a soberania do seu País.
Ninguém pretende internacionalizar o Amozonas. Ninguém pretende 'entregar a qualquer
potência um palmo do Pais .•.

O Sr. Josaphat Marinho:
Multo bem!

O SR. DANIEL KRIEGER:
.•. E na defesa não de um palmo, mas de
um mifí metro, estou certo, de que morreriam
todos os brasileiros.
Mas, .Sr. Presidente, é preciso que se dê
um pouco de serenidade às consciências e um
pouco de tranqüilldade aos corações; que não
se faça injustiça de pensar que alguém é capaz de entregar a soberania e os destinos do
Brasil a qualquer nação estrangeire;,
A porte do discurso do nobre Senador José
Ermirio, que se refere à situação econômlca do
Pais, terá, resposta formoi dodo pelo eminente
Senodor rlo-grandense Mem de Só ql.le será
designado poro isso. Mas à parte politica,
sinto-me no dever de responder. S. Ex.a não
tinha o menor conceito sõbre o que seja demo·
cracia quando em democracia falou.

Democracia é o maioria; democracia se decide pelo, maiorio.
Invocou S. Ex. 0 , Sr. Presidente e Srs. Senadores, quatro países que constituem a Organização dos Estados Americanos, como se
fôssem o maioria nesse nobre organismo internacional.

O Sr. Josaphat Marinho:
Permite V. Ex.0 um aparte? (Assentimento.)
Apenas para uma ressalvo mais de sentido
doutrinário: a Democracia é o govêrno do
maioria, mas respeitados os direitos da mino·
ria.

O SR. DANIEL KRIEGER:
E ninguém o poderia ignorar. Por ser tão
comum, meu ilustre mestre, talvez, o homem
mais ignorante dêste Pais não sustentasse tese
de to I natureza! .•. Não precisava o eminen·
te , Senador da Bahia, cujo talento eu procla·
mo, cuja autoridade jurídica eu respeito, fa·
ler-me esta insinuação! .••

O Sr. Josaphat Marinho:
V. Ex.0 não me julgue capaz de atribuir a
um Senador da sua categoria a ignorância do
prlndpio. Quis, porém, fazer a ressalva, porque, ressalvas desta natureza devem, sempre,
ser feitas nos Anais parlamentares. Quando,
no correr de um discurso, ponto fundamental
de um conceito, por um lapso qualquer, não
é mencionado, deve, sempre, ser salientado,
até por prudência, para garantia do futuro.

O SR. DANIEl. KRIEGER:
Agradeço o aparte de V. Ex. 0 , mas creio
que não ocorreu ÇJ 'omissão. Fiz afirmativa de
um principio não susceptível de discussão: democracia é o govêrno da maioria. Se a maioria se decide contra a lei - a lei é que regula, é que estabelece as normas, a fim de evitar o arbítrio.
..
Esta, creio, a ressalva que o espírito democrático de V. Ex.0 quis::fazer.

O Sr, Josaphat Marinho:
Não é somente Isso. Por vêzes, a maioria
age tirânicomente. Então, é preciso que sejam resguardados os direitos da minoria.
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Os direitos da minoria são sempre resguar·
dados no regime democrático,

O Sr. Josaphat Marinho:
Então,· já não tenho divergências com
V. Ex. 0

O SR. DANIEL KRIEGER:
Os direitos da minoria sempre foram resguardados nos repúblicos sul-americanas, exceto em algumas, transviadas do curso natural· do regime democrático. Mos, entre nós e
principalmente poro mim, é princípio assente:
deve-se respeitar, deve-se reconhecer o direito da minoria.

O Sr. Joaaphat Marinho:
Veja V. Ex. 0 como devo estar satisfeito, não
de me haver V. Ex. 0 chamado de mestre por um lapso - mos de lne haver proporcio·
nado, com a lembrança da circunstâncio, a
declaração que tanto enobrece a V. Ex. 0 e ao
nosso Parlamento.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Nem poderia esquecer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o direito da minoria, porqu~ tenho
constitui do, i:om raras exceções - o Rio Grande do Sul me trouxe, por maioria, duas. vêzes,
a esta Casa - minoria que tem defendido
que tem defendido sempre, com vigor, com
lealdade e com desprendimento, os princípios
democráticos.

O Sr. Aurélio Vianna:
Permite V. Ex. 0 um aparte? !Assentimento
da orador.) Nobre Senador Doniel Krleger, agora, com as declarações de V. Ex. 0 , nós, representantes dos pequenos partidos, estamos mais
tranqüilos . Estamos, pois, certos de que nossos direitos à sobrevivência e c existência serão assegurados e garantidos, principalmente
por V. Ex. 0 , para cujo palavra e para cuja
ação nós já não apelaremos, visto que, com
essa palavra e com esso oçéo. podemos contar.

O SR. DANIEL KRIEGER:
V. Ex. 0 sabe que os Pequenos Partidos tiveram representação, nesta Casa, contra a

vqntade de muitos e pela minha vontade. Se
V. Ex. 0 conseguiu ser Llder de Partido, com
representação igual aos outros, sabe V. Ex. 0
que deve muito ao meu trabalho:

O Sr. Aurélio Vionna:
Estou falando num campo mais amplo.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Quero ainda dizer a V. Ex. 0 que os partidos de ideologia definida merecem meu respeito, e o de V. Ex, 0 é um dêles.

O Sr. Aurélio Vianna:
Multo obrigado a V. Ex.a.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Mas partidos que se formam para se faze·
rem verdadeiros mercados de tronsações, êsses
não têm e jamais terão meu respeito.

O Sr. Josaphat Marinho:
Neste particular quero louvar os palavras de
V. Ex. 0 •

O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui interrom ..
pido pelo nobre Senador Josaphat Marinho,
cujo nome declino com a maior simpatia e
ofeto. S. Ex. 0 é uma das mais belas expressões Intelectuais desta Casa e se divirjo dêle,
muitas vêzes, o faço com pesar, pois preferirio com êle concordar.
-

O Sr. Joaaphat Marinho:
O pesar é sempre maior de minha porte.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Dizia eu que não foi feliz o Senador José
Ermlrlo, quando Invocou quatro poises signatórios que se insurgiam contra o decisão dos
Estados Americanos. Não se pode invocar o
Minoria que, contudo, deve ser respeitada; to·
davià devem ser observados os prlnclplos ditados pela Maioria, quando êles não ofen·
dem, sobretudo, o Direito Natural.
Eram estas as observações que o Li der do
Govêrno se sentia no dever de fazer. Ouvi,
nestes dias, um discurso do nobre Senador, que
falava em e11treguismo. Calei. é da mlnho .
condição, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ser
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não me é mais possível silenciar. Quero dizer
que nenhum Govêrno da República, dos que
passaram durante a minha vida pública, tem,
como êste, noção tão clara e precisa da dignidade do País. Não transac!ona, não acorda,
não faz conchavas, não pratica imoralidade,
não faz negócios, não recebe propinas, nada
recebe a não ser os subsídios de. Presidente do
República e de Marechal do Exército. Portanto, um homem que tem o seu passado, passado de homem humilde, que se fêz pelo seu
valor passado de U!"' homem que lutou bravamente em defesa da democracia, presente
de homem que se conserva como um monumento de grandeza e de fidelidade à Democracia neste País. Um homem como êsse, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, nunca entregaria
a ninguém a soberania do Brasil! (Multo llemf

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamal:
Não há número para as votações.
A primeira matéria constante da Ordem do
Dia, em fase de votação, fica adiada paro a
próxima Ordem do Dia ,

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Possa-se ao segundo Item, que é o seguinte:

Item 2:
Discussão, em turno suplementar, da
redac;ão final (apresentada pela Comissão

de Redação, em seu Parecer n, 0 501, de
1965), do Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo n. 0 164, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n.o ...
88-A-63, na Casa de origem), que deter-

Muito lleml Palmai,)

mina o registro do têrmo, de 21 de de·
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Edmundo Levi ...:.... Arthur Virgílio Sebastião Archer - Walfredo Gurgel Dylton Costa - José Leite - Aurélio
Vianna - Faria Tavares - Filinto MUiler - Mello Braga.

zembro de 1959, de escritura pública de
compra e venda poro efetlvação de desa·
proprlação de imóveis em Recife, Pernambuco, em que são portes a União Federal,
como outorgada compradora, e as Senho-

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

ra's Ernestina Botelho de Oliveira e Maria

Está terminando o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

Anunclata Botelho, como outorgantes. ven·

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 127, de 1963,
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Tôrres, que modifica o § 3. 0 do art. 30
da Lei n, 0 3. 807, de 26 de agôsto de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Sociall, aumentando a indenizaçõo aos trabalhadores aposentados compulsoriamente, tendo os seguintes Pareceres: n. 0 ' 291
e 292, de 1965, das Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social,
respectivamente, contrários ao pro ]etc;
n. 0 293, de 1965, da Comissão do Finan•
ças, alegando que a matéria refoge do ân·
guio de sua competência.

dedoras, tendo Parecer n. 0 501, de 1965,
da Comissão de Redac;ão.
Em discussão suplementar o substitutivo.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Paula.)
Está encerrada.
Não tenda havido' emendas, é o substitutivo dado como definitivamente. aprovado, sem
votação, nos têrmos do art. 275-A, § 5. 0 , do
Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Para acompanhar naquela Casa do Congresso o estudo do substitutivo do Senado, é designado a Sr. Senador Bezerra Neto, Relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiço,

,,'•
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EMENDA SUBSTITUTIVA ICCJ)
Projeto de Decreto Legislativo n.• 164,
de 1964 (n.0 88-A/ 63, na Câmara), que
autoriza o Tribunal de Contas a proceder ao. registro do tármo de desapropria·
ção do prédios em Recife, Pernambuco.

Art. 1.0

~

o Tribunal de Contas autorizado a registrar o têrmo de compra e venda
poro efetlvoção de desapropriação de dais prédios situadas na Avenida 17 de Agôsto,
n.0 ' 1 . 020, e 1 . 046, em Recife, Pernambuco,
em que são portes o União Federal, como outorgado compradora, e os Sras. Ernestino Botelho
de Oliveira e Maria Anunciato Botelho, como
outorgantes vendedoras.
Art. 2.0 - Revogam-se os disposições em
contrário.
-

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama!:
Possa-se ao item seguinte:

Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara número 143, de 1962,
(n.0 1.317-B/59), no Caso de origem),
que autorizo o Poder Executivo o ceder
ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileira, paro Instalação de suo sede, o edifício onde funciono o Ministério da Viação e Obras Públicas, tendo parecer fo·
voróvel (sob n.0 381, de 1964) da Comissão de Finanças, com restrições do Sr.
Senador Aurélio Vianna .
Sôbre a mesa requerimento de autoria do
Sr. Senador Aurélio Vianno, solicitando o
adiamento. da discussão do projeto a fim de
que sejam ouvidos os Ministérios da Viação e
Obras Públicas e da Fazendo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 219/65
De autoria do Sr. Senador Aurélio
Vionno, aprovado em 18/5/65, sessão
sob o Presidência do Senhor Senador
Ado Iberto Seno .
Nos têrmos do ort. 274 Le!l·a "D" da Regimento Interna, requeiro o adiamento da dls-

cussão do Projeto n. 0 143 J62 a fim de que
sejam ouvidos os Ministérios da Viação e
Obras Públicas e da Fazenda.
Sala das Sessões, em 17 de maio de 1965.

-

Aurélio Vianna.

Não hó número para a 'votação do requerimento. A matéria fica sobrestada.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Ccimara número 92, de 1964
(n. 0 3.000-B/ 61, no Cosa de origem),
que reconhece o profissão de Sociólogo,
e dá outras providências, tendo Pareceres
n. 0 ' 417 a 419, de 1965, das Comis·
sões de Educação e Cultura, favorável,
com os emendas que oferece, sob n. 0 ' •••
1-CEC a 6-CEC; de Serviço Público Civil,
favorável, com a Emendo que oferece,
sob n. 0 7 -CSP; e de Finanças, favorável
ao projeto e às emendas do Comissão de
Educação e Cu Itura e oferecendo subemenda à Emenda n. 0 7-CSP.
Há ei'T\enda oferecido ao projeta, que vai ser
lida pelo Sr. 1.0 Secretário.

t

lida a seguinte:

EMENDA N.o 8
Acrescente-se ao art. 1.0 da seguinte letra:
"f) dos que sejam titulares de Cátedra
de Sociologia Geral ou especial, bem
como dos livres docentes e assistentes
efetivos das mesmas matérias em
quaisquer Cursos Superiores."

Justificação
O projeto não é claro quanto à inclusão dos
professores de sociologia entre os que passam
a ter a situação definida no ort. 1.0 • E não
seria justo que os professôres do Cadeira de
Sociologia fôssem excluídos do categoria legal
de sociólogos. Doi o objetlvo da emenda, que
merece, o nosso ver, total acolhido do Senado.
Solo das Sessões, 17 de maio de 1965. -

Eurico Roxondc.
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Em discussão o projete: com a emenda que
acaba de ser lida, devidamente justificada pelo
autor.

nelas se encerram conotações políticas de Í'1·
dele dominadora.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1965.
Jefferson de Aguiar.

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

Ao parágrafo única da art. 1 •·

Está e'lcerrada.
pronu'1ciamento da Comissão de Constituição
e J ustis•J sôbre o projeto e as emendas e das
Comi~~es de Educação e Cultura, de Serviço
Públic'o Civil e de ·Finanças sôbre a emenda de
PleJ'\'lrlo.

Onde se lê:
"para os fins de propaganda e penetra·
çõo comercial aqui mencionados ... "
leia-se:
"para os fins de promoçõo comercial aqui
mencionados .•. "

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamo):

Justificação

A matéria salró da Ordem· do Dia, para o

Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da. Câmara número 33, de 1965
0 2. 594-B, de 1965, na Câmara), de
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que comf?lementa a Lei n. 0 3.917, de 14
de julho de 1961, que "reorganizo o Ministério das Relações Exteriores", tendo
Pareceres favoráveis, sob n. 0 ' 513 e 514,
de 1965, das Comissões de Projetes do
Executivo, com as Emendas n. 0 ' 1-CEP a
7 -CEP, que oferece, e de Finanças.

(n.

'

I

EMENDA N.0 9

Sôbre a mesa emendas ao projeto, que vão
ser lidas pelo Sr. 1.0 -Secretério.
São lidos as seguintes:
0

EMEI-IDA H. 8
0:

Ao Art. 1.

Onde se lê:
" . , . e executará os serviços de propaganda e exponsõo comercial, os quais possam
a sua exclusiva administração", leia-se:
" .•. e executará tôdos os tarefas de promoção comerci.ol do Brasil no exterior, as
quais possam o sua exclusivo administra-

ção."
J ustlflcoção
As expressões expansõo c propaganda têm
efeito negativo na órea internacional, porque

Emenda de redação que melhor se ajusta
aos propósitos do projeto, como foi acentuada, ademais, na emenda ao art. I .o.
Sala das Sessões, 17 de maio de I 965. Jefferson de Aguiar.

...
'

;,
"

EMENDA N.0 10
Ao artigo 5,0 ;

·i

I·

Dê-se ao art. 5. 0 a seguinte redação:

"Art. 5.0

A responsabilidade da direçõo do Serviço de Propaganda e Expansão Comercial das Missões Diplomáticas (SEPROl caberá, por designação' do
Ministro das Relações Exteriores, preferentemente, aos Ministros de Assuntos
Comerciais.

Palágrafo única - Ouvido o Ministro das
Relações Exteriores, a responsabilidade do
Serviço de Propaganda e Expansão Comercial poderá ser, eventualmente, confiada, em coinlssõo, p~los Chefes de Missões, o funcionário da carreira diplomático que possua qualificações específi-

cas."
, Justificação
O Brasil mantém, junto às Missões Diplomáticas, Ministros de Assuntos Comerciais, titulares de cargos especializados, a que o Congresso sempre deu relêvo, inclusive submetendo seu
provimento à prévia aprovação do Senado Fe·
dercl. (Art. 7. 0 da Lei n. 0 4 ,415, de 24-9-64.)

I•

-597Figuraria estranho, pois, que o êsses funcioleia-se:
nários, não viesse o caber, preclpuamente, o
"ouvido o Ministro das Relações Ex ter lo·
responsabilidade da direção do órgão especíres, a chefia e responsabi lidode ·. da pro·
fico, Isto é, daquele que se incumbe da "promoção comercial em cada país ..• "
moção comercial do Brasil".
2) Onde se lê:
Acresce, ainda, que o Congresso vem de
" ... será confiado, em comissão, pelos
aprovar, há menos de oito meses, substitutivo
chef!)s dos missões, a funcionário diploda nobre· Comissão de Relações Exteriores da
mático ou consular lotado na represenCêmara dos Dep~todos, converticlo na Lei
tação .•. "
n. 0 4.415, de 24 c:le setembro de 1964, onde
figura dispositivo que dá aos Ministros Coleia-se:
merciais o preferência para a direção dos ser" .•. será confiado, pelos Chefes das Misviços de promoção comercial, "SEPROS", sem
sões o funcionários da Carreira de diploprejuízo dos interêsses gerais da administramata lotado na representação".
ção". (Art. 6. 0 , parágrafo único.)
Dada a importância, a natureza e a comJ111tlficação
plexidade das atribuições dos órgãos de exIdêntica à consignado na justificação do
pansão comercial na moderna diplomacia, jusemenda
ao ar!. 1.0 , na primeiro parte.
to seria que se consagrassem, mesmo, providênQuanto
à segunda parte desta emenda, decias que tornassem privativa de titulares espeve ser esclarecido que o texto do projeto dicializados, a· direção dos citados órgãos.
versifica o que é unitário, eis que se refere
Verificando-se, todavia, que o número dos
a funcionário diplomático e consular, os quais
Ministros de Assuntos Comerciais é inferior à
integram a carreira de cliplomata.
quantidade de órgãos no exterior, permite-se
Sola das Sessões, 17 de maio de 1965. que funcionários, embora não possLJidores das
Jefferson' ele Aguiar.
condições de provimento poro aquêles exigidos, venham a integrar a composição, em caEMENDA N.o 12
róter supletivo, dos selares econômicos e coAcrescente-se ao artigo 7,0 , in fine:
merciais.
Na ausência dos Ministros Comerciais ou,
"e n. 0 55.800, de 25 de fevereiro de
cinda, •tendo em vista os imposições do "inte1945."
rêsse da administração", caberá ao Ministro
Justificação
das Relações Exteriores a alternativa do deA presente emenda viso' a sanar omissão da
sigMção de funcionárias da Representação que
Cornissão
dos Relações Exteriores da Cêmara
apresentem, cant~do, tltulos justificativas podos
Deputados
que, ao aprovar o Substitutivo
ro . o desempenho da importante atribuição,
Comissão
à Mensailem n. 0 25/65 do Podesta
qual seja, o do estí mui o ao comércio exterior
der Executiva e ao Projeto da Câmara n.0 •••
do Pois e do se~ desenvolvimento econômico,
2. 594-A-65, deixou de se referir no seu
em cada Missão.
art.
7.0 ao Decreto n.0 55.800, de 25/7/65.
Solo das Sessões,. em 17 de maio de 1965.
Brasil ia, em 29 de abril de 1965. - Be- Cattete Pinheiro.
zerra Noto.

EMENDA N.0 11
Ao art. 5.

0

EMENDA N.0 13

:

1l Onde se lê:
"ouvido o Ministro das Relações Exteriores, a chefio e responsabilidade do
serviço de propaganda e expansão co"
mercial em cada pais

Ao artigo 3.0
Parágrafo único - O corgo de chefia dos
SEPROs será ocupado por técnicos que atendam ao disposto na Lei n. 0 I . 4 11, de 13 de
agôsto de 1951.

1·.c.

1
-598EMENDA N.o 14

Justificação
O Conselho Nacional ·de Economia, os Ministérios da Indústria e do Comércio, Trabalho
e Previdência, Agricultura, o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e outros já reconheceram e aplicaram os dispositivos do Lei
1 . 4 11, que estabelece ser privativo de economistas o exercício de ;:argos técnicos no
Setor Econômico-Financeiro.
Já o antigo Curso Superior de Administração e Finanças que cedeu lugar ao Curso de
Ciências Econômicos se preocupava, ·POI' solicitação dos autoridades competentes, em preparar técnicos que pudessem ·servir nos antigos Escritórios Comerciais do Brasil no exterior.
Existindo, portanto, essa preocupação de
aparelhar tais. agências com chefias competentes, seria justo que os atuois SEPROs, nesta nova fase, fôssem dirigidos por economistas,
notodamente no Serviço Público, com experiência e vidência dos problemas comerciais do
País.
Não parece aconselhável deixar essa lacuna
no lei, ora em discussão, que poderia dor margem 6 repetição de críticas relativos à seleção na escolha dos servidores dêsses órgãos.
Por outro lado, dado por hora a exiguidade de pessoal técnico do Ministério dos Relações Exteriores, tanto assim que a Secretario
de Estado é obrigado o contratar economistas
paro tarefas também específicas, não parece
justificável restringir o cargo de chefio exclusivamente a diplomatas.

'I;

Estendendo a ~scolha a economistas prioritàriamente do Serviço Público, teria o ltamorati a vantagem de recrutar técnicos de experiência e capacidade para a importante função.
Em resumo, a emenda procura prestigiar a
profissão de economista regulamentada pela
Lei n.O 1.411 citada e, como disse, propiciar ao
ltamarati o recrutamento de pessoal capacitodo poro servir nos SEPROs,
Sola das Sessões, 17 de maio de 1965. Gilberto Marinho.

Ao artigo 5, 0
Dê-se ao Art. 5. 0 a seguinte redação:

"Art. 5.0 Cabe ró aos Ministros para
Assuntos Comerciais, preferencialmente, a
direção dos Serviços de Expansão e Propaganda Comercial das Missões Diplomáticas ou a funcionários da Representação, portadores de ti tu lo de economista,
na forma da legislação em vigor."
Juatificaçãa
Não seria, na verdade, concebível que, man·
tendo o Brasil, cargos de Ministros Comerciais,
ficassem êles alheios, nas Embaixadas, àquelas funções que lhes são próprias especifica·
mente.
Tem tido o Congresso em tal aprêço a instituição da Diplomacia Comerciai, que, por
lei recentemente aprovado, exige que a nomeação de Ministros Comerciais seja precedida de aprovação do Senado Federal.
A emendo ora proposto, ao tempo em que
mantém o espírito do parágrafo único do
art. 6. 0 do Lei 4. 415, de 24 de setembro de
1964, dando·se preferência na direçãa dos
órgãos de Expansão Comercial àqueles funcionários cuja nomeação é submetido ao Senado, preserva, e por outro lado, no interêsse
do administração, ao Ministro das Relações
Exteriores, o designação de funcionários da
Representação que, por seus títulos identificados com a legislação em vigor, possam bem desempenhar as importantes funções.
·
A Diplomacia Comercial é hoje um dos pontos altos do trato Internacional; a diploma~lo
moderna, atual, ativa, aquela que se apoio
no desenvolvimento econômico, inspirado nos
preceitos da Carta das Nações Unidas que vincula, a própria paz internacional, a bem-estar
dos povos, através da Intercomunicação dos
seus interêsses',. .
Sala das SessÕes, em
de maio de 1965.
- Vasconcelos ..Tôrres.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Em discussão o projeto com as emendas.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada .

I.
I

i·

I:

I<

I·
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-599O projeto saí da Ordem do Dia para o pronunciamento da Comissão de Constituição e
J ustíça, sôbre o projeto e as emendas, e dos
Comissões de Projetes do Executivo e de Finanças, sôbre as emendas de Plenário.
O SR. · PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Item 6:
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Rede·
çõo em seu Parecer n.O 488, de 1965) do
Projeto de Decreto Legislativo n.0 23, de
1963 (n,0 164-B/63, na Casa de origem),
que aprova a texto de Cooperação no
Campo das Utilizações Pacíficas da Ener·
gia Atómica, entre o Brasil e a Comunidade Européia de Energia Atômíca (EURATOMl, celebrado em Brasília, a 9 de
junho de 1961.
Em discussão a redaçõo final,
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada.
Não tendo havido emendas, nem requeri·
menta para que a Redaçêío Final. seja submeti·
da a votos é ela dada como definitivamente
aprovada sem votação, nos têrmas do artigo
316-a do Regimento Interno.
O projeto iró à promulgação.
É o seguinle o projeto aprovado:

DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1965

l

I
j

j
I

Aprova o teJtto do Acôrdo de Cooperação no Campo dos Utiliaa~ões Pacíficas da Energia Atômica, entre o Govêrno das Edados Unidos do Brasil e a
Comunidade Européia de Energia Atômica IEURATOM), firmada em Brasília, a
9 de junho de 1961.
O Congresso Nacional decreta:
~ aprovado a texto do Acôrdo
Art. 1.0 de Cooperação no Campo das Utilidades Pacfficos da Energia Atómico, firmada em Brasflia, a 9 de junho de 1961, entre o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil e o Comunidade
Européia de Energia Atômica IEURATOMI.

Art. 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor no dota de suo publicação, revogados as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Item 7:
Discussão, em turno único, da' redação
final (oferecida pelo Comissão de Redoçêía em seu Parecer n. 0 489, de 1965),
do P r o j e t o de Decreto Legislativo
n.O 118, de 1964, originário da Câ·
mora dos Deputados (n.0 71-A/61, na
Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União denegatório de registro a têrmo de renovação de
contrato celebrado, em 20 de maio de
1950, entre o Ministério da Aeronáutica
e Antônio Mário Barreto, para desempenhar, na Escola de Aeronáutica, a função
de Professor de Português.
Em discussão a redação final .
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Não havendo emendas, nem requerimento
para que a Redoção Final seja submetida a
votos, é ela dada como definitivamente aprovada sem votação, nos têrmos do art. 316-a
do Regimento Interno.
O -projeto irá à promulgação.
o seguinte o projeto aprovado:

Redação final do Projeto de. Decreto
Legialatlvo n.0 118, de 1964 (n.0 71-A,
de 1961, na Caaa de origem).
DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1965
Mantém o oto do Tribunal de Contas
. . União donegatório do registro a têrmo
renovação do contrato celebrado, em
de maio de 1950, entre o Ministério
Aeronáutica o Antônio Mário Barreto.

'i

1

Está encerrada .

~

:;

J

I
I
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da
de
20
do

O 'Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É mantido o ato, de 27 d~ ·
junho de 1950, do Tribuno! de Contas da

,,
'

"

:1'
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de contrato celebrado, em 20 de

maio de 1950, entre o Ministério do Aeronáutica e Antônio Mório Barreto, para o desempenho, na Escola de Aeronáutico, da fun~ão
de professor de Português.

· Art. 2.0

-

~ste Decreto Legislativo entra-

rá em vigor na data de sua publica~ão, revodisposi~ões

gadas as

em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

reda~ão

final (oferecida pela Comissão de Reda~ão

i:

DECRETO LEGISLATIVO
N.0
, DE 1965
Mantém o ato do Tribunal de Contas
da União denegatório de registro a têrmo
de contrato celebrado, em 2B de julho
de 1955, entre o Ministério da Educação
e Cultura e o I •8. M. World Trade Cor·
poration.

O Congresso Noclonol decreta:

Item 8:
Discussão, em turno único, da

É o seguinte o projeto aprovado:

Redaçãa final do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 121, de 1964 {n,0 106-A,
de 1961, no Casa de origem I.

em seu. Parecer n. 0 490, de 19651,

do Projeto de Decreto Legislativa n. 0 121,
de 1964, originárioda Câmara das Deputados (n. 0 1'06-A/61, na Casa de origem),
que mantém o ata do Tribunal de Contas
da União denegatório de registra a têrmo de contrata celebrado, em 28 de ju-

~ mantido o ato, de 16 de deArt. 1.0 ze.mbro de 1965, do Tribunal de Cantas da
União, denegatório de . registro a têrmo de
contrato celebrada em 28 de julho de 1955
entre o Ministério da Educação e Cultura e a
I. B. M. World Trade Corporotion, para locação dos serviços de máquinas de contabilidade.
Art, 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entraró em vigor na dota de sua publica~ão, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE

(l•~ogueiro

da Goma):

lho de 1965, entre a Ministério da Educa~ão

e Cultura e a lnternational Busi-

ness Machines World Trade Carporation,
para locação de máquinas elétrlcas de
contabilidade.
Em discussão a redaçõo final.
I;
'

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da~

,I

:I

rei a discussão como encerrada. (Pausa.)

i'
J;

Está encerrada.

I

Assim, não tendo havido ~rnenda nem requerimento para que a redação fina I fôsse submetida a votos, ela é dada como definitivaii

mente aprovada, independentemente de vota-

li

I

].• ,,

il

i

I

ção, de acôrdo com o disposto no art. 316-A,
do Regimento Interno.

,I
I•

G projeto vai à promlllgação.

Item 9:
Discussão, em turno único, da redaçãa
final (oferecida pela Comissão de Reda~ão em seu Parecer n. 0 491, de 1965), do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 125,
de 1964 (n.0 134-A/62, no Câmara), que
autoriza o Tribunal de Contas da União
a registrar o têrmo de contrato celebrado entre o Departamento de Correios e Telégrafos e o Sr. Raimundo Ribeiro Melo,
Prefeito Municipal de Barra do .Garças,
no Estado de Mato Grosso, para construção de um prédio destinado à agência
postal-telegráfica daquela cidade.
Em discussão a redaçêio final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussêio como encerrada, (Pausa.)
Está encerrado .
Não tendo havido emenda nem requerimento paro que o redação final fosse subme-

I

i~

i''

''
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- 601tida a votos, ela é dado como definitivamente aprovada, independentemente de votação,
de ccôrdo cem o disposto no ort. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
~

o seguinte o projeto aprovado:

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 125, de 1964, (n. 0 134-A,
de 1962, no Casa de origem).
DECRETO LEGISLATIVO
H.0 , DE 1965
Determina o regiatro de têrmo de contrata celebrada, em 3 de dezembro de
1953, entre o Departamento doa Carreioa e Telégrafos e Raimun!!o Ribeiro
Melo, como Prefeito de Barro do Garças,
Estado de Mato Gro11o.

O Congresso Nocional decreta:
Art, 1.0 - O Tribunal de Contas do União
registrará o têrmo de contrato celebrado, em
3 de dezembro de 19 53, entre o Departamento dos Correios e Telégrafos e Raimundo Ribeiro Melo, como Prefeito Municipal de Borro
do Garças, Estado de Moto Grosso, para construção de um prédio destinado à Agência Pos·
tal-Telegráfico daquela cidade.
Art. 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entra·
ré cm vigor na dota de sua publicação, revoga·
das as disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE

!Nogueira da Gamai:

Item 10:
Discussão, em turno único, do redoção
final (oferecido pela Comissão de Rede·
ção em seu Parecer n. 0 492, de 1965),
do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 133,
de 1964, originário do Câmara dos Depu·
tados (n,0 65-A/ 63, no Coso de origem),
que determino o registro de têrmo de c'cintrato de cooperação celebrado, em 5 de
ogôsto de 1951, entre o Govêrno Federal
c Alfredo Alves da Silvo e sua mulher
Adelaide Alves do Silvo, para fins de Ir·
rlgoçãa agricola, nos têrmas dos Decre·
tos-Leis n. 0 ' 1 . 498, de 9. 8. 39 e 3, 782,
de 30 . 1O. 41.

Em discussêío a redoção final.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrada . !Pausa.)
Está encerrado .
Não tendo havido emendo nem requerimento para que o redação finol fôsse submetido
o votos, ela é dado como definitivamente
aprovado, independentemente de votação, de
ocôrdo com o disposto no ort. 316,A, do Regimento Interno.

O projeto vai à promulgação.

ii o seguinte o projeta aprovado:
Redasão final do Projeto de Decreto
Leglalativo n.• 133, de 1964, (n.0 65·Â·
63, na Caaa de origem) .
DECRETO LEGISLATIVO
N.• , DE 1965
Determina o registro de têrmo de contrata de cooperação celebrado, em 5 de
ogâato de 1951, entre o Govêrno Federal e Alfredo Alvea da Silva e auo
mulher Âdelaide. Alves da Silva .

O Congresso Nocional decreto:
Art••1.0 - O Tribunal de Contos do Uniêío
registrará o têrmo de coiitnJto de coopero~õo
celebrado, em 5 de agôsto de 1951, entre o
Govêrno Federal e Alfredo Alves da Silvo e
sua mulher Adelaide Alves do Silvo, paio fins
de irrigação agrí colo, nos têrmos dos DecretosLeis números 1.498, de 9 de agâsto de 1939
e 3. 782, de 30 de outubro de 1941 .
Art. 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na doto de sua publicação, revoga·
dos os .disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE

(Nogueira da Goma!:

Item 11:
Discussão, em turno único, do redoc;ão
final (oferecido pela Comlssêío de Redac;ão em seu Parecer n,0 493, de 1965), do
Projeto de Decreto Legislativo n, 0 150,

•
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de 1964 (n. 0 39-A/63, na Casa de ori·
gem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas do Uniõo denegctórlo de registro
a têrmo aditivo a contrato entre o Govêrno do Estado de Goiás e o Departa·
mento de Administração do Ministério da
Agricultura.
Em discussão a redação final .
Se nenhum Sr. Senador pedir c palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauso.)
Está encerrada .
Não havendo emenda nem requerimento para que a redoção final seja submetida a votos, é a mesma dada coma definitivamente
aprovada, independente de votação, nos têrmas do art. 316-A do Regimento Interna.
O projeto vai à promulgação.
~ a seguinte c redação final apro-

vada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativa n, 0 150; de 1964, (n, 0 89-A,
de 1963, na Cosa de origem) .
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1965

O SR. PRESIDENTE . (Nogueira da Goma):
Item 12:
Discussão, em turno único, de redaçãc
final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 494, de 1965),
do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 151,
de 1964 (n. 0 96-A/ 63, na Casa de ori·
gem) que mantém decisão denegatória de
Tribunal de Contos de registro o contra·
to celebrado entre c DCT e as firmas Alí·
rio César de Oliveira, Carlos Meneei Gobert Damasceno, Teivelina GuapindciCI e
Luiz Alves, para construção dos prédios
destinados às Agências Postais-Telegráfi·
ccs de Castanhal, lgcrcpé-Açu, Sclinópolis e Alenquer, no Estado do Pará.
Em discussão c redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir c palavra, de·
rei c discussão como encerrada. (Pousa,)
Está encerrada .
Não havendo emenda nem requerimento pc·
rc que c redcção final seja submetida c votos,
é c mesma dada como definitivamente aprovado, independentemente de votoçêio, nos têr·
mos do Art. 316-a do Regimento Interno.
O projeto irá à promulgação.
~

;,

I

I

I
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Mantém o ato do Tribunal de Contos
da União denegatório de registro a têrmo,
de 5 de abril de 1954, aditivo ao acôrdo
celebrado, em 7 de ogôsto de 1951,
entre o Govêrno ·da União e a Estado de
Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.~ - ~ mantida c ato, de 1.0 de
junho de 1954, do Tribunal de Contos do
União, denegctório de registro c têrmo, de 5
de abril de 1954, aditivo ao acôrdo celebrado,
em 7 de cgôsto de 19 51, entre o Govêrno da
União e o Estado de Goiás, para delegação das
atribuições, referentes ao cooperativismo, do
Servi~o de Economlc Rural, do Ministério da
Agricultura, ao Serviço de Assistência ao Cooperativismo do referido Estado.
Art, 2.0 ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua pubi icação, revogadas as disposições em contrário.

,:,

)';

I!

f

I.

o seguinte o redação final aprovada:

I;

Redação filial do Projeto de Decreto
Legislativa n.0 151, de 1964 (n.0 96-A,
de 1963, 11a Casa de orígem).

1

t

DECRETO LEGISLATIVO
N.0
, DE 1965
Mantém o ato do Tribunal de Contas
da U11ião denegatório de registro a têrmos de contratos celebrados, em 11 de
dezembro de 1953, entre o Deportamen·
to dos Correios e Telégrafos e as firmas
Alirio César de Oliveira, Carlos Manoel
Gobert Damasceno); Teivelino Guapindaia
e Luiz Alves·;· ;; :
O Congresso
0

N~Í:ional decr~to:

Art. 1. É mantido o ato, de 8 de janeiro de 1954, do Tribunal de Contas da
União denegatório de registro a têrmos de contratos celebrados, em 11 de de:z:embro de
1953, entre o Departamento dos Correios e Te-

·,
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I
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- 603légrofas e os firmas Alírio César de Oliveira,
Carlos Manoel Gobert Damasceno, Teivelina
Guapindola e Lulz Alves, para construção de
prédios destinados às Agências Postais-Telegráficas de Castanhal, lgarapé-Açu, Salinópalis e
Alenquer, no Estado da Porá,
~ste Decreto Legislativo entraArt, 2.0 rá em vigor no dota de suo publicac;ãa, revogados as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE
Item 13:

!Nog11cira da Gama):

Discussão, em turno único, do redação
final (oferecido pelo Comissão de Redoção em seu Parecer n. 0 495, de 1965),
do Projeto de Decreta Legislativo n. 0 153,
de 1964 (n. 0 138-A/ 64, na Caso de origem), que mantém o ato denegatório do
Tribunal de Contos da União que recusou registro a contrato de empréstimo celebrado, em 21 . 5. 63, entre a União Federal e o Govêrno do Estado da Bohio, na
importância de Cr$ 1 . 000 . 000.000 (um
bilhão de cruzeiros).
Em discussão .

Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, do·
rei a discussão coma encerrada. !Pa11sa.l
Está encerrado .
Não tendo havido emenda nem requerimento para que o redoção final seja submetida
a votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independentem~nte de votação, nos
têrmos do ort. 316-A do Regimento Interna.
O projeto voi à promulgac;õo.
~

a seguinte o projeto oprovado:

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n, 0 153, de 1964 (n.0 138-A64, na Cosa de origem) .
DECRETO LEGISLATIVO
N.o , DE 1965

1,,

~ ·;..

.

Uni9a, denegatórlo de registro o contrato de
empréstimo, com recursos provenientes do colocação de "Letras do Tesauro", no valor de
Cr$ 1 . 000. 000.000 (um bi!héío de cruzeiros),
celebrado entre o União Federei e o Govêrno
do Estado do Bohlo, em 21 de maio de 1963;
Art. 2.0 ~ste Decreto Legislativo: entrará cm vigor na doto de sua publi.cação, revogados os disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama>:
Item 14:
Discussão, em turno único, da redoção
final (oferecido pela Comissão de Redoção em seu Parecer n, 0 496, de 1965),
ao Projeto de Decreto Legislativo n. 0 155,
de 1964, originário da Câmara dos Deputados, n, 0 195-A/64, no Casa de origem,
que mantém decisão do Tribunal de Contos do União denesotório de registro a
contrata de compra e venda, firmado entre o Govêrno brasileiro e a firma Motoimport de Varsóvia,
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, dorei o discussõo como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada .
Não tendo havido emendo nem requerimento para que a redoçõo final seja submetido a
votos, é a mesma dado como definitivamente
aprovada, independentemente de votac;ão, nos
têrmos do art. 316-A do Regimento Interno .
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

Redação final do Projeta de Decreto
Legislativo n.0 155, de 1964 Inúmero
195-A/63, na Casa de origem),
DECRETO LEGISLATIVO
N,0 , DE 1965 .

Mantém o ato do Tribunal de Contos
da União denegatório de registro à' .con·
troto de empréstimo, no valor de Cr$. , .
1. 000. DOO, 000 (um bilhão de cruzei·
ros), celebrado entro a União Federal e o
Govôrno do Estado do Bohia.

Mantém o ato do Trillunal de Contas
da União donegotório de registro a t&rmo
de contrato de compra e venda com fi.
nanciomento, celebrado em 9 de dezem·
bro de 1963, entre o Gov&rno Brasilei·
ro e a Motoimport de Varsóvia, empr8sa
estatal da Polônia.

O Congresso Nacional decreta:
~ mantido o ato, de 11 de
Art. 1,0 julho de 1963, do Tribunal de Contas da

O Congresso Nocional decreta:
Art. 1.0 ~ mantido o ato, de 14 de janeiro de 1964, do Tribunal de Contas do

-604União, denegatório de registro a têrmo de contrato de compra e venda com financiamento,
celebrado em 9 de dezembro de 1963, entre a
Govêrno Brasileiro e a Motoimport de Varsóvia, emprêsa estatal da Polónia, para fornecimenta de colhedeiras de arroz e trigo, automotrizes, de rodas e de esteiras.
Art. 2. 0

-

~ste

Decreto Legislativo entra-

ró em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE

(Nogueira da Gama!:

Item 15:

!i

Discussão, em turno único, da redação

1;1'

final (apresentada pela Comissão de Re-

r

daçõo em seu Parecer n. 0 499, de 1965),

'i

do Projeto de Decreto Legislativa n. 0 163,

,,:I

I

I
i
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de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n.o 173-A/64, na Casa de origem),
que mantém a ato do Tribunal de Contas da União denegatório de registro a

É o seguinte o .projeto aprovado:

Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo, n.0 163, de 1964 (n,0 173-A·
64, na Casa ele origem) .
DECRETO LEGISLATIVO
N.0
, DE 1965
Mantém o ato elo Tribunal ele Contas
ela União clenegatória ele Registro a têr·
mo de contrato celebrado, em 12 ele maio
ele 1954, entre o Ministério ela Educação
e Cultura e a Casa ele Saúde Dr. Eiras
Ltcla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É mantido o ato, de 22 de junho de 1954, do Tribunal de Contas da União,
denegatório de registro a termo de contrato
celebrado, em 12 de màio de 1954, entre o
Ministério da Educação e Cultura e a Casa de
Saúde Dr. Eiras. Ltda., para internamento de
doentes, a cargo do Serviço Médico da Seção
de Assistência Social do referido Ministério.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entraró em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

têrmo de contrato celebrado, em 12 de
O SR. PRESIDENTE

(Nogueira elo Gamo):

j

maio de· 1954, entre o Ministério, da

]I

Educação e Cultura e a Casa de Saúde

Item 16:

Doutor Eiras Ltda., para internamento de

Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 498, de 1965, do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 162,
de 1964), originário da Câmara dos Deputados (n.0 167 -A/ 64, no Casa de origem), que mantém decisão do Tribunal
de Contos da União denegatória de registro a contrato celebrado entre o Ministério da. M,arinha ~e o firma "Caixas
Registradoras 'Nationol S. A.", poro o
serviço de C:~nservaçõo de máquinas de
contabilidad~ .. , ' .

doentes, a cargo da Seção de Assistência
Social do mesmo Ministério.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei o discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão sem emenda nem requerimento para que a redação final seja submetida a votos, é a mesma dada como defini·
tivamente aprovada, independentemente de votação, nos têrmos do art. 316-A do Regimento
Interno.
O projeto vai à promulga!;ÕO.

Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei o discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrada .

i!
I
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-605Não havendo emenda nem requerimento para que a redação final seja submetida a votos,
é a mesma dada como definitivamente aprovada, Independentemente de votação, nos têrmos do art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte a redação final aprovado:

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.• 162, de 1964, (n. 0 167-A64, na Caaa de arigeml.
DECRETO LEGISLATIVO
N.• I DE 1965
Mantém o ato do Tribunal de Contas
do União denegatório de registro a têrmo de contrata celebrado, em 9 de março de 1954, entre a Ministério da Marinha e a firma Caixas Registradoras Notionof S.A.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 - É mantido o ato, de · 27 de
julho de 1954, do Tribunal de Contas da
União, denegatórío de registro a têrmo de
contrato celebrado, em 9 de março de 1954,
entre o Ministério da Marinha e a firmo Caixas Registradoras Natíonal 5. A., para o serviço de conservação de móquinas de contabilidade "Natíonal", de propriedade daquele Ministério.
Art. 2.0 - ~ste Decreto Legislativo entraró em vigor no data de suo publicação, revogados os disposições em contrórío.
O SR. PRESIDENTE

'
'
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discussão a redação final.

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

.'i. !
. i
:II:

Está encerrado.
Não havendo emenda riem requerimento paro que a redação final seja submetida a votos,
é o mesmo dada como definitivamente aprovoda, independentemente de votação, nos têrmos
do art. 316-A do Regimento Interno.

O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o redação final aprovado:

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 160, de 1964 (n.0 171-A64, na Casa de origem) .
DECRETO LEGISLATIVO
H.0

,

DE 1965

Mantém o ato do Tribunal de Contas
da União denegatório de registro a con·
troto de ernpréatirno, com recursos proveniente• da colocação de "Letras do Tesouro", no valor de Cr$ 300. 000. 000
(trezentos .milhões de cruzeiros), celebra•
do entre o União Federal e o Estado àe
Santa Catarina .

(Nogueira da Gomal:

ltern 17:
Discussão, em turno único, da redoção
final (oferecida pela Comissão de Redoção em seu Parecer n. 0 .497, de 1965),
do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 160,
de 1964 (n. 0 171-A/ 64, na Caso .de origem), que rriontém decisão denegatória
do Tribunal de Contas da União ao registro do contrato de empréstimo, no valor de Cr$ 300.000.000 (trezentos mi·
lhões de cruzeiros), celebrado entre o
União Federal e o Govêrno do Estado ele
Santa Cotorlna, com recursos provenlen·
tes da colocação de Letras do Tesouro.

Art. 1. 0 - É mantido o ato, de 11 de
julho de 1963, do Tribunal de Contos do
União, denegotório de registro de contrato de
empréstimo, com recursos provenientes do colocoçõo de "Letras do Tesouro", no valor de
Cr$ .300. 000.000 (trezentos milhões de
cruzeiros), celebrado entre a União Federal e
o Estado de Santa Catarina em 1O de maio
de 1963.
Art. 2.• - ~ste Decreto Legísiotívo entraró em vigor no dota de suo publicação, revogadas os disposições em co11trório.
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- 606O SR. PRESIDENTE

C"'ogueira da Gamal:

do Rio Branco e João Batista Maciel da Silvei·
ra, paro o desempenho da funçCío de Topó·
grafo.

Discussão, em turno único, da redoção
final (apresentada pela Comissão de Re·
doçãa em seu Parecer n.O 500, de 1965),
do Projeto de Decreto Legi~lativo n.0 165,
de 1964, originário da Cómara dos Depu·
todos (n. 0 172-A/ 64, na Casa de origem),
que mantém o ato do Tribunal de Contas
da União den~gatório de registro a têrmo
de contrato celebrado, em 31 de dezembro de I 953, entre o Govêrno do Território Federal do Rio Branco e João Batista
Maciel da Silveira, para desempenho da
função de topógrafo.

~ste Decreto Legislativo entra·
Art. 2. 0 ró em vigor na data de sua publicação, revo·
godas as disposições em contrário.

Item 18:

Em discussão o redação final .
Se nenhum Sr. Senador pedi r o palavra,
darei a discussão como encerrada . (Pauso.)
Está encerrado •
Não havendo emendo nem requerimento paro que o redoção final seja submetida a votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independentemente de votação, nos
têrmos do ort. 316-A do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
,,

n
l

É a seguinte o redaçõo final aprovada:

Redasão final do Projeto de Decreto
Legislativo
165, de 1964 (n.0 172-A·
64, na Casa de origem) .

n.•

DECRETO LEGISLATIVO

N.•

I

DE 1965

Mantém o oto do Tribunal de Contas
da União denegatória de registro o têr·
mo de contrato celebrado, em 31 de de·
zembro de 1953, entre o Govêrno do Ter•
ritório Federal do Rio Branco e João Ba·
tista Maciel. da Silveira.
O Congresso Nocional decreta:
Art. 1.0 - ~ mantido o ato, de 23 de
março de 1954, do Tribunal de Contos do
União, denegot6rio de registro a têrmo de
contrato celebrado, cm 3 I de dezembro de
1953, entre o Govêrno do Território Federal

O SR. PRESIDENTE (Nogueira do Gama):
Estó esgotada a matéria constante da Or·
dem do Ola.
Hó oradores inscritos. O primeiro dêles é o
nobre Senador Attilio Fontano, a quem dou
o palavra.
O SR. ATTILIO FONTANA:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs.
Senadores, há poucos dias tive ensejo de participar de uma reunião no Ministério do Planejomento e Coordenação Económica, presidido por S. Ex. 0 o Sr. Ministro Roberto Campos
e presente elevado número de industriais de
carne, principalmente representantes dos grandes frigoríficos.
No ocasião, S. Ex. 0 procurou manter diálogo com os industriais, tomando conhecimento
mais direto do problema e do processo do abate, principalmente, de godo bovino, bem co·
mo da estocagem para consumo durante o período do escassez que se aproximo e a expor·
tação, paro o qu efoi liberada certa quanti·
dode, fixada em sessenta mil toneladas.
Demonstrou S. Ex.0 , o Ministro Roberto
Campos, interêsse em que seja atendido não
só o consumo da população brasileira, no pe·
ríodo da escassez, com o abastecimento regu·
lar de carne, como a exportação, paro o melhor aproveitamento dos rebanhos bovinos em
condições de serem abatidos.
Ouvimos dos representantes dos frigorí flcos
exportadores de cain,~; que, a exportação, até
agora, não havia' alcançado a tonelagem prevista, devido 'à '.. estocagem a que o produto
estó sujeito pó'rci ci. época da entressafra, de vez
que não foi proposto o financiamento pelos
órgãos do Govêrno. Os frigoríficos não estão
encontrando condições necessórlas à formo·
ção de estoques. Mas, sem o estocagem, haveria possibilidade de o exportação alcançar
os 60 . 000 toneladas.

- 607Os representantes do Rio Grande do Sul disseram que, embora o abate do gado bovino
alcance a tonelagem prevista, o volume da
produção não será alcançado, por motivo de
uma engorda incompleta, dada a grande estiagem que assolou principalmente a região
da fronteira do Rio Grande do Sul.
Quanto aos Estados de São Paulo, Mate
Grosso, Goiás e Minas Gerais, os abates prosseguem . O grande problema que enfrentam
os frígorí ficas é a cota de 30% de retenção,
que se constituí numa taxa. Porque das cambiais que os frigorfficos recebem, apenas 70%
são em moeda nocional; o restante é uma taxo
de juros recolhido ao Banco do Brasil pelo
Govêrno poro fomento e financiamento à estocagem; não reverte em benefício dos exportadores .
Entendemos, Sr. Presidente, e dissemos mesmo no ocasião, que aquela taxa tão elevada
sacrifica os pecuaristas, os fazendeiros, como
também não oferece condições necessárias para
o estímulo à exportação, de vez que, segundo
se sabe, o mercado internacional de carne
sofreu, nos últimos tempos, redução no preço.
Entendemos que essa taxa deveria ser, se
não suprimido totalmente, pelo menos reduzida
ao mínimo, a fim de que possamos contar, no
futuro, com o entusiasmo pela expansão da
pecuária, principalmente a bovina. O Brasil
tem condições excepcionais para desenvolvê-la
e então poderíamos, anualmente, obter uma
precioso fonte de divisas.
A prevalecer êsse critério, verificaremos exotamente o contrário, porque nõo haverá, propriamente, aquelas condições mínimos necessários paro que hojo estímulo ao desenvolvimento do pecuária bovino. Em conseqüência,
verificamos a fuga para outras ativldades rurais, como, por ·exemplo, o produção de café,
porque existem regiões, principalmente, nos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais; Mato Grosso e até mesmo Goiás, que se prestam
tonto para a pecuária como para a cafeicultura.
Nestas condições, como o Govêrno tem procurado manter o preço do café até mesmo superior ao da cerne, há tendência poro desenvolver o lavouro de café. Já no corrente ano

se enuncie, pore a sofro que se aproximo, que
o produção de café alcançará cêrco de 28 o
30 milhões de socos, enquanto o nosso exportação infelizmente está caindo e talvez não
alcance 14 milhões de socos, ou seja, 50%
do produção, e o consumo,. quando muito, atingirá 5 ou 6 milhões de secos. Teremósi então, um excedente de mais de 8 milhões de
sacos de café, que o Govêrno será solicitado a
comprar. Isso causará uma imobilização muito grande, com despesas elevados, Possivelmente, o Govêrno terá que emitir papel-moeda
poro comprar o excedente de café,

O Sr. Guido Mondin:
Permite-me V. Ex, 0 ?

O SR. ATTILIO FONTANA:
Com muito prazer .

O Sr. Guido Mondin:
Antes que V. Ex. 0 prossigo na apreciação
do problema do café, queria voltar ligeiramente ao assunto que tem sido objeto constante
de discursos de V. Ex. 0 nesta Cosa, aliàs com
muito propriedade. É que V. Ex. 0 falava sôbre
a taxa de retenção, a respeito dos pecuaristos.
Creio que não demora muito V. Ex. 0 terá oportunidade de debater largamente êste assunto
aqui, porque se cogito, como V. Ex. 0 não ignoro, de dedicarmo-nos à exportação de tõdo
o carne de godo nobre, particularmente aquêle •
que ê criado no meu Estado, (lO Estado de
V. Ex. 0 , isto é, tanto do Rio Grande como de
Santa Catarina, poro deixar ao consumo interno o come de raças mais rústicos. Esta será o
oportunidade, quando se cogitar em definitivo
dêsse critério poro maior produção de divisas,
e poro um raciocínio mais perfeito em tõrno
do nosso politico de carne, poro que. possomos, aqui, em conjunto, discutir se se deve
conservar ou reduzir a taxo de retenção. Por-'
tonto, V. Ex. 0 por certo não ignora, não lhe
estou dizendo nenhuma novidade, mos será o
oportunidade de discutir mos êsse aspecto, êsse
detalhe do discurso de V. Ex. 0 , porque sei de
suas preocupações, preocupações que hoje estão tomando vulto. Ainda recentemente, tendo
estado no Rio Grande, tive oportunidade de .
falar com vórios fazendeiros e dirigentes da
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- 608próprio classe rural, e verifiquei que está no
programa de ação da classe precisamente levar à politica da carne essa orientação: exportar carne bovina de raças nobres, ficando
paro o consumo interno a produção de carnes
desta região onde estamos .
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toneladas pelo menos mil fõssem destinadas ao
Frigorlfico de Mato Grosso, e não conseguiu.
Vamos, agora, examinar o aspecto do exportação de sessenta mil toneladas previsto para
êste ano. A exemplo dos anos anteriores, as
providências não têm sido tomados com antecipação,
no época em que o gado está em
O SR.· ATTILIO FONTANA:
condições de abate, em que êste se torna ecoMuito grato pela aparte, nobre Senador Guinómico poro o produtor, para o invernista, pada Mondin.
ra o industrial e, portanto, paro o País. Já
Realmente o Rio Grande do Sul tem condiestá havendo demora no inicio do abate do
ções· excepcionais pata exportar carne dos seus
gado para a exportação e a estocagem necesrebanhos, que são considerados de raças nosária a fim de atender ao consumidor na enbres - européias, Mas não somente aquêie
tressafro. O que ocorreu no ano passado é o
Estado, também outros poderão desenvolver o
que se está vislumbrando êste ano. Na mesma época em que os frigorí ficas teriam que
pecuário bovina de raças nobres. Constatamos,
fazer a estocagem da carne, terão que abater
em Santa Catarina, Paraná e até mesmo em
a gado para exportação e para atender ao conSão Paulo, que o godo Chorolês, de procedência francesa, está apresentando ótimo resulsumo interno. Quer dizer que nesta fase de
Início do estiagem, quando as chuvas estão ratado.
reando e a gado começando a desmerecer de
Devemos considerar, no entanto, que o propêso, é que se pensa em fazer a estocagem
blema é mais de .condições propiciadoras que o
e também a matança para exportação. Nõo
Govêrno Federal deva apresentar, pois sem os
creio, Sr. Senador, que ambas as coisas podesustentáculos da agricultura e da pecuário
rão ser feitas . Acredito mesma que, da cota
desenvolvidas não poderemos apresentar um
de 60 mil toneladas, não alcançaremos nem 40
parque industrial diversificado e tecnicamente
mil. Se tal acontecer, podemos considerar-nos
desenvolvido, uma vez que o grande consumide parabéns, pois conseguiremos de 15 o 20
dor ainda é o homem do campo - o lavrador
milhões de d61ares .em divisas. ~ a aparte que
e o pecuorista .
queria dar a V. Ex. 0 , acrescentando mais que
O Sr. Lopes da Coila:
se justifica plenamente os 30% que o GovêrPermite V. Ex. 0 um o parte?
no estabeleceu para serem retirados da vendo
do
produto, porque se destinam ao Fundo PeO SR. ATTILIO FONTANA:
cuário. Temos um Govêrno honesto e que apli·
Concedo, com muito prazer, o aparte ao nocorá bem o Funda, porque os Fundos anteriobre Sr, Senador Lopes da Costa .
res não foram aplicados nos seus objetivos;
O Sr. Lopes da Costa:
neste Govêrno, quero· acreditar que êsse Fundo
destinado à pecuário seja bem aproveitado.
Felicito o nobre Senador por trazer ao PlePortanto, justifica-se plenamente o retirada dos
nário desta Casa um assunto tão Importante e
30%, cujo destino é lou~ovel.
que
merece
tôda
a
atenção
do
País.
Afirmou
I
V. Ex. a que há necessidade de exportação de
O SR. ATTILIO FONTANA:
60, 000 toneladas de carne bovino, sendo qua·:.' .
renta mil toneladas do Rio Grande da Sul e
O aparte do nobre, Senador Lopes do Costa
vinte mil toneladas do Triângulo Mineiro, não
é mais um testemunho, no meu modesto discurso, de que a problema da exportação de
estando Mato Grosso contemplado nessas vinte
carne e do abate dos nossos rebanhos e, de
mil toneladas, Ainda recentemente, estêve no
resto, por que não dizer, quase todos os proRio de Janeiro o Diretor do FRIMA, frigorlflco
blemas do produção agrária. devem ser revismota-grossense, com sede em Campo Grande,
pleiteando das autoridades que das vinte mil
tos pelo a tua I· Govêrno. Do contrário, o inte-
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-609rior se empobrecerá cada vez mais, e os grandes centros urbanos se ressentirão por não
terem o quem vender o produção dos nossos
indústrias.
~ preciso que o Govêrno faço rev1soo no
assunto. Verificamos que o problema ocorre,
néio sá em relação ao godo bovino, cujo época
de sofro já está no fim. A estiagem no centrosul já começo a prejudicar o engordo, e no
extremo sul os rebanhos já se encontram em
grande parte para ser abatidos e industrializados. Em conseqüência, há uma diminuição no
desfrute dos nossos rebanhos, que
freqUentemente reinvernadas. Deixa-se, assim, de
criar novos animais, para manter os que são
relnvernados.
No setor de gêneros alimentícios arroz, feijão, milho, continua a mesma situação. O Govêrno tem-se preocupado em oferecer aos centros urbanos o produto por preços acessíveis,
relativamente baixos, mas sabemos que, para
chegar aos centros urbanos, aos preços atuois,
o nosso produtor do interior tem que vender
a suo colheita a preços vis, já que tôdos as
despesas, principalmente os transportes, os taxas, os Impostos em que incidem são de modo
a reduzir o preço de tal formo que o nosso
homem do interior vive uma grave situoçéio,
atuolmente.
Quanto à questão de tributos, com a modifl·
cação introduzida pelo Lei n.0 4.299, no que
toca ao impõsto de vendas e consignações,
criou-se situação verdadeiramente caótica. Os
Estados· produtores não podem abrir mão do
lmpôsto de vendas e consignações e exigem o
pagamento antecipado, ao sair o produto do
Estado, exigência que novamente é feito nos
grandes centros urbanos, onde é vendido a
mercadoria.
Muitos emprêsas, hoje, estão com autos de ..
lnfração, autuadas em centenas de milhões de
cruzeiros, sem condições de pagá-los. Há poucos dias, tive ensejo de falar com o Sr. Ministro da Fazenda e com o Sr. Presidente do
SUNAB, fazendo sentir o situação desesperadora dessas cmprésas. Se o Govêrno não tomar providências urgentes, 111ultos delas não
poderão subsistir, terão que fechar as suas
portos, pondo no desemprêgo milhares de tro·
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boihodores e, conseqüentemente, milhares de
famílias ficarão no desamparo.
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~ preciso pois que o Govêrno tome provi-
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dências com urgência .
Projetes de lei foram apresentados nesta
Casa e também na ·Câmara dos Deputados,
mas, lomentàvelmente, não têm a tramitação
rápida que merecem. ·Hoje, pràticamente, o
Congresso está empenhado ém atender às mensagens do Executivo, e são inúmeros os pro. jetos de lei que aqui vêm. Dêsse modo, a iniciativa dos parlamentares não tem andamento.
Dai por que fizemos apêlo ao Sr. Ministro da
Fazenda, que nos prometeu que ainda êste
mês seria enviado pelo Poder Executivo mensagem, acompanhada de projeto de lei, procurando solucionar o problema. Contudo, não
stJbemos se realmente êsse projeto de lei, nos
têrmos em que tem sido comentado pela imprenso, virá a resolver a questão, porque é
uma verdadeira reformo tributária do Pois, e
diflcilmente poderemos estudá-lo com todo o
carinho e atenção dentro do prazo de trinta
dia;, como determina o Ato Institucional.
Assim, desta Tribuna, fazemos veemente
opêlo ao Senhor Presidente do República e ao
Sr. Ministro da Fazendo, pàra que, com tôdo a
urgência, procurem sanar ·a dificuldade, o si·
tuação caótica que foi criada pela Lei n. 0 •••
4 .299, a fim de que o homem do interior possa trabalhar e produzir, sem os encargos escorchontes das bitributações, como se verifi·
co, hoje. Assim, o trabalhador dos grandes
centros urbanos poderá ser abastecido a pre·
ços razoàvelmente justos, de ac6rdo com os
minguados recursos dos salários que estão sendo pagos ao trabalhador brasileiro.
Eram estas os palavras que desejava pronunciar. !Multo bemll

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Goma):
Tem a palavra o nobre Senador Lopes da
Costa.

O SR. LOPES DA COSTA:
(Som revisão do orador) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, aproximadamente há um mês estive em visita a Corumbó, minha terra, e ló
participei de uma reunião do Lions Ciub.
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Desta reumao, Sr. Presidente, participaram
autoridades civis e militares. O tema oH abordado foi o de que o povo corumbaense deveria
se empenhar a fundo no sentido de que fôsse
instalada naquela cidade a Companhia Siderúrgica de Mato Grosso.
~ sôbre êste assunto que venho tratar, a fim
de satisfazer o compromisso que ali assumi perante aquêles leões, de fazer do Senado da
República um apêlo ao Governador de meu Estado, Fernando Correia da Costa .
Em 21 de abril de I 962, o ilustre Governador do meu Estado, Fernando Corrêa, assinava, em Corumbó, a mensagem que posterior·
mente foi transformada na lei n.0 I . 7 45, de
8 de novembro do mesmo ano, criando a Cio.
Siderúrgica Mato-grossense, com sede naquela
cidade, para a instalação oH, de uma usina,
com capacidade de produção de 150 . 000 toneladas de laminados.
Assinatura . de tão importante documento,
encheu de júbilo e real contentamento a população ordeira e progressista daquela cidade
industrial do· 'Estado.
Quis S. ~.a, o Governador, prestar uma homenagem àquele grande povo, que naquele dia
comemorava com alegria e patriotismo desusados, a grande data de aniversário de fundação da cidade, guardiã da fronteira oeste da
Pátria.
No entanto, Sr. Presidente, passados alguns
meses, eis que o Govêrno do Estado achou
por bem mandar fazer os estudos da localização mais apropriada à Instalação da usina, e
paro isso foi buscar elemento técnico na conceituada firma J • Barcelos, de Belo Horizonte.
Com surprêsa geral dos corumbaenses, o parecer do técnica, após afetuar in loco o trabalho concernente aos estudos, foi no sentido de
considerar imprópria a localização da l.lsina
naquele Município, alegando os segllintes inconvenientes:
a)

b)

falta de energia elétrlca poro atender
o demanda da Indústria;
os centros consumidores muito distanciados da Indústria (I . 500 kms.);

c) Não existirem terras apropriadas ao
reflorestamento.

Optonde> por isso, que a instalação da usina
se fizesse em outra Municfpio, hó 300 kms. da
bôca da mina, e que no seu entender preenche·
ria aquelas lacunas.
Ora, Sr. Presidente, a sugestão apresentada
pelo técnico não deixou de provocar, como era
natural, uma onda de protestos, de revolto e
de Indignação dos corumboenses, cuja popula·
ção, sem distinção de credos politicas e unida
com uma só fôrça, acorreu em massa aos auditórios dos clubes e associações de classes; nas
ruas e nos campos, insurgindo-se ce>ntra a
usurpação das .seus legítimas direitos, contra
as suas mais puras e cristalinas reivindicações.
Sr. Presidente, a natureza, que é sábia,
datou Corumbó de uma das maiores reservas
de minério e mangonês do mundo, além do
calcáreo, matérias-primas bósicas que afloram
oH em quantidades tais que qualquer prognóstico, por mais otimlsta; ficaria aquém da realidade.
Doí, Srs. Senadores, a revolto daquela gente, da minha gente, com a qual estou solidário nessa luta: COSI MA para Corumbá.
Essa gente que sempre sonhou ter em suas
terras, na sua próprio casa uma indústria pesado, um empreendimento dêsse porte, com os
seus altos fornos anunciadores de uma novo
fase de progresso.
Examinemos, agora, os três Itens citados pelo referido técnico, dando como impossível a
instalação dessa importante indústria em Corumbó.
O primeiro dêles é a falta de energia elé·
trlca.
Ora, Sr. Presidente, sabemos que· o sul de
Mato Grasso, dentro de poucos anos, será dotado de energia elétrlca suficiente • A usina
hidrelétrlca de Urubupungá, no primeira fase,
se ró de 1 . 250 Kw. Seu per i metro abrangerá
Munlclplos de quatro Estados da Federação e
alcançará 600 qÚIIômetros de distância .
Corumbó estó·;a mais de 600 qullômetros,
mas para Isso o pr6prío Governador do nosso
Estado está fazendo construir o usina hidre·
lêtrlca do Mimoso, no Rio Pardo, de ..••...
50. 000 Kw. Ora, Sr. Presidente, o refôrço
dessa, usln.a de 50.000 Kw irá fazer com que
o linha de transmissão de energia posso alcan-
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- 611çar aquela cidade. Ainda mais, dois ou três
bilhões de cruzeiros destinados à instalação de
dois ou três geradores na cidade de Corumbá,
com capacidade de 8 . 000 Kw, serão transferidos para atender a construção da linha de
transmissão de Aquidauona a Corumbá. Portanto, a falta de energia de que fala o Ilustre técnico da firma J. Barcelos, de Bela Horizonte, no meu modo de ver, é improcedente.
Outro ponto alegado é o da distância entre
os centros consumidores e a fonte do produto.
Ora, tanto faz que a usina esteja localizada a
1 • 500 quilômetros como a 1 . 200 qullâmetros.
O que importa é saber quais os gastos com
os transportes de .minério.
Hoje sabemos que o minério de ferro é aproveitada exclusivamente em cinqüenta por cento. Ora, transportar cêrca de duzentas e tantas mil toneladas de minério, anualmente, num
percurso de trezentos quilômetros, seria encarecer, substanciàlmente, a produçõo de lingotes de aço e de laminados. Depois, a estrada
de ferro Noroeste do Brasil, não obstante ser
estrada de bitola estreita, embora em condições de tráfego normal, não poderia fazer correr, dlàrlamente, sessenta ou setenta vagões,
de vinte toneladas cada um, a fim de ir ao
encontra das necessidades de uma indústria
localizada a trezentos quilómetros da bôca da
mina.
Portanto, não se justifica um mercado consumidor distanciado do Rio de Janeiro e de
São Paulo. é preciso lembrar que Corumbá é
o pôrto fluvial mais importante do oeste brasileiro. .Corumbá mantém navegação com
Montevidéu e Buenos Aires, pelo Rio da Prata. Devemos, pois, pensar na possibilidade de
um intercâmbio comercial mais forte com paises vizinhos, como a Bolívia, o Paraguai, o
Uruguai e a Argentina, prováveis fregÚeses de
nossa produção de aço .
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Assim, não concordo com o item b.
Quanto ao terceiro Item, o último, não é
possfvel que um Município contando com sessenta e nove mil quilómetros quadrados de
área, não possa dispor, dentro dessa área enorme, de dez mll hectares para um reflorestamento que permita a garantir o carvão para o
abastecimento desta indvstrlo . Mesmo que fôs-

se admissivel não existir, nessa grande área,
uma porte de terreno apropriado pgro a reflorestamento - o que é Inacreditável - porque o eucalipto, que é a .árvore apropriado para a fabrico do carvão, tem mais cinqüenta ou
oitenta qualidades.
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O eucalipto dó em terra calcárea, em terra
arenosa e até em pantanal. Quase dois terços
do órea de Corumbó é constituída de pantanal, portanto, apropriada ao tipo de eucalipto
para terreno ologodlço,
Portanto, com o plantio do eucalipto no pantanal, hoveriamos de ter a reflorestamento com
possibilidade mais que suficiente poro atender
a demanda da indústria .
Sr. Presidente, são estas as palavras que
desejava pronunciar neste momento, de apoio,
de solidariedade irrestrita aos corumboenses.
Convivo com aquela gente há quase quarenta anos. Sei da grande satisfação que essa
gente teria de ver realizado o sonho da instalação de urna siderúrgico naquela terra. Serio, entretanto, satisfatória tôda e qualquer
providência tomado por S. Ex. 0 , o Governador
Fernando Correia, no sentido de um outro estudo. Estou certo que mandará outros técnicos
examinar essa passibilidade.

,.'

!-

Sr. ~residente, tenno em mãos um trabalho
do Companhia Siderúrgica Brasileira, que expiara o fabricação de ferro-guso naquela cidade hó mais de quinze anos, de propriedade
dos irmãos Chamma e que, a meu ver, fêo:
trabalho perfeito, em 1961, sôbre a possibilidade de ser instalada, naquele local, usina siderúrgico para aproveitamento do minério de
ferra daquele Município.
Portanto, não se justifico que, tendei uma
firmo, dedicado à fabricação do ferro-gusa elemento essencial à produção. do aço - contratado técnico que, posteriormente apresentou trabalho dessa natureza, venha, agora, outro técnico declarar impossível o instalação
dessa indústria, paro tonto apresentando documentos, fotos e ra~ões, no meu modo de ver,
Injustos.
Estas as palavras que desejava di~er, Sr.
Presidente, ao término do sessão de hoje.

!Muito bem! Muito bemll

,I
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Tem a palavro o nobre Senador Cottete Pinheiro.
S. Ex, 0 não está presente ,

i
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Tem a palavra o nobre Senador Sebastião
Archer.

O SR, SEBASTIÃO ARCHER:
(Sem revl1ão do orador,) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trago ao çonhecimento do Plenó·
rio telegrama que recebi do Sr. Presidente da
Associação Comercial do Maranhão:

'

i/

I

Antecipando agradecimentos, estou certo
do esfórc;o conjunto de nossa Bancadá
parlamentar, que há de obter os recursos
necessárias à realização das abras de
construção das aludidas· pontes.
Cordiais saudações. Doutor José Antônio
Martins ltapary, Presidente· da Associação
·
Comercial do Maranhão."
-

(Lendo,)

I

das pontes, em concreto, tôdc:s elos ainda
na provisôria construção antiga, de madeira, submersas nas águas durante o período normal da estação invernoso.

"Sinto comunicar ao ilustre parlamentar
que, como aconteceu no ano passado, es·
tomos novamente isolados do resto do
Pais, em virtude de submersão, ontem,
em Codozinho, devido a copiosas chuvas
que têm caldo. Comércio,· indústria e o
povo maranliense, em geral, sentem-se
profundamente desalentados, diante do
desamparo em que o Poder Central tem
deixado os problemas mais cr~ciantes do
nossa Estado. Nestas condições, esperamos que as nossos representantes no Congresso empreendam intensa campanha no
sentido de obter a abertura de crédito especial de hum bilhão de cruzeiros, quantia neces~ária à construção de pontes em
Codàzinho, Saco, Riachéio, Cigana e Flamengo. Esclareço que os estudos para a
construção. das pontes' jó estão concluídos e sob contratos, aguardando verbas
que nãô foram concedidos ao Maranhão,
enquanto vultosas quantias têm sido concedidas a outros Estados. Essa calamidade, se ocorre todos os anos, torna-se, agora, de maior gravidade por motivo de as
emprêsas de transportes rodoviários acabarem de divulgar na imprensa, haverem
sustado suas atividades em nosso Estado,
enquanto perdurarem estações de chuvas,
retirando seus carros paro outros regiões
do Pais, a fim de evitar prejuízos avulta·
dos. As classes produtoras estão enviando ao Sr. Ministro da Viação e ao Senhor
Diretor-Gerai do O. N, E, R. memoriais
solicitando Imediata construção das cita-

'

'

I

Recebi outro ..telegrama do Maranhão, Sr.
Presidente, do Município de Bacabaf, que passo a ler:

(Lendo.)
"Senador Sebastião Archer. Senado Federal.
Minha propriedade foi atingida par gran·
de enchente, que destruiu a lavoura e
também desabrigou duas mil pessoas, que
confiam em que V. Ex. 0 tomará lnterêsse
pela situação precária dos mesmos, Abraços. Chagas Araújo."
Sr. Presidénte, aqui deixo apêlo dirigida ao
Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro
da Viação, para que tomem as providências
pedidas pela nossa Associação Comercial do
Maranhão e pelo povo de Bacabal.
Era o que tinha que dizer . !Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
A Presidência comunica aos Senhores Senadores que recebeu, dó Sr. Presidente da República, a Mensagem n. 0 8/65, de 1~ do mês
em curso, com a qual S. Ex.0 encaminha ao
Congresso Nacional, para tramitação conjunta,
nos têrmos do artigo 3,0 , § único do Ato lns·
titucional, Projeto~ de Ernenda · Constitucional
n. 0 3 I 65, que aé:rescenta um parágrafo ao
art. 140, e modifica' a redoçéio do art. 124,
n. 0 IX, da Constituição,:- inelegibilidades,
Para a leitura dessa matéria e demais pro·
vidências iniciais de suo tramitação, nos têr·
mos do Art. 1.0 do Resolução n, 0 1, de 1964,
do Congresso ·Nacional, esta Presidência con·
voco os Srs, Senadores para uma sessão con·
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junta a realizar-se hoje, às 21 horas e 30
minutos, no Plenário da Câmara dos Depudos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a próxima
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
Votação, em primeira turno, do Projeto de
Lei da Senado n.0 127, de 1963, de autoria
do Sr, Senador Vasconcelos T6rres, que modifica o § 3.0 do art. 30 da Lei n. 0 3.807, de
26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Pre·
vidência Saciall, aumentando a indenização
aos trabalhadores aposentadas, compulsorla·
mente, tenda os seguintes
PARECERES: n.0 ' 291 e 292, de 1965, das
Comissões
-

de Con1titulção e J u1tiça e

-

de Legl1la~éio Social, respectivamente,
contrários ao projeto;

n.0 293, de 1965, da Comissão
-

de Flnança1, alegando que a matéria
refoge da ângulo de sua competência.

2
Votação, em turno única, do Projeto de Lei
da CClmara n,0 33, de 1965 (n.0 2. 594-B, de
1965, na Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que complementa a Lei
n.o 3, 917, de 14 de julho de 1961, que "reorganizei o Ministério das Relações Exteriores", tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n. 0 ' 513 e 514,
de 1965, das Comissões
-

do Projetas do Executivo, com a~·.Emen
das de n, 0 ' 1-CPE a 7 -CPE, que oferece; e

-

de Finanças e dependendo de pronuciamento das Comissões

-

de Constituição e Justiça, sôbre a projeto e as emendas;

-

de Projetas do Executivo c

-

do Finanças, sôbre as emendas de Plenário.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei.
da CClmara número 143,· de 1962 (n.0 •••••
1.317-B/59, na Casa de origem), que·autoriza o Poder Executivo a ceder ao Instituto
Histórico e Geogrófica Brasileiro, para instalação de sua sede, a edifício onde funciona a
Ministério da Viação e Obras Públicas, .tenda

;-::
'

PARECER FAVORÁVEL (sob n.0 381, de 1964),
da Comissão
-.de Finança1, com restrições do Sr. Senador Aurélio Vianna .

4
Discussão, em turno única, da redaçcio fino I
(oferecida pela Comissão Dlretora em seu Parecer n. 0 520, de 1965), de autoria da mesma Comissão, que torna sem efeito a. nomea·
ção de Vera Lúcia Larsen Molheiras para o
cargo inicial da carreira de Auxiliar Legislativo.

5
Discussão, em turno único, do Projeta de
Resolução n.0 51, de 1965, de autoria da Comissão Diretora, que põe à dlspaslçcio da Conselho Administrativo da Defesa Econõmica (CADEl, o Asssessor Legislativo do Senado Federal,. José Vicente de Oliveira Martins.

6
Discussão, em turno único, do Projeta de
Resolução n. 0 50, de 1965, de autoria da Comissão Dlretara, que nomeio Hermes Franca
dos Santos, candidata habilitada em concurso, para cargo de Auxiliar Leglslotlvo, PL-1 O,
do Quadro da Secretaria da Senado Federal.

7
Discussão, em turno único, do Requerimento n, 0 4, de 1964, em que o Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres solicita transcrição, nos
Anais da Senado, da carta pela qual o Sr.
Presidente da República convidou o Presidente
da República FrÓncesa o visitar o Brasil, e da
respectivo resposta, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n,o 454, de
1965, da Comissão
-

da Relações Extari~ras •
.
'

.
-

614 de Rela§Õel Exteriores - 1.0 pronunciamento: n. 0 I, de 1964, solicitando
reexame da matéria contida no projeto
pela Comissão de Constituição e Justiça;
2. 0 pronunciamento: n. 0 462, de 1965,
favorável à emenda substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça (n.o ...
CCJ-1 ).

8

Discussão, em turno único, do Requerimento

n. 0 93, de 1965, em que o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres solicita inserção, em ata, de um
voto de afetuosa solidariedade oo nobre povo
chileno pela calamidade que acabá de atingilo e, que o Senado Federal, dê conhecimento ao
Govêrno da noção andina, da fraternal amizade dos brasileiros, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n.0 458, de
1965, da Comissão
-

de Rela5ões Exteriores •
9

Discussão, em turno único, do Requerimento n. 0 138, de 1965, de autoria do Sr. Senador Josê Ermlrio, que solicita, nos têrmos
do artigo 380, n.0 I, do Regimento Interno,
a convocação do Sr. Ministro de Estado dos
Neg6c:ios Exteriores, a fim de prestar informações a respeito do 1\côrdo sôbre garantias
de investimentos entre o Brasil e os Estados
Unidos da América, assinado na cidade de
Washington, em 6 de fevereiro do corrente
ano.

12
Projeto de Lei· da Câmara n. 0 25, de 1963,
n.O 4. 823-B/ 62, na Casa de origem, que reestruturo o aparelhamento policial da União,
e dó outras providências, tendo
PARECERES, sob n.O' 394, 395, 396 e 397,
dos Comissões
-

de Constltul5ão e Justiça;

-

de Serviço Pública Civil e

-

de Finanças,
pelo· arquivamento, em virtude de existir no Congresso mensagem da Sr. Presidente da República consubstanciando
a matéria.

10

16

Discussão, em segundo turno, do Projeta de
Lei do Senado n. 0 45, de 1963, de autoria do
Sr. Senador Attllio Fontano, que dispõe sôbre
a redução de 50% nos fretes da Rêde Ferroviária Federal S. A., para adubos, fertilizantes
e forragens, aprovado em primeiro turno na
sessão de 12'. 5. 65.

Projeto de Resolução n.O 17, de 1963, de
autoria do Sr. Senador Eurico Rezende, que
dispõe sôbre as mesas destinadas à Taquigrafia, no Plenário, e dó outras providências,
tendo

11

PARECERES (n.O' 386 e 387, de 1965), das
Comissões

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 24 (de autor io do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres), que confere a cidadania brasileira a Winston Leonard Spencer
Churchill, tendo
PARECERES das Comissões
-

de Constitui5ão o Justiça - 1.0 pronunciamento: n. 0 548, de 1963, favorável,
nos têrmos do emenda que oferece
(s/n. 0 ); 2. 0 pronunciamento: n. 0 461, de
1965, favorável, oferecendo nova emendo sob o n.° CCJ-1;

do Constituição o Justiça, pela constitu-

cional idade;
-

Dlretara, de• ocôrdo com ci art. 324, letra a, considerando prejudicada a matéria por já haver sido providenciada a
medido pela Comissão Diretora e já es,tar em pleno função no Plenário do
'casa).

Está encerrada a sessão.
(Levanto-se a sessão às 18,00 horas.)

··~
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52.a Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,
em 18 de maio de 1965
PRESIDilNCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA, ADALBERTO SENA E GUIDO MONDIN
O Sr. 1.0 -Secretório lê o seguinte

Às 14 horas e trinta minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Adalberto Sena -

Eduardo Assmar -

Edmundo Levi :- Zacharias de Assumpção -

Cottete Pinheiro -

Silveira -

Lobão da

Victorlno Freire -

Menezes

Pimentel -

Vicente Augusto -

Walfre-

do Gurgel -

Salviano Leite -

Argemi-

ro de Figueiredo -

José Leite -

de Carvalho -

Antônio Balbino -

-

Aarão Stelnbruch Benedlcto Valladares -

Aloyslo

Afonso Arlnos
Nogueira da

, Lopes da Costa Nelson Maculan -

Milton Me-

nezes -

Antônio Carlos -

Attílio aFn-

-

Guida Mondin -

-

Daniel Krieger

Mem de 56- (32).

O SR. PRESIDENTE !Noguoiro d11 G11m11l:
A lista de presença acusa o comparecimen-

Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2. 0 -Secretórlo procede õ leitura
da Ata da sessão anterior.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação sôbre a mesma, d6-la-ei por aprovada. (Pausa.)
Está aprovada.

Mensagem n. 0 112/65 (n. 0 de origem 284 I 65) - autógrafos do Projeto de Lei n. 0 2.310-B/64 na .Câmara e n. 0 12/65 no Senado, que dá
a denominação "Prefeito Emílio Sesti"
à barragem de Furnas do Segrêdo, no
Rio Jaguori, Rio Grande do Sul (Lei
n.0 4. 630, de 14-5-1965.)

RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇOES

to de 32 Srs. Senadores. Havendo número,.le~
gal, declaro aberta a sessão.

Mensagem n.o 111 I 65 (n.0 de origem 283/65)- autógrafos do Projeto
de Lei n.0 2.536/65 na Câmara e
n.0 23/65 no Senado, que autoriza o
Ministério da Aeronáutica a dar a
denominação de "Marechal Rondon"
ao oerorporto que serve às cidades de
Várzea Grande e Cuiab6, na Estado de
Mato Grossa (Lei n. 0 4 . 629, de
14~5-65);

Bezerra

Neto tana -

-

Jefferson de Aguiar

-

Gama -

Do Sr. Presidente da República, datadas de
14 do mês em curso, de restituição de autógrafos de projetas sancionadas:

José Ermírio -

Heribalda VIeira Josaphat Marinho -

EXPEDmNTE
MENSAGENS

Do Ministro Extraordinário para os Assuntos
do Gabinete Civil:
-

Of. 154/SRP/65, de 14 da mês em
cursa, com referência ao Requerimento
n. 0 55/65, do Sr. Senador Vasconcelos
Tôrres.

OFlCIOS
De 14 do mês em curso, do Sr. Primeiro-Secretório da Câmara dos Dept,~tados, de enca-

,.,
I
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- 616mlnhamento de autógrafos de projetes sancioÁrt. 2.0 - Fica o empregador, no rescisão
nados:
do contrato de trabalho ou demissão do empregado sem justa cousa, mesmo antes do deOf. 1.058 - autógrafos da Projeto de
Lei n.0 4.873-E/62, na Câmara, e n. 0 96/63, curso dos doze primeiros meses, sujeito ao pano Senado, que ratifica convênio celebrado pe· gamento do período de férias incompleto, obela Prefeitura do Distrito Federal e autoriza o decido a proporcionalidade ,estabelecida no
.
inclusão, no seu orçamento, de. verba corres· art. 132, letras a, b, c e d.
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na dapendente até 1 % das rendas tributárias, para
·atender a despesas com a execução do ajuste; . ta de sua publicação.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em
Of. 1 • 059 - autógrafos do Projeto de .
Lei n. 0 2.241-E/6~, na Câmara, e n, 0 310/64, contrório.
À Comissão de Finanças.
no Senado, que autoriza a alienação de lmó·
vel da União que menciona, situado no Es·
todo da Guanabara;
Of. 1.060 - autógrafos do Projeto de
Lei n. 0 3.246-E/61, na Câmara, e n.o 170/62,
no Senado, que isenta dos Impostos de impor·
tação e de consumo, bem coma da taxa de
despacho aduaneiro, os veículos especiais destinados a uso exclusivo de paraplégicos ou de
pessoàs portadoras de defeitos físicos, lmpossl·
bilitadas de utilizar as modelos comuns.
Of. 1.061, encaminhando à revisão do Senado a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 66, DE 1965
(N,o 3. 231-C/61, na Casa de origem)

Modifica a art. 132 da Decreta-Lei
n.o 5.452, de 1.0 de maio :de 1943
!Can•alidação dai Lei1 da Trallalho).
O Congresso Nacional decreta:

As letras o, b~ c e. d do art.
Árt. 1.0 132 da Consolidação das Leis do Trabalho
passam a •ter a seguinte redação:
"a) trinta dias, aos que tiverem ficado à
disposição do empregador, durante doze meses;
b) vinte dias, aos que tiverem ficado à
disposição do empregador por mais de
duzentos e·quarenta dias;
c) quinze dias, aos que tiverem ficado
à disposição do empregador por mais
de cento e oitenta dias;
d) dez dias, aos que tiverem ficado à
disposição do empregador por mais de
cento e clnqüenta dias."

Oficio do Presidente da Assembléia Legislativo do Estado do Acre, nos seguintes têr·
mos:
Exm.o Sr. Presidente do Senado Federal
Brasllio -

DF

De Rio Branco DE 6.5.65

AR -

CRIC -

065

Cumpre-me transmitir Vossência desacôrdo
manifestação esta Assembléia Legislativa extinção do Comissão Executiva Defeso Borro·
cho; efetlvada tal medida, estaremos em passo quebra monopólio borracro nacional, acar·
retendo incalculáveis prejuizos com perda garantias financiamento Banco Crédito Amazô·
nia e também política preços minlmos referi·
do produto regional. Saudações, José Aquel
Fere1, Presidente Assembléia Legislativo Esta·
do Acre.

PARECERES
PARECER

H.0 553, DE 1965
Da Corni1são de Constltulção'e Justiça,
1&bre emenda ao Projeto de Lei da C&·
rnare, n.0 3, de 1965 (2.221-B/64, na
Câmara), que abre ao Peder LIÍglslatlvo o
crédito especial de' Cr$ 365.000.000
!tre1ento1 e leuenta e cinco mllhõe1 de
crulelraÍ);, deÍtlnodo ao pagamento de
que tratà(,a Lei n.0 4.284, de 20 de no·
vombro d~· 1963 UPC).
'{ ~

Relator: Sr. Bezerra l-loto
1. Volta o presente projeto de lei, de aber·
turo de crédito oo Poder Legislativo poro aten·
der às despesas do Instituto de Previdência dos

I~

- 617 Congressistas, na porte referente à Câmara dos
Deputados (Cr$ 365. 000. 000 - trezentos e
sessenta e cinco milhões de cruzeiros), poro
que seja apreciada emenda oferecida na discussão do projeto no Senado, e de autoria do
eminente Senador Cattete Pinheiro.
2. A emenda manda acrescentar seja aberto
mais o crédito de Cr$ 50.756.000 (clnqüenta
milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) para o Senado Federal, destinado a pagamentos devidos ao Instituto de Previdência
dos Congressistas (I. P. C .l, criado pela Lei
n.0 4.284, de 26-11-63.

3 . Da ponto de vista da constitucionalidade
opinamos pelo aprovação da emenda.
Sala das Comissões, em 4 de maio de 1965.
Afonso Arlnol, Presidente - Bezerra Neto,
Relator - Aloysio de Carvalho - Antélnio
Balblno - Edmundo Levl - Menezes Plmen•
t ...

N, 0

PARECER
554, DE 1965

Da Comlnão de Flnança1, 1ôbre o
Projeto de Lei da Câmara n,0 3, de 1965.
Relator: Sr. Eurico Rezende
O eminente Senador Cattete Pinheiro apre·
sentou emenda ao projeto de lei da Câmara
que abre crédito especial ao Poder Legislativo,
a fim de que êste atenda às suas obrigações
com relação ao Instituto de Previdência dos
Congressistas (IPC), por fôrça do que dispõe
o Lei n. 0 4.284, de 20 de novembro de 1963.
• A emendo é no sentido de que seja computoda, no crédito, a parcela de Cr$ 50.756.000
(clnqüenta milhões, setecentos e clnqi,lenta
e seis mil cruzeiros), correspondente à contribuição do Senado Federal ao mencionado Instituto, em virtude do mesmo diploma legal.
Nesse caso, o crédito a ser aberto Importará
em Cr$ 415. 756. 000 (quatrocentos e quinze
milhões, setecentos e clnqüenta e seis mil cruzeiros), conforme dispõe a emendo.
Nada hó que se opor ao proposto pelo
emendo. Propomos, pois,, a suo aprovação.

Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente à Emenda n.o· 1, afere·
cida ao projeto de lei em oprêço.
Sala das Comissões, em 13 de maio de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
- Eurico Rezende, Relator - Bezerra Neto
- Edmundo Levi lrineu Bornhau~en Aurélio Vianno - Lobão da Silveira - Eug&·
nlo 8orre1.
PARECER
N,0 555, DE 1965
Do Coml1são de Economia, 16bre o
Projeto de Lei do Senado n.0 10, de
1961, que di1pãe 1ôbre a criação da
Transportadora de Minérios Minai Ge·
rals 5/ A. - TRANSMINAS, e dá outral
provldinclas.
Relator: Sr. lrincu Bornhausen

O projeto de lei em aprêço, do q1.1al pedi·
mos vista, dispõe sôbre a criação de uma em·
prêsa de economia mista denominada "Transportadora de Minérios Mi nos Gerais S/ A. TRANSMINAS", com os objetivos que especifica.
O projeto, de autoria do eminente Senador
Nogueira da Gama, foi submetido à deliberação do .Senado em 1961, razão pela qual,
ainda que fôsse modificada e ·melhorado, não
mais atenderia aos lineamentos básicas do
política de minérios adotada pelo Govêrno.
A mudança da situação no setor dos minérios, inclusive no aspecto transportes, é de
tal ordem q1.1e, na verdade, a proposição se
torna inteiramente superada.
Dessa sua superação, de sua inconvenlên·
cio e suo inadequação técnica para as solu·
ções vinculadas aos transportes de minérios,
nos dão conta .os Informações que o êste
pedido de visto· juntamos, provindas do Ministério de Minas e Energia, da Companhia
Vale do Rio Doce e do Banco Nacional do
Desenvolvimento Económico.
As informações dos órgãos acima mencionados, conseqüentemente, se Integram no
presente parecer, que é no sentido da rejeição do projeto, dadas as numerosas razões
que o contra-Indicam.
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Não temos dúvidas, contudo, com relação
aos altos objetlvos que ditaram ao nobre representante de Minas Gerais, .nesta Casa, a
apresentação da proposição em causa. Na
época (abril de 1961), justificavam-se as
preocupações que o projeta revela, quando a
Companhia Vale do Rio Doce ainda não
tinha pôsto em execução projetas que jó vinha encaminhando no sentido .de oferecer
soluções adequadas ao volume de transporte
reclamado pelo minério,
De então . para ~6, todavia, conforme se
poderó verificar através das informações que
a êste parecer apensamos, a situação mudou
substancialmente, dando assim menor significado ainda às soluções indicadas pela proposição.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do
projeto,
5-Jia das Comissões, em 4 de maio de
1965. - Attíllo Fontano, Presidente. - lri·
neu Bornhouseli, Relator. - Adolpho Franco
- José Ermírio, contra. - Lopes da Costa

-

O capital Inicial estó fixado em três bilhões
de cruzeiros, representada por ações ordlnórias, com direito a voto, no valor de dois bilhões e oitocentas milhões de cruzeiros, e
ações preferenciais, sem êsse direito, no valor
de 200 milhões de cruzeiros. A saciedade poderó o qualquer tempo aumentar a seu capital, desde que fique assegurado à União,
dlretamente ou através do BNDE, a posse
de, no mlnimo, 51 % dos ações ordlnórios.
Quanta aos abjetivas precí puos da TRANSMINAS, assinalam-se:
I -

Transportar minérios, particularmente de ferro e carvão, quer internamente, da mina ao pôrto,
q1.1er nos linhos de comércio entre
o Brasil e. outros países, levando
minérios e trazendo carvão, no
sentido de assegurar o móximo de
utilização de sua capacidade.

11 -

Utilizar os trilhos e outras instoloções da Estrada de Ferro Central
do Brasil, da Rêde Mineiro de
Viação e da Estrada de Ferro
Vitória-Minas, mediante convênio
em que sejam assegurados os respectivas interêsses das emprêsos
contratantes e o normal escoamenta dos produtos· e mercadorias,
dos regiões servidos por essas ferrovias ou que a elos se destinem.

José Leite.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
JOS~ ERMfRIO DE MORAES

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do
nobre Senador Nogueira da Goma, confere
oo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico autorização para constituir uma sociedade de economia misto, destinada ao transporte de minérios e carvão,
Estabelece a proposição que a BNDE
porticiparó com 51% (clnqüenta e um por
cento) do 'capital da emprêsa, distribuindo-se
as demais ações à subscrição de sociedades de
economia mista criadas pelo Govêrno, pelos
Estados e pelos Municlplos, com especicil referência à Companhia Vale do Rio Doce, à
Companhia Siderúrgica Nacional, à Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) e às
Usinas Siderúrgicos "de Minas Gerais CUSIMINAS). Também os pessoas jurídicas de dlrelio
público poderão participar do empreendimento, bem como os pessoas fl sicos braslleí ras e
pessoas jurídicas de direito privado com maioria de acionlstos brasileiros, restringindo-se a
participação destas últimas a 30% (trinta
por cento) do capital social.

III -

Construir ferrovias ou ramais ferroviórios, na medido em que ·
convier ao seu programo, considerados as· suas disponibilidades financeiras e respeitados as disposições legais vigentes 'sôbre êsse
rama de transportes.

IV -

Transportar outras mercadorias,
além de• 'minérios e carvCia, desde
., ! ,.. ,
que êsse ;serviço convenha aos lnterê~seii' dê' suas ot!Vidades e progranJas., .

Para a consecuç5o dos seus objetlvos, a
TRANSMINAS poderó adquirir, no mercado interna ou no estrangeiro, locomotivas, vagões,
navios e putros equipamentos necessórios;
contrair empréstimos roo exterior e no pois,
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- 619assinar convênios de tráfego m~tuo com a
Estrado de Ferro Central, o Rêde Mineira de
.Viação, o Estrada de Ferro Vitória-Minas e
outros estrodo.s de ferro ou emprêsas de trens·
porte. Poderá, ainda, em associação com o
Cio. Vale do Ria Doce, organizar emprêsos
subsidiários paro a exploração dos vários atlvidodes que formam o complexo industrial da
extroção do minério e sua industrialização,
bem cDmo adquirir, em consórcio com a Cio.
Vale do Rio Doce, o maioria de ac;ões de saciedades que se possam dedicar o qualquer
daquelas otividodes.
A Sociedade gozará de prioridade no emborque e transporte de minério e carvão, pelas
ferrovias citados nominalmente neste parecer
e outros emprêsos integrados no sistema do
Rêde Ferroviário Federal.
A TRANSMINAS gozará de isenção de impostos de importação, taxas e demais Impostos a que estiverem sujeitos os materiais e
equipamentos importados paro execução do
seu programa. Durante três anos, estará isenta de todos os impostos federais.

Emenda n. 0 1, da Comissão de Constituição
e Justiça .
Em abril do corrente ano, foi o projeto
apreciado pela Comissão de Economia, que
opinou pela seu reexame· na Comissão de
Constituição. e Justiça, já que o advento do
Ata Institucional deixava d~vidas quanto à
legalidade de sua tramitação. Novamente ouvida aquela Comissão, aprovou parecer do
preclaro Senador Aloysio de Carvalho, pela
constituciollOiidode.
De volta à Comissão de. Economia, foi solicitado, pelo relator, pronunciamento do Ministério das Minas e Energia, em 4 de junho
do corrente ano. Somente o 24 de ogôsto,
dignou-se a Sr. Ministro dos Minas e Energia
dirigir-se ao relator do projeto, encaminhando uma "resposta" à solicitação. Essa "resposta", cujo órgão por elo responsável o titular da Pasta deixa de nomear, está dactilografada em papel destituído das regulares
características de autenticidade. Não mereceria, sequer, menção em parecer de uma comissão técnica do Senado.

Todavia, cumpre-nas esclarecer que a "resposta" não responde ás perguntas formuladas,
não analisa o projeto, limita-se a uma expianação sôbre o estado otual das emprêsas exis·
tentes, e conclui que, diante daqueles argu·
mentes, o. 'projeto "perde o significado".
Outros dispositivos visam definir o estruNa verdade, o que perdeu em significado
tura do emprêso e assegurar o seu funciono·
foi a consulta encaminhada ao Sr. Ministra
menta normal.
das Minas e Energia, em face do parecer apó·
Apreciado pela douto Comissão de Cons·
crifa com que se dignou nas atender. Vale
tituição e Justiço, mereceu, o proposaçoo, paressaltar que comportamento semelhante ado·
recer favorável, elaborado pelo Senador Sil·
taro anteriormente o Ministério da Viação e
vestre Péricles, emitido em doto anterior à
Obras Públicas, deixando ·de atender à solida promulgação do Ato Institucional. Duas
citação de pronunciamento sôbre o projeto,
emendas, todavia, foram propostas naquela
feita em 22 de março de 1962 e diversas
Comissão, visando ci excluir, do artigo segun·
vêzes reiterada pelo Comissão de Transpordo, a referência o sociedades de econó'rnla
tes, Comunicações e Obras P~blicas, a qual,
misto organizadas pelos Estados ou Munid- · finalmente, expediu parecer a 1O de dezempios, e o requisição de funcionários dos Esbro de 1963, "lamentando, todavia, a ausêntados e Munlclpios paro servirem à emprêsa.
cia da contribuição solicitada ao Ministério
do Viação e Obras P~blicas".
A Comissão de Transportes, Comunicações
O Poder Executivo não está, entretanto,
e Obras Públicas, através de parecer do 11 ustre
Indiferente
oo que se passa no campo dos
Senador Sebastião Archer, examinou detidaminérios, suo extroção e seu transporte. Vozes
mente os aspectos técnicos do otividade preautorizados jó denunciaram, condenaram c
visto poro o TRA~lSMINAS, concluindo por
clamaram por providências que resguardem
manifestar-se fovoràvelmeote ao projeto e à
De acôrdo com o projeto original, poderão
ser postos à disposição da emprêsa funcionários públicos da União, dos Estados e dos
Municípios, servidores de autarquias e oficiais das Fôrços Armados.

,;

.·,
'\

.:;
,,:!
.,
.i

:I

~~!'I

I

'I'

.ii
.

~ ~;

,

~)

'I

.i
I

:t

",,'
"•

:1
h

IJ

I:

I
I

- 620os interêsses nacionais; com relação aos desejos do grupo Honno, fortemente apoiados por
setores do Govêrno brasileiro, no sentido de
construir um pôrto de minérios, em prejul zo
de multas outras emprêsas, sobretudo do Cio.
Vale do Rio Dôce.
A construÇão e exploração de um pôrto
de mar, em nosso Pais, por emprêso ou grupo
estrangeiro, é uma aberração que colide com
os mais comezinhos princípios da independência económico, da soberania e da segu. ranço nacionais. Do mesma formo não podermos imaginar, sequer, permitisse os Estados
Unidos, o mais poderoso dos nações amigos
do Brasil, que qualquer companhia estrongei·
ro levantasse construções portuários em seu
território, para exploração privativa, deveriam
raciocinar os que defendem a permissão poro
uma companhia estrangeira montar pôrto por·
ticular no Brasil poro a exportação do nosso
minério.
· Aliás, o exportação de minério, que é pro·
duto perene, não devia ser praticado, a não
· ser em casos especiali sslmos. O melhor seria
o sua industrialização, pois assim passaríamos
o exportar a produto monufoturado, com
grande vantagem de preço. Os Estados Unidos nunca exportaram o minério, embora ti·
vessem, no passado, possuí do imensos reservas.
Entretanto, além de exportar o minério, o
companhia exportadora ainda pretende cons·
truir um pórto próprio, em nosso território,
encontrando acolhido no Govêrno,
Dio11te da conjuntura que se delineio, diante do ameaço que pesa sóbre o destino da
nossa economia de minérios, e diante do necessidade urgente de cortarmos o passo a uma
companhia estrangeira que não goza de mui·
to ·conceito nem no pois de origem, cremos
que o mais acertado seria o criação da
TRANSEMINAS,. estendendo-se, porém, suas
atribuições o fim de obrigá-la o construir seu
próprio pôrto, para o que se torna indispensável aumentar a Capital Inicial da sociedade.
Por outro Ioda, seria de grande alcance adotermos, de logo, a regra de que as vantagens
decorrentes da exportação de minérios sejam
utilizadas na indenl:z:ação dos novas reservas.

1."
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Assim o TRANSMINAS poderia ser pioneiro
nessa salutar orientação ecanômlca .
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de l.el n. 0 1O, de 1961, por
considerá-ia de lnterêssse nocional, com o
emenda que abaixo apresentamos. Igualmente
somos favoráveis á Emenda n. 0 1, da Comissão
de Constituição e Justiça .
Emenda n.0 2 (CEI
Ao art. 3. 0 , dê-se a seguinte redaçãa:
Art. 3.0 - O capital Inicial da socle·
dade será de Cr$ 1O. 000, 000.000,00
(Dez bilhões de cruzeiros), representado
por oções ordinários, com di rei to de
voto, no valor de Cr$ •..•.. , , , , ..
9, 300.000.000,00 (nave bilhões e tre·
zentos milhões de cruzeiros) e ações pre·
ferenciais, sem êsse direita, na valar de
Cr$ 700.000,000,00 (setecentas mi·
lhões de cruzeiros),

t,.
'

,,'

Ao art. 4,0 , número III, acrescente-se a
expressão "portas e abras complementares",
antes da expressão "na medida em que convier ao seu programa". , .
Onde couber, acrescente-se o seguinte ar·
tiga:
Art. • . . - Dos Estatutos da saciedade
constará que uma percentagem das seus
lucros será destinada à instalação de
novas escolas de minas na Pais e am·
plioçãa das já existentes, e, :ainda, à
pesquisa e produção do carvão mineral,
preferencialmente do tipo caqueiflcável,
para utllimção em usinas siderúrgicas,
Sala das Sessões, em 4 de mala de. 1964.
- Attílio Fontana, Presidente - José Ermirlo, Relator.· '
PARECER
'N~ 0 556, DE 1965
Da Comiasão de Finanças, sôbre o Pro·
jeto de Lei do Sanado n.0 10, de 1961.
Relator: Sr. lrinou
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O nobre Senador Nogueira da Gama, em
1961, apresentou projeto á deliberação do
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Senado, dispondo sôbre o crio;ão de uma em·
prêso transportadora de minérios, que seria
denominado Transportadora de Minérios Mi·
·nas Gerais S/A. - TRANSMINAS.
A respeito do proposi;ão em oprê;o, ora
sob nosso exame, manifestaram-se, a reque·
rimento do Senado, o Ministério dos Minas e
Energia, a Banca Nocional do Desenvolvimento Económico e o Companhia Vale do
Rio Doce. A manifesta;ão de todos foi contrária ao projeto, ou seja, à criação do em·
prêsa proposto.
Por suo vez, a douto Comissão de Econo·
mia desta Casa opinou em sentido contrário
à criação da Tronsportadcro de Minérios Mi·
nos Gerais S/A. TRANSMiNAS, sob o
fundamento de que se troto de proposição
superado pelos empreendimentos levados a
cabo pelo Companhia Vale da Rio Doce.
A Comissão de Economia, como se sobe,
pronunciou-se, no coso, sôbre o mérito, visto
o proposi;ão trotar de matéria eminentemente económica.
O pronunciamento da Comissão de Finanças seria com relação às conseqüências financeiros do projeto para os encargos do
União, uma vez que o emprêso, embora cria·
do sob os auspicias do Banco Nocional
do Desenvolvimento Econômico, diretomente
àquela interessaria.
Ocorre, porém, que somas contrário tom·
bém ao mérito do projeto. Isto é, concordo·
mos com o ponto de visto expresso pela douto Comissão de Economia de que a crio;éo
de uma emprêso dêsse tipo já não mais se
justifica, eni face dos empreendimentos rea·
lizodos, no setor, pelo Companhia Vale do
Rio Doce, com fundamento, aliás, em estudos
circunstanciados dos. órgãos federais interessa·
dos no problema.
,.
Em face disso, do ângulo financeiro, morii~
festomos também nosso parecer contrário ao
presente projeto de lei.
Solo dos' Comissões, em 13 de maio de
1965. - Argemlro ele Figueiredo, Presidente.
- lrinou Bornhausen, Relator. - Eurico Re·
:rende - Aurélio Vianno - Lobão da Silvei·
ra Eugênio Batras Edmundo Lcvi Bezerra Neto.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira elo Gama):
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Vlctorino
,;reire.

O SR. VICTORINO FREIRE:

(Lê a seguinte diacuna,) Senhor Presidente,
os anais do Senado, anos seguidos, vêm registrando, nesta dota, as homenagens que a representa;ão federal do PSD, com apoio de
tôda a Caso, presta ao velho e ínclito soldado
General Eurico Outro no transcurso do seu aniversário natalício. E êste ano se revestem de
maior brilho, porque Suo Excelência completo
anos, em plena forma de saúde e lucidez
e cercada do mesmo respeito, admiração e
acatamento unânime de todo a País,

.,' i'
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i'

·i. I

ao

O Sr. Pedro Ludovico:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

·,I

O SR. VICTORII-IO FREIRE:
Com prazer.
O Sr. Pedro Ludovico:
To dos os anos, presto V. Ex. 0 justa home·
nogem ao Marechal Eurico Gaspar Outro e,
assim agindo procede bem, já que sua atitude
significa também um preito de gratidão. A
gratidão é prova de bom caráter; elogiar pessoa que ~!'m méritos é boa ação. Ainda sextofeiro, tive o prazer de almoçar com a Marechal
Outro e verifiquei c quanto está lúcido nas
anos. Conversamos, longa tempo, e no·
seus
tei que ainda tem as mesmas .atitudes. Quando se refere à polftica, o foz com prudência,
cautela e discernimento, não se deixando levar pelas paixões da politica partidário. Olha
o Brasil através dos interêsses da nossa Pátrio.
AI, se manifesta franca e abertamente. Fora
disso, retrai-se. Como médico que sou, notei
em suo personalidade o seguinte: não tem mêdo do colesterol, alimentando-se de comidos
gordurosas, doces e vinho. Seu estado de saúde, paro os seus BO anos, é quase perfeito. De
sorte que vamos tê-lo, ainda por muitos anos,
honrando o seu nome e o Brasil.

·:1'
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O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço, Sr. Presidente, e registro, com
emoção, o aparte com que me honrou o meu
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eminente e velho amigo Senador Pedro Ludovico, figura das mais expressivas e de maior
autoridade no meu Partido.

O Sr. Salvlano Leite:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR, VICTORINO FREIRE:
Com prazer.

O Sr. Salvlano Leite:

I

i

I
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Nobre Senador, é com o maior prazer que
me associo às brilhantes e oportunas palavras
de V. Ex. 0, homenageando, no dia do seu aniversário natalício- como o faz todos os anos,
desta tribuna o Marechal Eurico Gaspar
Outra, para mim, o maior dos brasileiros vivos. Aliás, nobre Senador, o preito que V. Ex, 0
presta, saudando o insigne aniversariante, é
de ordem geral. Tenha a impressão de que é
a sentimento unânime do povo da nossa terra, O preclaro Marechal Eurico Gaspar Outra, sobretudo depois que foi Presidente de todos os brasileiros, num período luminoso da
nossa vida política, conquistou, sem dúvida, a
estima, a gratidão e o admiração dos seus concidadãos. ~stes viram, no seu Govêrno - não
sei se já tivemos igual - , tranqüilidade, respeito e acatamento às leis, à Constituição, em
suma, respeito a todos os direitos humanos. Isto sem falar na grande obra administrativa
que seu Govêrno realizou e que oí está inesquecível, eterna, nos seus efeitos, utilidades e
benefícios. Portanto, nobre Senador, concluindo meu aperte, direi que, com tantos serviços
prestados à Pátria, teria de chegar aos 80
anos, como chegou, coberto e cercado, repito,
da estima, do respeito, da gratidão e admiração de todos nós .

O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço, Sr. Presidente, o aparte do eminente Senador Salviano Leite, velho e dedicado amigo do Marechal Dutro.

O Sr. J~é Ermlrio:

O Marechal Eurico Gaspar Outra é o exemplo de uma brasilidade necessária aos nossos
dias. Homem que governou com tranqüilldade,
lutou pelos ideais de um Brasil forte, representa para todos nós a esperança de um Brasil
nôvo e de um futuro brilhante para esta Nação.

O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço o aparte da eminente Senador José Ermí rio, Presidente do Partido Trabalhista
Brasileiro.

O Sr. Ant6nlo Balbino:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE:
Com prazer.

O Sr, Antanlo Balblno:
Quero solidarizar-me com as palavras de
V. Ex. 0 e a elas não preciso acrescentar senão
a d.ecloroçõo de que acredita consubstanciem
elas o reconhecimento de todos os seus companheiros do Senado Federal. Numa data coma esta, para celebrar civicamente uma figura do parte do Maréchal Eurico Outra, no Senado, ninguém mais indicado da que V. Ex. 0 •
V. Ex. 0 é a intérprete do pensamento de todos
nós, independentemente de filiação partfdórfa.
Sem d~vida, V. Ex. 0 pode ter o orgulho de ser
o mais leal e exemplar dos amigos do grande
ex-Presidente e Marechal Eurico Outra •

[
(''

O SR. VJCTORINO FREIRE:

.Sr.

Agradeço,
Presidente, o aparte do meu
eminente colega e velho amigo, Senador Antônio Baiblno, que, desde Deputado Estadual
e Li der da bancado do PSD na Assembléia da
Bahfc, acompanhou e prestigiou a administração do Marechal Eurfco Outra durante todo
o período dà seu ·Govêrno e, ainda depois, nunca lhe rega.teou. sua amizade e seus aplausos.
. ;

·,,

O Sr. José Ermírio:

O Sr. Herlbaldo Vieira:

Permite V. Ex. a um aparte?

Permite-me- V. Ex. 0 um aperte?

O SR. VICTORINO FREIRE:

O SR. VICTORINO FREIRE:

Aceito o aparte do Senador José Ermirlo.

Com prazer.
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623O Sr. Haribaldo Vieira:
Nobre Senador Victorlno Freire, não privei,
em tempo algum, da intimidade do Marechal
Eurico Gaspar Outra, mas fui sempre grande
admirador do ex-Presidente da República que,
no meu entender, foi o homem que mais realizou pelo Nordeste, pois construiu Paulo Afonso. Daí, de Paulo Afonso, tudo emanou paro
melhorar as condições da nosso região. Minho
admiração pelo grande ex-Presidente é profunda e s6 tenho a lamentar não privar do intimidade de S. Ex.0 • Congratulo-me com
V. Ex. 0 e com o País pelos oitenta anos vividos
pelo Marechal Eurico Gaspar Outra e formulo
um voto veemente e fervoroso para que S. Ex. a
continue lúcido, capaz, digno e em condições
de promover, cinda, para o Brasil, grandes benefícios que sua personalidade está fadada 0
realizar.

O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço, Sr. Presidente, o aparte com que
me honrou o eminente Senador, e meu prezado
amigo, Heribofdo Vieira.

O Sr. Walfredo Gurgel:
Permite-me V. Ex.a um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE:
Com muito prazer.

O Sr. Walfredo Gurgel:
Nobre Senador Victorino Freire, estou entrando agora em Plenário e não tive a ventura
de ouvir as primeiros palavras de V. Ex.a.
Acredito, porém, que V. Ex. a, cama Li der do
Partido Social Democr6tico, está falando não
apenas como amigo do Marechal Eurico Gaspar Outra, mas também em nome do nosso
Partido, que tém na figura venerável do eml·
nente Marechal um dos vultos mals·.eminentes dêste País, um dos amigos mais leais de
nosso Partido. A homenagem, pois, não é apenas de caráter pessoal, é homenagem do Partido Social Democrático e também do Senado
do República .

O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço o aparte do meu eminente e velho
amigo Senador Walfredo Gurgel. Lembra

S. Ex.a multo bem que eu fofo em nome de
tôda a Bancada do Partido Social Oemocráti·
co, porque o Marechal Eurico Gaspar Outra é
também Presidente de honro do nosso Partido.

O Sr. Lobão da Silveira:
Permite V. Ex. a um aparte?

IAI•entlmento do aradar) Em nome do Estada do Pará e, notadamente, da Região Bragantina, quero unir minha voz a de V. Ex.a
na homenagem que está prestando ao emi·
nente Marechal Eurico Gaspar Outra. Foi no
sua administração que se realizaram os maiores obras públicas no Estado do Porá.

O SR. VICTORINO FREIRE:
,1.:

I •

Agradeço o aparte do meu eminente colega
e correligionário, Senador Lobão da Silveira.

i'

.. .

O Sr. Barrai Carvalho:
Permite V. Ex.0 um aparte? IA11entimento
do orador.) Nobre Senador Victorino Freire, desejo fique consignado nos Anais do Senado, em
nome do Partido Trobalhista Brasileiro, o seu
apoio ao voto de congratulações pela aniversário do Marechal Eurico Outro. S. Ex.a é homem que, tendo, vamos dizer na linguagem comum, assentado praça na político muito tarde, soube se conduzir, nos meandros da vida
política e da vida pública, coma homem d~
exc'eção. A sua conduta, realmente, deveria
inspirar muitos outros políticos civis. A sua
conduta está oí a servir de exemplo o todos
que desejarem uma linha de concórdia, de
identidade com o povo e com a Noção. Formulo votos - já os formulei por telegrama, em
meu nome pessoal - para que êsse cidadão
da Repúblico tenha muitos anos de vida e que
essa vida continue a servir de mestre, de padrão, de livro aberto àqueles que militam na
vida pública .

O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço o aparte com que me honrou meu
eminente colega e amigo, Senador Barros Carvalho, Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.
!Retomando a leitura.) Fora do poder, há
quase três lustros, confinado na Rua do Re·dentor, ali des-filam, seguidamente, as figu.
ras mais representativas do alto mundo poli-
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- 624 tico, das Fôrças Armadas, onde êle se impôs
como Chefe Militar de brayura comprovado
em horas de perigo, da magistratura, da indústria, da administração pública e dos setores mais humildes da vida nacional.
Não perdeu Sua Excelência em qualquer
ocasião a discrição, o equiHbrio e o bom senso,
que sempre o acompanharam em ~odes os postos exercidos com a mais oito dignidade e
impecável probidade.
56 tem Sua Excelência falado à Nação em
horas de angústia e de provação, como aconteceu em 19 de março do ano passado, quando advertia com energia e patriotismo as Fôr·
ços Armados dos perigos que •ameaçavam as
instituições democráticas, a hierarquia e a dis·
ciplina, nos quartéis.
Vitoriosa a Revolução, recolheu-se Sua Excelência novamente aa silêncio e quietude de
sua nobre vida, fugindo aos pronunciamentos
que possam de qualquer forma perturbar o
ambiente nacional já tão tumultuado. O seu
Govêrna é relembrado por todos, como um Govêrno .de paz, .tranqUilidade e de realizações
que não comprometeram o crédito, não avilta·
ram a moeda, nem empurraram o país no fogueira Inflacionária. Paulo Afonso, Mato ripe,
a Frota de Petroleiros, navios para o Lóide, a
Via Outra, os milhares de grupos escolares,
postos médicos e escolas rurais disseminados
por todo o Brasil, atestam a operosidade de sua
administração,
Comandante da 1.0 Região Militar, em no·
vembro de 19.35,. firmava o seu conceito de
Chefe Militar na repressão violenta à inten·
tona comunista do Regimento da Praia Ver·
melha, ande caiu morto o seu ajudante de ordens, ao mesmo tempo que, na Escola de Avia·
çõo Militar, o Brigadeiro Eduardo Gomes, outro símbolo de bravura, à trente do seu Regi·
mento, abafava a rebeldia comunista, saindo
ferido na refrega. O massacre dos oficiais
adormecidos, a propagC!nda comunista através
da Aliança Nacional Libertadora, com a conseqUente Infiltração da doutrina vermelha nas
Fôrças Armadas, levaram o General Eurico Outra a deflagrar o golpe de 1937, do qual assumiu Integral responsabilidade e dêle jamais
se penitenciou, pois que ainda há poucos dias,

.'
i

numa entrevista a "Manchete", reafirmou a
sua responsabilidade naqueles acontecimentos
de tanta repercussão e os motivos que o levaram a fazê-lo.
Aos. 80 anos de idade, ocupa o General Eurico Outro lugar de destaque na galeria dos
grandes homens dêste Pais, e que. em vida,
para felicidade sua e honra para o Brasil, recebe, na humildade e na simplicidade da sua
vida, o preito de justiça dos seus. concidadãos,
pelos relevantes serviços prestados ao Pais e à
sua classe, na glória das armas e da administração pLiblica .
Receba, pois, o General Outra, no dia de
hoje, os votas de felicidades formulados pelo
Plenório desta Casa, que representa a Nação
e a vida democrótica brasileira.
Sr. Presidente, V. Ex. 0 acaba de assistir à
manifestação de vários Líderes do Senado e,
nestas condições, eu solicitaria se desse conhecimento ao Marechal Eurico Gaspar Outra ·das
homenagens que esta Casa lhe prestou no
transcurso do seu. aniversário. (Multo bomf

Multo bemf Palmai.)
O Sr. Daniel Krlegor:
Sr. Presidente, peço o palavra, como Líder.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira do Goma):
Tem o palavra o nobre Senador Daniel Krleger, como LIder da Govêrno. .

O SR. DANIEL KRIEGER:

!Sem revlaiio do orador:) Sr. Presidente e
Srs. Senadores, a UDN se tem associado,
todos as anos, em aparte, às justas homenagens que o espírito de lealdade e de justiça do
Senador Victarino Fr~lre presta ao Marechal
Eurico Gaspar Outra. Não quis, porém, êste
ano, limitar-se, apenas, a um aparte. Preferiu
que o seu Líder declarasse, em pequeno pro·
nunciamento, que ·os,:servlços do. eminente bra·
silelro avultam,. ~res~em diàriamente. S. Ex. 0 ,
que fêz um govêrno modelar, no qual colaborou o meu Partido, S. Ex. 0 , que Instituiu um
govêrno de paz, de justiça e de progresso no
Pois, quando se retirou do vida pública, sem
mais nenhuma aspiração, conservou, apenas, a
lnspi ração que nunca deve abandonar o ho·
mem - a de servi r à suo Pátria .
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- 625~em sido, o Marechal Eurico Outra, sempre
fiel à sua Pátria . Nos momentos decisivos,
sempre se ouviu a sua palavra serena, tran.qüila e enérgica. ·

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
merece o homem que, hoje, completa oitenta
anos a reverência, a admiração e o aplauso
da União Democrática Nacional , (Multo bem!

Palmaa.)
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Tem a palavra o nobre Senador Arthur Virgllio, segundo orador inscrito.

O SR. ARTHUR VIRGfLIO:
Sr. Presidente e Srs. Seno dores, venho unir
minha voz às de quantos brasileiros da região
amazônica ou de outras regiões levantaram-se
em veemente protesto contra a tentativa, em
andamento, de se fazer reviver a Internacionalização da Hiléia Amazônica.
Honra ao mérito e, portanto, os merecidos
louvores - acima dos divergências políticos
e até pessoais que me separam dêsse cidadão
- ao Governador Artur Reis, do Amazonas,
notadamente agora, quando conheço os pormenores que precederam a atitude dêsse Governador na reunião do Ministério da Agricultura.
Sei, agora, que êle saiu do Amazonas obstinadamente decidida a Impedir a concretização
dêsse atentado, em estudos, à soberania territorial de nossa pátria .
O Sr, Artur Reis reuniu, no Palácio Rio
Negro, os representantes de todos os partidos e
até da oposição, gesto que é raro atualmente,
quando a oposição não é chamada para se fazer ouvir, nos conselhos da República ou dos
Estados, em tôrno dos problemas brasileiros.
Mas a Governador chamou também o repre·
sentante da aposição' e fêz uma longa exposição sôbre o que sabia a respeito da entrega
a órgãos científicos norte-americanos das pesquisas na Região Amazônlca, declarando, ln·
.clusive, que Iria enfrentar fôrças poderosas,
mas não desmentiria todo um passado de estudos e de pronunciamentos contra providên·
clas semelhantes à que agora ameaça o Amazônia. E aqui chegando, em verdade, o Governador Artur Reis, logo após deixar a reu-

nião no Ministério da Agricultura, chamou o
imprenso e, corajosamente, sem indagar da
repercussão que teria no Palácio do Planalto
seu gesto, denunciou a tramo, causando um
verdadeiro impacto no opinião pública nacional.
Sr. Presidente, torno a repetir que são pro·
fundas minhas divergências polfticas e até pessoais com o Governador Artur Reis. Entre os
atos arbitrários que êle praticou, no Amazonas, inclui-se um que atingiu ignominiosamente um meu Irmão, aposentado na Tribunal de
Contas, por ter votado uma aposentadoria,
quando. o Relator do processo, o Procurador
que deu parecer, e o Auditor, que estudou os
autos, não sofreram nenhuma medida repressiva. Caracterizou-se, nesse ato do Governador Artur Reis, contra um homem de bem,
a respeito de quem êle nada pôde nem poderá alegar, caracterizou-se um sentimento mesquinho de vingança. política, pretendendo atingir, indlretamente, o política, o irmão político, que êle também não pudera alcançar,
na sua conduta pública, na sua conduta par·
ticular.

i
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O SR. ARTHUR VIRGfLIO:
Com multo pra~er,

O Sr. Argemiro de Figueiredo:
Senador Arthur Virgílio, o discurso que
V. Ex. 0 está pronunciando merece, sem dúvida, a atenção de todos os Srs. Senadores.

O SR. ARTHUR VIRGfLIO:
Multo obrigado a V. Ex. a.

O Sr. Argemiro de Figueiredo:
V. Ex.0 estó chamando a atenção de todos
nós para uma tese que já tem sida objeta de
vários discursos nesta Cosa. E, agora, a des·
peito de suas divergências pessoais da atuação do Governador do Amazonas, vem elogiar
aqui a atitude que êle tomou, no caso do pia·
no - se é que há plano - macabro de Internacionalização da Ama~Onio, (Muito bem!)
V. Ex. 0 vê o sentimento do povo brasileiro:
quando estão em JOgo a dignidade e a soberania
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O Sr. Argemiro de Figueiredo:
Permite-me V. Ex.O um aparte?
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nacionais, a integridade ,da pátria, afastam-se
tôdas as dissenções, e os brasileiros, mesmo as
partidários de correntes ideológicas opostas, de
atitudes diferentes, de pontas de vista inteira·
mente estranhos uns aos outros, unem-se todas
ante a necessidade da defesa comum da inte·
gridade do Brasil. Não creio, Sr. Senador Ar·
thur Virgílio, que exatamente na hora histó·
rica em que há um Marechal da Exército ocu·
pondo a Presidência da República, se venha a
consumar êsse atentado, que seria, quero di·
zer· a V. Ex. a, com todo o meu patriotismo de
brasileiro, a obra mais negra de traição à
pátria!

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Incorpora o honrosa aparte de V. Ex. a ao
meu discursa, ressaltando o patriotismo de
suas palavras e verificando a sua determina·
ção, que não. é surprêsa, de se incorporar a as·
ta luta que agora se agiganta e avoluma no
sentido de ·deter êsse atentado em perspectiva
contra a soberania nacional.
Sr. Presidente, com esta denúncia o senhor
Artur Reis reencontra-se com o velha soclálo·
go, um dos melhores estudiosos do região, com
várias obras publicadas, defendendo, coerente·
mente, a posição que hoje publicamente ado·
tou perante o País.
O Sr. Aloysio da Carvalho:
Permite V. Ex. a um aparte?·

O SR. ARTHUR VJRGILIO:
Pois não.
O Sr; Aloyaio de Canalha:
Exatamente por essa circunstância a que
V. Ex. a se refere agora; é que o camportamen·
to do Governador Artur Reis não causou sur·
prêso aos que conheciam o seu devotamento
e interêsse pelo Amazônia e o sua condição
de profundo estudioso dos problemas brosllei·
ros, sempre encarados por S. Ex. 0 com grande
noção de brasilidade. Aproveito a emergên·
cio para levar os meus aplausos ao Dr. Ar·
tur Reis, velho amigo e a quem não pude,
evidentemente, dar os mesmos aplausos em re·
loção aos atas de violência que vinha pratl·
cando no Govêrno do Amazonas. Pode ser

que o espírito patriótico de suo atitude, em
defeso dos lnterêsses de Amazônia e do Bra·
sil, atenue o impressão que se estava guardando de S. Ex. a.

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Multo obrigado ao aparte de V. Ex. 0 , que
honra e engrandece o modesto discurso do orador,
Sr. Presidente, Srs . Senadores, a verdade é
que o brado do Governador Artur Reis tomou
conta do Pais, em pronunciamentos no Congresso Nacional, partidos de parlamentares do
região e de outros Estados, em editoriais surgidos em importantes órgãos do imprensa nacional, de militares tomando posição. Já, ago.
ra, a Nação alertada, a Nação prevenida espera que não se consuma o projeto de entregar
a pesquisa das riquezas que ainda dormem na
Amazônia a organismos internacionais que,
não creio, Sr. Presidente, atuossem no sentido
de beneficiar o Brasil .

O que não se compreende, Sr. Presidente,
é a verdadeira xenofilia em relação à nação
americana, que está tomando conta de nossa
Pátria. Há pouco, dizia o nob're Senador José
Ermírio que há, só na cidade do Recife, mais
de três mil americanos exercendo as mais va·
riadas otlvidades, em órgãos nacionais, em ór·
gãos brasileiros. Há americanos dando assis·
tência técnica à construção de estradas de ro·
dagem, ramo. da Engenharia no qual o Brasil
já está em condições de oferecer lições ao
mundo, ramo da Engenharia no qual já afir·
mamas a nossa capacidade técnica, respeitada
e proclamado internacionalmente.
Americanos, por intermédia da Aliança Paro
o Progresso, instruem a mocidade em ·várias
regiões da País, interferindo em setores admi·
nistratlvos, opinando e até decidindo.
Acautelemo-nos,: Sr. Presidente, contra o
egoismo e a ambição·dos povos, egoismo e am·
bição que não ~;:cidmitem sentimentalismos;
acautelemo-nos, Sr·. Presidente, vendo os tor·
rencials exemplos que a História nos oferece,
de povos que transigiram, que acreditaram em
demasia na amizade, que se entregaram a um
domínio lento e parcelado e que, depois, paga·
rom pesàdo tributo à Imprevidência, vendo
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- 627desfocados dos seus territórios os órgãos de de·
cisão sôbre os assuntos da mais sagrada eco·
namia interna. Não compreendo, Sr. Presiden·
te, que não se possa sentir Isso. A amizade en·
tre as nações, a colaboração entre os povos,
intercâmbio cultural, cientifico, operório,. en·
fim, todos êsses cantatas de convivência abso·
lutamente necessórios devem ser mantidos,
ampliados, estimulados.

O Sr. Daniel Krleger:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Com prazer.
O Sr. Daniel Krieger:
V. Ex. 0 pode ter absoluto, integral certeza
de que o Govêrno não deixar6 passar isto. Não
se pode atribuir a nenhum brasileiro o inten·
ção de internacionolizar a Amazônia . Contra
isso se levantaria tôda a Noção. Brasileiro ai·
gum poderá admitir uma decisão dessa natu·
reza. Estou ouvindo o dis.curso de V. Ex. 0 , se·
rena, com grande acatamento e com o sim·
patia de sempre .

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Obrigado a V. Ex. 0

•

O Sr. Daniel Krieger:
Posso afirmar a V. Ex. 0 : não tenha dúvida,
o Brasi I jamais concordará com otuação des·
se natureza .

O SR. ARTHUR VIRGILIO:

I.,
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Registro, com muita honra, o aparte de
V. Ex. 0 . que é, Inclusive, tranqüilizador. Com
o suo autoridade moro! e com sua autoridade
de parto-voz do Govêrno V. Ex.a foz uma de·
cfaração que, tenho certeza, o Senado ouve
com alegria. Não me surpreende, . absófuta·
mente, êsse seu pronunciamento. Conheço sua
vida públ ice e nossas divergências poli tlcas
não me impedem de dizer que veja em V. Ex. 0
um brasileiro honrado, consciente dos seus de·
veres para com a Pótria.
Neste discurso, eminente Senador Daniel
Krleger, tenho mais o objetlvo de chamar o
atenção poro o que considero uma tendência

xenóflla, emergindo na série de medidas e de
atas que vêm sendo odotados e que poderão
ser fato is para nosso Pais .
Li, hó pouco, uma declaração de eminente
homem público, exercendo função destacada
no Exterior, nestes têrmos: O que é bom para
os Estados Unidos, é bom para o Brasil.
Não, Sr . Presidente. Não podemos. aceitar
absolutamente essa doutrina e êsse conceito.
É bom paro ati Estados Unidos, por exem·
pio, mais que isso, é ótimo para os Estados
Unidos, que esta grande Nação de oitenta mi·
lhões de habitantes, hoje, de cem milhões de
habitantes em 1970, de cento e cinqüenta mi·
lhões de habitantes daqui a 20 anos, é muito
bom para os Estados Unidos que esta Nação
continue produtoro de produtos primórios e
importadora de monufoturos dos Estados Uni•
dos. É bom paro os Estados Unidos não per·
der mercado de consumo desta extensão de·
mográfica, com possibilidade de omplioção de
sua capacidade industrial, de seu mercado de
consumo interno.

Mos· isso será péssimo poro nós, Sr. Presidente. Nós não podemos conceber que alguém aceite como bom, também paro o Brasil, continuarmos importando da mercado produtor americano os materiais industriais que
ainda não temos capacidade de fabricar.
esse'"é apenas um exemplo, Sr. Presidente,
poro rc~saltar o mentalidade que se vai im·
plantando, de nêio se colocar em primeiro plano, em ní vef de absoluto prioridade o interêsse nacional, o lnterêsse brasileiro.
No coso, Sr. Presidente, do tentativa de reviver o internacionalização da Hiléia, o ofron·
to seria de tal m~nta à nosso soberania, que
não sei se êste País o toleraria, tronqüilo e
indiferente.
Seria, Sr. Presidente, dor uma área, considerado uma dos maiores reservas de petróleo
do mundo, uma óreo sedimentar, jó provada
pelos estudos· geológicos e de Gecffslca; seria
entregar uma área onde o manganês começo o
ser encontrado, onde os reservas minerais sêio
também uma evidência; seria entregar essa
6rea à cobiça Internacional, que hó muito tem
para elo voltados suas atenções.

628 O Sr. José Ermírio: .
Permite-me V.

Ex. 0

um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
. Com prazer.
O Sr. José Ermírio:

pre, Sr. Presidente, de ocôrdo com o geografia
dos minérios. E não podemos ficar desprevenidos e indiferentes, quando sabemos que
essa cobiço jó néo se esconde mais nos conselhos secretos de alguns países, mas já afloro
em reuniões de organismos internacionais, como a ONU, onde se estuda o situação do que
foi classificado como "áreas inaproveitodos do
mundo" e que levaram um representante europeu a perguntar ao saudoso Senador Cunho
Melo, quando êsse eminente parlamentar ali
representou o Brasil, a que pretendia o nosso
Pátria com a Amazônia, mantendo-a como
área inútil para a humanidade.

Ouço o magnífico discursá de V. Ex. 0 , orientando o Senado sôbre o que está acontecendo
naquela regiéo, o que desejavam fazer. Pelos
informações do ilustre Líder <lo Govêrno nesta
Caso, Senador ·Daniel Krieger, já tivemos a
certeza de que ela néo será atingido pelos interêsses exteriores, de outros países ou de um
país que lá se deseje colocar. De foto,
na Região Amozônico encontramos talvez os
Acautelemo-nos, Sr. Presidente, e estejamos
maiores reservas de cobre do Brasil; ló enconprevenidos. A corajoso denúncia do Governatramos os molares reservas de estanho do Noção, que certamente terão futuro imenso den- dor Artur Reis alertou o Naçéo. é, talvez, o
mais palpitante assunto do momento a prender
tro de pouca tempo. Ló encontramos os maiores possibilidades petrolíferos do País; ló en- a atenção e o atrair pronunciamentos.
contramos, ·nobre Senador, uma zona úmido,
Continuemos alerta, Sr. Presidente. Contique talvez um dia, se o Micologio se desennuemos acautelados. Há explicações de funvolver, terá centros de produção de petróleo
ou outros órgãos necessários àquele estu- cionários que participaram dos estudos, há
pronunciamentos afirmando que a pesquisa
do. Finalmente, é um potencial imenso que
néo pode. ser entregue o qualquer noção. Há científica na regiéo néa será entregue a árgéo
dos Estados Unidos. Que isso, em verdade, se
uma coisa que deve ser feita, O Art. 34 do
0
Lei n. 3, 955, que criou. a SUDENE, hoje está concretize. Entéo teremos dado mais um viextensa àquela grande regiéo. ll: necessário,
goroso passo no sentido de firmarmos o nossa
desde jó, que brasileiros do Sul, Centro, l'llor- soberania, um vigoroso passo no sentido de nos
deste e do Norte unam-se num só grupo, en- firmarmos como Nação livre e independente.
frentando qualq~er dificuldade, e colaborem
(Multo bem! Muito bem! Palmaa.)
paro o desenvolvimento daquela região, para
O SR. PRESIDENTE CGuido Mondin):
que tenhamos, dentro daquele Imenso potencial, o início de desenvolvimento cada vez
O Sr. 1.0 .-Secretário vai proceder à leitura
mais necessário aos interêsses nacionais, O do expediente.·
mundo está de ôlho grande naquela grande
~ lido o seguinte:
região.

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
Grato pelo seu aperte, nobre Senador José
Ermírio. V. Ex.~. ressaltando as reservas de
minérios que ainda dormem. no Amazônia, traz
a lembrança de que só se pode compreender
a político internacional dos povos entendendose a geografia dos minérios.
As otividades dos noções que tendem o procurar o hegemonia comercial e militar do mundo se encaminhem sempre, se dlrecionam sem-
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Brasília, em 18i de
. maio de 1965
Senhor PresideriÍe:
Nos têrmos do Regimento Comum, indico o
Senhor Deputado José Bonifácio paro, em
substltuiçõo ao Deputado Guilherme Machado,
integrar a Comissão Mista para estudar a
Emenda n. 0 3/65, que acrescenta parágrafo
ao artlg~ 140 c modifico o adoção do artigo

- 629
124, n, 0 IV, da Constituição Federal (inelegibilidade).

dl Qual a rendo cambial proveniente da
exportação de café nos últimos exer·
cicios, o partir. de 1955-56, Inclusive? Que medidos pretende a Govêrno odotar face à· tendência declinante
nas preços da café no mercado internccionol?

Aproveito o enseja poro reiterar a Vossa
Excelência. as meus protestos de elevada estimCI e distintCI consideroçéio .

Adolpho de Oliveira, Vice-Líder da UDN.

O SR. PRESIDENTE CGuido Mondinl:

e) Qual o montante do entrado líquido
de capitais estrangeiros, discriminada·
mente por países, no ano de 1964 e
rios primeiros quatro meses de 1965?
Em que selares, discriminadamente,
foram investidos êsses capitais? E
qual o montante dessas entradas de
capital, poro os perlodos mencionodos, previstas no Plano de Açõo Governamental?

A Presidência designo o Sr, Deputado José
Bonifácio poro o sLJbstituiçéio solicitCido. (Pau·
ICI,)

Vão ser lidos dois requerimentos de informações.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO

f)

N.0 220, DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se oficie ao Senhor Ministro da Fazenda, para que informe
o seguinte:
a)

que medidos serão tomados pelo Govêrnc o fim de manter no nível de
25 o/o a eievoçêío de custo de vide até
. dezembro proximc vindouro, cansiderondo-se que, de janeiro o abril, jó se
verificou uma elevação de 23,7%, se·
gundc o Fundação Getúlio Vergas?

b) Que medidas pretende c Govêrnc ado·

ter face aos excedentes previstos da
sofro de café? No coso de aquisição
dêsses excedentes pelo IBC, quais
os recursos necessórlos e de que mo' do serÕo obtidos?.
'•• .

..

c)

Que medidas programou o Govêrno· face ao declínio que se vem verificando
na exportoçéio do café, sabendo-se
que no primeiro trlrnestre dês te ano
foram vendidos 2, 600. 000 socos,
contra 4. 300.000 em 1963, e ....
5, 000. 000 em 1964, no mesmo período?

Qual a montante do entrado de recursos estrangeiros, a titulo de ajudo,
discriminadamente, no ano de 1964 e
nos primeiros quatro meses de 1965?
Em que foram, estão sendo ou serão
aplicados? E qual o montante dêsses
recursos previstos na Plana de Ação
Governamental?

Saio das Sessões,' ern 1B de maio de 1965.

-

Aariío Stelnbruch •

REQUERIMENTO
N. 0 221, DE 1965
Senhor Presidente:
Nos têrmas do Regimento, solicito sejam pedidas, aos órgãos indicados, os informações
abaixo:

Ao Departamento Nacional de Obras
de Saneamento:
.. a)

relação de verbas aplicadas no Estado do Paraná, de janeiro de 1961
até esta doto;

bl especificar participação do órgão na
realização do Usina de Caplvari·
Cachoeira, detalhando e documentcn·
do, sempre que passível, recursos em··
pregados pelos diversos entidades que
levam o cabo o empreendimento;

...

-630cl idem, com relação c outrcs obres de
energia elétrlcc realizadas ou em
prosseguimento no Paraná.
Ao Departamento Nocional de Estradas
de Ferra:
a) situação ctucl das· obres de estrade
de ferro Mcrlngá-Guci rc, no Estado
do Paraná;

.

bl programa
.. a curto e longo prazo;
c) fontes de financiamento previsto;
di · participação do Estado do Paraná na
obre;
e) cópia de qualquer acôrdo ou convênio
existente, com referência à estrada ci·
toda.

-

Sala das Sessões, 18 de maio de 1965.
Nelson Maculan •
O SR. PRESIDENTE !Guido Mondinl:

Os requerimentos que acabam de ·ser lidos
não dependem de apoiamento, discussão e .deliberação do Plenário. Serão, depois de publi·
codos, despachados pela Presidência.
Comparecem mais os senhores Senadores:
Arthur Virgfllo · - Sebastião Archer Antônio Jucá
Joaquim Parente Dix-Huit Rosado Dinarte Mariz João Agripino Barros Carvalho Pessoa de Queiroz - Arnon de Melo Dylton Costa - Eurico Rezende - Raul
Giuberti - Aurélio Vianna - Lino. de
Mottos - José Feliciano - Pedro Lu·
dovico - Filinto Müller - Mello Braga.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gomo):
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n. 0 127, de 1963, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôr·
res, que modifico o § 3. 0 do art. 30 do
Lei n. 0 3. 807, de 26 de ogôsto de 1960,

(Lei Orgânica do Previdência Sociall, ou·
mentando a indenlzoção aos trabalhadores aposentados compulsoriamente, tendo
os seguintes Pareceres: n. 0 ' 291 e 292,
de 1965, das Comissões de Constituição
e Justiça e de Legislação Social, respectivamente, contrários ao projeto; •.•.
n. 0 293, de 1965, da Comissão de Fi·
nanças, alegando que a matéria refoge
do ângulo de suo competência.
A discussão foi encerrada no sessão de 13
do corrente, não se tenda tornado eficaz a vo·
tação em virtude da falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, que vai ser
realizado em escrutfnio secreto.
Comunica aos Srs. Senadores que a máqui·
no de votar, colocada junto à mesa da Persidência, está em perfeito funcionamento. En·
tretanto, o painel que acuso o resultado da
votação está desligado, não está funcionando.
Em tais condições, a Mesa decidiu proceder
à votação por escrutf nio secreto, por meio da
máquina, convidando um Senador paro servir
de escrutinador. Se não houver reclamação,
assim se procederá. Servirá para escrutinador
o nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, aceito a incumbência. Mas, pediria a V. Ex. a, para oferecer desate à questão e até mesmo, em
homenagem à Mesa, que não houvesse a função especifica de escrutinador.
Poderá a tarefa ficar entregue à honorabilidade da Mesa, através de V. Ex. 0 e dos Srs.
Secretários do Comissão Executiva.
V. Ex. 0 poderia consultar o Plenário. Entretanto, sempre que algum Ssenador entender
necessária a presença de um escrutinador, êle
então provocará ó<"deslgnação. Em condições
normais é, porém, .. na tese e na realidade, a
Mesa Dlretora. pos. nososs trabalhos o estuário
do confiança' ·do ·Plenário. !Muito bem! Muito
bemll
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
A Mesa agradece o manifestação do nobre
Senador Eurico Rezende. Dêsse modo, o votação vai ser feito através do máquina que se

I
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acho )unto à Mesa do Presidência, sendo permitido a qualquer dos Srs. Senadores verificar
o resultado das votações, uma vez .que êste
não será dado pelo painel existente ao fundo, que, repito, não está em funcionamento.
Vai proceder-se à votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da. Gama):
Vai proceder-se à contagem.
Votaram "não" 28 Senhores Senadores; votaram "sim" 4 Senhores Senadores.
Não há número.
Vai fazer-se a verificação de presença.
Solicito ao senhor 1.0 -Secretório proceda à
chamada, que será do Norte para o Sul .
~ feita a chamada.

Respondem à chamada os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Eduardo Assmar Edmundo Levi - Arthur Virgilio - Caltete Pinheiro - Sebastião Archer - Vlctorlno Freire Menezes Pimentel Antônio Jucó Vicente Augusto Walfredo Gurgel -· Argemiro de Figueiredo - Barros Carvalho - Pessoa de
Queiroz Arnon de Melo - Aloysio
de Carvalho - Antônio Balbino - Jasa·
phat Marinho - Jefferson de Aguiar Eurico Rezende - Aarão Steinbruch Afonso Arinos - Benedicto Valladares
- Nogueira da Gama - Lino de Mattos
-. Pedro Ludovico - Filinto Müller Nelson Maculan - Milton Menezes Melo Braga - Antônio Carlos - Attllio Fontano - Guida Mondin - Daniel
Krieger - Mem de Só.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da" Gamai:
Responderem à chamada 35 Srs. Senadores.
Hó número para os votações.
Vai repetir-se a votação da primeiro matéria constante do Ordem do Dia .
Em votação o Projeto de Lei do Senado
n. 0 127, de 1963, em escrutínio secreto, pelo
processo eletrônlco.
(Procede-se à. votação)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Vai proceder-se à apuração.
Votaram não 34 Srs. Senadores, e sim, 4
Srs . Senadores .
i

'·'

,;

O projeto está rejeitado. Será arquivado.

';···

t
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~ a seguinte a projeta arquivado:

f
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 127, DE 1963
Modifica o parágrafo 3.0 , do artigo 30,
da Lei n.• 3 . 807, de 26 de ag&ato de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), aumentando a indenização doa
trabalhadores aposentados compulaoria·
mente.
O Congresso Nacional decreta:

i
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Art. 1,0 - O parágrafo 3. 0 , da artigo 30,
da Lei n. 0 3. 807, de 26 de agôsto de 1960,
passa a ter a seguinte redaçõo:
"§ 3. 0

r
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A aposentadoria, p04' velhice,
poderá ser requerida quando houver completado 70 (setenta) anos de idade ou 65
(sessenta e cinco), conforme o sexo. sen·
do, neste casei, compulsória, garantida ao
empregado a indenização integral previs~
ta nos artigos 478 e 497 da Consolida·
· ção das Leis do Trabalho."
-

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as disposi·
ções em contrário.

'
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O SR. PRESIDENTE ·!Nogueira do Gamai:
Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 33, de 1965 (n.0 •••
2. 594-B, de 1965, na Cômaral, de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que complementa a Lei n. 0 3.917, de 14
de julho de 1961, que "reorganiza o Mi·
nistério das Relações Exteriores", tenda
pareceres favoráveis sob n. 0 • 513 e 514,
de 1965, dos Comissões de: Projetos do
Executivo, com as emendas de n. 0 ' 1-CPE
a 7 -CPE, que oferece; Finanças e depen·
dendo de pronunciamento das Comissões

I
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-632de Constituição e' Justiça, sõbre o projeto
e os emendas; de Projetes do Executivo e
de Finanças, sõbre os emendas de Plenário.

clol", ·e nisso envolvendo obviamente propaganda, atende aos designios da exposição de
motivos, que diz:

Solicita o pronunciamento do Comissão de
Constituição e Justiça. Poro tonto, dou o palavra oo nobre Senador Eurico Rezende, relator designado por aquêle órgão técnico.

V. Ex. 0 vem determinando para o fo-

O SR. EURICO REZENDE:

"Em consonância com os medidos que
mento das nossos exportações, acentua-se
o necessidade de dor estrutura·, sob a
forma de· lei, às conclusões dos estudos
no sentido de aprimorar uma das prin·

Ex. 0

Sr. Presidente, pediria o V.
chegar às minhas mãos o projeto.

fizesse

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Será remetido, Imediatamente, a. V. Ex.0 •
O SR. EURICO REZENDE:
(Para emitir parecer. Sem revi1ãa da ara·dar.J Sr. Presidente, as emendas sôbre os quais
deve incidi~ o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, têm a· numeração de 8 o 14.
A Emenda n. 0 8 tem como signatário o Senador Jefferson de Aguiar e atinge o ort. 1.0 :

cipais funções da Chancelaria brasileira:
a promoçãÓ, no exterior, da atividode co·
mercial do Brasil."
Vale dizer, a exposição de motivos encami·
nhada ao Sr. Presidente da Repúblico e que
motivou o mensagem poro o Congresso Nocional, subscrito pelos Srs. Ministros do Exterior, Indústria e Comércio, Fazendo e do Pio·
nejomento, não cuida de falar em "expansão"
e apenas em promoção comercial d~ Brasil no
exterior .. Doi porque o nosso parecer é favo·
rável à Emendo n. 0 8.

Âa ·art. 1.0
Onde se lê:
". • • e executará os serviços de propagando e expansão comercial, os quais passam à sua exclusiva administração."
leio-se:
". . . e executará tôdos as tarefas de promoção comercial do Brasil no exterior, os
quais passam à sua exclusiva administração."
Verifico-se que, a rigor, é emenda de redação, visando a dar ao artigo têrmos mais adequados. Realmente, não deve ficar no corpo
da lei o vocábuló "expansão" que, em certos
setores de interpretação, pode repercutir com o
sentido de domínio, de imperialismo comercial,
empregando o frase com natureza mais agressiva.
Aliás, a emenda substituindo "propaganda e
expansão comercial" por "promoção comer-

A Emenda n. 0 9 refere-se oo parágrafo úni·
co do art. 1.0 e tem a mesmo finalidade, Isto
é, manter, hormônicamente, em todos os dispositivos do projeto, a expressão "promoção comercial", substituindo "propaganda e expan·
são comercial".
Nessa linha de considerações o nosso parecer
é também perfilhat6rlo.
A Emenda n.O 1O tem como firmatário o nobre Senador Cattete Pinheiro. É uma emenda
de profundidade, q•Je altera a estrutura do
projeto.
O art. 5, 0 do projeto,,.dlz o seguinte:
"Ouvido o Ministro· das Relações Exterio·
res, a Chefia e Responsabilidade do Ser·
viço de Propaganda 'e Expansão Comer·
clal, em cada país, será confiada, em ca·
missão, pelos Chefes de Missões, a fun·
clonórios do representação."

h
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- 633.A proposição subsidiário modifica o artigo
e reza:
"Dê-se ao ort.

5.0

o seguinte redoção:

A responsabilidade da Direção do Serviço
de Propagando e Expansão Comercial das
Missões Diplomáticos -

SEPRO -

co·

berá, por designação do Ministro das Re·
loções Exteriores,

preferentemente

aos

Ministras de Assunto Comercial."
Vê-se, então, que o ort. 5.0 do projeto dá
flexibilidade nomeot6rio, dá o arbítrio, mediante aquiescência prévio do Ministro das Relações Exteriores, poro a nomeaçéio dos che·
fes do SEPRO, nomeação essa que recairá sô·
bre funcionários do representação, vale dizer,
caracterizando mais o confronto e o diferenço
entre o artigo do projeto e o emendo: o Govêrno pretende ter mais liberdade poro riomear
dentre os funcionários da representação.
A emendo restringe, estabelecendo, categõ.
ricamente, que o nomeação se dará preferente·
mente quanto aos Ministros de Assunto Comercial.
Troto-se, Sr. Presidente, de emendo pt:rfei·
temente constitucional. Quanto à sua substância, quanto ao seu merecimento, o Comis·
são' de Projetes do Executivo e a Comissão de
Finanças, dirão e examinarão melhor, mos, no
que tange oo ângulo da constitucionolidode, o
emenda tem perfeita permissão, tem trânsito
livre e, por isso, nosso parecer é favornvel.
A Emenda n. 0 11 é, também, de autoria do
eminente Senador Jefferson de Aguiar, mas vi·
so tão-somente, atingindo o ort. 5.0 , a expun·
glr o vocábulo "expansão" paro, em seu lugar,
colocar a expressão "promoção cÓmerciol".
Nosso parecer é favorável, conslderani:lo: o
ponto de visto manifestado em conxão com a
emendo anterior e do mesma autoria.
A Emendo n.0 12, firmado pelo nobre Se·
nadar Bezerro Neto, mondo acrescentar ao
art. 7

°·

"número 55. 800, de 25 de fevereiro de
1965".

O ort. 7. 0 tem a seguinte redoção:

"Art. 7,0

Revogam-se as disposições
em contrário e, espec1flcamente, o artigo
3. 0 do Decreto-Lei n, 0 6.657, de 4 de ju·
lho de 1944, os Decretos de n. 0 ' 55. 332,
de 10 de março de 1961, e 50.879, de
8 de abril de 1964."

É o exigência da Lei de Introdução ao Có·

digo Civil, que, neste caso, só dá eficácia à re·
vogoção, havendo a mençéio expressa às nor·
mas jurídicos alcançadas pela mesma revogação. Como o Decreto n.0 55.800 trota tom·
bém da matéria, e como o lei regula, por in·
teiro, o assunto, a emenda supre uma lacuna
da proposição, valendo salientar a seguinte:
que o projeto originário fazia menção a êsse
decreto; houve, todavia, uma emendo na Câ·
moro dos Deputados suprimindo êsse decreto, e
estou informado, pelo próprio autor do emen·
do, de que o Relator da matéria, por sinal o
Presidente do Comissão de Relações Exteriores
da Câmara dos Deputadas, é pelo restauração
do menção a êsse decreto, de modo o que, real·
mente, tôdos as disposições em contrório fi·
quem revogadas. Somos, assim, pelo aceitação
do Emenda n, 0 12,
A Emenda n. 0 13 incide sôbre o art, 30,
mondando acrescentar o .porógrofo único:
·· "O cargo de chefio do SEPRO será ocupado por técnicos que atendam ao dis·
posto no Lei n. 0 1 . 411, de 13 de ogâsto
de 1951."
Isto é, o lei que estabelece que o exerdcio
do otlvidade, no setor econômlco-finonceiro, é
privativo dos economistas .
Pretende, assim, o emendo que o Govêrno só
possa nomear economistas poro o chefia· dessa
promoção comercial do Brasil no exterior.
·Embora entendo que a emendo crioró sérios
embaraços, porque o Govêrno será sempre abri·
godo o nomear economistas e não conto com
economistas- paro todos êsses cargos, poro tô·
dos essas chefias, segundo se noto do preces·
so, no viseira da Comissão de Constituição e
Justiça, o emendo não Incomodo nem perturbo,
~ perfeitamente constitucional. Caberá às Co·
missões de Projetes do Executivo c de Finon·
ças encero r o suo conveniência .

!
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A Emenda n. 0 14 diz: ·

Exteriores deve ser reservada flexibilidade

"Art. 5.0 - Caberá aos Ministras para
Assuntos Comerciais, preferencialmente, a

e autoridade incontestável para a ação
governamental no exterior.

direçãa dos Serviços de Expansão e Pr?·

Parecer, pela rejeição.

pagando Comercial das Missões Diplomá·

A Emenda n. 0 12 acrescenta ao art. 7. 0 ,

ticas ou a funcionários da Representação

de

portadores de ti tu los de economista na

revogação

de

lei,

referência

ao

0

Dec. n. 55.800.

forma da legislação em vigor."

A Emenda n. 0 7 desta Comissão ajusta

Trata-se, então, da mesma espécie jurídi·

o texto do projeto à melhor técnica do

ca. A emenda, embora nos pareça inconve·

projeto e à juridicidade escorreito, revo-

niente e contra o interêsse público, nesse se·

gando as leis divergentes e atribuindo ao

tor, . é perfeitamente constitucional . Por via

Executivo a revogação dos seus atas pri·

de conseqüência, damos-lhe parec~r favorá·
vel.

vativos, por decreto, que l')ão subsistirão
ante o texto legal prevalente na hierarquia das leis.

Sr. Presidente, . é êsse o nosso parecer e,
resumindo e escalonando, oferecemos o se-

A Emenda n. 0 13 cria cargo de chefia dos

guinte resultado, sob o ponto de vista da

SEPROs, que o projeto extingue, trans-

constitucionalidade: tôdas as emendas têm pa-

ferindo as suas atribuições ao Ministério

recer favorável, salientando a Comissão de

das Relações Exteriores. A proposição

Constituição e Justiça que as demais . Co.;,is·

subsidiária enfrenta o sistema do proje-

sões Técnicas se pronunciarão· a respeito da

to e com êle se contradiz. Nem poderia

conveniência e dos aspectos financeiros das

ser criado c:argo de chefia, com aumento

proposições subsidiárias.

de despesa conseqüente. sem a iniciativa

~ o nosso parecer. !Muito bemll

do Sr. Presidente da República, nos têrmos do art. 5, 0 do Ato Institucional.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:

Parecer contrário, pela rejeição."

Solicito o parecer da Comissão de Projetas
do Executivo e, para êsse fim, dou a palavra

~

ao nobre relator Senador Jefferson de Aguiar.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:

o parecer.

Solicito ao nobre Senador Eurico Rezende a

(Para emitir parecer.) Sr. Presidente, o pa·
recer da Comissão de Projetes do Executivo é
o seguinte (lendo):

dar parecer sôbre as emendas de Plenário, pe-

"As Emendas n. 0 ' 8, 9 e 11 são de re·
dação. Parecer favorável, pela aprova·

(Para emitir parecer. Sem revisão do ora•
dor.) Sr. Presidente, a Comissão de Finanças

ção.

entende, de plano, que as Emendas n. 0 ' 8, 9,

As Emendas n. 0 ' 1O e 14 (sem número

11 e 12 mereceni parecer favorável, porque,

no avulso) estão prejudicadas pela Emen·

como acentuamos·< na oportunidade do pro-

da n. 0 4 da Comissão de Projetas do

nunciamento da Comissão de Constituição c

Executivo.

Justiça, três delas envolvem matéria mera-

la Comissão de Finanças.

O SR. EURICO REZENDE:

,.
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;
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-635mente redaclonal, mais adequada, e outra cuida de incluir, no tópico das revogações espe·
cí ficas, a decreto mencionado na mensagem
original do Poder Executiva,
. Quanto à Emenda n. 0 1O, merece exame
mais vigilante, porque altera, e substancial·
mente, o projeto. O art. 5. 0 da projeta diz:
"Ouvi~o

a Ministro das Relações Exterio·
res, a chefia e responsabilidade do Ser·
viço de Propaganda e Expansão Comercial- em cada país, será confiada, em
comissão, pelos Chefes de Missões, a funcionários da representação."
Cuida, então, de nomear um funcionário
da própria Representação.
E a emenda dispõe:

'o

'
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hierárquica, no sentido mais alto, do que o
exercício de funções diplomáticas dentro do
País,
Entendemos que só mesmo o ltamarati de·
ve ser o juiz do acêrto ou da conveniência na
escolha dos funcionários que vão desempenhar essas funções que, sendo de caróter económico, envolvem também aspectos de con·
fiança e de habilidade política na representação diplo.nática.
Só mesmo remotamente, o Chanceler 'e, pràximamente, intimamente, o Chefe de Missão
Diplomática, deve ser o juiz do recrutamento
do pessoal necessário ao exercício dessas deli·
cadas funções de tanta sensibilidade e que devem projetar, de modo tão adequado, tão nítido, tão lúcido e tão eficiente, a imagem comercial do Brasil no mercado internacional.

"A responsabilidade da direçõo do Servi·
ço de Propaganda e Expansão Comer·
cial das Missões Diplomáticas (SEPRO)
caberá, por designação da Ministro das
Relações Exteriores, preferentemente, aos
Ministros de Assuntos Comerciais .

Devemos deixar a conveniência da escolha
ao próprio ltamarati, escolha essa que será
bem policiada, porque caberá ao chefe de missão indicar ao Ministro o funcionário a ser
designado para a chefia da promoção comercial.

Parágrafo Único -

A nomeação, então, só se dará após o exa·
me da indicação por parte· do Ministro de Estado.

Ouvido o Ministro
das Relações Exteriores, a responsabili·
dade do Serviço de Propaganda e Expan·
são Comercial poderá ser, eventualmen·
te, confiada, em comissão, pelos Chefes
de Missões, a funcionário da carreira
diplomática que possua qualificações específicas,"
Temos, então - e repetindo o exame an·
terior - que, pelo art. 5. 0 da matéria aprovada na Câmara, o Chefe de Missão, depois
da aquiescência do Ministro de Estado, no·
meará qualquer funcionário da Representação.
A emenda do Senador Cattete Pinheiro es·
tabelece a preferência nomeatória para os Mi·
nistros de Assuntos Comerciais.
Entendo, Sr. Presidente, que se deve man·
ter o projeto, Não se tem a segurança prévia
de que o direito de preferência seja o mais
conveniente ao lnterêsse público, principal·
mente em se tratando de atividade funcional
no exterior, em que a vigilância não é tão
completa, não é tão presencial, não é tão

Se há um setor que reclama maior flexibi·
lidade de açõo é o da diplomacia da repre·
sentaçõo económica do Brasil no exterior.
Por isso, pedindo escusas ao nobre autor
da emenda, louvando as suas intenções, a Comissão de Finanças é de parecér contrário à
emenda, entendendo que se deva manter, em
tôda a plenitude, o texto do art, 5. 0 que,
por ser mais caufelar e flexível, atende melhor ao interêsse público.
A Emenda n. 0 13 estabelece, taxativamen·
te, que o cargo de Chefia da Promoção Comercial do Brasil, no exterior, será ocupado por
técnico que atenda ao disposto na Lei n, 0 , , ,
1.411, de 13 de agôsto de 1951.
É a lei que dó ao Economista o exercido
privativo de matérias colocadas . no setor econ.ômlco-financeiro,
Começo a ter' dúvida, Sr, Presidente, sôbre
se essa Lei atinge especificamente o tipo de
atlvldade a ser desenvolvida pela nossa diplo-

';:
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sôbre se a Lei n. 0 1 . 411 tem hierarquia sôbre
as atividades do País, lá fora. Mas não tenho dúvidas, Sr .. Presidente, em reconhecer ou
afirmar que, se estabelecermos a privativldade
da investidura de economistas na chefia dêsses serviços, começaremos por retirar, da chefia, o caráter de função de confiança. O govêrno, então, estará garroteado no seu propósito de colocar, no exercício dessas funções,
pessoas da sua absoluta confiança, confiança
que deve ter uma dimensão tanto maior quando se tem em vista, como disse, a delicadeza
do função diplomático.
Resto ainda saber,
Sr. Presidente, se o Ministério dos Relações
Exteriores dispõe de economistas ~m número
suficiente paro essas nomeações, para o provimento dêsses cargos, mormente quando o
Brasil anuncia uma política de agressiva promoção comercial. E ainda, de acôrdo com a
lei, a nomeação terá que recair em funcionários ,do ltamarati, o que estabelecerá e ampliará, se aceita a emendo, o regime de perturbação e cerceamento daquela flexibilidade que
tivemos oportunidade de examinar e caracterizar na sua conveniência, quándo apreciamos
a matéria na Comissão de Constituição e' Justiça.
Assim, Sr. Presidente, pedindo desculpas à
ausência saudosa do seu autor, eminente Senador Gilberto Marinho, a Comissão de Finanças· é contrária à aprovação da emenda.
A emenda n. 0 14 vem firmada pelo eminente Senador Vasconcelos Tórres e, a nosso
ver, está crivada da mesma inconveniência comentada a respeito da emenda retro-examinada, · porque há pref~rência poro a designação, poro chefias da Promoção Comercial, a
economistas. É emend_a, nos seus· designlos,
geminada com a do eminente Senador Gilberto Marinho. O autor dessa emenda está na
boa companhia e, por estar na excelente com;
panhia, tem também, a respeito da sua pro:·
posição, parecer contrário.
Sr, Presidente, resumindo: a Comissão de
Finanças dá perecer favorável às Emendas
n.o• 8, 9 e 11 e contrário, pelas razões expostas, às Emendas n. 0 ' 1O, 12, 13 e 14,
É o nosso parecer. (Muito bemll

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Possa-se à votação do projeto, sem prejuízo
dos emendas .
A votação é feita por escrutínio secreto.

Os Srs. Senadores já podem votar.
Vai-se proceder à contagem.
Votaram sim 37 Srs. Senadores; votaram
não 3 Srs. Senadores. Houve duas abstenções.
O projeta foi aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 33, DE 1965
(N. 0 2.594-B, de 1965, no origem)
Complementa a Lei n.• 3. 917, de 14
de julho de 1961, que "reorganl•au o
Minlatério das Relações Exteriorea".
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 - O Ministério das Relações Exteriores, sem aumento do· pessoal, nem · acréscimo de vencimentos dos servidores lotados em
Missões diplomáticos e consulares, reoganizorá e executora os Serviços de Propaganda e
Expansão Comercial do Brasil (SEPROl, os
quais ·p~ssom à sua exclusiva administração.
Art, _2.0 - Os demais Ministérios, órgãos
e entidades da administração pública, prestarão ao Ministério dos Relações Exteriores tôda
a colaboração de que necessita poro os objetivos previstos no art, 1.0 •
Parágrafo única - Para os fins. de propaganda e penetração comercial aqui meneionodos, competirá ao Ministério das Relações
Exteriores prever, organizar, coordenar e efetivar a representação brasileira .em feiras e
exposições no exterior, bem assim empreender
a divulgação de produtos nacionais, mesmo
daqueles cuja economia é regulada por entidades especificas. .C:',';
Art. 3. 0 - O Ministério das Rela_ções Exteriores poderá aproveitar, nos quadras das representações diplomáticas e consulares, pessoal idôneo dos SEPROs, que, em concurso de
títulos e provas, demonstrar habilitação como
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economista, estatístico, redator e documentariste, ou em outras especialidades profissionais
úteis ao serviço.
Art. 4,0 Os chefes de Missões diplomáticas, em cada país, respondem pela fiscali~a
ção das atividades das repartições consulares
sediadas na sua área de jurisdição, cabendo•lhe estabelecer para elas diretri~es de expansão e propaganda comercial, fixar horários de
expediente normal, em coincidência com o período de funcionamento do comércio local, e
sugerir uma política de emolumentos que favoreça e estimule as trocas comerciais.
Art. 5. 0 Ouvido o Ministro das Relações Exteriores, a chefia e responsabilidade do
Serviço de Propaganda e Expansão Comercial,
em cada país, será confiada, em comissão, pelos chefes de Missões, a funcionários da representação.
Em 30 dias da publicação desArt. 6, 0 ta Lei, o Poder Executivo lhe expediró regulamento, que disporá, também, sôbre a matéria do art. 4. 0 , a seleção do pessoal mencionado no art. 3. 0 e o moda de utili~ação das
dotações orçamentárias do SEPRO no presente
exercício.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições cm
contrário e, especificamente, o artigo 3. 0 do
Decreto-Lei n. 0 6.657, de 4 de julho de 1944,
os Decretas de n. 0 ' 50.332, de 1O de março
de 1961, e 50.879,de 8 de abril de 1964.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Passa-se à votação dos emendas com pareceres favoráveis, e que são os de n. 0 ' 1 a 9

e 11.
Estas emendas· são votadas em grupo.
Os Srs. Senadores já podem votar .
Vai proceder-se à contagem.
Votaram sim 31 Srs. Senadores; votaram
não 5 Srs. Senadores; houve 3 abstenções.
As emendas foram aprovadas.

São os seguintes as emendas aprovados:
EMENDA N, 0 1-CPE
Art. 2. 0 :
Onde se lê, in fine:
previsto• no. art. 1•o,
leia-se:
previ1to1 nelto Lei .
EMENDA N.0 2-CPE
Parágrafo único do ort. 2.o:
al Substituir as expressões:
1) penetração comercial por éxpan1ão comer•
cial;
2) empreender a divulgação par promover a
divulgação.
EMENDA N.0 3-CPE
No art. 4. 0 , excluam-se as expressões "para elas", "em coincidência com o período de
' · Ioca I", u uma·,, e
funcionamento do comerc1o
"de emolumentos".
EMENDA N.0 4-CPE
Acrescente-se in fine, após o palavra representação, as seguintes expressões:
... respeitado o que dispõe o parágrafo
único do art. 6. 0 . da Lei n. 0 4.415, de
24 de setembro de 1964..
EMENDA N.0 5-CPE
O art. 6. 0 terá a seguinte redação:
Art. 6, 0 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no pra~o de 60 dias,
a partir da sua pubi icação.
EMENDA N. 0 6-CPE
Acrescente-se· ao projeto o seguinte:
Art.
- As datações orçamentárias,
atribuídas aos Escritórios de Propaganda
e Expansão Comercial (SEPROl, são trens·
feridas para o Ministério das Relações
Exteriores.
EMENDA N.0 7-CPE
O art. 7.o terá a seguinte. redaçõo:
Esta Lei entrará em vigor
Art. 7,0 no data de suo publicação, revogados o
artigo 3, 0 do Decreto-Lei n. 0 6. 657, de
4 de julho de 1944, e demais disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamo):

EMENDA N.0 8
Ao art. 1.

0:

Onde se lê:
" ... e execute ró os serviços de propaganda e expansão comerciei, os qucis
passam à sua exclusiva cdministrcção",
leia-se:
". , . e executará tôdas os tcrefas de promoção comerciei do Brcsil, no exterior, as
quais passam a sue exclusiva cdministração."

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamal:

EMENDA N.0 9

Item 3:

Ao Parágrafo único do art. 1.0 :
Onde se lê:
"para os fins de propaganda e penetração comerciei cqui mencionados ... ",
leia-se:
"para os fins de promoção comercial aqui
mencionados ... ".

EMENDA N.0 11
Ao art. 5. 0 :
11 Onde se lê:
"ouvida o Ministro dos Relações Exteriores, a chefie e responsabilidade
do serviço de propcganda e expansão comercial em cede país ... ",
leia-se:
"ouvido o Ministro dos Relações Exteriores, a chefie e responsabilldcde
da promoção comercial em ceda
país ... ".·

2) Onde se lê:

Passa-se à votação das emendas com pareceres contrários, que são os de números: 1O,
12, 13 e 14.
A votcção fcr-se-á em globo, em escrutinio
secreto,, pelo processo eletrônlco.
Os Srs. Senadores já podem votar,
Vci proceder-se à contagem.
Votaram 1Im 7 Srs. Senadores; votcrcm
não 28 Srs. Senadores; houve 4 abstenções.
As emendas foram rejeitadas,.
A mctério vai à Comissão de Redação.

r,

" ... será confiada, em comissão, 'pelos chefes das missões, c funcio'nário
diplomático ou consular lotado na
representação , , , ",

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Câmara n. 0 143, de 1962
(n. 0 1 .317-1:1-59, no Casa de origem),
que- autoriza o Poder Executivo a ceder
co Instituto Histórico e Geográfico Bra-,
sileiro, poro instalação de sua sede, o
edifício onde funciona o Ministério da
Vicção e Obras Públicos, tendo perecer
favorável (sob n. 0 381, de 1964), da
Comissão de Finanças, com restrições do
Sr. Senador Aurélio Vionna .
No sessão anterior, foi lido Requerimento
n. 0 219/65, do Sencdor Aurélio Vianna, solicitando cudiêncic dos Ministérios da Vicção
e Obras Públicos e da Fczenda sôbre o projeto. Por falte de quorum não pôde ser votcdo
o requerimento,
Em votação o requerimento .
Os Srs. Senadores que o aprovam queircm
permanecer sentados. (Paula.)
Aprovado.
O projeto sai da Ordem do Dia paro a diilgêncic solicitado.

Item 4:
Discussão, em turno único, da redação final (ofer,eclda pele . Comissão Di retere em seu ;Parecer n. 0 5,20, de 1965,
de cutoria da mesma Comissão),
que ter,_ ....
,
na sem efeito a nomeaçco .'de Vera Lucia Larsen Molheiras pare cargo Inicial
de carreira de Auxiliar Legislativo.
~

leia-se:
"será confiada, pelos Chefes das
Missões, a funcionários de Carreiro de
diplomata, lotados na representação".

Em discussão a redação finei.
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Se nenhum Sr. Senador pedi r o palavra,
darei a discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrado .•
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetido a votos, é o mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos têrmos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o redoção final aprovado:

Redasãa final do Projeta de Resalusãa n. 0 48, de 1965, que torna sem efeito a nameasão de Vera Lúcia Lanen Molheiras.
RESOLUÇÃO
, DE 196S

N.0

O Senado Federal resolve:
Artigo único - Fico sem efeito a nomeação de Vera Lúcio Lorsen Molheiras poro o
cargo do classe inicial do carreiro de Auxiliar
Legislativo, do Quadro do Secretaria do Senodo Federal, por não ter sido. verificado o
posse no prazo legal.
Solo da Comissão Diretora, em 13 de maio
de 1965. - Camlllo Nogueira da Gama Dinarte Mariz - Adalberto Sena - Cattete
Pinheiro - Joaquim· Parente - Guida Mondin -Raul Glubertl .
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Posso-se ao
Item 5:
Discussão, em turno único~ do Projeto
de Resolução n. 0 51, de 1965, de autorio do Comissão Diretoro, que põe à disposição do Conselho Administrativo do
Defeso Econômica CCADEl o Assessor Legislativo do Senado Federal, José Vicente
de Oliveira Martins.

Verifico que a Mesa Diretoro incluiu, no ar·
tigo único do projeto de resolução, aquela
cláusula de que o cessão dêsse funcionário é
feito sem vencimentos, nos têrmos do artigo
300, da Resolução n. 0 6, de 1960.
~sse funcionário já serviu ao Govêrno da
Bohia, e considera o Comissão Diretaro que
o cessão, a nova, que acabo de fazer, é co·
mo se fôro o prosseguimento dos suas ativi·
dodes naquele Estado.
Sr. Presidente, mais uma vez,· manifesto
minha surprêsa com essas atitudes do Mesa
Diretora do Senado da República, ratificadas
pelo Plenário, de vez que, há pouco, realizamos um concurso, porquanto não tínhamos, segundo se afirmava, número suficiente de funcionários que pudesse atender àquelas obrigações desta Casa do Poder Legislativo. O Se·
nado transformou-se numa espécie de celeiro
que alimenta diversos órgãos dos Estados do
Federação, e mesmo do Poder Executivo.
Conheço o funcionário. É inteligente, vai
prestar os seus serviços no CADE e o Senado
do Repúblico não lhe pagará os vencimentos,
porquanto oquêle órgão, ao qual vai servir
êsse funcionário, é que arcará com os responsabilidades financeiras. (Muito Item!)
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Continuo em discussão o matéria.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei o discusséo como encerrado. (Pay:a.l
Está encerrado .
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram per":'cinecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Irá à Comissão Oiretoro
poro a redoção final.
~

'I

'!

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 51, DE 1965

Em dlscussêio o projeto.
O SR. AURtLIO VIANNA:

' !

Põe à disposisão do C:ADE a Assessor [,cgislativo, do Senado Federal, José
Vicente de Oliveira Martins.

(Sem revisão do aradar.) Sr. Presidente, nõ.s
não tí nhomos o avulso do Projeto de Resol u- ·
O Senado Federal resolve:
ção n, 0 51, que põe à disposição do CADE
Artigo único - É pôsto à disposição do
o Assessor Legislativo do Senado Federal JoConselho Administrativo de Defeso Econômica
sé Vicente de Oliveira Martins.

I
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- 640(CADEl, . pelo prazo de 2 (dois) anos e
sem vencimentos, nos têrmos do artigo 300,
do Resolução n. 0 6, de 1960, o Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro do Secretaria do
Senado Federal, José Vicente de Oliveira Martins.

transcrição, nos Anais do Senado, da car·
ta pela qual o Sr. Presidente da República convidou o Presidente da Repúbliblica Francesa a visitar o Brasil, e ·da
respectiva resposta, tendo parecer favorável, sob o n. 0 454, de 1965, da Comissão de Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Em discussão o requerimento,

Passa-se ao item 6 do Ordem do Dia:
Discussão, em turno único, do. Projeto
de Resolução n. 0 50, de 1965, de autoria da Comissão Diretora, que nomeia
Hermes Franco dos Santos, candidato habilitado em concurso, para o cargo de Auxiliar Legislativo, PL-1 O, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Em discussão o projeto.
· Se nenhum Sr. Senaaor pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paula.)
Está encerrada .
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer ,sentados. (Paula.)
Está aprovado. O projeto irá à Comissão
Diretora para a redação final.

O Sr. Aurélio Vianna:
. Sr .. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamal:
Tem a palavra o nobre Senador,
O SR. AURéLIO VIANNA:
(Sem revl1ãa do orador.) Sr. Presidente, se é
o Requerimento de n. 0 93, de autoria do nobre Senador Vasconcelos Tôrres, que trata da
inserção, em Ata, de um vota de afetuosa solidariedade ao nobre povo chileno, pela calamidade que acaba de atingi-lo, e que a Senado Federal dê conhecimento ao Govêrno da
nação andina da fraternal amizade dos brasileiros, tenho uma observação a fazer: ~ que,
no parecer do Relator, lemos:
"Somos,. pois, pela aprovação e inserção
em Ata de um voto de pesar pela recente calamidade que atingiu o povo
chileno .•. "

~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N. 0 50, DE 1965
Nomeia Herme1 Franco do• Santo• pa·
ra a carga de Auxiliar Legi1lativa, PL-1 O,
da Quadro da Secretaria do Senado Fe·
dera I.

E não um voto de afetuosa solidariedade
ao nobre povo chileno, pela calamidade que
acaba de atingi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Artigo único - ~ nomeado, de acôrdo com
o artigo 85, letra c, n. 0 2, do Regimento ln·
• 'terno, para o cargo de Auxiliar Legislativo,
PL-1 O, do Quadro da Secretaria do Senado
I•
Federal, Hermes Franco dos Santos,. na vogo
de Vera Lúcia Larsen Molheiras.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Passo-se ao
Item 7:
Discussão, em turno único, do Requerimento n.O 4, de 1964, em que o
Sr. Senador Vasconcelos Tôrres solicita

Peço licença para interromper o nobre Senador Aurélio Vianna para o necessária esclarecimento.
O SR. AURtLIO VIANNA:
Estamos, então, tratando do Requerimento
4. Como li um e outro, e teria de falar
sôbre os dois, se é o n. 0 4, gostaria de ter,
em mãos, esses duas cortas; pelo seguinte:
foram considerados de tanta Importância que,
pelo primeira vez, segundo consta, foram levados as duos cartas do· requerimento à Comissão de Relações Exteriores, que teria de se
n. 0
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à Comissão de Relações Exteriores compete
Informar ao Plenário sõbre o significação diplomático dos cortas trocados entre o exPresidente João Goulort e o Presidente De
Gaulle, isto é, se a primeiro foi ou não o resultado de uma oção diplomático conseqüente. Creio que "conseqüente", aqui, significo
por intermédio dos· órgãos competentes, que,
no coso, seriam os da Ministério dos Relações Exteriores ou o Ministério das Relações
Exteriores.
Verifica-se, então, que os cortas trocadas
entre os dois Presidentes - o do Brasil e o
do França - não resultaram de ação diplomática conduzida pela nossa Secretarie de
Estado. Porque a pergunta é sôbre se essas
cortas resultaram de uma ação diplomática
conduzido pela nossa Secretaria de Estado.

(Lendo.)
"O Ministério das Relações Exteriores,
por intermédio da Embaixada do Brasil,
em Paris, vinha, como nõo podia deixar
de ser, desenvolvendo esforços no:. sentido de normalizar as relações francobrasileiras."
Procurava-se, assim, um gesto que, partido
dos dois Governos, pudesse justificar aquela
normalização. No coso em tela, porém, da
troca de cartas, processou-se a mesma foro do
âmbito do Ministério das Relações Exteriores,
Então,
pergunta,
portância
das duas

qual a conseqüência da primeira
tido e havida como de grande Impara inserção, nos Anais do Senado,
cartas?

Qual o conseqüência do resposta negativa?
O Ministério das Relações Exteriores não tomara conhecimento dêsse processo diplomático de Chefe· de Estado para Chefe de Estado.
A conseqüência foi o concordância com o requerimento.
A Comissão de Relações Exteriores nada
tinha o opor à sua transcrição nos Anais "do
Senado.
O Presidente De Gaulle já velo ao Brasil.
Foi homenageado, como todo Chefe de Estado
que nos visito. Tentou, em concordância com

. :I
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o espírito brasileiro, recuperar algo da simpatia ou tõda o simpatia que sempre tivemos pelo suo pátria .
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O "caso dos lagostas" foi põsto em quarenteno, apesar de novos denúncias que jornais têm trazido ao nosso conhecimento. Segundo consta, a questão ressurgiu no Nordes~
te, e o lagosta ameaça novamente os relações fraternais entre os dois país~s.
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bem verdade que, no caso da República
Dominicana, o Presidente Charles De Gaulle
está tomando atitude que não afina com a
atitude do Executivo Federal do Brasil, porquanto êle condena a oção dos Estados Unidos na República Dominicana - enquanto o
nosso Govêrno, no coso vertente, até agora,
o Executivo Federal o aplaude - , afinando a
sua conduta com a de alguns outros poises
- o Govêrno Francês latina-americanos,
como o MéxiCo, o Venezuela, o Uruguai e a
Colômbia, que se recusam a enviar tropas
àquela grande República, até há bem pouco,
vítima de ditadura terrível, vítima da oligarquia dos Trujiilas, e que, em se redemocratizando e elegendo, pela vota do seu povo, um
Presidente, viu êsse Presidente descer do Poder por um golpe que ali se processou.

A resposta do ltamarati é de 5 de maio de
1964 - faz mais de um ano que foi apresentada à nossa consideração - e esclarece
já
que as nossas relações com a França agora podemos dizer regularizadas - desenvolvem-se em clima de cordial amizade, compreensão e- respeito mútuo, no interêsse dos
dois países, E fala, então, da indicação de
um Embaixador para nos representar em Paris,
na pessoa de um diplomata de reconhecidos
méritos profissionais - o Embaixador Antônio Mendes Vianna, irmão do Diretor-Geral
da Secretaria do Senado Federal, o ex-Senador
da República Sr. Evandro Mendes Vianna,
provàvelmente, futuro Senador, segundo desejo universal, desta Coso pelo menos.

O Sr. Filinto Müller:
A previsão de V, Ex.a é correta . Real mente foi um magnifico Senador,
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-642O SR. AURILIO VIANNA:
Diz o Senador Filinto Müller, para satisfa!;ãO minha, com seu testem1.1nho insuspehissimo, que foi um magnifico Senador ..•

O Sr. Filinto Müller:
E possui tôdas eis qualidades para exercer
êsse mandato.

O SR. AURILIO VIANNA:
. . . que possui tôdas qualidades para exercer o mandato, nesta .Casa, em nome do povo do Maranhão ou de qualq1.1er Estado da
Federação brasileira.
Sr. Presidente, apesar da demora, pois o
requeriménto é de mais de um ano, é bom
mesmo conste dos nossos Anais, e nêles estejam insertas, as cartas do Presidente João Belchior Marques Goulart: enunciam, aponte
aua, que tomo1.1 a Iniciativa de convidar o
Chefe da República Francesa para visitar-nos
e, através da sua estada neste País, acordar,
desenvolver, confirmar os laços de amizade·
que sempre nos uniram: a França, mãe da
latinidade e o Brasil, dileto filho do espírito
francês, de liberdade, de fraternidade, de
igualdade, daquele espírito francês, fruto da
Revol1.1ção de 89.
Eu q1.1erla ter a certeza mesmo· de que a
.carta-convite partira do Presidente João Goulart e de q1.1e nós reconhecemos, neste aspecto da política Internacional do Brasil, q1.1e
S. Ex. 0 promoveu um bom entendimento, demonstrou 1.1m interêsse extraordinório em manter relações fraternas entre o Brasil e a república francesa, que não está no campo comunista nem é do campo socialista, pois o seu
chefe, lncl1.1sive, vem sendo, mais de uma
vef, 'ac1.1sado de implantar 1.1m regime de fOrça na pátria das liberdades fundamentais do
homem e do cidadão.
A nossa Comissão de Relações Exteriores está de parabéns pelo voto que proferiu. Teve
c1.1idado em analisar o problema, q1.1e seria
corriqueiro, se não estivesse envolvida a pessoa do Sr, João Gaulart. A Comissão dissecou o assunto e concluiu pela aprovação do
requerimento e,' assim, em plena era revolucionário, nos comportamos como genuínos de-

mocrotos, reconhecemos os méritos dos ho·
mens, confirmando seus méritos e os negando,
conforme as nossas convicções e os conveniêncios do Pois e da sua politico. (Muita

benlll (Palmaa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Continua em discussão o matéria.
Se mais nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrada .
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Estó aprovado, Seró feita a transcrição pedido.

O SR. PRESIDENTE

(Nogueira da Gamai:

Passa-se ao

Item 8:
Discussão, em turno único, do Requerimento n.o 93, de 1965, em que o Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres solicito inserção, em ato, de um voto de afetuosa
solidariedade ao nobre povo chileno pela
calamidade que acaba de atingi-lo e que
o Senado Federal dê conhecimento, oo
Govêrno da nação andina, da fraternal
amizade dos brasileiros, tendo parecer
favorável, sob o n. 0 458, de 1965, da
Comissão de Relações Exteriores.
Em disc1.1ssão o Requerimento.

O Sr. Aurélio Vianna:
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Tem a palavra o nobre Senador A1.1rélio
Vlanna.

O SR. AUULIO VIANNA: '
(Sem revisão da orador. I Sr. Presidente,
esto1.1 semlconf1.1so lembrei-me dessa noto
musical porque e1.1 não sei bem se êste
parecer consubstancia 1.1ma emendo:
"Somos, pois, pela aprovação· e inserção
em Ata de um voto de pesar pela recente calamidade que atingiu o povo chileno, dando o Senado conhecimento dessa manifestação ao govêrno daquele país
amigo."
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um voto de "afetuosa solidariedade".
Eu não sei se êsse "voto de ofetuosa solidariedade" é o mesmo "voto de pesar". A
impressão é que sim, mas a Comissão é taxativa, pede inserção de ~;m "voto de pesar"
pela recente calamidade que atingiu o povo
chileno.
As palavras têm o seu sentida. Vimos, há
pouco, que, por causa de uma só palavra,
houve um atrito bem sério entre o Executiva
Federal e o Supremo Tribunal Federal; uma
só palavra causou uma luta tremenda,· interpretações as mais variadas: o Presidente do
Supremo foi ao Presidente da República levando-lhe uma carta; houve explicações. Tudo sôbre uma palavra, que modificou o sentido completo do pensamento do Supremo. Quer
dizer, o militar entendeu a palavra, o significado da palavra, naturalmente de acôrdo com
seu sentido bélico, e o Presidente do Supremo
entendeu-a de acôrdo com seu sentido estritamente pacifista e jurídico. A impressão é de
que havia dois léxicos. Num havia um significado, e, noutro, outro significado. Afinal· de
contas, a palavra turvou e turbou os espi ritos
por muito tempo, até que tudo foi esclarecido
e tudo voltou à calma, para desgôsto dos extremamente belicosos, que gostariam de aprofundar a divergência.
Pais muito bem! Não sei se êsse parecer
representa uma emenda, para que o requerimento tenha essa· formulação: "inserção em
ata de um voto de pesar pelo recente calamidade que atingiu o povo chileno".
Creio que o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, se aqui estivesse, ficaria de acôrdo com
esta redaçõo. Não quero dizer mais clara do
que a sua. Porém, para os espíritos mais horizontais, muito mais compreensível.
Peço ao Sr, Presidente que releve minha
natural impcrtlnêncio. Hoje, estou com o espírito da falo, lamentando que o nobre Senador Eurico Rezende tenho silenciado. Mas
há uma razão de ser nesta pequena Intervenção que faço, porque acredito mesmo que o

sentido do Comissão foi dar esta novo redaçõo
ao requerimento apresentado pelo nobre Senador Vosconêelos Tôrres.
Era isto, Sr. Presidente. !Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Continuo em discussão o requerimento.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrada. !Pausa.)
Está encerrado •
Em atenção às considerações formulados
pelo nobre Senador Aurélio Vionno, cabe-me
esclarecer que sôbre a mesa nõo existe emenda apresentada ao requerimento.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores, conquanto redigido em têrmos diferentes
daquele em que se acha formulado o requerimento, visou, conforme S. Ex. 0 mesmo reconhece, o atingir as mesmos objetivos, ou
seja, oferecer ao nobre povo chileno o solidariedade do Brasil no momento em que aquêle
país atravesso uma quadra difícil, em virtude
da calamidade que desabou sôbre sua população.
Assim, parece que não houve no parecer da
Comissão de Relações Exteriores, qualquer alteração no texto da requerimento. Tanto mais
quanto êste fala em manifestação de "fraternal amizade dos brasileiros e profunda mágoa
com que acompanha os irmãos chilenos na
triste conjuntura que está vivendo". "Profunda mágoa", justamente pela calamidade que
desabou sôbre a população daquele país, o
que justifica a expressão constante do parecer
da Comissão de Relações Exteriores, ou seja,
um voto de pesar pelo recente calamidade que
atingiu oquêle país.
Em votação o requerimento.
·'Tem o palávro, poro encaminhar a votação, o Sr. Senador Aurélio Vionno.

O SR.

AUR~LIO

VIANNA:

!Para encaminhar a votação. Não foi
revisto pelo orador.) Sr. Presidente, só tenho
êste avulso, esta fôlha. Aqui nõo falo em

..

-644"profunde mógoa", coisa nenhuma. Apenas
diz:
" ... solicitando inserção em etc de um
voto de afetuosc solidariedade ao nobre
povo chileno pele calamidade que acaba
de atingi-lo, e que o Senado Federal dê
conhecimento; ao govêrna de nação endine, da fraternal amizade dos brasileiros."
A Comissão diz:
"Fundamentada em disposição regimental, nada impede o andamento normal da
proposição, cujo mérito deve encontrar
solidariedade do Senado."
"Cujo mérito"!
"Somos, pois, pela aprovação e inserção
em Ata de um voto de pesar pela recente calamitlade que· atingiu o povo
chileno, dando o Senado conhecimento
dessa manifestação ao Govêrno daquele
pois amiga."

O que dá a entender a Comissão é que aceita a proposição, na mérito, com esta redação e
não com aquela de "um voto de afetuosa so.lidariedade ao nobre povo chileno, etc., etc."
Agora, pode ser que esteja no corpo da proposição aquêle outro trecho a que V. Ex. 0 acaba de se referir, mos, infelizmente, não nos
foi distribuí da o avulso completo.
Note V. Ex.a:
"Requeiro, na forma regimental, que o
Senado da República insira, em ata, um
voto de afetuoso solidariedade ao nobre
povo chileno, no seu sofrimento, pela ca, · lamidcde que acaba de atingi-lo e, pelos
meios competentes, dê conhecimento dessa manifestação ao govêrno da nação
andina, como expressão de fraternal amizade dos brasileiros e da profunde mágoa com que acompanham os seus irmãos chilenos na triste conjuntura que
estão vivendo."
Note-se que há uma diferenço, esclarecida
pela leitura que V. Ex. 0 fêz e que acabo de
reafirmar.

Se tivesse vindo a cópia do requerimento,
nós não teríamos perdida 15 minutos a discutir c matéria ou encaminhando c votação.
Parece que não tem valor isto. Nenhum
valor. Mas, se as palavras representam a pensamento dos homens, então há um valor na
maneira como os requerimentos, as proposições de qualquer natureza ~ão apresentados.
Eu, por exemplo, num momento mais· oportuno, vou discutir aquêle comunicada do Presidente deste Casa c cada Senador e que hoje,
creio, é do conhecimento de todos os motoristas deste Casa, de tôda a parte. Já ouvi, quando três Senadores estavam diante de um motorista, um dêles virar-se e lhe pedir pare fazer a barba, parque "você ·não pode guiar
barbado".
Às vêzes chego a pensar que estamos tão
apaixonadas na condenação do regime que
impere em Cube, que não queremos admitir
um barbado guiando um automóvel .
Não é isto, mas a verdade é que se estcj
tornando chistoso o negócio. Depois vamos
também pare a resposta, que já é do conhecimento de todos, do 1.0 -Secretário desta Case.
. Então, nós, Senadores, ficamos como o morisco entre c pedra e as ondas. Havendo os
mais diversas interpretações sôbre o nosso
prestígio de Senador - eu não dou muito valor o i~to, não - , sôbre c nosso capacidade
de ctuoção, porque nós estamos proibidas, inclusive, de, em havendo um desastre, podermos
mondar consertar o automóvel onde estivermos. Tem de haver uma comissão de sindicênclc ...

O Sr. Aloysio de Carvalho:
Poro saber se os pneus ....
O SR. AURÉLIO VIANNA:

... para saber se f,oi culpa do motorista ...

O Sr. Aloysio de Carvalho:
Ou dos pedras da estrado .
O SR. AURÉLIO VIANNA:

..• ou dos pedras do estrado que porventura
venham o ferir um pneu.
Bem, quero dizer o seguinte: estou certo
de que não foi esta o intenção de quem re-

::
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lavras têm seu sentido, Ontem mesmo, ouvimos, aqui, uma interpelação c um Senador
por uma expressão de seu discurso. Teria sido dito algo e saiu alguma coisa diferente.
Houve . uma interpelação e uma explicação.
Já há alguns dias, c mesmo coi5c: quase
um Incidente se deu aqui em virtude de palavras que forem pronunciadas. Logo, os palavras exprimem pensamentos. Eu não posso deixar de discutir desta tribuno, no prl·
melro oportunidade, o comunicado que recebemos e foi dedo o público .

I

I,

Se S. Ex. 0 deseja que o matéria não seja
odiado, por essa falto, ela será submetida à
votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram·
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Assim, serão adotodas as providências para
a devida comunicação, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, ao Govêrno
do Chile, nos têrmos do requerimento aprovado.
O SR. PRESIDENTE
Item 9:

O meu, eu devolvi .

Discussão, em turno único, do Requerimento n. 0 138, de 1965, de autoria do
Sr. Senador José Ermírio, que solicita,
nos têrmos do art. 380, n. 0 I, do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Exteriores, a fim de prestar informações a respeito do Acôrdo sôbre garantias de investimentos entre o Brasil e os Estados
Unidos do América, assinado na cidade
de Washington, em 6 de fevereiro do
corrente ano.

V. Ex. 0 devolveu - eu arquivei o meu,
como uma lembrança, (Risos) não como lembrete ...
O Sr. Aloysio de Carvalho:
Se V. Ex. 0 pretende escrever memórias deve guardar, mas como não pretendo, não
guardo.
O SR. AUULIO VIANNA:

I

:I
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(Nogueira da Gama):

O Sr. Aloysio de Carvalho:

O SR. AUULJO VIANNA:

'I
ii

Nós nos entendemos no caso vertente.
Em discussão .
Sr. Presidente, está justificado c razão da
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
minha presença no tribuna, com aquela minha darei o discussão como encerrada. (Pausa.)
intenção, e o faço com a maior alegria, prinEstá encerrado.
cipalmente quando V. Ex. 0 está na PresidênEm votação,
cia, porque gosto da maneira elegante não só
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
de como V. Ex. a se veste, de como se conduz
permanecer sentados. (Pausa.)
na Presidência ou fora dela. Digo-o com a
Está aprovado.
maior satisfação, porque já uma vez declarei:
Será feita o devido comunicação ao Sr. MiSou um verdadeiro coctus do Nordeste; firo
nistro dos Relações Exteriores, nos têrmos do
mais do que afago. E quando o digo é porArt. 381, do Regimento Interno.
que estou sentindo mesmo.
É o seguinte o requerimento apr?vado:
Esta é a explicação por que vim à tribuna comentar o parecer da Comissão de ReREQUERIMENTO
lações Exteriores. Mas estou plenamente de ...
N.0 138, DE 1965
acôrdo. Vou votar a favor. (Muita bemll
De conformidade com o disposto no art. 54
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
do Constituição Federal, e arts. 380, n. 0 I,
O nobre Senador Aurélio Vianna tem tôdo o 381, letra a, e 383,, do Regimento Interno,
razão. Verifico que, efetivamente, não consta requeremos seja, após aprovação do Plenário,
do avulso o requerimento apresentado pelo no- convocado o Exm. 0 Sr. Ministro de Estado
dos Negócios do Exterior para prestar a esta
bre Senador Vasconcelos Tôrres.

I
I

I
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Coso, os necessonos informações sôbre o
"Acôrdo sôbre Garantias de Investimentos entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados
Unidos do América", assinado em Washington em seis de fevereiro de 1965.
Desde logo, conforme· consta de requerimento anterior por nós apresentado, podemos
adiantar a Sua Excelência que, entre outros
informações, pretendemos ~aber:
a) Quem autorizou o nosso Embaixador
nos Estados Unidos da ·Américo o assinar o referido "Acôrdo"?
I!)

Sôbre os seus têrmos opinaram, previamente, os órgãos técnicos do Ministério

das

Relações

Exteriores? ·

Houve opiniões ou . pareceres contrários ao "Acôrdo" ou a alguma de
suas cláusulas?
c) Com base nesse "Acôrdo", já foi assumido algum compromisso, já foi
dada alguma garantia? Em coso afirmativo, quais?
Justificação
Sem a necessária audiência do . Congresso
Nocional, no~~o Emboixodor em Washington
assinou um acôrdo que, pelos suas cláusulas,
conforme tem sido amplamente discutido e
afirmado, representa pesado encargo poro o
Pois. Ademais, técnicos no assunto o têm
inquinado de Inconstitucionalidade, tenda sido
noticiado que as prÓprios consultores do Minjstérla dos Relações Exteriores opinaram contràriamente ao mesmo. A Nação tem a direito de ser posta a par dos compromissos que
em seu nome, foram, assim, precipitadamente
assumidos. Ninguém melhor do que o próprio Senhor Ministro das Relações Exteriores
para vir prestar, de viva voz, os esclarecimentos que todo o povo brasileiro está ansioso
por ouvir. Daí o presente requerimento, que
submetemos a esta Coso.
Sala dos Sessões, cm 27 de abril de 1965.
- José Ermírio.

O SR. PRESIDENTE

(Nogueira da Gama):

Item 10:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 45, de 1963,
de autoria da Sr. Senador Attílio Fontano, que dispõe sôbre a redução de 50 %
nos fretes da Rêde Ferroviária Federal
S. A., paro adubos, fertilizantes c forragens, aprovado em primeiro turno na
sessão de 12 de meio de 1965.
Este projeto foi aprovado, em primeiro turno, nc sessão de 12 do corrente, tendo sido
rejeitada o emendo da Comissão de Agricultura, que mondava suprimir; no art. 1. 0 , as
palavras:
(Lê)
" ... tortas oleaginosos e de cereais, farelos e rações balanceados."
Os pareceres haviam sido:
Do Comissão de Constituição e Justiço, pela constitucionalidade;
Do Comissão de Agricultura, favorável com
supressão constante da emenda;
Do Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicos, contrário; e
Do Comissão de Finanças, favorável .
Em discussão, em segundo turno, o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada .
Não tendo havido emendas, nem requerimento, poro que o projeto scjo submetido a
votos, é o mesmo dado como definitivamente
aprovado, independente de votação, nos têrmos do art. 272-A, do Regimento Interno.
O projeto Irá à Comissão de Redaçõo.
É o seguinte o proJeto aprovado:

PROJETO DE'LEI DO SENADO
N.0 45, DE 1963
Dispõe aôbre a redução de 50% nos
. frotas da Rêdo Ferroviária Federal 5. A.,
para adubos, fertilizantes c forragens.
O Congresso Nocional decreta:
Fico estabelecida uma reduArt. 1.0 ção de 50% (cinqUenta por cento) nos fretes

!

'
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de tôda espécie, calcário, tortas oleaginosas
e de cereais, farelo e rações · balanceadas,
quanc;lo destinados a lavradores e criadores registrados na Serviço de Estatística da Produção do Ministério da Agricultura, cooperativas
de produção agrapecuár·ia, associações rurais
e respectivas federações.

. Art. 2.0

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

O SR. PRESIDENTE

!Nogueira da Gamai:

Item 11:
Discussão, ·em primeira turno, do Projeta de Lei da Senado n. 0 24 Ide autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres),
que confere a cidadania brasileira a
Winston Leonard Spencer Churchill, tendo pareceres das Comissões de Constituição e Justiça: 1.0 pronunciamento:
n.O 548, de 1963, favorável, nos têrmos
da emenda que oferece (s/n. 0 ); 2.0 pronunciamento: n. 0 461, de 1965, favorável, oferecendo nova emenda sob o
n.° CCJ-1; de Relações Exteriores: 1. 0
pronunciamento: n. 0 1, de 1964, solicitando reexame da matéria contida no
projeto pela Comissão de Constituição e
Justiça; 2. 0 pronunciamento: n. 0 462, de
1965, favorável à emenda substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça
(n.° CCJ-1).
A Comissão de Constituição e Justiça ofereceu dois substitutivos. A apresentação do
segundo pressupõe o abandono do primeiro.
Em discussão o projeto, com os substitutivos.

li

O substitutivo foi aprovado.
O projeto· ficou prejudicado e a motério vai
à Comissão de Redação.
~

o seguinte o sub~titutivo aprovado:

EMENDA SUBSTITUTIVA CCJ-1
Art. 1.0

~

o seguinte o projeto prejudicada:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 24, DE 1963
· Confere a cidadania brasileira a Winston Leonard Spencer Churchill.
Art. 1.o -

I

.J
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concedido o título honorifico, de cidadão brasileiro, post mortem, a
Winston Leonard Spencer Churchlll.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor
no data de suo publicação, revogadas as disposições em contrária.
-

I'

É conferida a cidadania brasi-
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leira ao súdito britânico Winston Leonard
Spencer Churchill.
Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogados as disposições em contrário .

O SR. PRESIDENTE

(Nogueira da Gamai:

Sôbre a mesa declaração de voto sôbre o
projeto que acabou de ser aprovado. Vai ser
lida pelo Sr. 1.0 -Secretório. ·
É lida a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO
Aprovei o Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, que escoimou o projeto dos restrições de ordem constitucional que
lhe fiz, quando solicitei o reexame da matéria, cumprindo o encargo de Relator da Comissão de Relações Exteriores.
Não se poderio conceber que, por via de

Se nenhum Senhor Senador pedir a palavra,
lei, alguém perdesse a sua nacionalidade e,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)·.. ·.. compulsoriamente, outra lhe fôsse atribuída,
com o desconhecimento do homenageado.
Está encerrada.
Na Comissão de Constituição e Justiço fixei
Em votação o segundo substitutivo, que tem
meu entendimento ao apreciar o Projeto
preferência sôbre c> primeiro, de autoria da
n. 0 169/63, em idêntico homenagem a John
Comissão de Constituição e Justiça.
Kennedy, então falecido.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1965. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Jefferson do Aguiar.
permanecer sentados. (Pauso.)

I
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!Nogueira da Gama):

A declaração de voto que acaba de ser lida
constará da Ata, nos têrmos em que é formulada.
Item 12:
Projeto de· Lei da Câmara n. 0 25, de
1963 (n, 0 4.823-B/ 62, na Casa de ori·
gem), que reestrutura o aparelhamento
policial da União e dó outras providências, tendo Pareceres sob n. 0 ' 394, 395,
396 e 397, das Comissões: de Constituição e Justiça; Serviço Público Civil; e de
Finanças - pelo arquivamento, em virtude de existir, no Congresso, mensagem
do Sr. Presidente da República consubstanciando a matéria .
As Comissões consideraram prejudicado o
projeto, em virtude de haver sido a sua matél'ia objeto de projeto de lei, encaminhado
ao Congresso Nacional pelo Sr. Presidente da
Repúblico. ·
O projeto em aprêço se transformou na Lei
0
n. 4. 483, de 16, 11. 1964, que reorganiza
o Departamento Federal de Segurança Pública
e dó outras providências.
Cumpre, pais, à Presidência, declarar prejudicada a presente proposição, de acôrdo com
o disposto no § 2, 0 do art. 324 do Regimento
Interno.
Será retirada da Ordem da Dia, arquivada
e feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Passa-se ao Item seguinte.
Item 13:
Projeta de Resolução n. 0 17, de 1963,
• · de outorla do Sr. Senador Eurico Rezende, que dispõe sôbre as mesas destinadas
à Taquigrafia, no Plenário, e dó outras
providências, tendo Pareceres n. 0 ' 386
e 387, de 1965, dos Comissões: de
Constituição e Justiça, pelo constitucionalidade; Diretora, de acôrdo com o
art, 324, letra a, considerando prejudicada a matéria por já haver sido providenciada a medida pela Comissão Dlretora e já estar em plena função no Plenário da Casa.

Já tendo sido posta em prática a medida
objetivada no projeto, êste perdeu a sua finalidade.
De acôrdo com o disposto no art. 324, alínea a, e seu § 2. 0 , a Presidência declara prejudicada a proposição e a retira da Ordem do
Dia, para encaminhamento ao Arquivo.

I

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Sôbre a mesa requerimento de dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução
n. 0 50, de 1965, que vai ser lido pela Sr. 1.0 Secretório.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N.0 222, DE 1965
Nas têrmos dos arts. 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para a imed1ata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução
número 50, de 1965.
Sala das Sessões, em 18 de maio de 1965.
- Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da matéria, objeto
do requerimento.
Em discussão a redação final .
Se nenhum Senhor Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. !Pausa.)
Está encerrada .
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação. final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolu·
ção n.0 50, de 1965, que nomeia Hcr•
mes Franco\dos Santos para o cargo do
Auxiliar· Legislativo, PL-1 O, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal.
N,o

RESOLUÇÃO
, DE 1965

O Senado Federal resolve:
Artigo único - É nomeado, de acôrdo com
o art. 85, letra c, do Regimento Interno,

1
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do Quadro do Secretario do Senado Federal,
HERMES FRANCO DOS SANTOS, no vogo de
Vera Lúcio Larsen Molheiras.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Sôbre o mesa outro requerimento de dispen·
so de publicação, poro imediato discussão e votação, Que vai ser lido pelo Sr . 1. 0 -Secretário.
~

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 223, DE 1965

Nos têrmos dos orts. 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro · dispenso de
publicação, poro o imediato discussão e votação, do redação final do Projeto de Resolução
número 51, de 1965.
Sola dos Sessões, em 18 de maio de 1965.
- Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Em conseqüência do deliberação do Plenário, passo-se à imediata discussão e vo~ação
do redoção final do Projeto de Resdlução
n. 0 51, de 1965.
Em discussão o redoção final.
Se nenhum Senhor Senador pedir a palavra,
darei o discussão como encerrado. !Pausa.)
Está encerrado .
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o redoção
final queiram permanecer sentados. !Pausa.)
Está aprovado. O projeto vai à promulgação.
~ o seguinte a redoção final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução
n.o 51, de 1965, que põe à disposição
do CADE o Assessor Legislativo do
Senado Federal, José Vicente de Oliveira
Martins.
RESOLUÇÃO
N.0 , de 1965
O Senado Federal resolve:
Artigo único - É pôsto à disposição do
Conselho Administrativo de Defeso Econômico
(CADEl, pelo prazo de 2 (dois) anos e

,I
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sem vencimentos, nos têrmo~ do artigo 300,
do Resolução n. 0 6, de. 1960, o Assessor Legislativo, PL-2, do Quadro do Secretario do
Senado Federal, JOSÉ VICENTE DE CLIVEI"
RA MARTINS.

l
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O SR. PRESIDEI-ITE !Nogueira da Gamal:
Vai ser lido pelo Sr, !.O-Secretório oficio
que acaba de ser recebido pela Presidência do
Senado.
É lido o seguinte:
OFICIO
Senhor Presidente,
Designo o Sr. Deputado ARNALDO CERDEIRA poro substituir o Deputado Stélio Morejo como representante do Partido Social Progressista no Comissão Misto destinado o examinar e o dor parecer sôbre o Projeto de
Emendo à Constituição n. 0 3/65, do Poder
Executivo, o qual acrescento porágrofo oo artigo 140 e modifica o redoção do ort. 124,
n. 0 IX, do Constituição Federal !inelegibilidade).
Sola dos Sessões, em 18 de maio de 1965.
Deputado Arnaldo Cerdeira, Li der do P. S. P.
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O SR. PRESIDEI-ITE !Nogueira da Gama):
A Presidência designo o Sr. Deputado Arnaldo Cerdeiro poro a substituição solicitada.
Está esgotado o matéria da Ordem do Dia.
O nobre Sei"'''dar Victorino Freire, discursando hoje, no Senado, terminou sua oração solicitando que o Mesa oficiasse ao nobre e
eminente Marechal Eurico Gaspar Outro, manifestando a S. Ex. 0 os votos congrctulotórios
do Senado Federal, pele passagem do aniversário do 'eminente brasileiro.
No momento, o Mesa deixou de se manifestar o respeito, o que oro foz, declarando que
serão odotodcs as providências. necessárias po~ ~ro o remessa .. de correspondência nesse sentido ao Marechal Eurico Outro. !Pausa.)
O SR. PRESIDEI-ITE !Nogueira da Goma):
Há, oradores Inscritos.
Tem o palavra o nobre Senador José Ermirio.
Não está presente.
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- 650Tem a palavra o nobre Senador Eurico Re,
zende.
S. Ex. 0 declina da palavra.
Tem a palavra o nobre Senador Cattete Pi·
nhelro.
Néia está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat
Marinho.
Também não está presente .
Tem a palavra o nobre Senador Atílio Fontano.

O SR. ATTILIO FONTANA:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Senhores Senadores, volto a fazer uso da palavra para examinar outro setor da vida económica do Pais, merecedor da maior atenção do
Govêrno. Refiro-me ao problema do transporte ma ri timo. Um país como o nosso, que
tem quase 8 mil quilómetros de costa marítima, necessite desenvolver o transporte de
c:cbatagem, bem como o transporte transoceânico.

Em tôdas as partes do mundo, o transporte
marítimo é considerado o mais econômico. No
entanto, no Brasil, se verifica, como há poucos dias a imprensa publicou, que o sal do
Rio Grande do Norte é transportado por caminhão até o Pôrto de Santos, em São Paulo,
ou outros Estados do Sul do Brasil. Daí essa
situação dolorosa, poderiamos dizer, de ter
que transportar por via terrestre, o tão longa distância, carga pesada, como é o sal e
outras produtos que não são perecíveis, e que
poderiam muito bem ser transportados por via
marítima.
Transportamos pela via mais dispendiosa
e, mais ainda, consumimos o combustível liquido que, em sua maior porte, ainda é importado, e despendemos elevadas somas em
moeda estrangeira, divisas que o País naturalmente deveria economizar.
A indústria de construção naval tomou Impulso notável nos últimos anos; estamos, portanto, em condições paro desenvolver multo
c construção de navios. Podemos mesmo dizer que, ctuolmente, os estaleiros navais têm
disponibilidades que poderiam desenvolver,

distribuindo trabalho c muitos patrícios nossos, aproveitando a matéria-prima, o aço de
nossos indústrias siderúrgicas e, conseqüentemente, oferecer aos armadores navios c preços razoáveis, poro que possam transportar
a nossa produção em condições muito mais
econõmicas do que por via terrestre.
Se queremos desenvolver nossa exportação,
não apenas de cabotagem, mas também para
poises que comprem produtos do Brasil, precisamos melhorar essa situação do transporte
marítimo. O maior empecilho, Sr. Presidente,
se constato nas elevadas despesas portuárias
que, não rara, duplicam o custo do transporte. Não fez muito, deparamos com estatísticas em que se verificava que o frete de
cabotagem à distância de mil e duzentos quilômetros correspondia apenas às despesas portuárias, isto é, os despesas portuárias eram
iguais ao frete marítimo para exportar a cor·
ga a mil e duzentos quilómetros de distância.
Verificamos, ainda agora, que as inúmeras
taxas que recaem sôbre nossos portas, e conseqüentemente no encarecimento do transporte marítimo, são de tal modo elevadas que
os exportadores precisem recorrer a outro meio
de transporte, abandonando o transporte marítimo.
Esta situação, Sr. Presidente, que beneficia
c poucas milnores de potríc1os que se dedicam
às atividades portuárias, vem prejudicando o
desenvolvimento do País e, conseqüentemente,
c oitenta milhões de brasileiros.
O Govêrno revolucionário tem procurado sanar inúmeras lacunas e distorções que encontrou ao assumir o Govêrno, ·mas, infelizmente,
cinda não conseguiu criar condições para o
desenvolvimento do transporte de carga por
via ma ri timo, de cabotagem e· transoceânico.
Daí porque, Sr. Presidente, fazemos êstes comentários, nesta Casa, esperando que tennam
ressonância e cheguem ao conhecimento das
autoridades responsáveis, para que ,no menor
prazo de tempo, reparado~ êstes sejam corrigidas estas distorções e, encarecimentos absurdos de nossas despesas portuárias; que sejam
cparelnados nossos portos e eliminadas as
inúmeras
. taxas, bem
. como, abolido o alto custo
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da movimentação da cargo, nos nossos portos
marítimos. Com o transporte marítimo o baixo
preço, poderemos desenvolver a exportação e,
conseqüentemente, obter as divisas de que necessi.tamos poro equilibrar a nossa balança
de pagamentos. Não é com os freqüentes empréstimos, de que lançamos mão junto aos
países amigos, que resolveremos a situação,
mas, sim, com trcbclh" bem orientado, com
produtividade econômicc, transporte fácil e
pontual é que poderemos sair das dificuldades
que o País atravessa, Um dos setores que
realmente têm dificultado, quiçá Impedido o
desenvolvimento da Nação brasileira, é a situação caótica de nossos vias morltimos.
Esperamos, pois, Sr. Presidente, que essas
nossas palavras cheguem ao conhecimento de
quem de direito, e que providências, dentro
do Ato Institucional, sejam tomados poro reduzir as despesas port1.1ários e marítimos, proporcionando, assim, facilidades para a desenvolvimento do economia nacional.
Era o q1.1e tinha o dizer. !Muito bem! Mui·
to bemll

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
. Tem a palavra o nobre Senador José Guiomord.
Não estando presente S. Ex. 0 , tem o palavra o nobre Senador Dylton Costa.
Não estando presente S. Ex. 0 , tem o palavra o nobre Senador Aarão Stelnbr1.1ch .
Ausente S. Ex. 0 , tem a palavra o nobre Senador Aurélio Vianna .

Nodo mais havendo que tratar, vou encerrar
a sessão, Clesignando para a próxima a seguinte

i'
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ORDEM DO DIA

li

I

1
Disc1.1ssãa, em turno único, do Projeto de·
Lei da Câmara n. 0 316, de 1964 (n. 0 . . . . .
1 . 153-B/63, na Casa de origem), que concede isenção de impostas de importação e de
taxas aduaneiras paro o importação de um
órgão e/etrônico e demais equipamentos doodos à Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n.0 247, de 1965,
da Comissão
-

\I

·r

de Finanças

2

·'

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 26, de 1965 (n. 0 2.631-B,
de 1965, na Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúbl ice, que concede isenção dos
impostos de importação e de consumo, bem como da taxa de despacho aduaneiro, paro os
maquinismos e materiais importados pela
"CEMAT" - Centrais Elétricas Mato-grossense S.A., e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n.0 504, de 1965,
da Comissão
-

Não estando S. Ex. 0 presente, tem a palavra o nobre Senador Edm1.1ndo Levi .

de Finanças.

3

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 27, de 1965 (n.0 ••••••
2. 633-B/65 na Caso de origem), de iniciatiDesisto da palavra, Sr. Presidente .
va do Sr. Presidente da Repúblico, que deterO SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
mino a inclusão da especialização de enge~
0
S. Ex. desiste do palavra. Não há mais
nhelro florestal na enumeração do artigo 16
oradores Inscritos.
· · do Decretci;Lei n. 0 8. 620, de 1O de janeiro
de 1946 (que dispõe sôbre o regulamentação
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
do exercfclo das profissões de engenheiro, de
Comunico oos Srs. Senadores que o veto, dearquiteto e de agrimensor), tendo
signado para as 21 horas e 30 minutos de
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 475, de 1965,
hoje, foi adiado por solicitação da Mesa da
da Comissão
Câmara, sendo oportunamente fixado nova daO SR. EDMUNDO LEVI:

...

ta para a sua rea/Izaçõo.

-

de Projetas do Excctivo.
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7

Discussão, em turno único, do Projeto de
lei da Câmara n. 0 34, de 1965 (n. 0 • • • • • •
2.636-B/65, na Casa de origem) de Iniciativa do Sr. Presidente da Repúblico, que concede pensão aos beneficiários dos Congressistas
que tiveram seus mandatos cassados, dos servidores públicos e autárquicos e dos empregados de sociedade de economia mista, demitidos em decorrência do Ato Institucional, e
dá outras providências, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de
lei do Câmara n. 0 37, de 1965 (n. 0 2.645-B,
de 1965, na Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ SOO. 000.000
(quinhentos milhões· de cruzeiros), para o fim
que especifico, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 506, de 1965,
da Comissão

-

de Finança•·

PARECER FAVORÁVEIS, sob n. 0 ' 547 e 548,
de 1965, dos Comissões
-

de Projetoa do Executivo e

-

de Flnon~cu.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de
lei do Câmara n. 0 35, <le 1965, (n. 0 2.640-B,
de 1965, na Casa de origem), de iniciativa do
Sr. Presidente da República, que dispõe sôbre
o seguro de crédito à exportação, e dá outras
providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.
550, de 1965, das Comissões

0

'

549 e

-

de Projeto• do Executivo e

-

de Finanças, com as Emendas números 1-CPE a 6-CPE e números 1-CF o
6-CF, que oferecem.

6
Discussão, em turno único, do Projeto de
lei do Câmara n. 0 36, de 1965 (n. 0 2.644-B,
de 1965, no Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente do República, que outori%0 o Poder
Executivo o abrir, ao Ministério do Aeronáutica, a crédito especial de Cr$ 103. 806.000
(cento e três milhões, oitocentos e seis mil
cruzeiros), para o fim que especifica, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob
do Comissão
-

n. 0

505, de 1965,

de Finanças, com Emenda n. 0 1-CF,
que oferece.

8
Discussão, em turno único, do Projeto de
lei do Câmara n.O 38, de 1965 (n. 0 2.646-B,
de 1965, na Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito especial no valor de Cr$ ....
15.480.000. 000 (quinze bilhões, quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) poro cobrir
a diferença nas aquisições cambiais para a
importação de material aeronáutico, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 507, de 1965,
da Comissão ·

-

de Finanças.

9
Discussão, .em turno único, do Projeto de
lei da Câmara n. 0 39, de 1965 (n. 0 2.647-B,
de 1965, na Câmara) de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autori%o o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ •••
2. 300. 000.000, para o fim que menciona,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 508, de 1965,
da Comissão
-

de Finanças.
10

Discussão, em turno único, do Projeto de
lei da Câmara n. 0 42, de 1965 (n. 0 ••••••
2.650-B/65, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente de República, que ou-

tio
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-653toriza a abertura, ao Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, do crédito especial de
Cr$ 68 o000 o000 (sessenta e oito milhões de
cruzeiros), poro o fim que especifica, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 0 521, de 1965,
do Comissão
-

de Finans:aso
11

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 0 43, de 1965 (no 0 oooo oo
2 o651-B/ 65, no Casa de origem), de inicia-

·Ii't.

tive do Sr o Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 280 o000 o000 (duzentos e. oitenta milhões de cruzeiros), para o fim que
especifica, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob no 0 522, de 1965, .
do Comissão
- de Finança•.
Está encerrada a sessão o
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(Levanta-se a sessão às 17 horas e
50 minutos o)
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53.a Sessão, da 3.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,
em 19 · de maio de 1965

,.

PRESIDINCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE, NOGUEIRA DA GAMA E CATTETE PINHEIRO
Às 14 horas e 30 ·minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
·Adalberto Sena - Eduardo Assmar Edmundo Levi - Arthur Virgílio - Cattete Pinheiro - Menezes Pimentel Salviano Leite - Argemiro de Figueiredo - Barros Carvalho - Pessoa de
Queiroz - José Ermírio - Silvestre Pérides - Arnon de Melo - Heribalda
Vieira - Dylton Costa - José Leite Aloysio de Carvalho - Josaphat Mari·
nho - Eurico Rezende - Raul Giuberti
Aarão Steinbruch Vasconcelos
Tôrres - Aurélio Vianna - Nogueira da
Gama - Bezerra Neto - Nelson Maculan - Milton Menezes - Mello Braga - Antônio Carlos - Daniel Krieger
- Mem de Sá - (31).

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
A lista de presença acusa o comparecimento
de 31 Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.

o' Sr.

2. 0 -Secretária procede à leitura
da Ata da sessão anterior, que é apro·
veda sem debates.
O Sr. I. 0 -Secretária lê o seguinte

EXPEDIENTE
RESPOSTA A PEDIDO DE
INFORMAÇOES
Da Sr. Ministro Extraordinário para a Planejomento e Coordenação Econômlca:
-

Avisa n.O 239, de 7 do mês em curso,
com referência ao Requerimento n.O
148/65, do Sr. Senador Adolpho Franco.

OFICIO
Do Sr. 1. 0 -Secretário da Câmara dos Deputodos, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

,I,

!·

·';.

,•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N, 0 19, DE 1965

I,

(N. 0 225-A/65, na Câmara dos Deputados)

Autariza a envio de contingente das
Fârças Armadas Brasileiras à República
Dominicana, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É o Presidente da República
autorizado a enviar um contingente militar
das Fôrças Armadas de valor não excedente
de um grupamento tático, com elementos de
comando, bem como de opôio logístico e de
fôrças aéreos e navais indispensáveis, paro,
na forma de Resolução adotada em 6 de
maio corrente pela X Reunião de Consulta dos
Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, integrar uma Fôrça lnteramerlcana com destino à República Dominicana.
Art. 2. 0 - O contingente a que se refere
o artigo anterior, tendo finalidade pacificadora, nos têrmos do ata .que lnstituia a Fôrça lntercmericcnc, permanecerá em território
dominicano durante c período que a Organização dos Estados Americanos, pelos seus ár·
gãos específicos, julgar necessário à norma·
lizcção da vide institucional daquele RepÚ·
blica e à restauração do ambiente de paz social e dos direitos humanos, mediante enten·
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-655dimento das facções em litígio, e à livre constituição de um govêrno rigorosamente fiel aos
postulados da democracia representativa.

do Orçamento da União constam os títulos e
dotações ·necessários aos financiomentos em
causo.

Art. 3. 0 ~ste Decreto Legislativo entraró em vigor na data de sua publicação.

Nessas condições, a Comissão de Projetes
do Executivo opina favoràvelmente ao presente projeto de Lei.

.t'
f

Sala das Comissões, em 18 de maio de
1965, - João Agriplno, Presidente e Relator
- José Guiomard - Jefferson de Aguiar Walfredo Gurgel - Antônio Carlos - Bezerra Neto.

i'

Às Comissões de Segurança Naicanal,
de Relações Exteriores e de Finanças.

PARECERES
PARECER
N.0 559, DE 1965
Da Comissão de Projetas do Executivo,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.0 44,
de 1965 (na Câmara, número 2, 653-Bl,
que prorroga os artl. 78, 79 e 80 da
Lei n.0 498, de 28 de novembro de 1948,
retroagindo a 28 de novembro de 1964.
Relator: Sr. João Agripina

1

i
!

PARECER

N. 0

560, DE 1965

Da Comissão de Finanças, aôbre o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.0 44, de 1965.
Relator: Sr. lrineu Bornhausen
O Presidente da República, nos têrmos do

O Sr. Presidente da República, com fundamento no art. 4. 0 do Ato Institucional,
submete-nos projeto de lei que prorroga a
vigência dos arts. 78, 79 e 80 da Lei n. 0 498,
de 28 de novembro de 1948.
A prorrogação, segundo os têrmos do projeto, deveró retroagir até a data de 28 de
novembro de 1964.
A proposição do Chefe do Govêrno tem por
origem exposição de motivos do Sr. Ministro
da Viação e Obras Públicas, segundo a qual
o prorrogação pedida objetivo oferecer fundamento legal paro a complementação de
obras programadas e que deixaram de ser
executados por fatôres diversos, na época
próprio.

art. 4.0 do Ato Institucional, enviou Mensagem ao Congresso Nacional encaminhando
projeto de lei que objetivo prorrogar, por cinco anos, os orts. 78, 79 e 80 da Lei n. 0 498,
de 28 de novembro de 1948.
A Exposição de Motivos do Ministro da
Viação e Obras Públicas; que acompanha o
Mensagem presidencial, acentua que "a matéria foi objcto de estudo da Comissão do
Plano Postal-Telegráfico, que, através de pa-

rr.

recer, solicitou prorrogação dos referidos dis-

f

positivos, que tinham a duração de 16 (dezesseis) anos apenas, terminando êste prazo em

28 de novembro de 1964".
As obras a que se referem os artigos mencionados dizem respeito ao Plano Postal-TeE ressalta: "Lamentàvelmente, diversos falegráfico. De acôrdo com informação do Cotôres obstruíram a conclusão e a planejomenmissão competente, o prazo de dezesseis anos,
to dos obras que deverian:' ser realizadas e
estipulado pelo art. 80 da Lei n. 0 498, mos• trou-se exíguo para a efetivoção das empree~~. determinadas nos citados dispositivos, a fim
dimentos a que se reportam os orts. 78 e 79, · de que o nosso Pais, dada a sua extensão
provindo, daí, a necessidade da prorrogação
territorial e de topografias as mais variadas,
pedida, com a retroatividade prevista poro a
posso usufruir de um sistema perfeito de teledata de 28 de novembro de 1964, quando
comunicações."
aquêle prezo se exaure.
E conclui: "Levo ao conhecimento de Vossa
A exposição de motivos assinala que nõa
Excelência que não haverá despesas para a
resultará em despesa novo a medida, pois que

I
f

-656União decorrente da prorrogação dos citados
artigos, pois do Orçamento do União já consta
rubrica orçamentária:
4.1.2.0-Serviço em regime
de Programação Especial.

I. -PI ano Postal-Telegráfico.
!.l-Despesa com execução do Plano . . . 1.025.000.000
1.2-Execução dos· empreendimentos previstos no Piaria, conforme determinação
do adenda "F". . . . 8.175.000.000
9.200.000.000
Como bem pode observar Vossa Excelência,
da demonstração, já existe verba votada pelo
Congresso Nacional e sancionada por Vosso
Excelência."
Evidentemente, nada há que possa obstaculizar a tramitação do presente projeto,
tanto mais se considerarmos que o mesmo
não importa em qualquer aumento de despesa,
Somos, assim, pela aprovação do projeto,
Sala das Comissões, em 13 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- lrineu Bornhousen, Relator - Eurico Ro·
:~:ende Be:zerra Neto - Edmundo Levi
Aurélio Vianna Lobão da Silveira Eugênio Barros.

PARECER
N. 561, DE 1965
0

Do Comissão de Flnansas, s&bre o
Projeto de Lei da Câmara n.0 45, de
1965 (n. 0 2.657-B/65 - na Câmara),
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Via~ão e Obras Pú·
blicas, o crédito especial de Cr$ .....
1O. 998.000.000 (dez bilhães, novecen•
tos o noventa e oito milhães de cruzei•
rosl, destinado ao refôrso do Fundo da
Marinha Mercante.

Relator: Sr. Aurélio Vianna
De Iniciativa do Poder Executivo (Mensa·
gem n. 0 S4/65), o presente projeto autoriza

a abertura, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, do crédito especial de Cr$ .....
10.998.000.000 (dez bilhões, novecentos e
noventa e oito milhões de cruzeiros), para refôrço ao Fundo da Marinha Mercante, na
construção de cinco (5) unidades mercantes,
destinadas à ampliação do frota brasileira e
para exportação (ort. 1.0 ).

I'

I

2.

O art. 2. 0 estabelece que o crédito registrado pelo Tribunal de Contas é distribuído
ao Tesouro Nacional, à conta da Marinha
Mercante. Fica, ainda, estabelecido (art. 3. 0 )
que a Comissão da Marinha Mercante contratará os serviços de Construção Naval em
estaleiros nacionais.
3. O Sr. Ministro da Fazenda, em suo ex'posição de motivos sôbre o assunto, esclarece que, em 1963, o Presidência da República aprovou as negociações para a venda· de
três navios à Transportación Marítima Mexicana dois a serem construídos e
autorizou a encomenda de mais três unidades,
destinadas a posterior venda às companhias
nacionais de navegação - fato considerado
como parte integrante do Plano de Construção Naval.

\.'

O preço das cinco unidades foi orçado em
dezoito bilhões de cruzeiros (Cr$ ........ .
18.000.000.0001, não tendo sida passível, no
entanto, correr o despesa por conta do Fundo da Marinha Mercante, por estar a sua receita comprometida, em 1964, com o programa de obras já em andamento.
Após a liberação de diversas verbas, o
quantum necessário à conclusão dos cinco
unidades mercantes ficou reduzido a dez bilhões, novecentos e noventa e oito milhões de ,
cruzeiros, sendo,. entretanto, necessário a autorização legislativa competente para a abertura do crédito especial indispensável.

4. A Comissão d~ Finanças, tendo em vista
tratar-se de compromissos assumidos pelo Govêrno no exterior, e, ainda, de obras já inicia·

lli

-657das, nada tem a opor à aprovação do presente projeta.
Sala das Comissões, em 17 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Aurélio Vianna, Relator - Lobão da Sil·

veira - Bezerra Neto - Eurico Rezende Wolfredo Gurgel - Vlcterino Freire - Je••
Ermirlo.
PARECER
0
N. 562, DE 1965

Da Comlnio de Con1tituição e Ju1ti·
ça, 1&bre o Projeto de Lei do Senado n.0
174, de 1965, que di1põe 16bre a publicação e dilfrlbulção de mú1ica1 popula·
re1 braalleiral e dá outral providincla1,
Relator: Sr. Jeffer1on de Aguiar
O Projeto de Lei do Senado n. 0 174, de
1963, foi apreciado pela Comissão de Cçmstituição e Justiça, em 7 de outubro' de 1964
(Parecer n.0 1.144, de 1964), que o recusou
por Inconstitucionalidade.
Em virtude de requerimento deferido pelo
Plenório, o projeto retorna a esta Comissão.
O projeto determina que "o Poder Executivo, através do Ministério da Educação e
Cultura, fica autorizado a mandar editar, em
discos, pelo sistema estereofônlco, e em parti·
tura, compilando, os compositores Ernesto Nazareth, Chiqulnha Gonzaga, Noel Rosa, Lamartlne Babo, c quantos, a critério da Comissão selecionadora, merecerem Igual divulgação".
Prescreve o projeto que os direitos autorais
serão adquiridos (art. 2.0 ), determina que os
ólbuns e a coleção de partituras "deverão ser
dlstrlbuldos aos nossos serviços diplomótlcos
no exterior, às repartições estaduais ,de turismo e Cis fllarmõnlcas do interior do Pais" (art.
3,0 ), após concorrência pública para o efeito
de sua confecção e edição pelas firmas especializadas (art. 4.0 ).
•·
O projeto não teró existência e não se
constituiró em realidade sem a realização de
despesa de vulto, em cumprimento das determinações contidas nas artigos citados.
Dêle decorre, lnelutàvelmente, criação do
despesa pública, que não se pode admitir sem
a lnlclotlva do Sr. Presidente da República

(art. 5. 0 do Ato Institucional), não obstante o
elevado ·e lauvóvel propósito do projeto, cuja
adoçào deveria ser reclamada do Poder Executivo, no lnterêsse da difusão da música popular brasileira, como. instrumento adequada
de propaganda do nosso País e Incentivo promocional do turismo nas nossas regiões n)elhor' aquinhoadas pela natureza e. pelo progresso regionais.
Porém, como se assinalou, é intransponlvel
o limite constitucional oposto ao projeto.
Tendo em vista êstes argumentos e os expostos no parecer anterior, que se confirma,
a Comissão de Constituição e Justiça opina
pela rejeição do projeto, por inconstitucionalidade.
Sola das Comissões, em 14 de maio de
19 65. - . AIOJIÍO de Carvalho, Presidente
eventual - Jefferson de Aguiar, Relator -

Bezerra Neto :111 Plmentel Edmundo Levi.
N.0

Jo1aphat Marinha - Mane·
Argemira de Figueiredo PARECER
563, DE 1965
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Da Comi11áo de Con1tituição e Ju1ti·
sa, 16bra o Projete da Lei do Senado
n.o 13, de 1965, qua dl1põe 16bra a
obrlgasãa de locar. prédio• vag01.
Relatar: Sr. Mene1e1 Pimental
Dispõe o presente projeto (art. L 0 ) que os
proprletórios, promitentes compradores e promitentes cesslonórlos, em caróter lrrevogóvel
e imltldos na posse, de lojas, salas e prédios
vagos, destinados, por sua natureza, a .locação comercial e residencial, são obrigados,
desde que haja Interessados, a arrrendó-los na
prazo de sessenta dias, a contar da. data em
que se der a vacância.
Vagos, segundo o projeto (art. 2. 0 ), serão
considerados os Imóveis,. se novos. e nuncc
ocupadas, trinta dias após o "habite-se", e,
sendo antigas e ocupados, um mês depois de
fechados ou haverem sido entregues ao locador.
A prova da existência de Interessados seró
(art. 3. 0 ) por meio de propostas encaminhadas
aos titulares de direito sôbre os Imóveis, através do Judlciórlo, e o locador, observado o

....
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fixado no art. 1.0 , optará (art. 4.0 ) pela
que melhor lhe convenha.
Ficam proibidas as "luvas" (art. 5, 0 ), sendo (art. 6. 0 ) excluídas das imposições do projeto os titulares, referidos no art. 1.0 , sôbre
um só Imóvel.
Constituirá crime, punível com. pena de 6
meses a 1 ano, Infringir qualquer dos preceitos citados (art. 7. 0 ).
·
Do me.smo modo (art. 8. 0 ), o locatário que
deixar o imóvel alugado · por mais de trinta
dias, sem usá-lo, estará sujeito o pena de três
a doze meses de detenção.
2. O autor da proposição, o eminente Senador Fariii-Tovares, assl'm a justificou:
"Já se vai tornando .expediente usual,
entre os proprietários, deixar de alugar
seus imóveis com o fito de especular em
tôrno do valor dos aluguéis. Todos conhecem a gravidade do problema de moradia
e de prédios destinados a fins comerciais
no . Pais. Enquanto alguns· possuem, às
vêzes, ainda qué legitimamente, vários
imóveis para êsses fins; outros, em número muito maior, não conseguem teto
em que se possam abrigar ou área em
que possam exercer o seu trabalho.
Essa questão ·se vai cada vez agravando
mais com o tempo, na medida em que
se adensam os centros urbanos' 'e a legislação em vigor não prevê meios para
atenuá-la.
Nem. o . Decreto n.0 24. 150, de 1934,
nem .a nova Lei· do Inquilinato fixaram
normas visando a reprimir o abuso existente nesse setor dos negócios Imobiliários. Ultimamente, a especulação vem assumindo· aspecto mais lesivo com a existência, já em curso, por porte dos pro. prletários, de "luvas" até nas primeiros
locações.
Além disso, não pode a lei perniltlr que,
enquanto muitos não 'têm onde morar,
se conservem fechados apertamentos e
casas destinados a residências. Daí os
fundamentos e os principies de justiça
social em que se arrimo o projeto de lei
submetido à cita consideração do Senado,
que, por certo, não lhe negará acolhida."

3. Não podemos, em verdade, deixar de
louvar a Iniciativa do ilustre representante por
Minas Gerais, sem dúvida, inspirada nos mais
elevados propósitos.
Certamente . há grandes abusos, no setor
imobiliário em foco, o que, de resto, tem merecido a . atenção consta1:1te dos legisladores,
como, aliás, não póderla deixar de acontecer,
pois as parlamentares .são os delegados do
povo, cujos interêsses devem es.tar sempre em
foca nas Casas do Congresso.

:4.

Em que pêse, porém, aos intuitos humanitários da iniciativa, não cremos possa ela,
nos têrmos em que está formulada, merecer
acolhida desta Comissão, eis que se nos afigura eivada do· vfclo de inconstitucionalidade
e de lnjurldicldade.
Efetivamente, a propriedade é resguardada
pela Constituição, limitando-se o seu uso pelo
bem comum.
Pode o Govêrno, nos .estritas têrmos da Lei
Maior, promover, quando necessário, desapropriações de imóveis, por interêsse social, mas
não pode, o poder estatal, invadir a área das
ativldades particulares a ponto de dispor sôbre a vontade da individuo, obrigando-a a
usar desta ou daquela maneira aquilo que lhe
pertence.
A maneira de se alcançar o resultado desejado pelo projeto,· possibilitando minorar o
problema da moradia, por sinal multo grave
em todo o mundo, será, num pais como o
nosso, de definida estrutura jurídica liberal,
agir lndiretamente, como acaba de fazer' o
Govêrno, através ·da criação do Banco Nacional de Habitação.
A Constituição desapóia, a nosso ver, providências como a presente, pois é bem explfcita ao enumerar os casos em' que admite o
contrôle da propriedade pelo Estado (arts. 141,
§ 16, e 14 7) e em nerihum dêles poder-se'ia
enquadrar a proposição em· debate.
Afora êsse aspecto, contém o projeto certos excessos, como o dlspósto no art. 8. 0 , segundo o qual um locatário que se visse obrigado a passar três meses e um dia fora do
imóvel alugado, em viagem de férias ou a
negócios, no Pais ou no· estrangeiro, esto.ria
sujeito à pena de· detenção, por três meses a
um ano.

-659Além de tudo isso, cobe-nos considerar ser
recente a aprovação, pelo Congresso, da Lei
n.0 4. 494, de 25 de novembro de 1964, ·regulando a locação de prédios urbanos, através
· da. qual procurou-se disciplinar a matéria da
melhor maneira possível.
Ante o exposto, considerando o projeto lnconstitucional, lnjurfdico e inconveniente, opinamos por sua rejeição.
Sala das Comissões, em 14 de maio de
1965. Aloytlo de Carvalho, Presidente
eventual Menezes Plmentel, Relator
·Bezerra ·Neto, vencido, pela · tramitação do
'projeto mediante emendas modlflcatlvas Josaphat Marinho, pela tramitação do projeto,
que requer aperfeiçoamento, mas não envolve, a nosso ver, Inconstitucionalidade, nem
injuridicidade que o fulminem de plano. No
regime constitucional vigente, o direito de
propriedade é assegurado nos limites da lei,
para resguardo do lnterêsse 'coletivo - Arge·
miro de Figueiredo, acompanho o parecer. O
projeto atenta contra o direito de propriedade
que a Constituição da República ainda ga·
rante. E o atentado fere a substância daquele
direito, ou seja, no seu aspecto de o proprietário· poder dispor dos. bens que, legitimamente,' lhe pe"rtencem - Edmundo Levi, pela injuridicldade, reconhece,
hora, que o projeto
fere assunto relevante - JeHerson de Aguiar.

em

PARECER
564, DE 1965
Da Comissão de Constltulsão e J Ulti•
sa, 16bre o Projeto de Lei do Senado n.0
27, de 1965, que estobelece normas 16·
bre o crédito de relosão de empr6go ou·
tarizatlvo do pedido de fotancia e mocll·
fica o Decreto-Lei n.0 7.661, de 21·6·45
. (Lei. de Fal6nclas),
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar
Pretende-se, com a proposiçÕo . em exame,
o alteração do Decreto-Lei n.0 7. 661 (Lei de
Falências! poro duplo efeito:
-.
al assegurar ao empregado que não possa Invocar trânsito em julgado de
decisão da Justiça do Trabalho, em
·dissfdlo individual, o direito de habl·
litar-se e!" processo de falência, desde que sôbre elo não penda recurso
ordinário;
-N,0

bl majoração do quantum · previsto no
art. 200 do .lei mencionada, ·de •..•
Cr$ 50.000 para Cr$ 2. 000. 000,
para· que .a processo de falência tenha
rito sumário.
A expressão "definitiva", constante da
§ 1.0 , que se acrescenta ·no art. 1,o. do
Decreto-Lei n.0 7. 661, não parece adequada
aos propósitos do projeto, desde que, a rigor,
o pendência de julgamento de recurso ardi·
nário contraria a expressão cidotada pelo ilustre autór ou ensejaria divergência de Interpretação.
Dai .a seguinte
EMENDA N.0 1~CCJ
No § 1.0 do ort. 1.0 :
Onde se lê:
"definitiva",
leia-se:
"final e de mérito."
Com a emenda, a Comissão de Constituição e Justiça opina pela constitucionalidade
e juridicidade do projeto.
Sala das Comissões, em 14 de maio de
1965. Aloytlo de Carvalho, Presidente
eventual - JeHerson de Aguiar, Relatar Bezerro Neto ..,... Joaaphat Marinho - Meno·
zes· Plmentel - Argemlro de Figueiredo Edmundo Levl.
PARECER
N.0 565, DE 1965
Da Comissão de Constltulsão e Juatlsa, aâbre o Oficio n. 0 13-P (11), de
27 -2·64, do Presidente do Supremo Trl·
bunol. Federal, encaminhando cópia ou·
tentlcada de acórdão d• Recurso Extra•
ordinário n.0 49.329, do Estado de Pernambuco, declarando a Invalidade, em
face dos arts. 167, § 2.0 , e 186, da
Co.nstltuisão Federal, da Lei Estadual n. 0
3.371, de 23 de janeiro de 1959, art.
3.0 , que criara encargos ao Tesouro sem
atribuisãa do· recursos financeiros para
custeia da reapectiva . despeaa.
Relator: Sr. Jeffenon de Aguiar
Ao apreciar o Ofício n.0 13-P, de 27 de fevereiro de 1964, do Presidente do Supremo
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-660Tribunal Federal, esta Comissão aprovou parecer do Senador Wilson Gonçalves, que concluía por projeto de . resolução suspendendo a
execução da Lei n.0 3.371, de 23 de janeiro
de 1959, do Estado de Pernambuco,
Aprovado o projeto, a Comissão de Reda·ção suscitou dúvida procedente, jó sufragada
pela Presidência da Côrte SupremÕ, · que, em
resposta ao pedido de esclarecimentos da
Mesa, Informava:
."Comunico a Vossa Excelência, em atenção ao Oficio SP /23, de 1O de março de
1965, dessa Presidência, que os Itens, I,

11 e VIl I mencionados no Oficio n. 0 13/P,
de 27 de fevereiro de 1964, ficam sem
efeito, uma vez que os venerandos acórdão~

do Supremo Tribunal Federal, os quais igualmente merecem arquivamento.
Sala das Comissões, em 14 de maio de
Âloyalo ele Carvalho, Presidente
1965. eventual - Jeffenon ele Aguiar, Relator Menozoa Plmontel - Ârgomlro ele Flguelroclo
- Edmundo Lovl - S.nrra Neto - Joao·
phat Marinho.
PARECER
N.o 566, DI 1965
·Da Camlulio de Conatltulçio o Jultl·
sa, a6bre o Ofício n.0 621-P(a), de
21·8-62, . do Sr. Pretldente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando cópia
auhntlcada da Repraaentaçiio n.0 414,
do Paranó, Julgada a 11-7-60. Uncona·
tltuclonallclacle da Lei n.0 8, do 12·2-59.)

,,

"•

proferidos no Agravo de Instru-

mento n. 0 26.657, do Estado do Rio de
Janeiro, e no Recurso Extraordinórlo n. o
47.152, do Estado do Espirita Santo, foram, o primeiro pela· egrégia Segunda
Turma e o segundo peiCI egrégia Primeira Turma.
Quanto ao Recurso . Extraordinórlo n.o
49.329, do Estado de Pernambuco, foram Interpostos embargos de divergência, ainda pendentes de julgamento.
Nesta oportunidade, apr~sento a Vossa
Excelência ·e ao ·Senado Federal os pro·
testes de 'alto aprêço e consideração."
·Ora, como se vê, houve equivoco na re·
messe do acórdão questionado, que não transitara em· julgàdo, e, ao revés, a êle foram
opostos 'embargos hifrlngentes e de nulidade,
· com efeito suspensivo, e ainda pendentes de
julgamento.
Em conseqüência, acolhendo a procedente
promqçéio da Douta Comisséio de Redação, a
Comisséio de Constltulçéio e Justi;a opina pelo
arquivamento do Oficio n. 0 13/P (11), de 27
de fevereiro de 1964, anatando-se nos expe·
dlentes respectivos as retlficações a que se
reporta o oficio de fls. 29, do Sr. Presidente

Relator: Sr. JeHeraan ele Aguiar
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 0 8, de 1959, do
Estado ·do Paranó, na Representoçéio n.o 414.
Em vista do oficio do Sr. Presidente da Su·
premo Tribunal Federal e da cópia autenticada das notas taquigróficas !Of. n.0 621, de
21-B-62), sem qualquer reserva ou informação esclarecedora do Mesa e dos órgãos bu·
'rocróticos do Senado, esta Comissão aprovou
parecer do Senador Wi15on Gonçalves, que
concluía por Projeto de Resoluçéio (n. 0 96, de
1964), suspendendo a execução da lei incri·
minada, o qual foi aprovado pelo Plenório, na
·sessão· de 16 de fevereiro dêste ano. ·
Depois de elaborada e aprovada a redação
final, o projeto foi retirado. da Ordem do Dia
e vem a esta Comissõo com a Informação de
que, anter!ormente, idêntico expediente tivera
tramitação, com a aprovação e publicação da
Resolução n. 0 43, de 12 de dezembro de 1962:
~ indubltóvel que néio pode haver relteraçéio da suspenséio da .execuçéio de lei julgada
Inconstitucional.

A Mesa, as Secretarias da Presidência e
desta Comissão e o Protocolo deveréio ter o
cuidado natural de verificar, liminarmente, se
o expediente remetido pelo Supremo Tribunal
Federal não constitui reiteração ou se êle se

!'

-661refere a lei apreciada noutro aresto, com o
projeto em tramitação, já aprovado au com
resolução já promulgada.
Nesta Comissão há quadro slnótlco relativo

· à tramitação dêstes expedientes da Côrte Suprema, por Eatado e União Federal, organizado por sugestão e orientação do Relator, o quol
deve eatar pemanentemente atuallaada (v.
cópia anexa) . A Secretario do Presidência e o
protocolo poderão organizar êsses quadros,
aempre atuallaadoa, vindo os processos informados convenientemente, para que o próprio
Mesa, ou esta Comissão, segundo a fase de
cada. um, possa determinar :o seu ,arquivamento ou tramitação, oportuno e adequadamente.

•· Em face do esclarecido e pelo exposto, a
Comissão de Constituição e Justiça opina pelo
arquivamento do Oficio n.0 621 (a), de 21 de
agôsto de 1962, do Sr: Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encarecendo à Mesa a adoção dos medidas sugeridas ou outras que possam pôr têrmo a irregularidades como a exposta neste projeto.
Sala das Comissões, em 14 de maio de
1965. Alayaio de Carvalho, Presidente
eventual - JeHenon de Agula.r, Relator EdBezerro Neta - Meneaea Plmentel mundo Levl - Argemlro de Figueiredo ....;, Jo1Gphat Marinho.
PARECER
H.0 567, DE 1965

Da Comlaaão de Conatituisão e Juatlso, a&bre o Oficio n.0 323-P, de 14 de
junho de 1958, do Preaidento do Supremo Tribunal Federal, enviando cópia outlntica de julgamento do Repreaonta•
sãa n,0 96, de São Paulo, julgado a
30/10/1947.
Relator: Sr. Bezerro Neto
Os Ministros dci Supremo Tribunal Federal,
em sessão plenórlo, realizada a 3 de outubro
de 1947, exomlnondo o Representação n. 0 96,
do Sr. Procurador-Geral da República, julgaram, por unanimidade, Inconstitucionais os

orts. 21, letra i, 43 letra d, 44 e 45 da Constituição do Estado de São Paulo· e, por maioria
de votos, os arts. 6. 0 , § 2.0 , 21, letra m, 1.0
parte, 37, letra d, 65, letras a, b, c, e d, 66,
77, § 1.0 , 85, 87 e 146 da mesma Constituição, e art. 3. 0 , letra f, do Ato das Dls:
posições Transistórias.

2.

Em 14 de julho de 1958, o Senhor Presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal,
em cumprimento ao disposto no art. 64, da
Constituição Federal, remeteu oo Senado, com
o Oficio 323-P, cópia autenticada da referida
decisão, acompanhada das competentes· notas
taqulgráficas.

3. Diante do exposto, e obediente ao prescrito no ort. 86, letra b, do Regimento lnterno da Casa, esta Comissão apresenta o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N.0 52, DE 1965

6.o,
porte, 37,

Sua pende o eaecusão doa artl
§. 2.0 , 21, letroa I e m, 1.•

letra d, 43, letra d, 44, 45, 65, letroa

a, b, c, d, 66, 77, § 1.0 , .as, 87 • 146
da
de
n.o
tro

Conatituisão do Eetado de São Paulo,
9 de julho de 1947; e doa ortl. 3.0 ,
1 (quanta a prefeitoa), 28 e 30, I•·
f, do Ata doa Diapoaisõea Tronaitórlaa.

Art. l.0 ~ suspe~sa a · execução dos
0
0
orts. 6. , § 2. , 21, letras I e m, 1.0 porte,
. 37, letra d, 43, letra d, 44, 45, 65, letras
a, b, c, d, 66, 77, § 1.0 , 85, 87 e 146 da
Constituição do Estado de São Paulo, de 9 de
julho de 1947, e .dos a~ts 3. 0 , n.0 1 (quanto
a prefeitos), 28 e 30, letra f, do Ato das Dls·
posições Transitórias da mesma Constituição,
julgados Inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

~rt. · 2. 0

Esta Resolução entra ró ·em vigor na dota de sua publicação.
-

Sala dos Comissões, em 14 de maio de
Aloyaio de Carvalho, Presidente
1965. eventual - Bezerra Neto, Relator - JeHer•
son do Aguiar Menezes Plm~ntel Edmundo Lovi - Argemiro de Figueiredo Josophot Marinho.

li
I

,,:I
~·i

1)

[,

,,I
.1

·i
f

li
1·,

~·!
r.!

1:•.,

-662PARECER
N.0 568, DE 19f5
Da Coml11ão de Co~ltituição e Jultl·
ça, a&bre o Ofício de 7-4~59, (Ref. Of,
264/57•Pl do Pre1ldente do Supremo
Tribunal Federei, enviando c6pia aut&n ·
tlca referente ao julgamento.. da Repre·
1enta~ão

n.0 208, de São Paula, julgo·

da a 17-5-57 llncan1titucianaia aa olí·
neaa b e e do art. 37 da Conatltuição do
Eltodal. Ofício

n:0

208-P /59 (1).

Relator: Jeffenon de Aguiar
O. Supremo Tribunal Federal
constitucionalidade das alíneas
3i da .·Constituição do Estado
acolhendo Representação 208,
Geral do Rep_ública .·

decretou. o in·
b e e do art ._
de São Paulo,
do Procurador··

o venerando acórdão, ao examinar as alínea_s b e. e do citado artigo do Constituição
dó· Estado de São Paulo, pôs em evidência ser
defeso · ao constiiuinte Estadual ampliar os
casos de inelegibilidade para o cargo de Governador, ante à 'disposto' no n. 0 xv,· alfnea a
do. 'art .. 5_. 0 da Cada Magna
.
.
\

'

'

.Feitas os comunicações de praxe ao Senado
Federal, através do Oficio n. 0 786-P (a) da
Presidência daquela egrégia côrte, a Comis·
são, dando cumprimento ao preceituado no
art. 64 da Constituição Federal, apresenta o
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
. .. N;o 53, DE 1965
. Suapende a execução das alíneaa ~ e e
do art. 37 da Conatituição do Eltado de
São Paulo, julgad01 i11con1titucionais por
deciaão definitiva da Supremo Tribunal
Federal proferida na Repreaentaçãa n. o
192, da Procurador-Goro I da República.
~ suspensa a execução das
alfneas b e e do art. 37 da Constit1.1içõo do
Estado de São Paulo, j1.1lgadas inconstituclo·
nais em decisão definitiva do S1.1prcma Tribl.l·

Art•.1.0 -

nal Federal, prolatada na Representação n. 0
I 92, do Proc1.1rador·Geral da República.
Art. 2.0 Esta Resolução entroró em vi·
gor na ·data da sua p1.1blicação.
Sala das Comissões, em 14 de março de
1965. Alayaio de Carvalho, Presidente
eventual - JeHenon de Aguiar, Relator Bei:erro Neta - Menezes Pimental - Arge•
mira de Figueiredo - Edmundo Levi - Ja·
aaphat Marinha.

).'

':.

ii.

1:,,
,,
!\

PARECER
N.0 569, DE 1965
. Da Cominão de Conltituiçãa e Justf·
ça, s&bre a Ofício n. 0 813-P, de17-9-59,
do Sr. Presidente do Supremo Tribunal,
remetendo c6pia autenticada · de julga•
mento, daquele Tribunal, do Recuna Ex·
traonlinária n.0 30.396, da Ceará, julga•
da a 20-6-58 (inconatitucionalidade da
Lei do Município de Baturití n.0 124,
de 13-9-451.
Relator: Sr,· Be1erra Neto
Aos 20·6· I 958 o egrégio Tribunal Federal,
em sessão plenórla, julgando o Recurso Extra·
ordinário n. 0 30.396, do Ceará, acordo1.1, por
unanimidade, em declarar inconstitucional a
Lei n.~ I 24, de I 3 de setembro. de I 945, do
Município de Baturité .
Par fôrça do disposto no art. 64, da Cons·
tituiçãa Federal, o Presidente da Pretória Ex·
celso, pela Oficio n. 0 8 I 3-P, de I 7 de outu·
bra de I 959, enviou ao Senado cópia outen·
ticàda ·do competente acórdão, acompanhada
de notas taqulgráflcas.
Ante o exposto, e ·obediente oa que deter·
mina ·o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 86, letra b, esta Comissão oferece o se·
gulnte:
PROJETO DE .RESOLUÇÃO
N.o 54, :DE 1965
Suspende a execução da Lei n.a 124,
de 13 de setembro de 194S, do Muni·
cípio de Baturitó, Estado do Ceará.
Art. 1.0 ~ suspensa a execução da Lei
n. 0 I 24, de I 3 de setembro de I 945, do Mu·

i
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-663nlcípio de Baturité, Estado do Ceará, declara· . artigo 86, letra "b", do Regimento Interno,
da inconstitucional pelo Supremo Tribunal Fe- subm~te à aprovação da Casa o seguinte
deral.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
0
N.0 55, DE 1965 .
Esta Resolução entrará em vi·
Art. 2. · gor na dato de sua publicação.
Suspende a execução do artigo 2.o da
Lei n.0 1.215, de 6 d!l janeiro de 1954, .
Sala das ·Comissões, em 14 de moi o de
e do Decreto n,0 591, de 25 de feve_rai·
1965. Aloysio de Co"olho, Presidente
ro de 1959, do Estado·de Mato Gróaso,
eventual Be1erra Neto, Relator - Jef·
fenon de Aguiar -:- Edmundo Levi - Arge.
Art. 1.0 ~ ~ suspensa a. execução do ar·
miro de Figueiredo - Josaphat Marinha tigo 2. 0 da Lei .n. 0 1.215, de 6 de janeiro de
Mene1e1 Pimentel.
1954, e do Decreto n. 0 591, de 25 de fevereiro de 1959, do Estado de Mato Grosso,
PARECER

N.0 570, DE 1965
Da Comissão de Constituição e Justi·
çG, sôbre o Ofício n.0 .723-P, de 30 de
og6sto de 1962, da Sr. Presidente da Su·

Art, 2.0 - Esta Resolução entraró em vi·
gor na dato de sua publicação.

premo Tribunal Federal, enví11ndo cópia
autêntica do acórdão referente ao julga.
mento da RepresentGçiio n,0 428, do Es-

Sala das Comissões, em 14 de maio· de
1965. Aloyslo de Ca"alho, Presidente
eventual - Beurra Neto, Relator - Argemi·
ra de Figueiredo - Edmundo Levi - Mene·
ses Pimental - JeHerson de Aguiar - Joao·
phot Marinho.
.

tada de Mato Grano, que decretou a in·
constitucionalidade do artigo 2. 0 da Lei

N.0 571, DE 1965

n. 0 1. 215, ele 6 de janeiro de 1954, e
o Decreto n,0 591, de 25 de fevereiro de
1959,
Relator: Sr, Be1erra Neto
O Supremo Tribunal Federal, em sessão pie·

nária realizada em 22 de janeiro de 1962,
julgando a Representação n. 0 428, do Estado
de Moto Grasso, declarou inconstitucionais o
artigo 2. 0 da Lei n. 0 1.215, de 6 de janeiro
de 1954, e o Decreto n. 0 591, de 25 de feve·
relro de 1959, do. Estado de Mato Grosso.
Para os fins do disposto no artigo 64 da
Constituição Federal, o P.resldente daquela
Alta Côrte, através do Oficio n. 0 723, de 30
de agôsta de 1962, enviou ao Senado "Federal
cópia autêntica do acórdão proferido, acom·
panhado de notas taqulgráflcas do julgamento.
Esta Comissão, tomando conhecimento da
matéria, e em cumprimento ao disposto no

PARE~E~

Da Comissão de Conatituisão • Julti·
ça, sôbre o Ofício n.0 723:P, de 30·8-62,
do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, encaminhando cópia autentica·
ela de acórdia do Recurso de Mandado .
de Seguronsa n.0 8.392, de Minoa Ge·
rala, proferido a llt-1 ~-61 Unconatltu·
cionalldade do art. 169 da Conatituição
Estadual!.
.

.

Relator: Sr. 'Bezerra Neto
'; ulgando o Recurso de Mandado de Segurança n. 0 8.329, de Minas· Gerais, o excelso
Supremo Tribunal Federal, em sessão. plenórla, acordou ·em decretar· a ·lnconstitucionali·
dade. do arf. 169; da Constituição do Estado
de Minas Gerais, cujo teor é o seguinte:
"Art. 169 - Nenhum impôsto, es·
tadual ou municipal, poderá ser elevado,
direta ou indiretamente, além de vinte
por cento de seu valor, ao tempo do
aumento."

:.
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-664O venerando acórdão considerou a restrição contida no art. 169, citado, ofensiva à
autonomia municipal, assegurada pela Constituição Federal.
O Presidente do egrégio Supremo Tribunal,
para os, fins do artigo 64 da Constituição, comunicou ao Senado a mencionada decisão.
Acontece, .. entretanto, que o Senado, atendendo a .,oficio daquela excelso c6rte com
idêntica fínalidade, jó suspendeu, através da
Resolução n.0 21, de 1964, a citado artigo
169, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Comissão, ante' o exposto, conclui pelo
a,rCiuivamenta do presente· processo,
~ o parecer.
Sala das Comissões, em 14 de maio de
1965. Aloyaio .de Carvalho, Presidente
(eventual) - Bezerra Neto, ·Relator - Jeffer·
aan de Aguiar ~ Edmundo Levl - Areeml·
ro de figueiredo - Joaclphat Marinho - Me·
iiez~i Pimental.
. PARECER
N.o 572, DE 19,65

Da Comluio de S.rvlso Público Civil,
1&bre o· Projeto de Lei da C&Ínaro n.0 54,
1965 ' blúmero 2. 719-A, de · 1965,
na Cau de 'Origem), que fixa 01 val&re1
para 01 1imliolol doa carg01 1 doa fun•
sõe,a gratlflcadaa do Quadro da S.cretGrla do Tribunal Regional do' Trabalho
da 2.0 Reglia, e dá outra• provldlncla1,

de

Relator: Sr. Mello Braga

I
I!

i
Ji

'

'

O presente projeto, encaminhado ao exame
do Congresso Nacional através da Mensagem
n. 0 1, de "1965, dei ·Tribunal' Regional do Trabalho da 2. 0 Região, fixa os slmbolos dos
cargos e das funções gratificadas do Quadro
da .Secretaria do citado órgão jurldlco,
. As providências recomendadas pelo projeto
visam a atualizar os val6res dos símbolos dos
cargos e das funções gratificadas do Quadro
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2. 0 Região, consoante. a elevação
dos rndices retributivos fixados pela Lei n. 0
4.345, de 26 de junho de 1964, que lnstl·
tuiu novos val6res de vencimentos para os
servidores públicos civis do Poder Executivo.

<I

I
Examinada a proposição, dentro dos aspec·
tos atinentes ao interêsse e conveniência para
o serviço público, verifica-se que a mesma
merece acolhimento, ainda mais porque aglutina normas que se manifestam em linha
de coerência com a sistemótica vigente para
órgãos judiciórias de natureza idêntica à do
considerado ·no projeto sob exame.
Em face da exposto, opinamos pela apro·
vação do projeto.
Sala ·das Camis'sões, · em 18 de maio de
1965. - Victorlno Freire, Presidente - Mello
Braga, Relator - J01' Ltlte - Ant&nlo Jucii.

I.

PARECER

N.0 573; DI 1965
Da Comlaaio de Flnansaa, 1&bre o
Projeto de Ltl da C&mara n.0 54, de
1965.
Relatar: Sr. Lebio da Silveira
Dispõe o presente projeto (art. 1.0 ) s6bre
os val6res dos slmbolos dos cargos e das fun·
çães gratificadas do Quadro do Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 2. 0 Região, e. dó outras providências.
2. O salório-família (art. 2;0 ) é fixado em
Cr$ 5. 000 (cinco mil cruzeiros) por dependente.
Os beneficias previstos no projeto vigorarão
(art. 4. 0 ) a partir ,de 1.0 de julho de 1964
e atingirão (art. 3. 0 ) os servidores lnatlvos.
Aplica-se, também (art. 5. 0 ), aos funclonórlos da Secretaria do TRT da 2. 0 Região, o
disposto no a~t. 15 ·e seus parógrafos da Lei
n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Para atender às .despesas no exerclclo fi·
nanceiro corrente, ·é autorizado o Poder Executivo (art. 6. 0 ) a abrir ao Poder Judiciórlo
- Justiço do Trabalho - , Tribunal Regional
do Trabalho da ::2·. 0 Região, o crédito especial
de Cr$ 890 , 000 (oitocentos e noventa mil
cruzeiros).
3. A proposição deflui de mensagem do
Tribunal Regional do Trabalho da 2. 0 Região e estó devidamente justificada,
4, Aprovado na Câmara, de ac6rdo com
pareceres fovoróveis das diversas comissões
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-665técnicas que a examinaram, veio o projeta ao
Senado, onde já mereceu aprovação da douta
Comissão de Serviço Pública Civil.

1.~ -

b) segundo uniforme ou jaqueta de sa-

rau: jaqueta de linho ou meio linho,
com platinas, botões dourados, colête
de plquê branco, .gravata de sêda,
lisa, preta, horizontal, calça direita,
verde, folgada, com galão ouro ·na
costura de fora, boné com capa de
linho ou meio linho branca, sapatos
de verniz prêto e, meias pretas;

5.

Diante do exposto, comprovada a necessidade das providências solicitadas pelo TRT
da 2.0 Região, opinamos favoràvelmente ao
projeta.
Sala das Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
- Lobão da Sllvelro; Relator - Eurico Re·

zende - Pe11óa de Queiroz - Walfredo
Gurgel - Vlctorlno Freire - Antônio Jucá
.;,_;, Uno de Motto1 - Bezerra Neto.
PARECER
N.o 574, DE 1965
Da Coml11ão .de Conltltuisão e Jultlça,
1&bre o Projeto de Lei do Senado n.0 20,
de· .1965,- que .1u1pende a UID de fordão
polo1 diplomata•.
Relator: Sr. Herlbaldo Vieira
O Senador' Vasconcelos Tôrres ·apresenta
projeta, cujo art; 1.0 está assim redigida:

"Árt. 1.0 - ~ abolido o uso do indumentária especial (fardão) pelos diplomatas, nas cerimônias e recepções de
que participem, no Pafs e no exterior."
'

'

O Decreto n. o 20. 041, que ainda está
em vigor, regulamentou o uso dos uniformes
dos membros dos Corpos Diplomático e Consular. Por êste regulamento, os uniformes são
assim designados:
a) primeiro uniforme· ou fardão: confec·

clonado de pano verde-escuro, com
calça da mesmo pano, ou focultati·
vamente com calça de casimira
branca, com galão dourado na costu·
ra de fora, espadim prêso por um ta·
!aborte de elástico de algodã(! branco, usado por dentro do fardão e sustentado por um suporte de pano
verde-escuro Igual ao do fordão e
bordado; chapéu armado com plumas; luvas de pelica ou de camurça
branca; botinas reúnas de verniz prê·
to e meias pretos;

c)

terceira uniforme, ou branco: dólmã
com gola aberta deitada, de linho ou
meio linha branca, com botões dourados, platinas, calça direita, branca,
folgada, do . mesmo pano do dÓimã,
espadim, boné com capa de linho ou
melo linha, branca, gravata. de sêda,
lisa, preta, vertical, sapatos de camurça branca, com melas brancas.

As camisas, punhos e colarinhos dos três
uniformes são brancos, lisas e engomadas, devendo os colarinhos serem em pé, com pontas
dobradas, para o segundo uniforme. Com o
terceiro uniforme é permitido o uso de camisas
de peito e punhos moles, com colarinho engomado dobrado. Com .o fardão. é usada a
calça verde nas solenidades de dia e, faculta·
tivamente, a calça de casemira branca nas cerimônias à noite.
Há, ainda, no regulamento, uma série de
detalhes sôbre os' uniformes de inverno e de .
verão, sõbre o modêlo · dos botões · que é um
para 9 Corpo, Diplomático e outro para o Con- •
sular, sõbre o uso de espadim e a ·cõr da
bainha, sôbre os platinas, onde as categorias
dos funcionários são assinaladas por estrêlas.
Pelo que expomos, logo se constata a im·
perfeição legislativa do projeto em exame; que
se limita a abolir o uso do fardãa, quando é
êste uniforme, àpenas, um dos três tipos da·
indumentária diplomática e consular, no Brasil.
Ainda mais, a proibição é, no projeto, restrita
aos diplomatas, não se estendendo aos membros·do Corpo Consular.
Do decreto, a que acabamos de nos referir,
ou seja, o de n. 0 20.041, de 27 de maio de
193 i, consta, em seu artigo 28, que têm coráter facultativo o uso dos uniformes nêie men·
clonados. E porque se determinou que o uso
dos uniformes é facultativo, concomitante·
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mente com o Decreto n. 0 20. 041, na mesmo
data, foi baixada o Decreto n. 0 20.040 e que,
da mesma forma, permanece em vigor, pelo
qual se éstabelece, não o uniforme, mas o trajo
para as recepções oficiais, na cerimonial diplomático. São êles os seguintes:
a)

b)

c)

na entrega de Credencl.ais dos Minis·
tros Plenipotenciários e Residentes, o
Chefe do Protocolo estará de fraque
e colête pretos, calça escura e chapéu alto ~e pêlo de sêda (art. 4. 0 ,
§ 3,0);
nas recepções oficiais o trajo será casaca, colête branco e gravata branca,
para os civis e 1. 0 uniforme, para os
militares (art. 15, § 2. 0 1;
nas. outras solenidades ou festas, a
que comparecer, durante o dia, o Presidente da República, na Capital
Federal, o trajo, salva· outra determinação do Chefe do Estado, será o seguinte: os Ministros de Estados e as
autoridades civis, que o acompanharem, trajarão terno escuro e chapéu
de feltro claro (art. 24).

O que, agora, pretende o nobre Senador
Vasconcelos Tôrres, já foi objeto de experiência através do art. 6.0 das disposições transl·
tórlas do Decreta-Lei n. 0 791, de 14 de outubro de 1938, que assim dispôs:

"Art. 6. 0 - Fica abolido, para todos .os
efeitos, o uso de uniforme diplomáticos e
consulares."
Mas, logo se viu os efeitos negativos da experiência e, sete anos a pás, era baixado· o De,
creta-Lei n. 0 7. 548, de 14 de maio de 1941,
que revogou o art. 6. 0 do Decreto n. 0 791 e
revigorou o Decreto n. 0 20.041, de 1931, restabelecendo, dêsse modo, o uso, em caráter
facultativo, dos uniformes dos membros dos
Corpos Diplomático e Consular.
Afigura-se-nos que a questão está bem posta, nos têrmos da legislação vigente. Entreton·
to, a Comissão de Relações Exteriores, que é o
árgão da Casa especializada no assunto, me·
lhor se manifestará a seu respeito.

Salvo o êrro de técnica legislativa, de inicia
apontada e que o outra Comissão poderá corrigir através de emendo, se achar por bem
patrocinar a Idéia, renovando o malograda experiência do Decreto-Lei n. 0 791 citado, o projeto nada tem que obsta c ui ize sua tramitação, do ponto de vista da constitucionalidade
e juridicidade.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 1965.
Aloyalo de Carvalho, Presidente eventual
Heribaldo Vieira, Relator - Bezerra Neto,
vencido - Joaaphat Marinho, vencido, pe!~
injuridlcidade do projeto - . Menezea Pimental

-

-

Edmundo Levl - Argemiro de Figueiredo
Jefferaon de Aguiar, com restrições.
PARECER
0
N. 575, DE 1965
Da Comluão . ele • Relaçõea Exterlam,
aôbre o Projeta de Lei do Senado n,0 20,
de 1965.
Relator: Sr. Peaaoa de Queiroz

O nobre Senador Vasconcelos Tôrres apresentou projeto de lei abolindo o "uso da ln·
dumentória especial (fardão) pelos diplomatas, nas cerimônias e recepções de que par·
ticiparem, no País e no exterior".
O uso da indumentária especial pelos diplomatas é regulamentado pelo Decreto número 20.041, de 27 de maio de 1931, que,
no seu artigo 28, estabelece ser de caróter
facultativo.
Em 1938, o Senhor Presidente da República baixou o Decreto n. 0 791, de 14 de outubro de 1938, .ein que aboliu (art. 6. 0 ) o uso
dêsse trajo, mas, em 1941, revogou essa disposição, por melo do Decreto n. 0 7 .548, de 14
de maio, isso . .Porque é praxe, em diverso~ parses europeus;' o uso do fardão, praxe esta seguida pelos membros de todos os corpos diplomáticos, Inclusive pela União Soviético.
Abolir essa indumentário seria desaconselhável, por dois motivos: 1.0 ) criaria situação
de constrangimento aos nossos diplomatas nos
poises onde seu uso nas solenidades é costume obedecido por todos; 2. 0 ) viria quebrar
trodiçã? que tem origem no Império. Somos

l'
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-667favoráveis. ao respeito às tradições, desde que
elas nõo constituam ent.rave ao progresso e
ao desenvolvimento do Pais.
O caso presente não apresenta êsse lnconVEoniente.
Diante dessas considerações, somos pela
rejeição da projeto.
Sala das Reuniões, em 19 de maio de
1965. - Benedicto Valladarea, PresidentePeaaoa de Queirez, Relatar - Aarãa Stein·

bruch - AntCinia Cariai tal - Filinto Müller.

Menezea Pimen-

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Sôbre a mesa requerimentos de informações que võa ser lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.

c) idem, quanto à Usina de CapivariCachoelra, Incluindo-se gráfico ou estudo comparativo da participação do
Estado do Paraná e da União no empreendimento ..
Sala das Sessões, 19 de maio de 1965.

Nel1on Maculan.
REQUERIMENTO
N.0 225, DE 1965
Senhor Presidente:
Nos têrmos do Regimento, solicito sejam
pedidas ao Departamento Nacional de Estrados de Rodagem as seguintes informações:
a)

Sõo lidos os seguintes:

REQUERIMENTO
N.0 224, DE 1965
Senhor Presidente:.
Nos têrmos do Regimento, solicito sejam
pedidas ao Ministério de Minas e Energia as
informações abaixo indicadas:
a)

relação das verbas aplicadas no Estado do Paraná, de janeiro de 1961
até esta data, especificando a utilização obra por c.bra, indicando-se,
quando fôr o caso, a participação do
Estado, através de convênios ou outra
forma conjunta .de atuação,. e encacaminhando-se .a cópia autenticada
do respectivo documento, nessa hip6. tese;

bl detalhar minuciosamente a situação
da Usina de Sete Quedas quanto aos
estudos e obras em andamento, participação do Estado do Pararyá na solução do problema, verbas empregados pelas diversas entidades que ali
tenham atuoção, programa a curto
prazo a ser cumprido, fazendo-se
acompanhar as informações de todo
o documentário disponlvel;

verbas aplicadas nas estradas federais, trechos paranaenses; de janeiro de 1961 até esta data, discriminando-se essa · aplicação,· estrada
por. estrada;

bl no caso de obres delegadas, através
de convênio, a órgãos estaduais, especificar quais e detalhar condições
dos convênios, por meio da remessa
de cópias autenticadas dos mesmos;
c)

especificar, da .parte compromissada
pelo Estado, no caso de obra em convênio, as quantias efetivamente aplicadas pelo Estado, no cumprimento
dêsses acêirdos.

Sala das Sessões; 19 de maio de 1965.

Nelaon Maculan.
REQUERIMENTO
N.o 226, DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmos e prazos regimentais,
sejam solicitadas ao Poder· Executivo, através
do Ministério da Viação e Obras Públicas, as
seguintes informações:
1) quais as

localidades do Estado de
Sergipe que possuem Agências Postais-Telegráficas ou Telefónicas, e
Postos de Correio;

2) Informar, relativamente a cada uma
das unidades Indicadas no Item anterior, quais os respectivos Agentes
ou Encarregados;

:

~·,

-66831 discriminar quais as Agências que
dispõem de sedé própria, e, relativamente às que não possuem, quais as
localidades cujas Prefeituras jó efetuaram a doação de terreno para o
construção da respectiva Agência;

através do Ministério da Educação e Cultura,
os seguintes Informações:
11 quais os entidades assistenciols do
Estado de Sergipe registradas no Conselho Nacional do Serviço Social do
Ministério da Educação e Cuhura, in·
dfcando-se, relativamente a c o d a
uma, o número do respectivo processo de registro;

41 quais as localidades do Estado de
Sergipe servidas por linhas telegróflcas ou telefênicas do. DCT, informando-se quais as que dispõem de um ou
outro ti~o de ligação.·

Dylton Co1ta •

31 quais os Instituições que se encontram com seus pedidos .em exigência,
indicando-se, com relação a cada
uma, qual o formalidade ·a ser cumprida, para o atendimento da pedido.

REQUERIMENTO
N.0 227, DE 1965
Senhor Presidente:

11 quais as Coletorias Federais instaladas no Estado de Sergipe, quais os
seus titulares, e o data do respectivo .designação;
21 quais os Coletorlas Federais criadas
no· Estado de Sergipe e porventura
ainda nõo Instaladas, informando-se
o lei que as criou e as providências
jó adoradas paro suo instalação;
3l qual o lotação de cada uma das Coletorlas Instaladas .em Sergipe, e qual
o número de servidores efetivomente
lotados em cada uma delas;
41 se existem, no Estado ·de Sergipe, Coletorias Federais jó Instaladas, mas
ainda não em funcionamento.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965.

Dylton Co1ta •

REQUERIMENTO
N.• 228, DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmos c prazos regimentais, sejam solicitodos ao Poder Executivo,

,.r
!,

21 quais os entidades que tiveram denegado o seu pedido de registro, informando-se quais os motivos que deram origem ao indeferimento;

Sala dos Sessões, em 19 de maio de 1965.

Requeiro, nos têrmos e prazos regimentais,
sejam solicitadas ao Poder Executivo, através
vés do Ministério do Fazendo, as seguintes
informações:

:

Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965.

-

Dylton Colh..

REQUERIMENTO
N.0 229, DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmos e prazos regimentais,
sejam solicitadas ao Poder Executivo; através
do Gabinete Civil da Presidência da República, as seguintes Informações:
11 quais os munlcipios do Estado de
Sergipe que possuem Agências Municipais de Estatistlco, Informando-se
relatlvame~te a cada uma o nome do
respectivo Agente e a data da sua
designação;
21 quais as localidades que porventura
possuem Agências criadas, porém não
in~taladas;

31 quantos servidores encontram-se lota·
dos em cada uma das Agências em
funcionamento;
41 quois os Agências jó Instaladas que
não se encontram em funclonamen·
to por falta de servidores.
Sola dos Sessões, em 19 de maio de 1965.
- Dylton Costa.
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-669REQUERIMENTO
M.o 230, DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmos .e prazos regimentais,
sejam solicitadas ao Poder Executivo, através
do Ministério da Viação e Obras Públicas, às
seguintes Informações:

1J quais as localidades do Estado de
Sergipe, nas quais o Departamento
Nacional de Obras de Saneamento já
realizou estudos para:
a) abastecimento de águo;

bl obras de saneamento;
c) lmplantaçõo de .rêde de esgotos.

21 ·Informar, das localidades referidas
no Item anterior, quais os que pos~
suem projetas já elaborados, discri·
minando-se, relativamente o cada
uma delas, os custos estimativos, e
as épocas a que os mesmos se re·
ferem;
3) quais os projetas ou abras plone)ados
pelo DNOS no Estado de Sergipe, in·
cluldos no Plano Prioritário daquele
Departamento,
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965.

-

Dylton C01ta.
O Slt. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Os requerimentos lidos não dependem de
deliberação do Plenário. Serão publicados e
em seguida despachados pela Presidênciq,

combinado com o art. 345, Itens 11 e III, da
Resolução n. 0 6, de 1960, e com a gratlfi·
cação adicional a que faz jus, o Ajudante de
Conservador de Documentos, PL-7, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, Abel Ferraz
de Macedo.

Ju•tlficasãa

O requerente tem direito ao que ·pleiteia,
uma vez que conta 39 anos, 2 meses e 1 dia
de serviço público..
Em se tratando de ocupante de cargo lso·
lado com mais de três anos de permanência
no mesmo, e que não tem acesso privativo a
outro cargo, o sua aposentadoria encontra
amparo legalnos itens 11 e III da Resolução
número 6-60, com a ·gratificação adicional
que a lei lhe assegura.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1965, -
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Aura Moura Andrade - Camlllo Nosiueira
da Gama - Adalberto Sena - CaHete PI·
nheira - Joaquim Parente· - Guida Mandln.
LEGISLAÇÃO CITADA

Canatltuisãa Federal
Art. 191 - O funcionário será aposentado:

it'

1\
I.'

d

1.0 - Será aposentado, se o reque·
rer, o funcionário que contar 35 anos de ser·
viço.
§

RCIOiusãa n.0 6, de 1960
Art. 345 - O funcionário que contar 35
anos de serviço será aposentado:

(Paula.)
Sôbre a mesa projeto de resolução que vai
ser lido,
~ llilo e. seguinte:

11 -

com provento aumentado de
2096 (vinte por cento), quan·
do ocupante da última elas·
se da respectiva carreiro,
desde que não tenha acesso
privativo a outro cargo;

III -

com a vantagem do Inciso
11, quando ocupante de cor·
go Isolado, se tiver perma·
necldo no mesmo durante
três anos, desde que não te·
nha acesso privativo a outro
cargo,

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.0 56, DE 1965
Apo1enta Abel Ferraz de'''. Macedo,
Ajudante de Con1ervadar de Dacumen•
tOI, PL·7, da Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único - ~ aposentado, nos têrmos
do art. 191, § 1,0 , da Constituição Federal,

~:

,,

!
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
O projeto lido, de autoria dà Comissão Dire·
taro, independe de parecer de outra comissão.
Seró publicado e oportunamente incluí do em
Ordem do Dia.
O Sr. 1.0 -Secretório procederó à leitura de
projeto de lei.
~ lido o seguinte:

PROJETO ·DE LEI DO ·SENADO
N.o 34, DE 1965
Retiflca a Lei n.0 3.855, de 18 de
dezembro. de 1960, que cria Coletoria
Federal na Municipia de Xanxeri, E1ta·
do de Santa Catarina.

A região necessita, urgentemente, de uma
Coietoria Federal. A lei crio essa Coietoria e
o Ministério da Fazenda alega não poder
cumprir a lei porque, por um lapso, foi escrito
erràdo o nome do Municipio. · Troca de uma
única letra. Em vez de Xanxerê, saiu Xan·
·rerê.
Estamos certos de que a proposição que
·ora apresentamos merecerá todo o apoio dos
ilustres membros · das Casas do Congresso
poro que tenho rápida tramitação.
~ o sugestão e o o pêlo que fazemos.
Sola das Sessões, 18 de maio de 1965.

Attilio Fontano.
LEGISLAÇÃO CITADA

Ãrt. .1.
Fica retificado para Xanxerê,
o nome do Município de Xanrerê, constante
do art. 1.0 da Lei n. 0 3, 855, de 18 de de·
·zembro de 1960.
Ârt. 2. 0 Esta Lei entrarei 'em vigor na
data de sua publicação, revogadas· as dispo·
sições em contrório.
0 ..:.._

I

Jultificação

. Xanxerê, situada rio Oeste catarinense, é
uma das com~nas mais progressistas do Estado, apresentando grande densidade demo·
gráfica. Possui sólida indústria madeireira e
um florescente comércio. A agricultura apresenta a,uspicioso desenvolvimento, graças à
fertilidade 'de suas. terras e ao espírito empreendedor de sua gente.
~ o centro geográfico e econômico de uma
próspera zona que obrCinge importantes Mu.nicípios. como Faxinai dos Guedes, Xaxim,
Abelardo Luz, Vargeão e São Domingos, que
serão beneficiados. com o instalação da Cole.torla Federal em Xanxerê.

·A Prefeitura vem mantendo, há dois anos,
por sua conta, uma sola mobiliada paro abri·
gar o Coletoria.

Santa Catarina: Rio Negrinho, Herval
D'Oeste, Dionísio Cerqueira, Mondai,
Xanrerê, Presidente Getúlio, Searaí Louro Müller, São Carlos; · Palmitos, ltapiranga, São Miguel D'Oeste, Sombrio,
Papanduvo, • , ...••.....•••.•••.••

Brasília, 21 de dezembro de 1960; 139.0
do Independência e 72. 0 da República. -

Ju1celino Kubihchek - S. Paea de Ahneida.
ID.O. de 21 /12/60).
À Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
A Presidência deferiu,. hoje, :as seguintes re·
querimentos q~ informações, apresentados
ontem:
-

I

Cria Coletorias Federais em diversos
Municípios dos Estados etc.
Faço saber que o Congresso Nacional decreto e· eu ·sanciono o seguinte lei:
Ârt. 1. 0 · - São criados Coletorias Federais nos seguintes Municípios:

1

[:
'1:

3.855~

O Presidente da República:

Até esta data, jó decorridos quase 5 anos,
não se instalou a referida repartição, porque
a citada lei consignou errõneamente o nome
daquele. Município catarinense. Fala em Xanrerê, quando o certo. é Xanxerê.

i.~

de 13 de dezembro de 1960

Lei n.0

O Congresso Nacional decreta:

i:

n, 0 220, do Senhor Senador Aarão Stcinbruch, ao Sr. Ministro da Fazenda;
n,0 221, do Senhor Senador Nelson Maculan, ~o Sr. Ministro do Viação e Obras
Públicas.
Continua a hora do Expediente.
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- 671Ten"~ a palavra o nobre Senador Eurico Rezende, primeiro orador Inscrito.

O SR. EURICO REZENDE:
(Sem revlaão do orodar.) Sr. Presidente e
Senhores Senadores, há problema que já se vai
transformando em tortura mental, afligindo os
Estados da Federação .. A questão se chama:
propósito governamental de rever a sistemática
da lmpôsto de Vendas e Consignações, objeto,
aliás, nesta Casa, de discursa pronunciado
pela emin~nte Senador Vicente Augusto e' que
provocou o' maior interêsse, através dos apartes que compuseram excelente debate.
Sem dúvida alguma, na estatística tributária .das nossas unidades federadas, o lmpôsto
de Vendas e Consignações exerce liderança
tradicional. Se, nLima esperança amarga, arrecadássemos êsse tributo dos· orçamentos regionais, haveria· a completa desintegração eco·nômica e política da próprio Federação.
Em 1962, quando o Ministro da Fazenda, o
prelúcido Professor San Thiago Dentas, realizou, na ·Guanabara, conferência de Secretários
do Fazenda das Estados, o objetivo precípuo
era o de criar estímulos assistenciais aos Estados menos favorec.idos pela fortuna econômico-polftica. Foi uma reunião crivada e dinamizada de esperanças, a cujos trabalhos não
faltaram os tropas de esplêndidas oratórias.
Mas, como tudo que acontecia no Brasil, até
há pouco tempo, os bons propósitos e os altos
desígnios que inspiraram a iniciativa do Ministro da Fazenda de então perderam-se, desintegraram-se, desidrataram-se· e coiram em
cacos pela chão. E o desate daquele conclave
viveu apenas algumas edições de jornais, de
vozes de rádio e de Imagens de televisão.
'Isto porque daquele concilio fazendário na·
da resultou de prático para os Estados da Federação, a não ser a fatalidade de haverem
custeado .as despesas da presença dos seus representantes e' dos seus delegados.
Sr, Presidente, a União Federal tem sido benigna para os Municipios brasileiros, através
de algumas disposições constitucionais que
nasceram com a Carta de 1.946, e mercê de
alteràções subseqüentes, as comunas brasilei·
ros passaram a ser contempladas com a tonicidade e com o vigor de recursos financeiros

através da discriminação de rendas. Mas os
Estadas tornaram-se mais afastadas e mais refugidos da mão· cooperativista, que aliás corresponde a um dever e a uma obrigação do
Govêrno Federal.
Agindo, porém, no dorso dos bons propósi.tos, o Congresso Nacional, nos últimos paroxismos da sessão legislativa de 1963, .aprovou
projeto de lei oriunda da Câmara Federal, estabelecendo nova sistemática e outra disciplinação do lmpâsto de Vendas e Consignações.
Antes vigia o famigerado Decreto-Lei n. 0 915,
de dezembro de 1938, e cuja sobrevivência e
quase perenidade - .inobstante o furor das
reivindicações das Estados pequenas - , foram
mantidos pelo condenável egoisma paulista em
matéria de fruir de. benefí.cios tributários.
O projeto de. lei visando a revogar o Decreto ditatorial n. 0 915 - repita - , de 1938,
teve uma tramitação demoradísslma na Câmara das Deputados. Creio mesma que teve de
atravessar a poeira e o arquivo · de anos sucessivos de resistência tenaz, de pertinácia impiedosa contra os interêsses da Federação.
No Senado, porém, a matéria teve tremi·
tação rápida e converteu-se numa espécie de
Lei Áurea nos orçamentos estaduais menos dinâmicos e menos desenvolvidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Decreto
n. 0 915, disciplinando o lmpâsto de Vendas e
Consignações, dizia que o lmpôsta é devido no
lugar em que se efetuar a operação. Este enunciado não deixa a menor dúvida quanto à 16- •
gica autenticidade do mecanismo tributária.
Realizada uma operação no Estado, é ali que
se cobra o lmpôsta . de Vendas .c Consignações. Mas o Decreta-Lei n. 0 915, representando
o embuste e com seus malditos desí gnlos para
sacrificar a economia dos. Estados brasileiros,
estabeleceu; também, que, para efeitos fiscais,
considera-se lugar da operação o lugar' em que
tem sede o ·estabelecimento vendedor.
Exemplifiquemos:· São .Paulo produzia um
automóvel; êsse automóvel era remetido para
o Espírito Santa. Ao sair o veículo de São
Paulo, ali se pagava o impâsto de vendas e
consignações. E o Espírito Santo, domicílio do
vendedor, local da ·operação de compra e venda, palco do dinheiro para. a aquisição do veículo, não podia cobrar o lmpôsto de vendas
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- 672e consignações, porque o veículo já trazia a
circunstância Impeditiva de nova cobrança, em
virtude da barreira constitucional da bitributação.

os convivas do banquete tributário, e procuram dessangrar as grandes esperanças dos
Estados pequenos, de obterem, de. captarem recursos com que fazer frente aos seus depauperados orçamentos.

Então, Sr. Presidente, São Paulo não se enriquecia apenas com a miséria do Norte e do
A União até aqüi, ·Sr. Presidente, só se tem
Nordeste; não progredia e não Intumescia sua
lembrada dos Estados para a tradicional e hisecariamla apenas com o esvaziamento das nostórica obra da delinqüêncla; quando a União
sas reglães setentrionais. O pantagruelismo
aumenta os vencimentos dos seus servidores paulista, através do Decreto•L:ei n. 0 915, 'ese essa majoração, via de regra, é sempre
tendia os seus tentáculos draconianos também
na base mínima de clnqüenta por cento sObre as economias centro-sul e meridionais
obriga os Estados a aumentar, tamdêste País.
bém, Ós salários do seu funcionalismo. E, com
Ora, Sr. Presidente, êsse decreta, de origem
Isso - repito ...:_, exerce uma paH tlca coerciespúria, parque ditatorial, não pedia prevaletiva.' Quando a União aumenta os lndlces da
cer. Então, surgiu a · Lei n. 0 4. 299, de
salárlo-mlnlma da empr~a . privada, ob'riga,
23/12/63, que foi, além·· da pasltivação de
também, até mesmo por fârça de lei federal, a
um sentimento de justiça tributária, um ·réaumentar os salários daqueles que, nos Estagio presente de Natal para a bruxuleante, tísidos e nos Municfplos, exercem atlvidades procà; reumática e sifilf tlca economia dos pequetegidas pela Consolidação das Leis do Tranos Estados da Federação, porque - já que
balho. E, aumentados os vencimentos
do
se fala tanto em realidade tributária - , esta
funcionalismo, majorados os salários dos traLei estabeleceu um sistema realístico, quanto
balhadores, cria-se, no giro comercial, um 1mao impâsto de vendas e consignações, ao espoeto violento. E a presença de mais dinheiro,
tabelecer que a sua cobrança não se mede em
isto 'é, ·a exacerbação da dose ·Inflacionária
têrmos nem de origem da mercadoria nem ·da
vai alquebrando e até letalizando as fontes
sede do estabelecimento vendedor. A cobrança
oficiais e privadas de recursos financeiros.
se verifica no local em que; realmente, a merOs· Estados, Sr. Presidente, experimentarão
cadoria é vendida, sa Ivan te a hipótese de proum. Impulso generoso com a nova .sistemática
dutos de origem agropecuárla que têm, neste
do
impâsto de vendas e consignações. Mas
caso; um trotamento diferente.
aí
já
está a ·pressão de São Paulo, que obsMas, Sr. Presidente, como alegria de pobre
truiu
êsse
projeto na Câmara durante vários
dura pouco, o Ministro da Fazenda, Sr. Octávio
anos;
.
al,.está
a pressão da Guanabara, cuja
Gouveia de Bulhões, convocou os Secretários de
.Govêrno manifestou e também perfilhou a mes·
Estado· para· uma reunião, que se ·realizou re·
mo egol smo paulista e vem envidando esforcentemente. O Govêrno teve o desembaraço de
ços no sentido da revogação dessa lei. Guapropor aos Srs. · Secretórios de Fazenda a elanabara
e São Paulo aliam-se, assim, na consboração de um expediente visando à revogação
0
atrevida e Ignominiosa, e também impiração
da Lei n. 4. 299, isto é, a Lei do' lmpâsto de
patrlótica,
contra os demais cc-irmãos da. FeVendas e Consignações, que revogou o Decrederação.
to congénere de n.O 915.
Sr. Presidente; se o Govêrno não fôsse teia
Tenho para mim que o 'Govêrno deverá modinâmico, se o Govêrno ncio fâsse tão bem
dificar usando de competência constitucional
'
I
'
'
'
instrumentalizado, de modo a poder realizar as
que tem, a balbúrdia .e a diversificação de
grandes tarefas da persuasão, o Ministro da
aiíquotas em que é cobrado o imp6sto de ven·
Fazendo talvez percebesse, na fisionomia da
das e consignações.
proposta, gravames bem sérios e bem predatóMinas tem uma taxação, o Espirita Santo,
rios, porque, no Instante em que os Estados
possam a contar com maior dimensão tribuoutra, e o Amazonas uma terceira. Essa difetária, aparectlm então os convivas da União,
renciação, acrescida de outras taxas q1.1e sa
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-673agregam ao impôsto ele vendes e consignações, opera, realmente, ofensa aos lnterêsses
nacionais.
O que deve o Govêrno fazer é uma emenda
constitucional dando competência para a lei ordinária estabelecer uma alíquota única, para
o impôsto de vendas e consignações, para que
essas diversificações regionais não causem erosão à unidade sócio-económico elo País.
~ necessário, também, que o Govêrno Federal adote, em matéria ele funcionalismo,
uma outra poHtica, de modo a que o Brasil
não fique dividido entre funcionários federais,
estaduais, municipais, estabelecendo até mesmo o regime maldito e proscrito das castas
bromônicas. Se o Govêrno Federal aumenta o
vencimento do funcionalismo federal e coloca,
no meu Estado, um funcionário da Fazenda
ganhando mais do que um Secretório ele Estado, estabelece uma ofensa de ordem moral
e também de ordem financeira. Esta circunstância obriga a administração regional, não a
nivelar, mas, pelo menos, a diminuir a injustiça decorrente do tremendo desnível salarial.

funcionário da União receber mais do que um
funcionário, vamos dizer, do Estado do Acre?
Na linha do seu raciocínio, a dedução é: a
União não deve aumentar os ·salários do seu
funcionalismo porque há Estados que não podem acompanhá-la, atribuindo aos funcionários de seus Estados o mesmo padrão de vencimentos. Entro na debate para que V. Ex. 0
esclareça melhor a seu ponto de vista. Naturalmente que está compreendendo muito bem
o que está dizendo, mas, numa linguagem,
talvez, tão a seu moda, alta, que não chegamos a alcançar o fim a que se propõe neste
brilhante e oportuno discurso.

O SR. EURICO REZENDE:

Ex. 0 compondo o debate nesta Casa.

O Sr. Aurélio Vionna:
O prazer é mútuo.

Permite V. Ex. 0 um aparte?

Neste caso, há uma reciprocidade ofetiva,

O Sr. Aurélio Vianna:
Nobre Senador, em primeiro lugar, desejaria que V. Ex. 0 repetisse, se possível, a expressão, quando diz que o Guanabara, consorciada com São Paulo, está tomando posição contrária aos interêsses dos demais Estados da
Federação Brasileira. V. Ex.0 não deve confundir o Estado ela Guanabara com o Gover·
nodor da Guanabara. Se deseja olcançar, na
crítica, o Governador da Guanabara, candidato do seu partido à Presidência ela República, que o faça claramente, mas não·· confundindo o nobre povo da Guanabara, o Estado
da Guanabara, com o seu Governador. Os erros clêste não devem ser lançados à conta daquele povo que V. Ex. 0 tanto estimo e respeito, é V. Ex. 0 , então, partidário de um nivelamento salarial por baixo? Não deve um

i:,r·,I

Vou tentar responder aos dois ângulos da
intervenção de V. Ex. 0 , que muito me honra,
porque é sempre um prazer cativante ter V.

O SR. EURICO REZENDE:

Com prazer.

!

.:1

,'i'

O Sr. Aurélio Vlanna:

O SR. EURICO REZ:ENDE:

~~ I

sentimental.
Sr. Senador, o apanhamento taquigráfica e
a memória da atenção atual elos Senhores Senadores, por si sós, revelam que V. Exa. está
eql.livocado na interpretação de minhas pa-,
lavr~s. Não fiz referência ao povo ela Guanabara . Lembro-me de que empreguei o expressão "o Estado da Guanabara", através da
ponto ele vista da seu Governador; E diss.e
bem, porque quem representa a política tributária do Estado· da Guanabara é o Gover-

I'.Ii
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nador; o Governador está no vértice da pirâmide da administração; é o responsável pela
política tributária. Não fiz referência ao
povo, ao Estado da Guanabara, nem poderia
fazer, Sr. Senador Al.lrélio Vianna, porque eu
iria ofender a residência principal dos nossos
colegas, os eminentes Senadores. Então, sem
lhe retirar o prazer de escutar, da minha bôca
e da minha sincaridade, criticas ao Governa-

...
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-674dor da Guanabara, conforta-me o certeza de
que nodo tenho a retificor, mos resto-me o
prazer de esclarecer que V. Ex.a interpretou
moi os minhas palavras.
Com relação ao nivelamento por baixo, V.
Ex. a apenas não deixou, nesse ponto, que
concluísse minhas considerações.

O Sr. Aurélio Vlanna:
Ouvi-Ic-ei com prazer:

O SR. EURICO REZENDE:
Entendo que, tôda vez que o Govêrno Federal se propuser a aumentar os vencimentos
do funcionalismo federal, não deverá proceder com arbítrio e exclusivismo. Deverá examinar as conseqüências e as implicações dêsse
aumento na economia dos Estados, não para
negar o aumentos, mas para· drenar novos
fontes de recursos, para que os Estados suportem ou, pelo menos, tenham minorados
aquelas conseqüências e aquelas implicações.
Oro, Sr.. Presidente, já se falo em estudos
para o aumento do funcionalismo. Li algures e alhures. Devo dizer que - não estou
falando em nome do Govêrno, mesmo porque hoje estou, aqui, a criticar as intenções
do Govêrno isso já começa o formar, a
desdobrar, o irrigar uma atmosfera de pânico
nas economias regionais.
,,

'I

Sr. Presidente, o problema tem que ser conectado, repito, não poro negar o aumento
de vencimentos ao funcionalismo da União,
cujos fndices já estão bem enfraquecidos, bem
aviltados, diante das exigências e dos solicitações do custo de vida, mas a União tem,
obviamente, deveres, em primeiro lugar, para
com os Estados.
Na escala dos prioridades, no exame dos
problemas nacionais, o funcionalismo não
ocupa o primeiro lugar. O primeiro lugar
deve ser o defesa do economia dos Estados e
dos Municípios, porque o drenagem de recursos financeiros, ali, não emerge do centro
para a periferia, elo vem é da periferia poro
o centro.
A receito está lá e o sorvedouro dos despesas está aqui. Cuide, então, primeiro o
Govêrno de fornecer receitas, mas não ou-

mentor o receita exclusivamente paro poder
aumentar a seu funcionalismo. Aumente o
receita dos Estados e dos Municípios, paro
que o problema seja enfrentado de modo global, de modo sadio, de modo patriótico, enfim, de modo federativo.
Dizia, Sr. Presidente, que realmente há
ponto que o Govêrno preciso de ferir, de
ferir fundo. A questão é o carnaval constante do diversificação e do liberdade exagerado que têm os Estados de aumentar os
aliquotos do impôsto de vendas e consignações.
o.~m

O Sr. Arthur Virgilio:
Permite-me V. Ex.a um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Dou aparte o um dos Estados econômicamente mais depauperados dêste País.

O Sr. Arthur Virgílio:
Perfeito. A intervenção do Senador Aurélio Vianna foi conseqüência not~rol de uma
posição anterior de S. Ex. a. O Senador Aurélio
Vianna formou, na Câmara, ao lado de todos
os representantes do Norte e do Nordeste, e
de alguns Estados do Sul, numa luto hercúleo
paro aprovar o lei que V. Ex. a, cem tonto
brilhantismo, neste momento está analisando.

O SR. EURICO REZENDE:
Muito obrigado a V. Ex. a.

O Sr. Arthur Virgilloi
Participei também dessa verdadeiro bato·
lha parlamentar e foi a custo que as Estadoscolônios, que _são os nossas - a meu, o de
V. Ex.a e _os de muitos outros parlamento·
res - , Estados que fornecem matéria-prima
para as Estados industrializadas, foi o custa
que conseguiram a mercê de receber participação justo da lmpôsto ,que Incide num produto arrancado a duros.:penas, com tremendos sacrifícios e que, Industrializados em outros unidades da Federação, voltam às vêzes
com preços proibitivas, transformados em
manufotura para êsses Estados. V. Ex. a está
ventilando assunto da maior importância e
está mesmo tentando reartlculor uma luta

.

-675para· que se impeça a revogação desta lei,
que é o mfnima que se pode dar a Estados,
como o nosso, que estão tentando sobreviver
diante de tôdas estas dificuldades a que V.
Ex. 0 está aludindo, inclusive esta de aumenta
de vencimentos e salário-mínimo, que é assim
um pomo esmagador sôbre as Estados ecanômica e financeiramente fracos. Era a intervenção que queria dar ao discurso de V.
Exa., louvando inclusive esta sua brilhante
intenção de deter as providências que jó estão
em estuda visando à revogação desta Lei.

Interpretação nova, é isto que deseja dizer, às
vendas e consignações de mercadorias. Mercàdoria produzida num Estado e depositada
noutro era como se fôsse uma venda ou uma
consignação feita. Os Estados menores, me·
nos poderosos econômica e financeiramente
falando, ficavam à m~rcê dos Estados mais
fortes, através dêsse dumplng violenta.

O SR. EURICO REZENDE:
Exato.

O Sr. Aurélio Vlanna:

O SR. EURICO REZENDE:
Devemos salientar e, mais do que isto, fir·
mar compromisso, aqui nós representantes de Estados pequenos, o que vale dizer de
vinte Estados da Federação - , de não permitirmos, de modo algum, a revogação pura
e simples da lei de dezembro de 1963, que
inaugurou nova era e abriu novas perspecti·
.vos para as economias dos nossos Estados.
E ainda a propósito da invocação que V.
Ex. 0 fêz ao aparte do eminente Senador Aurélio Vianna, tenho a esclarecer que, naquela reunião de Secretórios, apenas os representantes da Guanabara e de São Paulo
lutaram pela revogação da lei, mas encontraram pela frente a resistência indormida dos
outros Estados assim ameaçados de saque e de
esbulho em sua economia.

O Sr. Aurélio Vianna:
Permite V. Ex.

0

um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Aurélio Vianna:
Eu me lembra dos debates que se feriram
na outra Casa do Congresso Nacional, quan·
do, se não me falha a memória, o Deputado
Herbert Levy, liderando uma corre,nte de São
Paulo, lutou a quanto pôde contra a .. iniciotlva
que, partindo de um representante do Estado
da Pará, empolgou quase todos os represen·
tantes dos demais Estados da Federação Brasileira. Tratava-se de dar uma nova formulação a um decreto-lei que confundia vendes
com consignações, ou melhor, que dava uma

Pelo depósito das suas mercadorias noutros
Estados, impediam, grandes grupos industriais
dos Estados maiores, a criação de indústria
nos menores. Contra essa violência levantaram-se as bancadas do Extremo Norte, do
Nordeste, no que foram apoiadas por representantes também de grandes Estados da Federação, que passaram a colocar os interêsses nacionais acima de certos interêsses, não
digo nem mesmo regionais, mas de grupos
econômicos fincados em grandes Estados da
Federação brasileira. Creio que nós nos vamos encontrar na mesma área, defendendo os
interêsses do Pais, os interêsses nacionais, e é
lamentável que o Govêrno que V. Exa. vem
defendendo com tanto ardor esteja inclinado
a apresentar um· projeto revogando a lei, que
se encontra em pleno vigor.

,O SR. EURICO REZENDE:
Podemos dizer a V. Ex.0 que, na reunião
de Secretórios, o representante do Ministro da
Fazenda propôs, realmente, que os convencionais concordassem com a revogação, pura e
simples, da lei e, depois, então, o Govêrna
faria estudos e remeteria ao Congresso Nacional mensagem consubstanciando medida compensatória dêsse desfalque, dêsse deficit orçamentário que a revogação daquele diploma
legal acarretaria.
V. Ex. 0 citou o nome do eminente
Deputado Herbert Levy, mas devo dizer a
V. Ex, 0 que foi tôda a Bancada de São
Paulo que procurou, por todos os meles aa
seu alcance e através de chicanas reglmen-
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tais, atrasar c tramitação do projeto que,
aliás, recebeu um substitutivo creio que do
nobre Deputado João Mendes, de Bahlc.

O Sr. Aloysio de Carvalho:
Permite V. Ex. 0 um aperte? (Assentimen·
ta da orador.) Há um equívoco quanto ao
Deputado João Mendes no citação relativo
ao histórico do projeto rio Câmara. O projeto foi de autoria, primitivamente, do Deputodo João Mendes, que represento o Pará. O
substitutivo resultou de uma combinação dos
Bancados que, dispostos o votar o projeto,
estavam conquistando os votos de outros
Bancados dos Estados considerados· industrializados. Agora, devo trazer a V. Ex. 0 , paro
o suo meditação, um elemento histórico: o
projeto ainda se encontrava aqui no Senado,
em tramitação, quando votamos emendo constitucional modificando c discriminação de rendes poro favorecer os Municípios. Foi o
emendo votado aqui sob aplausos de centenas de ·prefeitos municipais, sobretudo os de
São Paulo. Essa emendo causou profundo impressão aos Governos dos Estados que se vi·
rom, de repente, desprotegidos em relação o
essa alteração do Constituição .. E houve uma
combinação poro se votar imediatamente
uma nova discriminação de rendas relativa·
mente aos Estados. Os técnicos ... - não digo
pirotécnicos, como disse o Sr. Oscar Cordeiro,
no Bohio, em relação aos técnicos do Ministério do Agricultura, quando êle insistia que
em Lobato havia petróleo e êsses técnicos di·
ziom não haver. - Mas os técnicos de São
Paulo trouxeram seus esquemas de discriminação da renda dos Estados. Aí constava,
como princípio constitucional, uma norma
que anulava, por completo, o projeto que
ainda não tinha sido votado no Senado. Felizmente esta emendo constitucional não foi
votado pelo Congresso, e o projeto pôde ser
aprovado pelo Senado e transformado em lei.
Quer dizer que não é de agora que os Esta·
dos maiores tentam - e São Paulo tentou até
por essa formo - o modificação do otuol regime em relação ao pagamento do impôsto de
vendas e consignoçães.

:
1.·'

O SR. EURICO REZENDE:
V. Ex. 0 , ao trazer o elemento histórico
paro o meu discurso, focalizo aspecto que
completo o meu pronunciamento. A União
como que está em débito poro com os Estados porque, através de emenda constitucio·
nol, retirou-lhes a competência sôbre o impôsta de transmissão com o promessa de, em
seguido, dar-lhes uma compensação. O que
se verifico, entretanto, é que, oo invés de dor
essa compensação, os técnicos do Ministério
do Fazenda procuram justamente agravar o
situação, enfraquecendo o arrecadação do
impôsto de vendas e consignaçães, fazendo
voltar aquela tradicional política de glutonismo de São Paulo e da Guanabara ...

O Sr. Aurélio Vlanna:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Aurélio Vianna:
Sempre tive memória relativamente boa, e
fiquei numa dúvida cruel com o explicação
que V. Ex. 0 dera, sôbre a interpretação que
eu fizera da raciocínio de V. Ex. 0 sôbre a
Guanabara. Então pedi à Taquigrafia mandasse cópia das palavras de V. Ex. 0 , provocadoras do meu aparte, e aqui chegou. Em
momento algum V. Ex. 0 falou no Governador de Guanabara. Mas foi de uma franqueza cristalino quando declarou que "aí
está a pressão da Guanabara, cujo Govêrno
manifestou e também perfilhou o mesmo
egoísmo pa!Jiistc e vem envidando esforços
no sentido da revigoração dessa lei." A frese
que me atraiu foi este: "Guanabara e São
Paulo aliem-se, assim, na conspiração atrevido, ignominiosa e . também impctrióticc
contra os demais cc-irmãos da Federação".
Apenas quero manifestar o meu prazer, porquanto V. Ex. 0 , interpretando o seu próprio
pensamento, declarou que quisera dizer e dis·
sere ...

O SR. EURICO REZENDE:
Guanabara, em têrmo de Estado.

::
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-677O Sr. Aurélio Vianna:

O Sr. Vicente Augusto:

E o Governador em têrmo de govêrno.

O SR. EURICO REZENDE:
De pessoa jurídica, em têrmo jurídico.

O Sr. Aurélio Vianna: .
Mos, aqui, está o frase que V. Ex. 0 pronunciou.

O SR. EURICO REZENDE:
Fico satisfeito quando V. Ex. 0 vê meus discursos no apanhado taquigráfico, porque depois de impressos no Diário do Congresso êles
ficam irreconhecíveis.
(0 Sr.
poinho.l

Presidente foz soar o com·

O SR. EURICO REZENDE:
Mas, Sr. Presidente, parece que V. Ex. 0
insinuo que o meu tempo está esgotado.

(Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro):
Há outro orador inscrito de acôrdo com o
ort. 163 do Regimento, e o tempo destinado a
V. Ex. 0 realmente está esgotado.
Lamento ter que cumprir um dever que não
é dos mais agradáveis nesta Casa. Mas prefiro cumprir o Regimento.

O SR. EURICO REZENDE:
E eu prefiro acatar, porque na Presidência
eventual dos nossos trabalhos não há o glutonismo parlamentar de São Paulo, mas o representante de um dos Estados amanhã alvejados pelo sinistra intenção do Ministério
da Fazendo, de revogar aquela lei que carreou
tanto estimulo financeiro poro o terra do Coronel Passarinho.

O Sr. Vicente Augusto:
V. Ex, 0 permite um aparte, nobre Senador?

O SR. EURICO REZENDE:
Aliás, interceptando a honra do aparte de
V. Ex.0 , devo dizer que, no princípio do meu
pronunciamento, fiz referência e enfatizei o
importante brado de alerta dado por V. Ex. 0 ,
denunciando o impatriótica manobra do Ministério do Fazenda,

É justamente sôbre isso que desejo apartear

V.

Ex. 0 , poro hipotecar ao nobre representon·

te do Espírito Santo o nossa integral solida·
riedode neste combate em defesa. dos Estados
que integram a federação brasileiro, porque
não se concebe em ab.soluto que a União, in·
vadindo atribuições das Unidades .federadas,
queira tomar-lhes a maior fonte de renda que
lhes asseguro a Constituição de 1946,

O SR. EURICO REZENDE:
Vê V. Ex. 0 , Sr .. Presidente, e vêem V, Ex. 0 ',
Senhores Senadores, que com o aparte do
nosso Ilustre colega Senador Vicente Augusto
as nossas apreensões e os nossos receios ficam
bem dilatados. Porque se o Ceará, que é a
terra do Presidente do República, que é o
berço natal do péssimo Ministro do Viação,
e tem também o prestigiar sua política, sua
administração e sua economia a oção constante do ilustre Deputada Paula Sorozate,
treme de mêdo diante do perspectivo da re·
vagação da lei redentora, a que não diremos
nós outros, representantes de Estados onde
ainda não chegaram, como já chegaram no
Ceará, os benditos chuvas orçamentárias?

:·)
''

O Sr. Vicente Augusto:
Permite V. Ex. 0 outro aparte?

. O SR. EURICO REZENDE:
Pois não.

O Sr. Vicente Augusto:
O Ceró, na verdade, teve a sorte de ver
um seu filho guindado à Presidência do República. Por outro lado, sente-se satisfeito
por ter, no Ministério do Viação e Obras Pú·
blicas, um dos seus grandes filhos. Mos V.
Ex. 0 há de convir que a medida pretendida
pelo Ministro da Fazenda vai atingir a todos
os Estados, indiscriminadamente. Aliás, dizendo indiscriminadamente, não me expresso
bem, pois a medida vai favorecer a dois grandes Estados, em detrimento de vinte outros que
integram a Federação Brasileiro.

I
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Exato. Agradeço ·o aparte de V. Ex. 0 •
Terminando, desejo comprovar a Inconveniência de um quadro vigente no Brasil em
matéria tributária: é a diversificação dos ín. dices em que é cobrado o impôsto de vendas
e consignações ...
A Constituição da República, a respeito do
lmpôsto de vendas e consignações, estabelece
implicitamente, e não expressamente, que a
sua disciplinação cabe, reside na competência da Uniãv. Então, em vez de procurar suprimir êsse instrumento de dinamização orçamentária, que é a lei de 1963, a respeito
daquele tributo, o que deve fazer é, através
de emenda constitucional, fixar sistema de
contenção, para que os Estados · não fiquem
com liberdade plena - que, no caso, seria
licenciosidade, para taxar a seu bel'prazer,
nesse ângulo.

O Sr. Vicente Augusto:
Permite V. Ex. 0 outra aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Vicente Augusto:
Não sabemos se a medida pretendida por V.
Ex. 0 vai ferir o art. 18 da Constituição, con·
soante o qual cada Estado se regerá pelas
leis que odotar. E quando a Constituição faz
a discriminação de rendas, deixa a cedo mem-

Aliquotes

Eatodot

bro do Poder Público, Isto é, União, Estado e
Município, a competência da taxação que lhe
aprouver, de acôrdo com as conveniências lo·
cais. Talvez a medida pretendida por V.
Ex. 0 venha a ferir a autonomia dos Estados.
Por êsse motivo, sem dúvida, o assunto merece exame cuidadosa e acurado de parte do
Congresso Nacional.

O SR. EURICO REZENDE:
Excelência, estou fala'ndo cm têrmos de reforma constitucional.

O Sr. Vicente, Augu1to:
Por isso mesmo, digo que merece estudo
acurado e meticuloso por parte do Congresso Nacional.

O SR. EURICO REZENDE:
Muito bem .· A União deve estabelecer um
teto máximo para o impôsto de vendas e
consignações. Mas o lotere deve adotar medidas para que os aumentos que deve fazer
quanto ao salárlo-mínimó e vencimentos dos
seus funcionários não determinem conseqüências e Implicações predatórias na economia dos Estados.
Sr. Presidente, tive a cuidado de fazer
uma pesquisa sôbre as alíquotas do lmpôsto
de vendas e consignações, em todos os Estados. Realmente, há uma balbúrdia, senão
mesmo um carnaval, a comprometer o próprio interêsse nacional: ~ a seguinte: (U)

Adlclonols

(%)

·Acre .

2

Amazonas • , .......... .

9,60

Pará . .

5

Maranhão

5

Piauí .•

6

Ceará . . . . . . . . . . • . . . . . •

5

Rio Grande do Norte . • . . . . .

7

Paraíba .

6,25

• . . . . •• . . . •. •.

5%
1O%

0,5%

1,08%

p/ Desenvolvimento Econômlco
Taxa de Assistência Social

p/Desenvolvimento Econômlco

p/ Assistência· Social

Pernambuco

5

1,5%

Fundo Desenvolvimento Econômico.

Aíagoas . . . . . • . . . • . . . . . .

6

0,5%
0,5%

Taxa Rodoviária
Taxa Estatística

'
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5

Bohio . . •.....•........

6,50

"
Minas Gerais . . ....•.... ,

4,50

10%
5%
10%
0,77%
8,1924%
3,2%

2,25%
0,324%
0,324%
0,5%
1,6444%
Espírito Santo . . .•..•....

6,43

20%

Rio de Janeiro •......•....

5,8

3%
7%

2%
Guanabara . . .......... .

São Paulo •

•

• •••••• o ••••

Paranó . .

5
7
10
6
4,50
4

"
Rio Grande do Sul

4

10%
1%

50%
20%
3%
15%
17%

15%
Mato Grosso

4,36

Goiás • . • . • . . . . • . . . . . . .
Distrito Federal . • . . . . . • . .

4
4

De modo que, ao invés de cuidar e de suprimir, pura e simplesmente, o lei que sistematizou a disciplina e Incidência da cobrança
do lmpôsto de vendas e con,~ignações, deve
o Govêrno Federal remeter duas mensagens de
alteração constitucional. A primeira, dando
nova discriminação de rendas aos Estados que
perderam o impõsto de transmissão inter
vivos, que passou poro os municípios sem
qualquer beneficio compensatório. A segunda,

assim distribuldos: ·
incidindo operações.
venda mercadorias de comerciantes,
industriais ou produtores rurais·,
Taxa Recuperação Económica
Taxa Assistência Hospitalar
Taxa Saneamento
Adicional restituível
Adicional especial restituível.

F u n da Desenvolvimento Económico
Fundo Estadual Eletrificaçõo
Incidente sôbre a alíquoto
p/cartas de jogar, bebidas etc.
p/vendas nas "boites" e escolas de danças.

1%
Santo Catarina • • ..•....•

mercadorias em .gero I
bebidos em geral

0,06%
0,24%

Taxa Eletrificação
Adicional restituível
Adicional especial restituível
Desenvolvimento Económico
Educação

J'oxa

Desenvolvimento Agrícola
Taxa Eletrificoçêio
Taxa T ronsporte
Taxa Educação
Taxa Eletrificação
Planejamento Económico

seria a de impedir o ruinosa diversificação
nas alíquotas do impôsto de vendas e con·
signações, aqui caracterizado pela pesquisa
que fiz.
Com estas considerações, Sr.
ço um apêlo a São Paulo, para
compreensivo diante dos seus
com a Federação e agradeço
Plenário. (Muito bem! Palmas.)

Presidente, faque se mostre
deveres para
a atenção do

'i
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
A Presidência nãÓ poderá atender a Inscrições feitas nos têrmos do ort. 163, § 2. 0 , em
virtude de o Sr. Senador Eurico Rezende haver
ocupado o prazo destinado o oradores inscritos,
nos têrmos do Regimento Interno.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura
de sete requerimentos de ·informações, de autorio do nobre Senador Vasconcelos Tôrres, e
um de autoria do nobre Senador Aorão
Steinbruch.
São lidos os seguintes:

N.0 233, DE 1965
Sr. Presidente:
Na formo regimental, requeiro ao Poder
Executivo, através do Ministério da Viação e
Obras Públicos -

Estrados de Rodagem - , os seguintes Informações:
Quais as providências efetuodos visando
ao asfaltamento da BR-32, no trecho

REQUERIMENTO
N.0 231, DE 196S

compreendido entre Compos-ltoperuno,

Sr. Presidente:
No formo regimental, requeiro ao Poder
Executivo, através do Ministério do Viação e
Obras Públicos - Departamento Nocional de
Obras de Saneamento - , os seguintes informações:

no Estado do Rio de Janeiro, e Muriaé,
Estado de Minas- Gerais, até o entronco·
menta com a Rio-Bohia.
Solo das Sessões, em 19-5-65 , -

REQUERIMENTO

dragagem dos Rios Copivori, Rio do
Ouro e Rio Bocaxó, no Estado do Rio
de Janeiro;

N.o 234, DE 1965
Sr. Presidente:

2) quais os providências odotodos pelo

Ministério visando à execução de um
nôvo serviço de dragagem dos refedos rios.
Vascon·

No formo regimental, requeiro ao Poder
Executivo, através do Ministério da Viação e
Obras Públicas -

Departamento Nacional de

Obras de Saneamento - , os seguintes infor·
moções:
Por que foram interrompidos os serviços

REQUERIMENTO
N.o 232, DE 1965

de· dragagem da Lagoa de Saquaremo,
Estado do Rio de Janeiro, e, conseqüen·

Sr. Presidente:
No forma regimental, requeiro ao Poder
Executivo, através do Ministério da Saúde Departamento Nacional de Endemias Rurais
- DNERu, as seguintes Informações:
a) se é do conhecimento do Deporta·
menta o ocorrência de casos de ma·
lóría, no Munlcfpio de Silva Jardim,
Estada do Rio de Janeiro;
b) em caso afirmativo, quais as provi·
dênclas odotodos visando a extinguir
o referido ocorrência.
Sola dos Sessões, em 19-5·65, colos Tôrros.

Vascon·

celas TCirres,

1). quando foi feito o último serviço de

Solo das Sessões, em 19-5-65. celas Tôrres.

Departamento Nacional de

Vascon•

temente, retirada a droga que se encontrava operando na referido Lagoa?
Sala dos Sessões, em 19 de maio de 1965.
-

Vasconcelos Tôrres.
REQUERIMENTO

N, 0 235, DE 1965
Sr. Presidente:
I,

Na formo _regimental, requeiro ao Poder
•

i

Executivo, através do Ministério da Viação e
Obras Públicas -

Departamento Nacional de

-681Obras de Saneamento informações:

DNOS, as seguintes

11 quais as providências adotadas pelo
Departamento, referentes ao sanea·
mente da Canal do Cemitério, no
Município de Rio Bonito, Estado da
Rio de Janeiro;
21 quando serão iniciados os trabalhos
de saneamento, do referido Canal.
Sala das Sessões, em 19 de maia de 1965.
- Vasconcelos T6rres:

REQUERIMENTO
N.o 236, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viação e Obras Públicas DNER, se fêz algum convênio para a
construção da Estrada Friburgo-Lumiar, Rio
das Ostras, no Estado do Rio.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965.
- Vasconcelos Tôrres.

REQUERIMENTO
N.0 237, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viação e Obras Públicos, por
que motivos estão paralisadas as abras de sa·
neamento de Bengala, na Município de Fri·
burgo, Estado do Rio.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965,
- Vasconcelos Tôrres.

REQUERIMEN'I:O
''•I·
N. 0 238, de 1965
Sr. Presidente:
Requeira, regimentalmente, se oficie ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário,
paro que Informem o que foi feito pelas rele-

ridas Organizações, até a presente dota, para
o preenchimento das finalidades para as quais
foram criadas.
Sola das Sessões, em 19 de maio de 1965.
- Aarão Steinbruch.

O SR. PRESIDEN.TE (Moura Andrade):
Os requerimentos de informaçõés que acabaram de ser lidos serão publicados e, em seguida, despachados pela Presidência. (Pausa.)
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Senhor 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte:

REQ\JERIMENTO
N.0 239, DE 1965
Tendo em vista que o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 23, de 1965, aprovado sem emendas no sessão de 11 do corrente, contém imperfeição, consistente no emprêgo da palavra
"sonoplástico", em vez de "sonoplasta", requeiro a sua remessa à Comissão de Redação,
o fim de promover, em redação final, a correção do êrro.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1965. Bezerra Neto.

,.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

O projeto Irá à Comissão de Redação.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Vivaldo Lima Josué de Souza - Zacharias de Assumpção - Lobão do Silveira - Eugênio
Barros - Sebastião Archer - Victorina
Freire - Joaquim Parente - Antônio
Jucá - Wilson Gonçalves - Vicente
Augusto - Walfredo . Gurgel - João
Agrlplno Rui Palmeira - Antônio
Balbino- Jefferson de Aguiar - Afonso Arlnos - Gilberto Marinho - Faria
Tavares- Benedicto Valladares - Lino
de Mattos - Moura Andrade - José
Feliciano - Pedro Ludovico
Filinto
Müller Attlllo Fontano
Guido
Mondln.
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O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Os três primeiros itens da pauta serão de
· votação secreta, e por éste motivo estão
agrupados.

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeta
de Lei da Câmara n. 0 316, de 1964, (n. 0
1. 153-B/63, na Casa de origem), que
concede' isenção de impostos de importação e de taxas aduaneiras para a importação de um órgão eletrônico e demais. equipamentos doados à Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande· do Sul, tendo: Parecer favorável, sob n. 0 247, de 1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão.

O Sr. ·Edmundo Levi:
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade!:
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo
Levi.

O SR. EDMUNDO LEVI:
(Sem revisão do orador.) Senhor Presidente,
minha interferência a respeito dêste projeto
visa apenas a esclarecer um ponto para o qual
várias vêzes tenho chamada a atenção da Casa.
Como, possivelmente, a Comissão de Redação não poderá expungir do projeto o equívoco em que êle incorre, quero advertir a
Casa de que êsse equivoca existe e que, ao se
pronunciar sâbre o projeta dêle, tome conhecimento, mandando que a Comissão de Redaçãa o expunja .
O art. 1.0 diz:
"Fica concedida isenção de direitos de
importação, taxas aduaneiras, Inclusive
o de previdência social .•. "

,,:•
'I

Ora, Sr. Presidente, existe aí uma impertinência. Não h6 mais, desde a publicação
da lei que regulou as tarifas alfandegârlos Lei n. 0 3.244 - , essa taxo de previdência se-

cio i em matéria de despacho. O que existe,
de ocôrdo com esta Lei, art. 66, é a taxa de
despacho aduaneiro, decomposto em vârlos
olíquotos.
O art. 66 diz o seguinte:

t

"Em substituição aos tributos extintos
· no forma do artigo anterior .. !'
(que extinguiu tôdos as taxas que existiam
sôbre os despachos)
". . . fica criada a taxa de despacho
aduaneiro de 5% (cinco par cento) sôbre o valor da· mercadoria importada, exclusive os gravados pelo impôsto único
sôbre combustíveis e lubrificantes."
O produto da taxa
"Parágrafo l. 0 terá a seguinte destinação:
Fundo de Marinha Mercante
(trinta e dois por cento).

32%

Fundo de Previdência Social (dezoito por cento).

18%

r

I,
(/

Fundo Aeronáutico- 15% (quinze por
cento).
Fundo Aeronáutico cento).

15% (quinze por

Fundo Federal de Eietrificação (dez por cento) . ·
Concessionários de Portos por cento!.

['
':·.,:·'
1

i,

1O%

6% (seis

Fundo de Reaparelhamento das Repartições Aduaneiras - 3,5% (três e meio
por cento).
Caixa de Crédito da. Pesca (meio por cento.)"

0,5%

Como vê . V. Ex. 0 , a taxa de previdência
social que incide, hoje, sôbre mercadoria Importado, não tem existência autónomo . ~ umo
olíquato, uma decomposição da 'taxa de despacho aduaneiro. De maneira que, figurando aqui no projeto, a expressão "inclusive a de
previdência social" hâ um excesso que não se
justifico, porque não existe essa taxa: ou se
concede o Isenção do taxo de despacho aduaneiro - e estâ .tudo abrangido portanto - ,
ou não se concede, pois o taxo de previdência social é uma decomposição da taxa de
despacho aduaneiro.
.\

,,I
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Quero chamar a atenção da Cosa para êsse .
fato, a fim de que a Comissão de Redação
fique autorizada a expungir essa inconveniên·
cla do projeto. (Multo bemll

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Não parece à Presidência que a Comissão de
Redação possa ter essa atribuição, em virtude,
inClusive, de ser o importação a que diz respeito o projeto anterior à lei de tarifas, poden·
do, portanto, subsistir a dúvida de que aquilo
que a lei pretendia isentar fósse a taxa de pre·
vidência jó debitado à importadora e não a novo taxo qu~ absorveu a taxa de previdência.
Entretanto, o Sr. Senador Edmundo Levi
tem a oportunidade de apresentar emenda ao
Projeto - uma vez que o mesmo está em
fose de discusséio - a fim de que o Plená·
rio possa apreciar o assunto que à Presidên·
cia parece ser de mérito e não de redação,
Votado como está, a Comissão de Redação
não terá como modificar a deliberação do
Cosa.

O Sr. Senador Edmundo l.evi, se o desejar,
poderá encaminhar à Mesa emenda ao projeto que, neste caso, sairá de pauta e irá aos
órgãos técnicos para ser convenientemente estudado nos aspectos levantados por. S. Ex. 0
O SR. EDMUNDO LEVI:

(Pela ordem. Não foi revisto pelo orador.) Sr. Presidente, pela explicação de V.
Ex. 0 , a importação seria anterior à lei que
regulou as tarifas aduaneiras, a qual é de
1957. Mos, no projeto, não encontro nada
que me digo que esta importação teria sido
feita anteriormente à lei que regulou a taxa
das tarifas aduaneiros,
Assim, Sr. Presidente, enviarei emendo, o
fim de que, realmente, o ossuntô' fique devidomente esclarecido. !Muito llemll
O SR. PRESIDENTE !Mauro Andrade):
A Presidência aguarda que V. Ex. 0 encami·
nhe emendo à Mesa. (Pausa.)
O Sr. 1.0 -Secretário voi proceder à leitura
de emendo que se acha sôbre o mesa.

É lido o seguinte:

EMENDA N.o 1
No ort. 1.0 , excluo-se. o expressão "inclu·
sive o de previdência social".
-

Solo das Sessões, em 19 de maio de 1965.
Edmundo Levl.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

Em discussão o projeto com a emendo.
Se nenhum Sr. Senador pedir a polov~o, do·
rei o discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrado .
A matéria vai às Comissões de Constituição
e J ustlço e de Finanças.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de l.ei do Cámaro n,O 26, de 1965
(n.O 2.631-B, de I 965, no Câmara) de
iniciativa do Sr. Presidente da Repúblico,
que concede isenção dos impostos de im·
portoção e de consumo, bem como da
taxo de despacho aduaneiro, pelo "CE·
MAT" - Centrais Elétricos Matogrossense S.A., e dá outros providências,
tendo: Parecer favorável sob n. 0 504, de
1965, do ·comisséio de Finanças.
Em discussão o projeto.

•,
i'l

Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,"do·
rei o discussão como encerrado, !Pausa.)
Vai passar-se à votação, que será feita por
escrutfnio secreto.
A Presidência comunico que o placorcl não
está f1mcionondo regularmente. A máquina,
entretanto, está em perfeita ordem, conforme
aferição feita.
Assim sendo, a Presidência convido ao no·
bre Senador Heriboldo Vieira poro escrutino·
. ·dor nesta apuração secreta.
(Procede-se à votaçcio.J
Voi ser feita o apuração. (Pausa.)
Votaram sim 32 Srs. Senadores e não, 6.
Houve uma abstenção.
O projeto foi aprovado, Vai à sanção,

I
I

I

I~
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 26, de 1965
(N. 0 2.631-B/ 65, na Casa de origem)

Concede isenção dos impostos de importação e de consumo, bem como da
taxa de despacho. aduaneiro, para os
maquinismos e materiais importados pela
"CEMAT - Centrais Elétricas Mato•
grossense S. A.", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1. 0

-

É concedida isenção dos Im-

postos de importação e de consumo, bem como
do taxo de despacho aduaneiro, poro os maquinismos, seus sobressalentes. e acessórios,
aparelhos, ferramentas, matérias-primas e semi-elaboradas, instrumentos e materiais importados pela "CEMAT - Centrais Elétricas
Mato-grossense S.A.", com sede em Cuiobé,
Estado de Mato Grosso e destinados à construção, conservação e manutenção de suas
instalações hidroelétrlcas e termoelétricos.

Art. 2. 0

-

É Igualmente concedida isen-

ção do impôsto do sêlo em todos os ates, contratos e instrumentos dos quais participar a
"CEMAT - Centrais Elétricas Mato-grossenseS. A.".

Art. 3. 0

A isenção de que trata o art.
0
1 . desta Lei não abrange os materiais com
similar nacional.
-

Art. 4.0

Esta Lei entra em vigor na
dot.a de sua publicação.

Art, 5.0

-

Revogam-se as disposições em

contrário.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Item 3:

n. 0 8.620, de 1O de janeiro de 1946 (que
dispõe sôbre a regulamentação do exerdcio das profissões de engenheiro, de
orquiteto e de agrimensor, tendo parecer
favorável, sob n. 0 475, de 1965, da Comissão de Projetes do Executivo.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei o discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrado .
Vai passar-se à votação em escrutfnio secreto. ·
(Procede-se à votação.)
Vo i-se proceder à apuração.
Votaram 39 Senhores Senadores.
Votaram sim 35 Senhores Senadores; votaram não 3 Senhores Senadores; houve uma
abstenção.

O projeto foi aprovado. Vai à sanção:
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 27, de 1965
(N.0 2.633-B/65,.na Casa de origem)
Determina a inclusão da especializa·
ção de engenheiro florestal na enumera·
ção do art. 16 do Decreta-Lei n.• 8.620,
de 1O de janeiro de 1946.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

A especialização de engenheiro florestal fica incluída na enumeração do
art. 16 do Decreto-Lei n. 0 8.620, de 1O de
janeiro de 1946 .
Art. 2. 0 - Esta Lei entra em vigor no
data de sua· publicação.
Art. 3. 0 - Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

Passa-se ao
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 27, de 1965
(n. 0 2.633-B de 1965, na Casa de origem), de iniciativa do Sr, Presidente do
Repúblico, que determina o inclusão do
especialização de engenheiro florestal no
enumeração do art. 16 do Decreto-Lei

Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara n.O 34, de 1965
(2.636-B/65, na Caso de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que concede pensão aos beneficiários dos

i

I
i
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- 685Congressistas que tiveram seus manda-·
tos cassadas, dos servidores públicos e
autárquicos e dos empregados de sociedade de economia mista, demitidos em
decorrência do Ato Institucional, e dá
· outras providências, tendo: Pareceres favoráveis sob n. 0 ' 547 e 548, de 1965,
das Comissões: - de Projetes do Executivo e de Finanças.

O Sr. Aurêllo Vianna:
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem o palavra o Sr. Senador.

O SR. AUReLIO VIANNA:
(Para um= questão de ordem. Sem revisão
do arador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
li com surprêsa a meu parecer, publicado neste avulso que nos foi entregue paro análise.
Por que com surprêso? Porque encontrei algumas ·expressões que não coincidem
com o texto do parecer de minha autoria que
se encontro neste processo.
Sr. Presidente, solicitaria de V. Ex. 0 a republicação do parecer. Não desejo fazer mais
comentários, porque iriam êstes provocar c~r
tos debates, talvez inoportunos .
Posso afirmar cotegàricomente que o parecer publicado não é o parecer aprovado
nalgumas dos suas expressões que, politicamente, teriam grande significação, porque reveladoras de uma atitude que não é o minha,
em face ao Govêrno atual.
Em síntese, se V. Ex. 0 desejar, poderei mandar a V. Ex. 0 , e o quem V. Ex. 0 desejar que o
faça, as frases que não coincidem com aquilo
que está no parecer que devera ter sido publicado na íntegra, como pronunciado na
Comissão.
É, apenas, um pedido de republicação do
original.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
A matéria sairá da Ordem do Dia para ser
republicado o parecer. O Senador Aurélio Vianna terá a gentileza de apontar quais os pontos
divergentes entre a publicação e o parecer
constante do processo, para que seja feita a

necessária retificação, uma vez que a publicacaçãa foi feita mediante cópia do parecer. Naturalmente, o original sofreu modificações e é
esta a razão da deturpação existente em algumas expressões, no publicação.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de lei da Câmara n. 0 35, de 1965 (n. 0
2. 640-B, de 1965, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sôbre o seguro de
crédito à exportação, e dá outras providências, tendo: Pareceres favoráveis sob
números 549 e 550, de 1965, das Comissões: de Projetas do Executivo e de
Finanças, com as emendas números
1-CPE a 6-CPE e números 1-CF a 6-CF,
que oferecem.

:i

Em discussão o projeto com as emendas.

.I

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, dorei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada .
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

i

É o seguinte o projeto aprovado.:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 35, DE 1965

i
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(N. 0 2.640-B/65, na Casa de origem)

Dispõe sôbre a segura de crédito à ex•
portação, e dá outras providências.

'

:i

O Congresso Nacional decreto:

Art. 1. 0

O seguro de crédito à exportação tem por fim garantir, contra riscos a que
estl\lerem sujeitas as operações resultantes da
exportação a crédito de mercadorias, produtos
e serviços, os contratantes no Brasil dessas
operações ou as entidades de crédito que as
financiarem.
§ 1.0 A garantia do seguro de crédito à exportação beneficiará apenas as pessoas
flsicas do miei Iiodas no País ou as pessoàs jurídicas sujeitas às leis brasileiras.

[
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§ 2.0 As mercadorias objeto do seguro de crédito à exportação deverão ser produtos de origem nacional ou que, pela incorporação de trabalho ou materiais, tenham
adquirido essa natureza.

c)

Art. 2.0 - Os riscos cobertos pelo seguro
de crédito à exportação são os "riscos comerciais" e os "riscos poHticos e extraordinórios".

dl não se efetue o pagamento,
dentro do prazo de 6 (seis)
meses seguintes ao vencimento, por moratória estabelecida em caróter geral no
pais do devedor.

0

Art. 3. - Considera-se "risco comercial"
a insolvência do importador de mercadorias,
produtos e serviços brasileiros, efetivando-se o
sinistro quando:
a) decretada

judicialmente

a
falência ou concordata do
devedor;

11

desde que, em decorrência de
guerra civil ou estrangeira, revolução ou qualquer aconteci·
mente similar no país do deve·
dor, não se realize a pagamento
dos débitos.

III -

desde que a devedor estrangeiro
não possa realizar o pagamento,
por circunstâncias au aconteci·
mentos de caróter catastrófico,
assim entendido o que fôr definido na regulamento da presente Lei.

IV -

desde que, por circunstâncias ou
acontecimentos políticos, os bens
objeto de crédito segurado sejam
requisitados, destruidos ou avariadas, sempre que a reparação
do dano não se tenha obti·
do antes de transcorridos 6 (seis)
·meses da data do vencimento
fixada no contrato ..

b) concluído um acôrdo parti-

cuiar do devedor com seus
credores, com anuência do
Instituto de

Resseguros do

Brasil, para pagamento com
redução do débito;
c)

executado o devedor, revelarem-se insuficientes ou insuscetíveis de seqüestro ou
penhor os seus bens.

Art. 4.0 Consideram-se "riscos políti·
cos e extraordinórios" as situações que determinem a falta de pagamento dos débitos
contraidos pelos importadores de mercadorias,
produtos e serviços:
-

desde que, em conseqüência de
medidas adotadas por govêrno
estrangeiro:
a) não se realize, de nenhuma
forma, o pagamento do débito;
b) não se realize o pagamento

na moeda convencionada e
disto resulte perda para o
exportador brasileiro de mer·
cadorias, produtos e ser·
viços;

não tenha lugar a transferência das importâncias devidas, apesar de os devedores terem depositado as somas necessórias em banco
ou conta oficial dentro de
seu pais;

V -

desde .que o exportador, previa·
mente autorizado pelas autoridades brasileiras, recupere suas
mercadorias para evitar um risco político latente e, cm conseqüência dessa recuperação,
advenha uma perda para o ex·
portador.

i'
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VIl -

desde que, por decisão do go.vêrno brasllei ro ou dos governos estrongei ros posterior aos
contratos firmados, se adotem
medidas das quais resulte a impossibilidade de realizar a exportação ou o execução dos serviços e, por êste foto, se produzam perdas para o exportador
ou contratante brasileiro.
quando o devedor fôr órgão de
administração pública estrangeira ou entidade vinculado ao
mesma, ou quando fôr um particular com a operação garantido par um dêstes órgãos ou entidades, e, em qualquer dos casos, o pagamento não se efetuar, por qualquer motivo.

Parágrafo único -

As garantias de cobertura para "riscos políticos e extraordinários"
se estenderão também aos casos de. exportação em consignação, de feiras, mostras, exposições e similares, quando se verificar, por
uma dos situações descritas neste artigo, o
impossibilidade de fazer retornar os mercadorias brasileiros não vendidas no exterior.
Art. 5.0 - A cobertura do seguro de cré;
dito à exportação incidirá sôbre as perdas líquidas definitivas dos exportadores do Brasil de mercadorias, produtos e serviços, decorrentes da falta de cumprimento, por parte
dos importadores do estrangeiro, das condições dos contratos, abrangendo, também, as
ocorrências que determinem a rescisão dos
contratos, entre o doto em que êstes forem
firmados e o dota em que deveria ser efetivado o embarque dos m'ercodorias ou iniciado
o execução dos serviços.

Parágrafo única -

A cobertura.. do seguro
de crédito à exportação não abrangerá os
prejuízos decorrentes de lucros esperados ou
de oscilações de mercado.
Art. 6, 0 A cobertura dos "riscos comerciais" e dos "riscos politicas e extraordinários" presumirá sempre uma participação
obrigatório, do exportador de
mercadorias,
produtos e serviços, nos perdas lfquidos deli-

nitivos, não podendo essa parcela ser objeto
de seguro ou garantia de quaisquer pessoas ou
instituições.

Art. 7. 0

A cobertura do seguro será
concedido em cru;zeiros.

Art. 8.0

A cobertura dos "riscos comerciais", atendido o disposto no art. 6.0 , será concedido para o totalidade ou parte dos
responsabilidades, por saciedades de seguros
autorizados a operar em ramos elementares e
que tiverem aprovados, pelo Departamento
Nacional de Seguros Privados e Capitalização,
suas apólices de seguro de crédito à exportação, as quais' serão resseguradas pelo Instituto de Resseguros do Brasil, de conformidade
com as normas e instruções que serão pelo
mesmo baixados.

·'

Art. 9.• - A garantia dos riscos de que
trato o artigo anterior, para os responsabilidades total ou parcialmente não assumidas
pelos sociedades de seguros, bem como o dos
"riscos políticos e extraordinários", atendido
o disposto no ort. 6. 0 , será concedido pelo
Govêrno Federal, representado pelo Instituto
de Resseguros do Brasil, mediante "certificados de cobertura", expedidos de acôrdo com
normas e instruções fixados no regulamento
da presente Lei.
Art. 10 -

Quaisquer negócios de expor!ação a crédito, seja de mercadorias ou s~rvi
ços, poderão ser abrangidos, por tipo de risco
coberto, tanto por opól ices de seguros como
por "certificados de cobertura".

Parágrafo único - O Instituto de Resseguros do Brasil poderá excluir determinados
operações de cobertura de seguro, ouvido o
Ministério do Indústria e do Comércio.

Art. 11 -

Nenhuma apólice de seguro
poderá ser emitido pelas sociedades de seguro, senão depois de ocei tos os respectivos resseguros pelo Instituto de Resseguros do Brasil.

!

i
i

Art. 12 - Paro garantia das responsabilidades a serem assumidos pelo Govêrno Federal, o Orçamento Geral da União consignaró, ao Instituto de Resseguros do Brasil, anualmente, o dotação de Cr$ 1 , 500. DOO. o·oo
(um bilhão c quinhentos milhões de cruzeiros)

•
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durante dez· exercícios orçamentários consecutivos.
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§ 1. 0 O Instituto de Resseguros do
Brasil aplicará a valor dessas datações na
compro de títulos federais, com cláusula de
reajustamento do valor monetário, os quais
poderão ser vendidos em Bôlso, ouvido prê·
via mente o Banco Centra I da República do
Brasil, sempre que fôr insuficiente o reserva
de prêmios formada durante o exercício, para
pagamento dos compromissos decorrentes das
responsabilidades assumidas.
0

§ 2. As vendas dos títulos federeis
não serão realizadas quando, pelo vulto dos
compromissos a pegar, o Poder Executivo jul·
gcr oportuno solicitar créditos especiais para
êsse fim.
§ 3. 0 Pore os fins dêste artigo, no
exercício de 1965, é o Poder Executivo autorizado o abrir um crédito especial de
Cr$ 1 . 000. 000. 000 (um bilhão de cruzeiros).

Art. 13 -

O Instituto de Resseguros do

Brasil providenciará no sentido de:
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estabelecer e fomentar o in·
tercômbio internacional com
organizações ·de seguro de
crédito;
organizar cadastro informa·
tive sÔbre importadores estrangeiros de
mercadorias,
·produtos e serviços;
obter continuamente informações sôbre o situação política e econômico dos poises estrangeiros que transa·
clonem com o Brasil.

Art. 14 - Para atender às operações de
seguros de crédito à exportação, os órgãos fe·
derais, estaduais e municipais, as autarquias
e as sociedades de economia misto prestarão tôda a colaboraçõo que lhes fôr solicita·
da pelo Instituto de Resseguros do Brasil.
Art. 15 - O Instituto de Resseguros do
Brasil poderá manter intercâmbio com entida·
des do exterior que operem em seguros de

[''

crédito à exportação, com o finalidade de garantir no país o risco comercial do importa·
dor brosilei ro.

Art. 16 -

Excetuodo o impôsto de renda,
as operações de seguro de crédito à exportação ficam isentos de quaisquer impostos federeis.

I'
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Art. 17 - A presente Lei entro em vigor
na data de sua publicação e será regulamentada, pelo Poder Executivo, no prezo de 120
(cento e vinte) dias.
Art. 18 -

Revogam-se as disposições em

contrária.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Em votação as emendas de números 1, 2, 3,
4, 5 e 6 da Comissão de Projetes do Executivo.
Os Senhores Senadores que as aprovam
queiram permanecer como se acham. (Pausa.)
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas aprovadas:

EMENDA N.o 1 -

(CPEl

Suprima-se a palavra "produtos" nos artigos 1.0 (caput), 3.0 , 4. 0 , 5. 0 , 6, 0 e 13, letra b.

EMENDA N,0 2 -

(CPE)

Aos §§ 1.0 e 2. 0 do art. 1 °·
Suprimam-se.

EMENDA N.0 3 -

(CPEl

Ao inciso III do art. 4.0 :
Suprima-se a parte in fine "assim enten·
dido o que fôr definido no regulamento da pre·
sente Lei".

EMENDAoN. 0 4 -

!CPE)

Restabeleça-se ·para o art. 7. 0 o seguinte
' '·
redaçõo:

"Art. 7. 0

: - A cobertura do seguro será concedida em cruzeiros ou em moeda
estrangeira, conforme as condições de financiamento da negoclaçõo ou da repasse do financiamento exigirem.

'
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-689Parágrafo único - Para tornar efetivc
a cobertura do seguro em moeda estran·
geira,
Banco Central da República do
Brasil firmará convênio com o Instituto
de Resseguros do Brasil, de modo c garantir a êste a necessária cobertura de
suas ·posições em moeda estrangeira, relacionadas com o seguro de crédito à exportação."

o

A presente emende conjuga-se com a
emende do Deputado Tancredo Neves, aprovada na Comissão de Economia da Câmara.
EMENDA N.0 5 -

!CPEl

Ao art. 1O dê-se este redcção:
"Art. 10 -Tanto os apólices de seguros como os "certificados de cobertura"
deverão abranger, por tipo de risco coberto, c totalidade das negócios de exportação a crédito de mercadorias e serviços.
Parágrafo único - O Instituto de Resseguros do Brasil, a seu critério, poderá
excluir determinados operações da cobertura da seguro."
EMENDA N.0 6 -

!CPEl

Restabeleça-se ao art. 15 sua redaçãa:
"Art. 15 - O Instituto de Resseguros
do Brasil poderá manter intercâmbio com'
entidades do exterior que operem em seguros de crédito à exportação, com a finalidade de garantir no País, em qualquer moeda, o risco comercial da importador brasileiro."
Sala das Comissões, em 12 de ma lo de
1965. - Jeffenon do Aguiar, Presidente
Be1erra Neto, Relator - Antônio Carias
José Guiomard - Edmundo Levi.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
A Mesa vai verificar se os emendas da Comissão de Finanças são diversas daquelas oferecidas pelo Comissão de Projetas do Executivo
e que acabam de se.r votados.
A de número 1, pelo menos, é diferente.

A Emenda n.0 1, da Comissão de Projetas
do Executivo diz:
"Suprima-se o palavra produtos nos artigos 1. 0 caput, 3. 0 , 4; 0 , 5. 0 , 6. 0 , e 13,
letra b."
A Emenda n.0 '1, da Comissão de Finanças,
diz o seguinte:
"Onde se lê: Mercadorias e Serviços,
leio-se: Mercadorias, Produtos e Serviços."
A Comissão de Projetas do Executivo mondo suprimir a palavra "produtos" constante
nos arts. 1.0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 e 13 do projeto. A Comissão de Finanças monda ·incluir
o palavra "produtos", onde quer que no
projeto estejam as palavras "Mercadorias e
Serviços."
A Emenda n. 0 1 está prejudicado. Tendo
o Plenário aprovado o supressão de palavra
· "produtos", evidentemente prejudicou o
Emende n.0 1 do Comissão de Finanças, que
mondo incluir·o palavra "produtos."

' :i

..'
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A Emenda n.0 2, da Comissão de Finanças,
tem a seguinte redoção:
"Assim entendido o que fôr definido no
regulamento do presente Lei," em emendo ao inciso 11 do art. 4.0 •
Também é diversa da emendo da Comissão de Projetes do Executivo.
Hé necessidade de verificar no texto do ort.
0
4. , inciso III.
O art. 4.0 diz o seguinte:
"Consideram-se riscos politicas e extraordinários os situações que determinarem
a falta de pagamento de débitos contraídos pelos importadores de mercadorias, produtos e serviços."
O inciso III diz:
"Desde que o devedor estrangeiro nõo
possa reo llzar o pagamento por ci rcuns·
tênclos ou acontecimentos de cor6ter
cotastróflco, assim entendido o que fôr
definido no regulamento do presente
Lei."
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A emenda amplia da seguinte forma:

O art. 1O tem a seguinte redação:

"Quando .. o devedor estrangeiro não passa realizar a pagamento por circunstâncias ou acontecimentos de caráter catastrófico, assim entendida o que fôr definida na presente Lei."

"Quaisquer negócios de exportação a
crédito, seja de mercadorias ou serviços,
poderão ser abrangidos por tipo de risco
coberto tanto par apólices de seguro
como par certificados de cobertura."

A diversidade entre a texto e a emenda é
a seguinte:

Está prejudicada a emenda pela própria
redação final da Câmara das Deputados, que já
atendeu a circunstância. De acôrdo com o autógrafo da Câmara dos Deputados, a art. 1O
já traz a expressão poderão substituindo a
expressão deverão, originária na projeto primitivo.

O texto diz:
"Desde que a devedor estrangeira não
passa realizar a pagamento".
A emenda diz:
"Quando a devedor estrangeira não passa realizar a pagamento".

A Emenda n. 0 5 manda suprimir no art. 15
as palavras "em qualquer moeda".
O art. 15 tem a seguinte redação:

No mais, a emenda segue a linha do texto.
Ein votação a Emenda n. 0 2, da Comissão
de Finanças.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. !Pausa.)
Está aprovada.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Emenda n. 0 3, da Comissão de Finanças. ~
ao art. 7. 0 e lhe dó a seguinte redaçãa:
"A cobertura· da segura será concedida
em cruzeiros."
O art. 7. 0 tem a seguinte redaçãa:
"A cobertura da segura será concedida
em cruzeiros."

"O Instituto de Resseguros do Brasil
poderá manter intercâmbio com entidades da exterior que operem em seguras
de crédito à exportação, com a finalidade de garantir no País o risco comercial
do importador brasileiro."
Não existem as expressões em qualquer
moeda na art. 15.
A emendo, portanto, também está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Finalmente, a Emendo n. 0 6 propõe a seguinte redoção paro o ort. 15:
"O Instituto de Resseguros do Brasil
poderá manter intercâmbio com entida-

A emenda está-se referindo ao projeta inicial. Ela está prejudicada, uma vez que a redação-final da Câmara das Deputados já havia dado a redação que hoje a emenda propõe ao texto da projeto.
Então, a Emenda n. 0 3, da Comissão de Finanças, está prejudicada.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

A Emenda n. 0 4 propõe no art. 1O a modificação do verbo dever para o verbo poder.
Onde está escrito deverão propõe a Comissão
de Finanças que se leia poderão.

des da exterior que operem em seguros
de crédito à exportação, com a finalidade de garaniir
... no País, em qualquer
moeda, o risco _comercial do importador
brasileiro."
Então, a emenda modifica o art. 15,
quando mando incluir as expressões em qualquer moeda •.
Vou verificar se esta não corresponde à
emendo já aprovada, da Comissão de Projetes
do Executivo.

').

-691A Emendo n. 0 6, da Comissão de Projetes
do Executivo, tem o seguinte redação: ·
"Art. 15 - O Instituto de Resseguros
do Brasil poderá manter intercâmbio com
entidades do exterior que operem em seguros de crédito à exportação, com o finalidade de garantir no País, em qualquer moeda, o risco comercial do importador brasileiro."

A emendo do Comissão de Finanças está
prejudicada pelo ·Emendo n.0 6, da Comissão
de Projetes do Executivo, que já foi aprovada.
A matéria irá à Comissão de Redoção.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 36, de 1965 (n. 0
2.644-B, de 1965, no Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúblico,
que autorizo o Poder Executivo o abrir,
ao Ministério do Aeronáutica o crédito
especial de Cr$ 103 . 806. 000 (cento e
três milhões, oitocentos e seis mil cruzeiros), poro o fim que especifico, tendo,
Parecer favorável, sob n. 0 505, de 1965,
do Comissão de Finanças, com emenda,
n. 0 1-CF, que oferece.

Em discussão o projeto com a emendo.
Se nenhum Sr. Senador pedir o polovro, da·
rei o discussão como encerrada. (Pousa.)
Em votaçéio o projeto, sem prejuízo da
emendo.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 36, DE 1965
0
CN. 2.644-B/65, no Cosa de origem)
Autoriza o Poder E~ecutivo a abrir ao
Ministério da Aeronáutica · o crédito es•
pecial de Cr$ 103.806.000 (cento e três
milhões, oitocentos c seis mil cruzeiros),
para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 Fico o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério do Aeronáutico,

com vigência em dois (2) exercícios, respeitodo o disposto no L.ei n. 0 4.329, de 17 de
março de 19 64, o crédito especial de Cr$
103.806.060 (cento e três milhões, oitocentos e seis mil cruzeiros), paro atender a despesas com a 0xecuçéio da L.ei n. 0 4.320, de
13 de junho de 1964, que dispõe sâbre a doação de casos residenciais às famílias dos militares do 1.0 Grupo de Avlaçéio de Coça da
Fârço Aérea Brasileiro, falecidos nos condições previstos pelos orts. 2. 0 e 3.o do Decreto-Lei n. 0 8.794, de 23 de janeiro de 1946.
Art. 2.0 Fico revogado o ort. 1O do
Lei n.0 4.340, de 13 de junho de 1964.

.

,:

Art. 3.0 Esta Lei entro em vigor no
dota de suo publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade>:
Vai passar-se à votação da emendo. Diz o
emendo da Comissão de Finanças:
Ao art. 1.0 e ao ort. 2.o:
Onde se lê:
Lei n. 0 4.320,

i:'

leio-se:
Lei n. 0 4.340."
A Presidência está verificando se se troto
de correção proposta à redação ou se se trota
de lei de numeração diferente.
O projeto faz referência o duos"ieis. No
ort. 1.0 foz referência à Lei n.0 4.320, de 17
de março de 1964, quando diz:
"Fica o Poder Executivo autorizado o
abrir ao Ministério da Aeronáutico, com
vigência em dois (2) exercícios, respeitado o disposto no Lei n. 0 4.320 de 17
de rnarço de 1964, o crédito especial de
Cr$ 103.806.000 (cento e três milhões,
oitocentos e seis mil cruzeiros), para
atender o despesas com o execução da
Lei n. 0 4.320."
Aí ê Lei n.O 4.340.
De modo que o emendo só se opllcoró à
segundo referência - Lei n. 0 4.320, não à
primeira; ou seja, à Lei de 13 de junho de
1964 - no art. 1.0 • E no ort. 2. 0, aprova-
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-692da a emenda, também se corrigirá, de Lei n.o
4.320 para Lei 4. 340, que é a Lei de 13
de junho de 1964.
Em votação a en .enda.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Paula.)
Está aprovada .
A matéria vql à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

Item 8:

,Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 37, de 1965 (n,0
2.645-B, de 1965, na Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir
pelo Ministério do Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ SOO. 000. 000 (quinhen. tos milhões de cruzeiros), para o fim que
especifica, tendo Parecer favorável, sob
n. 0 506, de 1965, da Comissão de FInanças.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 38, de 1965
(n. 0 2.646-B, de 1965, na Câmara), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Aeronáutico,
o crédito especial no valor de ...... .
Cr$ 15. 480. 000. 000 (quinze bilhões,
quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) para cobrir a diferença nas aquisições cambiais para a importação de
material aeronáutico, tendo Parecer favorável, sob n.o 507, de 1965, da Comissão de Finanças.

~ o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

Item 7:

Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Paula.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Paula,)
Está aprovado.
Irá à sanção.

, F;

Art. 2. 0 O crédito especial a que se
refere o artigo anterior será registrado pelo
Tribunal de Contas da União e distribuído ao
Tesouro Nacional.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na ,
data de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em
contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 37, DE 1965
(N.o 2.645-B/65, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Mini1tério da Aeronáutica, o crédito
espacial de Cr$ 500.000.00 (quinhentos
milhões de cruzeiros), poro o fim que
especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ~ o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Aeronáutico, o
crédito especial de Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com melhorias e obras de urbanização do Aeroporto Internacional do Galeão, no
Estado da Guanabara.

Em discussão.
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 queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Iró à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 38, DE 1965
0
CN; 2.646-B/65, na Casa de origem)
. Autoriza o Poder Executivo o abrir,
pelo Ministério :do Aeronáutica, o crédito especial no ;.valor de .•..•..•.•.
Cr$ 15.480.000.000 (quinze bilhões,
quatrocentos e oitenta milhões do cruzeiros), para cobrir a diferença nas
aquisições cambiais para o importação
de material aeronáutico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 do a abrir,

~ o Poder Executivo autorizapelo Ministério da Aeron6u-

,.·i

-693tica, o crédito especial no valor de .....
Cr$ 15.480.000.000 (quinze bilhões, .quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros),
para cobrir a diferença nos aquisições cambieis para a importação de material oeronáu. tico destinado ao aparelhamento da Fôrça
Aérea Brasileira.
Art. 2.0 - O crédito especial a que se refere o artigo anterior será registrado pelo
Tribunal de Contas da União e distribuído ao
Tesouro Nocional.
Esta Lei entro em vigor na
Art. 3. 0 dota de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE CMoura Andrade!:
Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara n. 0 39, de 1965 (n. 0
2.647-8, de 1965, na Câmara), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicos, o crédito especial de Cr$ ..... .
2. 300.000.000, poro o fim que menciona, tendo: Parecer favorável, sob n.0
508, de 1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, darei o discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada •
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. A matéria irá à Comissão
de Redaçõo.
~ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO PE LEI PA CÂMARA
N.0 39, DE 1965
0
CN. 2.647-B/65, no Cosa de origem)
Autoriza o Poder··_Eilecutivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públiccu, o crédito especial de .•.....•.
Cr$ 2.300.000.000, para o fim que
menciona.
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 - Fico o Poder Executivo auto·
rizodo o abrir, pelo Ministério do Viação e

Obras Públ ices, em favor do Departamento
Nocional de Obras Contra os Sécos, o crédito especial de Cr$ 2.300.000.000 (dois bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), destinado o atender às despesas com a desapropriação das .bacias hidráulicos dos Açudes
Mãe d'Água e Buqueirõo: de Cabeceiras, na
Paraíba, e Bonarbaiú, no Estado do Ceará,
sendo quinhentos milhões para os dois primeiros e um bilhão e oitocentos milhões para
o último.
Revogam-se as disposições em
Art. 2.0 contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:

,,

•I

Item 10:

~

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara n.0 42, de 1965 (n.0
2.650-B/65, na Casa de origem), de lni·
ciotlva do Sr. Presidente da Repúblico,
que autoriza a abertura, ao Ministério do
Justiço e Negócios Interiores, do crédito
especial de Cr$ 68.000.000 (sessenta
e oito milhões de cruzeiros), para o fim
que especifico, tenda: Parecer favorável,
sob n. 0 521, de 1965, do Comissão. de
Finanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, darei a discussão como encerrado. (Pausa.)
Em votação.
.•
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá à sanção.
~ o seguinte

o projeto aprovado:

i

'
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 42, DE 1965
CN.0 2.650-B/ 65, na Cosa de origem)
Autoriza a abertura, ao Ministério do
Justisa o Negócios Interiores, do crédito
especial de Cr$ 68.000.000 (sessenta e
oito milhões de cruzeiros), para o fim
que especifica.

',;

'
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I
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O Congresso Nocional decreta:
Fica autorizado a abertura, ao
Art. 1.0 Ministério do Justiço e Negócios Interiores,
do crédito especial de Cr$ 68.000.000 (ses·
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senta e oito milhões de cruzeiros), destinado

É o seguinte o projeto aprovado:

ao custeio de .despesas de qualquer natureza
com a complementaçõo da instalação e apa-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 43, DE 1965

~ i ~ ': li

relhamento da Ministério Público do Distrito

(N. 0 2.651-8/65, na Casa de origem)

·.·1'1

;.:1

:' ~I

Federal e dos Territórios, inclusive pagamentos de aluguéis concernentes a exercfcios anteriores.
Art. 2. 0

-

O crédito especial em ques·

tõo será registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional, observado o
disposto· no art. 43 da Lei n. 0 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 3. 0

-

Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação.
Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições em

cón'trério.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Passa-se ao último item da Ordem do Dia.
Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 43,. de 1965 (n. 0

2.651-8/65, na Casa de origem), de ini·
ciativa do Sr. Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo o abrir
ao Ministério da Justiça e Negócios ln·
teriores a crédito especial de .•.....
Cr$ 280 . 000. 000 (duzentos e oitenta

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Julti;a e Negócios lnterlo·
res o crédito especial de Cr$ 280.000.000
(duzentos e oitenta milhões de cruzeiros),
para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial de •... : .
Cr$ 280.000.000 (duzentos e oitenta milhões
de cruzeiros), destinado ao custeio de despe·
ses com o aparelhamento do Corpo de Bombeiros de Brasflia, do Departamento Federal
de Segurança Pública.
Art. 2.0 O crédito especial em questão
será registrado pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro Nacional, observado o
disposto no art. 43 da Lei n. 0 4.320, de 17
de março de 1964 .
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art•. 4,0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Está esgotada a Ordem do Dia.
Tem a palavra o Sr. Senador Vicente Augusto, orador inscrito.

milhões de cruzeiros), para o fim que

O SR. VICENTE AUGUSTO:

especifica, tendo Parecer favorável, sob

Desisto' da palavra, Sr. Presidente.

n. 0 522, de 1965, da Comissão de Fi·

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

nanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a discussão como encerrado. (Pausa.)
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá à sanção.

O Sr. Senador Attíl!o Fontano tem a palavra.
···'·i

O SR. AniLIO· FONTANA:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tive, ontem, ·ensejo de ocupar a
tribuna para abordar o problema dos fretes
marítimos, das despesas portuários e da gran·
de dificuldade que encontram os produtores
para movimentar, às vêzes, a produção, prin·

,,

-695cipolmente quando depende do transporte
marítimo, em virtude do oito custo dos despesas e taxas portuárias.
Hoje, desejo, em abono àquela tese, folar
no problema do escoamento do sofro de mí·
lho e de outros cereais, cujas estatísticos de
previsão, consoante publicação nos jornais,
são dos maiores, nos últimos anos.
Temos um excedente de milho que ultrapassa a casa de um milhão de toneladas!
Entretanto, muito embora o Govêrno tenha
fixado preço mínimo poro êsse cereal, o lavrador não recebe uma remuneração justa na
suo venda·. Aliás, por uns cálculos que nos
chegaram às mãos, verificamos que o milho
vendido no Pôrto de Santas ao preço de ....
Cr$ 4.200 por saco de 60 kg dó um resultada líquido de apenas Cr$ 973 para o agricultor. Trota-se de produto da cidade de Maringá, norte do Paraná, cujos despesas poro
fazê-lo chegar o Santos orçam em Cr$ 857,
isto é, importância quase igual ao ganho do
produtor!
As despesas incidentes em cedo saco de
60 kg de milho estão assim discriminadas:
a)

despesas portuários e impostos cobrados no Pôrto de Santos: Cr$ 1.570;

b) correto e impôsto no origem:

Cr$ 450;
c) sacaria: Cr$ 350, e

d) frete ferroviário: Cr$ 857, perfazendo
um total de Cr$ 3.227, resultando,
então, para o agricultor apenas ....
Cr$ 973.
Observamos estupefatos que as despesas
ao agricultar que utiliza a terra, emprega seu
capital no pagamento do trabalho da terra,
portuárias ultrapassam de muito o valor pago
no colheita e no preparo final do milho.
Ora; Sr. Presidente e Srs. Senadores, qual
será o resultado em persistindo tal situação?
O abandono do lavouro, parque o agricultor
não pode, evidentemente, continuar o cultivo
de um produto que apresento, na suo fase
final, remuneração tão Insignificante. Sabido
como é que tudo o que consome é no base de

moeda desvalorizado, do dólar o um mil e novecentos cruzeiros aproximadamente, enquanto
a suo colheita é vendido por preço irrisório. Em
conseqüência, tôdas as altos despesas que enumeramos recaem sôbre a produção, e o Brasil, que "nece~sita desenvolver o produção,
aumentar o exportação," 1logan que todos conhecemos, é o prejudicado. Produzir e exportar é, sem dúvida, a solução. Mos, para poder fomentar o produção não se deve abandonar o produtor. Precisemos defendê-lo, intransigentemente, o exemplo do que ocorre nos
po íses desenvolvidos, cuja maior preocupação
é quanto aos resultados daqueles que cultivam o terra. Em nosso País, porém, tal não se
verifico. No contingência presente, quando o
lavrador se vê abandonado, sem receber o
preço justo, por que não procurar atendê-lo,
facilitando-lhe o frete ferroviário, reduzindo-o o 50%?

,,

Tudo isto, Sr. Presidente, resultaria em benefício aos interêsses nacionais. Se precisamos
exportar, é justo que o Govêrno subvencione
o produto de exportação, porque, então, receberemos divisas que poderão cobrir nossas
necessidades. Dêste modo, evitaremos têrmos
de recorrer ao empréstimo externo, que, em
gera I, será satisfeito pelas gerações futuras.
Fazemos despesas por conta dos nossos filhos,
netos e bisnetos, o que não nos parece
razoável.
O que ocorre com o milho, também acontece com outros produtos, tais como o feijão-soja, produto de exportação poro a qual
existe procuro muito grande.

'•

..

Ainda há pouco, verifiquei, no oeste poranaense, abundante safra de feijão-seja, o preço muito aquém do justo.
Sr. Presidente, entendemos que nosso atitude, ao focalizar êste problema, do tribuno
do Senado, ainda que de crítico à falta de
amparo ao agricultor, é de colaboração. Procuramos alertar o Govêrno, a fim de que tome as medidos adequadas, no sentido de defender oquêles nossos bravos patrícios que
produzem. Somente assim poderemos aumentar os riquezas de nossa Pátrio; som.ente ossim poderemos retomar o caminho do expon·
são, porque, nesses últimos doze ou quatorze

.,,'
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-696meses, sofremos recessão que a todas atinge.
Encontradas as suas causas, poderemos remo·
vê-las. Entre elas está, seguramente, o baixo
preço dos produtos agrários.
Sr. Presidente, sabemos que o grande con·
sumidur ainda é o povo que vive na zona ru·
rol, que deve ser o principal comprador dos
produtos das nossas indústrias. Porém, se uma
saca de milho é vendida por menos de mil
cruzeiros, como poderá o agricultor obter recursos para adquirir o indispensável, o ne·
cessário à sua subsistência e ao bem-estar
de sua família?
Fazemos tais considerações, esperando que
os órgãos governamentais responsáveis reduzam as despesas, principalmente a portuária,
à qual nos referimos ainda ontem. Verificamos
que, enquanto o lavrador recebe menos de
mil cruzeiros por uma saco de milho, suas despesas portuárias sobem a mil e quinhentos e
setenta cruzeiros. Como desenvolver a pro. dução desta maneira?
Aí está, Sr. Presidente, um dos grandes
problemas que a Govêrno revolucionário precisa resolver.
Era a que .tinha a dizer. (Muito bemll

O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti):
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat
Marinho.
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Cattete Pinheiro.
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Victorlno
Freire.

O SR. VICTORINO FREIRE:
(Sem revi1ão do orador.) Sr. Presidente,
telegrama recebido do meu Estado traz-me a
noticia do falecimento, naquela Capital, do
antigo Deputado Benedito Gomes, um dos
mais antigos chefes do meu Partido, no Municlpio de Viana, Estado do Maranhão,
É com pesar, Sr. Presidente, que a Bancado
do representação do Maranhão, nesta Cosa,
recebeu a noticio, pois se trota de um dos

fundadores do meu Partido, naquele Estado,
e um dos chefes, incontestado e incontestável,
do importante Município de Viana.
Desaparece o Cel. Benedito Gomes já em
avançada idade, Foi sempre homem do seu
Partido, leal, digno, correto. Fazendeiro, naquele Município maranhense, chefe de numerosa família e chefe exemplar, tinha, sobretudo
no Município de Viana, grande autoridade pela bondade e espirita de justiça com que dirigiu aquela cidade.
Assim, Sr. Presidente, com estas singelas
palavras, a . representação do Maranhão, nesta
Casa, manifesta o seu profunda pesar pelo
falecimento daquele ilustre e digno amigo,
que abriu claro enorme nas fileiras da Partida Social Democrático.
Deixamos aqui expressa o manifestação do
nosso pesar, que se estende também ao Estado do Maranhão e à família enlutada.

O Sr. Eurico Rezende:
Permite-me V, Ex. 0 um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE:
Pois não.

O Sr. Eurico Rezendo:
Desejo, em nome da bancado do UDN, depositar, no consternado discurso de V. Ex. 0 ,
o nosso sentimento de pesar pelo falecimento
do homem público, cujo perfil é troçado no
seu pronunciamento.

O SR. VICTORINO FREIRE:
Agradeço, Sr. Presidente, com o maior
CIT\oÇão, o aparte de solidariedade que nos dá,
nesta hora, o eminente Senador Eurico Rezende, da União Democrática Nocional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Multo bemll '

O SR. PRESIDENTE (Roul Giubertil:
A Mesa tomará providências no sentido de
fazer chegar à famlllo enlutado o voto de pesar formulado pelo Senador Victorino Freire,
associando-se' a êsses sentimentos.
Tem o palavra o nobre Senador Vasconcelos Tôrres.

-697O SR. VASCONCELOS T6RRES:
!Não foi revisto pelo orador.) Sr. Presidente,
não estava presente, ontem, quando o eml. nente Senador Victorino Freire prestou merecido homenagem ao grande brasileiro, Marechal Eurico Gaspar Outra, ao ensejo do seu
octogésimo aniversário natalício. Minho ausência decorreu também da homenagem que,
pessoalmente, prestava a êsse verdadeiro varão de Plutorco, a êsse homem encanecido no
serviço da Pátria e que tem, entre outros títulos, o de, sendo militar, ter sido o mais civil de todos os presidentes brasileiros.
Tive o cuidado de compulsar os notes toquigráficas paro sentir de perto todo o entusiasmo que o Senador Victorino Freire incutiu
às suas palavras de exaltação a essa figuro do
história político brasileira. E agora venho fazer côro com esse homenagem capitaneado
por S. Ex0 e que não foi voz isolada neste
Plenário, porque representantes de todos os
partidos· se fizeram ouvir no engrandecimento
dessa figura tão bem biografada pelo Senador Victorino Freire, pelo Senador Barros Carvalho, Líder do meu Partido, pelo Senador Daniel Krieger, Líder do Govêrrío, enfim, por todos que ontem, numa reverência a essa figura tão respeitável, exaltaram no Senado a próprio vida de um cidadão o serviço das mais
puras e legítimas causes da democracia.
Estive presente õ misso, no Igreja Santo
Cruz dos Militares.
Costumo-se dizer que quando alguém deixo
o Govêrno fico de todo esquecido, sem um
amigo, às vêzes sem uma pessoa sequer para
um cumprimento. Alguns ficam, é verdade,
mos ontem essa impressão pessimista do vida
pública brasileiro era desmentida do maneiro
mais eloqüente, pelo avultado número de pessoas que se comprimia na nave do Catedral.
Como é confortador, Sr. 'Presidente, assistir a
um acontecimento dêsses. E diga·se que não
estavam apenas os colegas da ativa ou do reservo, ou de outros remos dos Fôrços Armados da Marinha ou da Aeronáutico, ou do DIplomacia, dos quadros administrativos, do politico - Senadores, Deputados federais e estaduais; não estavam apenas êsses mais diretomente ligados ao eminente ex-Presidente

Eurico Gaspar Outra. Vi, e isto representou
confortadora lição de civismo não só paro
mim mos poro quantos assistiram àquele ato
religioso gratulatório no dia de ontem, pessoas de tôdas os camadas sociais, alunos de
estabelecimentos escolares do Guanabara, sargentos, ginosionos, universitários, funcionários humildes. Inclusive, a Assacioção dos
Servidores Civis do Brasil pediu aos seus associados que comparecessem ao ato ontem realizado na igreja Santo Cruz dos Militares.
À noite, o mesma espetóculo se repetiu na
Rua Redentor - onde o Marechal se refugiou dentro de sua modéstia - , quebrando o
recolhimento que a si mesmo impusera o mesmo burburinho, eu diria, Sr. Presidente, num
tumulto de entusiasmo, numa homenagem sincera, tudo se repetindo numa data que deixou
de ser íntimo, exclusivamente íntimo, poro 0
Presidente Eurico Gaspar Dutra, para pertencer a todo o povo brasileiro, que não regateia
aplausos a êsse que pôde enfrentar um perfodo difícil, com serenidade, com o que dizia
ser a suo Bíblia, suo leitura diária - c Bíblia cívica dêste País - a Constituição!
Associo-me às palavras eloqüentes dêsse
amigo do ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra,
que é· o Seno dar Victorino Freire, que não mede distância, que não tem limites quando é
amigo, que é de uma lealdade que não tem
mais tamanho e que não pode "ser definido
apenas com o discurso senlimentalmentc rotineiro que faz c cada 18 de meio.
S. Ex. 0 trouxe aqui para o Senado o próprio
eco da rua de um homem que pôde ter a
grande satisfação, diria, a glória de, em vida,
ser julgado, ser querido! A prova disso é que
todos os jornais, mesmo aquêles que combatiam ferrenhamente o Presidente Outro durante o seu mandato presidencial, no dia de
ontem, abriram suas péginas, e, no dia de hoje, prosseguiam fazendo justiço c essa venerando figuro da história política do Brasil.
~ c justificativa, Sr. Presidente, de um amigo que - como o Senador Yictorlno Freire
sobe, no ano passado como nos anos anteriores, quando Deputado Federei c mesmo Estadual - vem também seguindo êsses exemplos
de lealdade, que devem ser seguidos não ape-
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-698nas em razão da grande amizade pessoal que
me liga a·o Presidente, mas também porque,
no meu Estado do Rio de Janeiro, quando ergo
minha voz, é o gratidão popular que falo pelos inestimáveis serviços prestados pelo Presidente Outro, rasgando estradas no meu Estado, de ponto o ponto, e ligando o Estado da
Guanabara o São Paulo.
S. Ex. 0 não fêz apenas pelo Nordeste, pois
na minha terra natal, em Campos, realizou
obras de saneamento que durarão pelo menos- cem anos. Sua visão extraordinária de estadista, a par de modéstia ímpar, torno
Eurico Gaspar Outra não apenas figuro querida por todos nós, mas venerado par todo o
povo brasileiro.
Sr. Presidente, esta a justificativa da minha ausência na sessão de ontem do Senado:
eu estava lá, com outros Senadores. O Senado,
ontem, pràticamente, estava dividido - uma
porte de lá e outra aqui. O de lá, pela presen·ça dos eminentes colegas que compraceram
aos ates comemorativos do 80. 0 aniversário
n'atolício do ex-President~ Eurico Gaspar Outra . Não vim, porque estava no Senado de lá,
mostrando a S. Ex. 0 que a dato - como salientei no início de minha oração - não era
sua, mas de todos nós.
Sr. Presidente, antes de encerrar estas considerações que me trazem à tribuna, queria
passar a outro assunto, relativo à Destilaria de
Álcool· da Comissão Executiva dos Produtos do
Mandioca, e chamar a atenção do Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, Prof.
Hugo de Almeida Leme, poro o que se está
passando no Município. de ltaperuna, no Estado do Rio de Janeiro. S. Ex. 0 despachou um
processo, cientificado que foi de fatos relativos
à ocupação do armazém do mencionado Comissão, a qual recebeu autorização direta do
Presidente da República para ceder à Cooperativa de ltaperuna os armazéns, tão úteis
neste instante, e que não têm aplicação de
qualquer espécie e deixam ao relento tôdo o
sofra de arroz, a grande sofra de arroz daquele Município. (Lê.)
Hó uma documentação que foi entregue ao
Sr. Jovlono Batista de Slqueiro Carvalho Filho,
posteriormente nomeado Administrador da.

Comissão Executivo dos Produtos de Mandioca, nunca tendo êste cidadão cuidado do assunto devidamente, de acôrdo com o recomendação expresso do Sr. Presidente da Repúblico.
E agora, êsses armazéns, segundo as informações que possuo, estão sob a jurisdição da
SUNAB.
Quando Superintendente daquele órgão, o
Sr. Antônio Amoldo Taveira estudou o assunto, levando-o ao Sr. Presidente da República, Marechal Castello Bronco, que, em face
do exposição de motivos apresentado, autorizou o entrega do acervo da Destilaria à Cooperativa Agropecuária de ltaperuna . Ltda.,
em despacho publicado no Diário Oficial da
União, do dia 16 de setembro de 1964.

1:

I:
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Voltando à SUNAB, já sob a Superintendência do Dr. Guilherme Borgoff, estando presente o Sr. Jovlano e ouvido a Comissão, foi
dado pelo Sr. Superintendente ordem ao Administrador paro, no prazo de 15 dias, entregar oquêle imóvel à Cooperativa, cumprindo,
assim, determinações do mais alto Mandatário da Noção.
Até hoje, dia 1O de maio de 1965, passados oito meses, nada de positivo se fêz no
cumprimento dessas resoluções,
Ainda nesse assunto relativo a ltaperuna, já
que falei na sofra de arroz de 1965, queria,
passando o outro item do meu discurso, salientar que (lendo) a estimativo da produção
de arroz da região, nesta safra, de acôrdo com
previsão da Carteira de Crédito do Banco do
Brasil, é superior a 1.500.000 (um milhão e
quinhentos mil sacas), existindo ainda excedentes do safra de 1964.
0 Banco do Brasil está autorizado a adquirir o produção local, mas deixa de fazê-lo
por falto de condi_çÕes de estocogem do
produto. ,
A situação do ri.zicultor é angustioso, sendo obrigado a dispor de seu produto no comércio por preços multo abaixo do mínimo
tabelado pelo govêrno, desestimulando-o e
obrigando-o, o· abandonar aquela cultura.
No entonto, há quase vinte anos encontram-se abandonados os armazéns acima citados, encontrando-se também fechados os armazéns do IBC, já que o Munlcí pio não

I"I

- 699mais produz aquela rubiácea nem poro consumo interno. ~ste Departamento, que só ônus
vem causando ao erário, pois mantém
uma infinidade de funcionórios desocupados,
se entregues em convênios às classes rurais, a
quem de fato pertencem, pois foram construÍ·
dos à custa do nosso trabalho, ajudariam sem
dúvida a solucionar o problema."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, espero que
êsses assuntos - que tão de perto dizem respeito oos interêsses do economia rural, não
apenas do Estado que tenho a honro de representar nesta Cosa do Congresso Nacional,
mas de todo o Brasil - recebam o devido·
atenção da SUNAB e do Exm. 0 Sr. Ministro do
Agricultura.
Quero ressaltar o fato de que a ordem dada
pelo honrado Sr. Presidente da Repúblico, Marechal Costello Bronco, no sentido de serem
entregues aquêles armazéns à Cooperativa
Agrícola de ltaperuna, não foi atendida.
Desejo, agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta tribuna, enviar congratulações
ao povo de Sumidouro pelo transcurso de uma
efeméride grata àquela região centro-norte
fluminense: hoje, ali, estão sendo comemorodas as bodas sacerdotais de Monsenhor Ivo
Sondomin, Vigário da Paróquia, pioneiro da
educação no Município, onde criou um ginásio, uma escola normal com grande sacrifício,
e tem sido verdadeiro santo no atendimento à
pobreza daquela região do Estado do Rio de
Janeiro.
Era o que desejava dizer no dia de hoje,
Sr. Presidente. (Muito bem!)

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N.0 240, DE 1965
Nos têrmos do art. 21.1 '· letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévio distribuição de avulsos poro o
Projeto de Lei do Senado n. 0 20, de 1965, a
fim de que figure no Ordem do Dia do sessão seguinte.

Marinho.
(0 Sr. Senador Gilberto Marinho pro-

nuncio discurso que, entregue à revisão
do orador, será publicado posteriormente.>
O SR. PRESIDENTE (Raul Giubortil:
Sôbre o mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1. 0 -Secretário.

,'

Solo dos Sessões, em 19 de maio de 1965.
BenedictO Valladares.

-

O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti):
'

Esta Presidência comunica aos Senhores Senadores que, tendo sido odiado a sessão do
Congresso poro apreciação de veto do Sr. Presidente da Repúblico, convoco os Srs. Senadores poro uma sessão extraordinário hoje, às
21 horas e 30 minutos, com a seguinte

"

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Câmara n. 0 3, de 1965 (n. 0 2.221-B/64,
na Coso de origem), que obre ao Poder Legislativo o crédito especial de ........... .
Cr$ 365.000.000 (trezentos e ses~~nta e cinco milhões de cruzeiros), destinado ao pagamento de que troto o Lei n. 0 4.284, de 20 de
novembro de 1963 (IPC), tendo
PARECERES FAVORÁVEIS ao projeto e à
emenda de Plenário (números 279, 280, 533
e 534, de 1965), dos Comissões
-

de Constituição e Justiça e

-

de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti):
Tem o palavra o nobre· Senador Gilberto

:

2

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 34, de 1965 (número
2.636-B/ 65, no Coso de origem), de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que concede
pensão aos beneficiários dos Congressistas que
tiveram seus mandatos cassados, dos servido·
res públicos e autárquicos e dos empregodos de sociedade de economia misto, demiti·

.·.'

·.·'··
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outras providências, tendo

cificc, c cargo do Estado-Maior das Fôrças Ar·
medes, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob números 547 e
548, de 1965, das Comissões

PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 524, de 1965,
da Comissão

-

de Projetas do Executivo e

-

de Finanças.

-

6
3

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n, 0 46, de 1965 (número
2.660-B, de 1965, no Câmara), de Iniciativa
do Sr. Presidente da República, que isenta de
impostos de Importação e outras contribuições
fiscais os bens adquiridos, mediante doação,
pelas instituiçpes que se dedicam, sem finall·
dode lucrativa, à prestação de assistência mé·
dico-hospltalar, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob números 515 e
516, de 1965, das Comissões

Discussão, em turno único, do

mero 2.649-B, de 1965, na Casa de origem),
de Iniciativa do Sr. Presidente da República,
que autorize c abertura de crédito especial, no
montante de Cr$ 1.079.494.483,40 (um bilhão, setenta e nove milhões, quatrocentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta
e três cruzeiros e. querente centavos), c diversos Ministérios, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 525, de 1965,

de Projetas do Executivo e

de Comissão

-

de Finanças.

-

de Finanças.

4
Discussão, em turno único, do Projeta de
Lei da Câmara n.0 49, de 1965, número
2.654cB, de 1965, na Câmara), de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, a crédito especial de até ..... ,
Cr$ 950.000,000 (novecentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros), para os fins que especi·
fica, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n.0 509, de 1965,
do Comissão
-

Projeto de

Lei da Câmara número 52, de 1965 (nú-

-

7
Discussão, em primeiro turno (com aprecia·
ção preliminar da constitucionalidade nas têr·
moa do art. 265 do Regimenta Internal, do
Projeto de Lei do Senado n. 0 178, de 1963,
que institui a Agência do Desenvolvimento do
Pantanal de Mato Grosso, e dá outras providências, tenda
PARECER, sob n.0 375, de 1965, da Comissão
-

de Constituição e Justiça, pela inconsti·
tucionalidade, com votos vencidos dos

de Finanças.

s
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n.O 51, de 1965 (número
2.658-B, de 1965, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Pre·
sldêncio do Repúblico, o crédito especial de
Cr$ 4,362.416 (quatro milhões, trezentos e
sessenta e dois mi I, qLiatrocentos e dezessels
cruzeiros), pare atender c despesas que espe·

Srs. Senadores Bezerra Neta e Menezes
Pimental.

..........

·.

.l

'

de Finanças.

8

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n, 0 20, de 1965, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que suspende
o uso do fardão, pelos diplomatas (incluída em
Ordem .do Dia em virtude do dispensa de in·
torstício concedida na sessão anterior, a rc·
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querimento do Sr. Senador Benedicto Valladares), tendo
PARECERES (números 574 e 575, de 1965)
das Comissões
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; e

-

de Relaçães Exteriores, pela rejeição.

9
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores. sôbre a Mensagem n.O 88 (n.0 de origem, 242), pela qual
o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Diplomata Wagner Pimenta Bueno para a função de Embaixador Extraordinário do Brasil junto ao Govêrno da República de El Salvador.

10
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre a Men-

.··

sagem n. 0 89 (n. 0 de origem, 2431, pela qual
o Sr. Presidente da República submete ao Senado o escolha do Diplomata Manoel Antônio
Mgria de Pimentel Brandão para a função de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
do Brasil junto ao Govêrno da Noruega.

11
Discussão, em turno unico, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre ·a Mensagem n. 0 90 (n. 0 de origem, 244), pela qual
o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha do Diplomata Roberto Jorge
dos Guimarães Bastos para a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do
Brasil junto ao Govêrno da República do

. ,.

•'''

"

Haiti.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30
minutos.)

··.:,.
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54.a Sessão, da a.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,

em 19 de maio de 1965
(Extraordinária)
PRESIDINCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E GUIDO MONDIN
Às 21 horas e 30 minutos, acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José· Guiomard Eduardo ·Assmar - Josué de Souza Edmundo Levi - Arthur Virgílio - Cattete Pinheiro- Lobão da Silveira- Eugênio Barros - Sebastião Archer - Victorino Freire - Joaquim Parente - Menezes Pimental - Antônio Jucá - Vicente Augusto Walfredo Gurgei Salviano Leite - Argemiro de Figueiredo
- João Agripino - Barros Carvalho Pessoa de Queiroz - Silvestre Péricles
- Rui Palmeira - Arnon de Melo Heribaldo Vieira - Dylton Costa - José Leite - Aloysio de Carvalho - Josaphat Marinho - Jefferson de Aguiar
- Eurico Rezende - Roul Giubertl Aarão Steinbruch Vasconcelos Tôrres - Afonso Arinas - Aurélio Vianno
-Gilberto Marinho- Feria Tavares Benedicto Valiadares- Nogueira do Gama - Llno de Mattos - Moura Andrade - José Feliciano - Pedro Ludovico
Filinto Mülier Bezerra Neto Nelson Moculon - Milton Menezes Melio Braga - Antônio Carlos - Attílio
Fontano - Guido Mondin Daniel
Krieger - Mem de Sá - (54).
O SR. PRESIDENTE (Moura Anclrade):
A listo de presença acuso o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número
legal, declaro aberto o sessão.
Vai ser lido o Ato.
O Sr. 2. 0 -Secretárlo procede à leitura
do Ato do sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andra.del:
Em discussão o Ato.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação sôbre o mesma, dó-lo-ei por aprovado. (Pausa.)
Está aprovada.
O Sr. 1. 0 -Secretário lê o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
N.

0

PARECER
576, DE 1965

Da Comi11ão de Finanças, sôbre Proje·
55, de 1965 (nú·
mero 2. 706-B, de 1965, na Câmara),
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públl·
cas, o crédito especial de ..•.........
Cr$ 1 . 300. 000. 000 (um bilhão e Ire•
zentol milhões de cruzeiroa), deatinado
oo pagamento de inaalubridade ao1 alia•
ciodo1 do Sindicato doa Operário• Navais
do Rio de Janeiro e de serviços utllizadoa,
em navios do Lóide Brasileiro, por esta•
leiros nacionais.
ta de Lei da Camara n.0

Relator:

·:sr.

Eurico Rezende

O projeto oro submetido à nosso apreciação
decorreu de solicitação do Poder Executivo, e
tem por objeto autorizar o abertura de crédito
especial de Cr$ 1 , 300.000. 000 (um bilhão
e trezentas milhões de cruzeiros) ao Ministério
da Viação e Obras Públicos, assim discrimino·
do: Cr$ 800. 000. 000 (oitocentos milhões de
cruzeiros) destinados ao pagamento de insoiubridode aos associados do Sindicato dos Ope·
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nhor Presidente da Repúblico autorização para
Cr$ SOO. 000. 000 (quinhentos milhões de cruo realização de despesas além do ,crédito, até
zeiros) para atender ao pagamento de serviços o limite de Cr$ 877.852. 800, relativamente
realizados em navios do Lóide Brasileiro.
·a esta dotação orçamentária• do exercício próDeflui do leitura do processado, que a Co· ximo passado:
missão de Marinha Mercante, chamado a opi·
20. 02 - Di reteria do Ensino Superior
nar sôbre o crédito ora em estudo, encareceu
(Encargos Gerais)
a necessidade urgente do pagamento daqueles
débitos, alguns remontando a 1959.
2. O. 00 - Transferências ·
Isto pôsto, a Comissão, no âmbito de sua
2. 7. 00 - Pessoal dos órgãos da odmi·
competência específica, nada tem a objetar à
nistroção descentralizada
presente proposição, assinalando que as despesas dela decorrentes estão suficientemente
2. 7. 13 - Universidade da Bahia
comprovadas.
3. Justificara o MEC que a dotação torna~ o parecer.
Sala das Comissões, em 19 de maio de
ra-se insuficiente, em virtude do enquadramento do pessoal daquela Universidade, am1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente.
parado pelo parágrafo único, do art. 23, da
- Eurico Rezende, Relator. - José Ermírio
Lei n. 0 4. 069, de 11-6-62, e de acôrdo com
- Lobão do Silveira - Lino de Maltas Vlctarino Freire - Walfredo Gurgel - Pessoa a Resolução Especial n.o 233, de 16-7-64, da
Comissão de Reclassificação de Cargos.
de Queiroz - Bezerra Neto.
PARECER
N. 0 577, DE 1965
Da Comissão de Finanças, sâbre o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.0 58, de 1965
(número 2.659-B, de 1965, na Câmara),
que autoriza o p,gder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 877.852.800 (oi·
tocentos e setenta e sete milhões, oitocen·
tos e cinqüento e dois mil e oitocentos
cruzeiros), para atender às despesas rela·
tivas oo enquadramento da pessoal da
Universidade da Bahia.
Relator: Sr. Bezerra Neto
É o presente projeto de lei oriundo de men·
sagem do Senhor Presidente da República, de
24 de março p.p., e nêle é o Poder Executivo
autorizado o abrir, através do Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 877, 852, 800 (oitocentos e setenta e se·
te milhões, oitocentos e c:lnqüenta e dois mil e
oitocentos cruzeiros).

2. A matéria é esclarecida e justificada em
exposição de motivos do Senhor Ministro da
Fazenda, que se reporto ao Aviso n. 0 1 . 537,
de 14 de agôsto de 1964, pelo qual o Minis·
tério da Educação e Cultura sollcitoro do Se·

4. O refôrço da dotação orçamentária indicada estava sendo providenciado mediante a
inclusão do respectivo crédito suplementar, na
Proposto Geral dos Créditos Suplementares, do
exercício de 1964. Ocorreu que, reconhecendo
que a Suplementoção obedeceria a processamento demorado e ante à premência da situação do Universidade, o Chefe do Executivo, em
despacho de 12 de outubro, na Exposição de
Motivos n. 0 9061 autorizou o crédito suplementar. Mas o pedido de crédito suplementar acabou prejudicado, pois não foi pago no exercício, e nem foi relacionado como Restos ... a
Pógar, de vez que não chegara a ser concedido o crédito em Suplementação. Doí surgir
o processo da abertura agora do crédito, sob
o título de especial.

5. A operação está mostrada sob os contrôles legais, oriundo do lei orçamentária, com
transformação justificada.
A Comissão de Finanças é de parecer pela
aprovação.
.. Se lo dos Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente.
- Bezerra Neto, Relator. - Lobão da Silvei·
ra - Pessoa de Queiroz - Antônio Jucá Lino de Mattos - Watfrcdo Gurgcl - Eurico
Rezando.

: ,.
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PARECER
578, DE 1965

Da Comissão de Flnansas, s&bre o Pro·
jeto de Lei da Câmara n.0 59, de 1965
(n, 0 2.656-B/65, na Câmara), que au•
toriza o Poder Exec.utivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda - Conselho Na·
cional de Telecomunicações - , o crédito
especial de Cr$ 1 . 500. 000. 000 (um bi·
lhão e quinhentos milhões de cruzeiros),
para atender às despesas com a partlcl·
poção do Brasil no Sistema Mundial de
Telecomunicações por Satélites.
Relator: ~r. Eurico Rezende
De iniciativa do Poder Executivo, o presente
projeto autoriza a abertura, pelo Ministério do
Fazendo, do crédito especial de ... , . , ..... .
Cr$ 1 . SOO. 000. 000 (um bilhão e quinhentos
milhães de cruzeiros), consignado ao Conselho Nacional de Telecomunicações- CONTEL
- , para atender às despesas resultantes da
participação do Brasil no Sistema Mundial de
Telecomunicações por Sotélites (art. 1.ol.
2. Pela art. 2. 0 , fica estabelecido que o crédito em questão será registrado pelo Tribunal
de Contas da Uniõo e distribuído automáticamente ao Tesouro Nacional, observado o disposto no artigo 43 da Lei n. 0 4. 320, de 17
de março de 1964.
3. Em Exposição de Motivos (n. 0 1S6/6Sl,
sôbre a matéria, o Sr. Ministro da Fazenda
esclarece que após estudos efetuodos pelo
CONTEL, por representantes dos Ministérios
da Fazenda, do Plonejamento e das Relações
Exteriores, ficou constatada o conveniência de
ter o Brasil participação no Sistema Mundial
de Telecomunicações por Satélites, o que foi
aprovado pela Presidência da República.
Informa, ainda, o mesmo Ministro que:
"De conformidade com as informações
prestados pela Missão brasileiro, após os
cantatas com o "Comunicotlons Sotelllte
Corporotion - COMSAT" - , competirá
ao Brasil, em função do seu ingresso naquele consórcio, um desembôlso de ....
US $ 3. 000. 000 (três milhões de d61o·
res), correspondentes, aproximadamente,
o Cr$ 6. 000. 000. 000 (seis bilhões de

cruzeiros), que deverão ser resgatados
em parcelas, a primeira dos quais, em
1965, orçada em Cr$ 1 . SOO. 000. 000,
nos têrmos dos compromissos assumidos
pelo Pais."
4, Como se vê, trata-se de pedido de autorização legislativo para a abertura do crédito
especial, indispensável para que o Brasil posso
honrar a primeira parcela do compromisso assumido perante o "Sistema Mundial de Telecomunicações por Satélites", correspondente a
25% (vinte e cinco por cento) do seu total.
5 , Evidentemente, não poderia o Brasil, sob
peno de ficar estacionário, deixar de participar dos últimos conquistas do técnica e do
progresso, com vistas à melhoria dos condições
de vida do seu povo. Aliás, conforme consta do
processado, o conveniência dessa participação
foi detidamente examinada pelos órgãos técnicos competentes.
6. A importância com que o Brasil participará foi fixada pelo próprio "Comunications Satellite Corparation- COMSAT" - , nodo havendo, assim, a discutir no tocante a seu
quantum.
7. Diante do exposto, tendo em vista que a
despesa em questão está intimamente ligada
ao interêsse nacional, o Comissão de Finanças
opino pela aprovação do projeto.
Sala dos Comissões, em 19 de maio de
196S. - Argemiro de Figueiredo, Presidente.
- Eurico Rezende, Relator. - José Ermirlo
- Lobão da Silveira - Lino de Mattos Victorino Freire - Walfredo Gurgel - Pessoa
de Queiroz - Bezerra Neto.

PARECER
N.o 579, DE 1965
Da .,Comissão de Finanças, sôbre o Pro·
jeto de. Lei da Câmara n.0 24, de 1965
(n,0 2.593-B/65, na Câmara), que ln·
corpora ao "Fundo", de que trota o De·
creto•Lei n.0 2.063, de 7 de março de
1940, de 11A Equitativa dos Estados Uni·
dos do Brasil", a importância dos seus
débitos fiscais, e dá outras providências.
Relator: Sr. Bozorro Neto
Em mensagem de lS de março p.p., o Senhor Presidente do Repúblico, anexando expo-

. <
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da Indústria e do Comércio, submeteu ao exame e decisão do Congresso Nacional a presente projeto de lei, que Incorporo ao "Fundo", de
que troto o Decreto-Lei n. 0 2.063, de 7-3-40,
de "A Equitativo dos Estados Unidos da Brasil", a importância dos seus débitos, e dá
outros providências.

2.

Em essência, a proposição visa a Incorporar ao chamada fundo Inicial dos sociedades
mútuas (na espécie "A Equitativa"), referido
nos orts. 52, 53 e outros do Decreto·Lei número 2.063, de 7 de março de 1940, aumentando·o, por meio de autorização à emprêsa, a Importância de Cr$ 338.938.928,1 O
(trezentos e trinta e oito milhões, novecentos
e trinta e oito mil, novecentos e vinte e oito
cruzeiros e det centavos), correspondentes aos
seus débitos fiscais paro com a Fazenda Nocional, constantes do processo MF S.C.
227.260-64. E poro sua complementação estabelecem os arts. 2. 0 , 3, 0 e 4. 0 que:
a)

os lançamentos e processos fiscais
das débitos referidos no art. 1.0 ficam cancelados, sendo os processos
arquivados com a anotação desta
lei;

bl as multas e juros de mora para com
a Previdência Social, ajuizados ou
não, ficam anistiados;
c) o Govêrno promoverá estudos no
sentido de transformar "A Equitativo" em sociedade anónima, quando,
então, o "Fundo" aludido passará a
fazer porte do capital social pertencente à União.
3. No Câmara dos Deputados foram oferecidas três emendas, prevalecendo a de número I, que deu melhor redaçéo ao art. 4. 0
orlginório, pois, nesse, o Gavêrno aludida à sociedade anónima em que se transformaria "A
Equitativa", sem Indicar os estudos procedidos, determinando a emenda ao· Govêrno a
promoção de estudos necessários àquela transformação, e Integrando nela, como capital da
União, o divido incorporada.
4. Outro emendo não acolhida mandara
aproveitar os servidores na novo sociedade

anónima. A Câmara não errou, pois o pessoal da Equitativo, na hipótese, tem sua relação de emprêgo garantido nas normas dos
arts. 1O e 448 da Consolidação das Leis do
Trabalho, embora tenham sido outras as razões da rejeição, naquela Coso do poder legisl.ativo.

'
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O que pode causar espécie é o que se vê
no art. 3. 0 , o Govêrno anistiando ·os débitos
da Previdência Saciei, sem esclarecer se neles
não figuram importâncias porventura descontadas dos servidores e se êstes serão de futuro
protegidos ou não nos seus direitos. A verdade é que a estatização da "Equitativa" foi
pretexto paro sua vasta deformação e deterioração, apesar dos várias medidas governamentais de amparo.

5. Entendemos que a . formulação de um
substitutivo, o que é oferecido afinal, como
emendo, atende melhor à intenção do Govêrno de restabelecer a normalidade financeiro
da "A Equitativo". No tocante às dividas fiscais é conveniente um texto mais abrangente
e que evitará quaisquer dúvidas no aplicação
do texto legal. O mesmo trotamento dado às
dívidas fiscais é previsto, no substitutivo, para
as dividas com a Previdência Social, com o
mesmo objetivo de transformar êsses débitos
· em participação dos respectivos Institutos no
capital do sociedade de economia mista em
que se transformará "A Equitativa".

. '
. 'it'
'1::"''

6. Finalmente, e com relação aos recolhimentos devidos ao Banco Nocional do Desenvolvimento Econômlco, matéria de que trata
a Lei 1.628, de 1952, o substitutivo prevê
seu adiamento para quando "A Equitativa"
estiver plenamente recuperada, . ou seja, a
partir de 1966.
Assim, o parecer da Comissão de Finanças
é que a presente proposição seja convertido
no seguinte
SUBSTITUTIVO
AO PROJETO 24/65
Art. 1. 0 - "A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil", sociedade mútua de seguros
gerais, sob Intervenção do Govêrno Federal,
que, subsidiàrlomente, responde pelas reservas técnicos at~criois, fico autorizada a ou-

I .
:
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-706mentor o "Fundo", de que
n. 0 2.063, de 7 de março
incorporação da totalidade
fiscais paro com a Fazenda
de março de 1965.

trata a ecreto-Lei
de 1940, com a
dos seus débitos
Nacional, até 31

Parágrafo único Igualmente é autorizada a incorporação ao aludido "Fundo" de
todos os débitos da referida sociedade para
com as Instituições de Previdência Social até
31 de março de 1965, inclusive os respectivos
juros de mora e multas.
Os lançamentos relativos aos
Art •. 2.0 débitos mencionados no artigo anterior ficam
cancelados, sendo os respectivos processos fiscais ou previdenciárlos arquivados com a anotação desta Lei.
Parágrafo único - Ficam assegurados aos
empregados, cujas contribuições poro a Previdência Social hajam sido descontadas, os direitos previstos na legislação vigente, cabendo ao Poder Executivo regulamentar a matéria.
Art, 3,0 O Poder Executivo promoverá
estudos para a transformação da Equitativa
dos Estados Unidos do Brasil em sociedade
anônima, quando então as quantias incorporadas ao Fundo,· de acôrdo com esta Lei, passarão a constituir capital social da União e
dos Instituições de Previdência Social, respectivamente.
Art. 4,o - Fica o Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil Isenta, até 31 de dezembro
de 1965, dos recolhimentos de que trata o
artigo 7. 0 da Lei n. 0 1.628, de 20 de junho
de 1952, passando a devê-los sôbre os elevações dos reservas técnicas feitas o partir de

1966.
Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na
data da sua publicação, revogados os disposições em contrário.
Sola das Comissões, em 12 de maio de
Argemiro de Figueiredo, Presidente.
Edmundo Lovi
Bezerra Noto, Relator - Antônio Jucá - Daniel Kriogor - Menezes Pimental - Lobão da Silveira - Euganio
Barros - lri·nou Bornhauson.
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PARECER

H.o 580, DE 1965
Da Coml11ão de Constituição e Ju1tlça,
16bre o Projeto de Lei da Câmara n.0 24,
de 1965.
Relator: Sr. Jeffenon de Aguiar
O Sr. Presidente da Repúblico enviou projeto de lei ao Congresso Nacional, incorporando oo "Fundo", de que trata o Decreto-Lei
n. 0 2.063, de 7 de março de 1940, de "A
Equitativa dos Estados Unidos do Brasil", a
importância dos seus débitos fiscais (Mensagem n. 0 31, de 15 de março de 1965).
Os débitos fiscais da sociedade mútua correspondiam a Cr$ 338.938.928,1 O, sendo
Cr$ 169.126.864,80 de impôsto de sê lo e
multas, Cr$ 167.481.028,50 de impôsto de
fiscalização e multas e Cr$ 2. 331 . 034,80
de impôsto de renda, multas e juros de mora,
sem se considerar a correção monetário autorizada pela Lei n. 0 4. 357, de 16 de julho de
1964, ou a incidência fiscal decorrente da
reavaliação do seu ativo imobilizado. (Lei cit.)
Na exposição de motivos dos Srs. Ministros
da Fazenda e da Indústria e do Comércio as
razões que fundamentam o aprovação da medido preconizada pelo Executivo estão expostas com clareza, como se vê dos seguintes
trechos:
"O mutualismo teve suo época nos
fins do século passado, quando emprêsas se constituíram para explorar diversos ramos da atividade humana, inclusive a de seguros.
No Brasil, na especialidade securitárla,
sempre se distinguiu, como sociedade
mútua, a Equitativa dos Estados Unidos
do Brasil, fundada em 1896, para se dedl~àr exclusivamente ao ramo vida e que
gozou de notória evidência até o terceiro
década dêste século.
2. A partir de 1930, a circunstância
de não terem· os sociedades mútuos dono,
fê-las decair, pois as suas administrações
vinham sendo: controladas por minorias
que, não poss~indo património próprio o
defender, nem· i sempre plasmavam os
seus atos pela correção adequada oa trato dos interêsses ,comunitários,

-7073. Embora dotado de vultoso otivo, onde se distinguiam Imóveis de grande valorização e situados em diversos capitais
do País, o Equitativa entrou em sério
crise financeiro, no década de 1940
com expectativa de luto entre dois gru-'
pos de mutualistas.

O Govêrno Federal, de então, decidiu
intervir na generalidade das sociedades
mútuos de seguros, que na ocasião eram
poucas - sendo A EQUITATIVA a úni-

ca emprêsa mútua de seguros de vida - ,
regulando-lhes os reuniões de interessodos e o forma de representação dos mutualistas ausentes 'às assembléias, que
passaram a ser representados por delegodo designado pelo Ministro do Trabalho, hoje Ministro do Indústria e do Comércio.
Foi esta a formo de apresentação
criado pelo ort. 14 do Decreto-Lei número 3.908, de 8 de dezembro de
1941, ...

4.

Se, por um lado, a Intervenção
Govêrno Federal na administração
Equitativa fêz cessar a luta interna,
outro lado teve efeitos desastrosos
produção de seguros.

do
da
por
no

Daí o Govêrno, passados oito meses,
haver boixodo nôvo decreto-lei, notoriamente casulstico, por ser então a Equitativo o única sociedade mútua de seguros
de vida existente no Pois.
Assim é que, pelo Decreto-Lei número
4.609, de 22 de agôsto de 1942 (cujo
artigo 3. 0 foi posteriormente revogado
pelo Decreto-Lei n. 0 8.934, de 26 de janeiro de 1946), a União Federal assumiu,

subsidiàriamento, a responsabilidade pclas reservas técnicas atuariais das saciedados mútuas do seguros de vida, ...
S. Ainda no Intuito de ·procurar regularizar a situação, não só da. Equitativa
como dos seus funcioná rios, o Govêrno
Federal fêz publicar vérios outros decretos-leis até o advento da Constituição
de 1946, destacando-se os de números
4,608 e 5.429, de 22,8. 1942 e 27 de

'.i

abril de 1943, respectivamente, êstcs revogados pelo Decreto-Lei 8.934, de 26 de
janeiro de 1946, o de n. 0 5.384, de 8
de abril de 1943 (que dispôs sôbre os
beneficiários do seguro de vida em geral), o de n.O 7.377, · de 13.3. 1945
(que dispôs sôbre o otivo das sociedades
mútuas de seguros, permitindo-lhes considerar a propriedade im6vel ·em seus ativos, pelo valor venoiJ, o Decreto-Lei número 8.934, de 26. 1.1946 (que assegurou aos funcionários das sociedades
mútuas de seguros sôbre a vida todo o
amparo da legislação social vigente) e,
finalmente, Ó Decreta-Lei n, 0 9.781, de
6. 9. 1946 (que concedeu a Isenção do
impôsto de rendo à valorização do ativo
dos sociedades mútuos de seguros, quando escrituradas como "reservas técnicas").

6.

A intervenção no administração do
Equitativo, pois o esta ficará restrito
o regime instituído pelo Decreto-Lei número 4.609/43, em razão de as demais
e poucos sociedades mútuos, então existentes no Pafs, se haverem processivamente transformado em onônimas, não
se caracterizou, contudo, pelo espírito de
cooperação, de ajudo e de estímulo à
solução dos problemas, dia a dia agravados.
7. O nôvo govêrno encontrou a Equitativo com um quadro de funcionários
que representa o dôbro do necessário,
com as fõihos de pagamento majoradas
em 195%, no período de 13 meses, em
decorrência dos aumentos salariais dos
securitários, obtidos através de dissídlos
coletivos; a sua produção de seguros reduzida a níveis reais inexpressivos, ante
os encargos permanentes da sociedade;
os seus débitos com o Fisco Federal e a
Previdência Social, afora as compromissos de ·llquldoçõ~ de seguros elevados o
várias centenas de milhões de cruzeiros.
~ste, em linhas gerais, o quadro que
a nova administração, designada e eleito
pelo representante do otuo I Govêrno, encontrou ao tomar posse em maio do corrente ano.
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-708Graças à cooperação governamental que
vem sendo concedido à Equitativo,
através de recomendações e auxilio financeiro. tem procurado a atual administração da emprêsa incrementar a pro·
duçãa de seus seguros, bem como buscado soluções harmoniosas com os organismos da Previdência Social, às quais estêve ligada OAPCl e hoje se acha vin·
culada OAPBl; soluções essas que lhe permitissem, a prazo médio, o liquidação
dos seus compromissos com essas duas
entidades.

Para, porém, ser resolvido definitivamen•
te o problema financeiro do Emprêso,
mister se faz que as multas e juros de
mora dos débitos para com a Prevldên·
ela Social, ajÚizados ou não, 1ejam anis·
t1ado1."

O projeto enviado pelo Executivo e o aprovado pelo Câmara dos Deputados apresen·
taram contradições e desajustamentos, que se
não ajustaram às Intenções expostos na exposição de motivos transcrita neste parecer.
O substitutivo da Comissão de Finanças se
ajusto melhor aos propósitos do Executivo.

8. Existe, porém, um aspecto da recuperação moral e financeiro dessa mú·
tua que só pode ser solucionado com a
colaboração do Congresso Nacional, de
sorte a se evitar, pela desarmonia no
enquadramento e solução dos dificuldades,· que venha a União Federal a responder pelos compromissos assumidos no
aludido Decreto-Lei n. 0 4.609/42.
Tratá-se do débito fiscal da Equita·
tlva, decorrente do impôsto do sêlo sôbre prêmios de seguros não recolhidos
em tempo útil e suas multas, impôsto
de fiscalização de seguros e multas de
20%, também não recolhidos, e ImpOsto
de renda da exercício de 1945, último
ono em que o mesmo foi devido e não
se acha pago.

....... - ... ................... .
'

I O.

Para tanto, a solução que se nos
apresenta é a de ser dada autorização
àquela Emprêsa paro aumentar o "Fundo", de que trata o Decreto-Lei n. 0 2.063,
de 7. 3. 40, com a incorporação da Importância de Cr$ 338.938.928,1 O, correspondentes aos seus débitos fiscais para
com a Fazenda Nacional, constantes do
processo MF - S.C. 227.260/64.
Na sociedade anônima em que se transformará a Equitativo, conforme estudos
determinados pelo Govêrno, o Fundo aludido naquele decreto-lei passará a fazer
parte do capital social pertencente à
União.

Mas a contradiçêío essencial permanece no
substitutivo, como veio no projeto: a incorporação de débitos fiscais da sociedade ao Fundo de que trata o Decreto-Lei n.0 2.063, de
7 de março de 1940. Nenhum débito fiscal
(obrigação, passivo) pode ser incorporado ao
ativo, pois o divida se extingue pelo pagomen·
to ou pela remissão, confusêío, compensação ou
quitação do credor, por exemplo. inexiste a
obrigação, com o desaparecimento do vinculo
obrigocional. Desaparece o crédito, com a extinção da dívida, definitivamente.
O cancelamento do débito da Equitativa
que o projeto e o substitutivo prevêem tem um
encargo: a quantia correspondente ao1 débi·
tas cancelado• ou anistiados passarão o cons·
tituir porte intesronte do Fundo de que trata
o Decreto-Lei n.0 2.063, aumentando-o, como
participação da União Federal.
O Decreto-Lei n. 0 2.063 "regulamenta sob
novos moldes os operações de seguros priva·
dos e suo fiscalização". Nêle se trota do ca·
pitei social e do fundo social na seçõo I, arts.

51 a 56.
Pretende-se, assim, o estabelecimento de
ficção estranha, o incorporação de débitos ao
capital social, os quais, por sua vez, e liminar·
mente, são extintos por lei, de maneira defi·
nltiva e cerce.
Vê-se que a maneiro de atingir o fim coll·
modo não foi alcançado, mas foram esboça·
dos lineamentos' principais ao sabor de indecisões e perplexidades, data vcnia.
~ desejado o aumento do capital da sacie·
dode de cêrca de quatrocentos milhões de
cruzeiros, que equivaleria à subscrição do
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Uniõo, com o quitação de impostos, muitos e
juros, assim como de contribuições do previdência social, o qual se tronsformorio em
sociedade onônima, em etapa subseqüente, 'observando-se o ort. 22 do Decreto-Lei número
2.063, isto é, por deliberação do Assembléia
e outorizoçéio do Govêrno,
O aumento de capital deve ser realizado
em dinheiro (Decreto-Lei n.O 2,063, arts. 51
e 52; Decreto-Lei n.O 2.627, de 26 de setembro de 1940, art, 4, 0 ),
A lei de sociedade onônima prescreve no
parágrafo único do art. s.o:
"Quando o entrado consistir em títulos
de crédito pessoal, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor. Este responsabilidade não subsistirá,
quando se tratar da verséio de um património líquido, como nos casos de incorporoçéio ou fusão."
Não se trota de crédito da União para com
terceiro, que viria a integrar o capital social,
mas de crédito fiscal, de débito, de passivo
da próprio emprêso, cujas dificuldades financeiros séio proclamadas pelo Executivo, que
a administra, por via de decreto-lei criador de
ficção do representação de quotistos ausentes
nos assembléias da sociedade (Decreto-Lei n.O
3.908, de 8 de dezembro de I 94 I l.
Poder-se-io resolver a tronsoçéio com a ·lovraturo de instrumento público do contrato de
doação em pegamento, entregando a Equitativo à União Federal as quotas correspondentes ao aumento do capital, que, por sua vez,
equivaleria ao crédito fiscal e da previdência
social. A operaçõo equivaleria o meros lan·
çamentos contábeis de receita e despesa.
Mas melhor se ajusto à hipótese e às dis·
posições legais pertinente~,, já invocados, a
elevação do capital do sociedade, que ·seria
subscrito pelo União Federei
instituições de
previdência saciei, com os lançamentos e qui·
toções correspondentes à operação de reoli·
1:oção do capitel subscrito e, simultôneomen·
te, o pegamento dos créditos fiscais.

e

Com êsse entendimento, sumária e cloromente exposto, a Comissão de Constitulçéio
e Justiço opino pela aprovação do seguinte

I

J.,

I'

N. 0

EMENDA
1-CCJ
(SUBSTITUTIVO)
Art. 1. 0 A Equitativo dos .Estados Unidos do Brasil, sociedade mútua de seguros
gerais, sob lnfervenção do Govêrno Federei,
que, subsidiàriomente, respÔnâe pelos · reserves técnicos otuoriois, fica. autorizada o aumentar o capital social, transformando-se em
sociedade anônima nos têrmos da deliberação
da Assembléia-Geral (Decreto-Lei n. 0 2.063,
de 7 de março de 1940, art. 22).
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1.0

O aumento de capital será de
Cr$ 400.000.000 (quatrocentos milhões de
cruzeiros), que serão subscritos pela União
Federal e por Institutos da Previdência Social,
total ou porciolmente.

§

§ 2.0

Os débitos fiscais e da previdência social da sociedade, até 31 de março
de 1965, serão pagos. Ioga que integralizado
o aumento do capital previsto neste artigo.

Art, 2.0 - As multas, juros, emolumentos
e quaisquer outros adicioneis correspondentes
aos créditos da Fazenda Nacional e dos Institutos de Previdência Social, que onerem a sociedade (art. 1.0 ), seréio cancelados e os processos administrativos ou judiciais serão arquivados, com a publicação desta Lei.
Art. 3.0 A União Federal assumirá a
responsabilidade do pagamento das contribuições vencidos e não depositados pelo Equitativa, assegurando-se aos empregados da sociedade, que tenham contribuído, todos os direitos e vantagens assegurados pelas leis vigentes,
Pe~rágrafo

único - lntegrollzado o capitel
social, na forma prevista no art. 1.0 , com o
subscrição pelo lnstituiçéio credora, cessará a
garantia prevista neste artigo,
Art. 4. 0 - O Poder Executivo fica autorizado o abrir o crédito especial de Cr$ ....
400.000.000 (quatrocentos milhões de cruzeiros), pelo Ministério da Fazendo, para a
execução desta Lei.
Parágrafo único - O cródito o que se refere esta Lei terá vigência nos exercfcios de
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1965 e 1966 e será automàticamente registrado pelo Tribunal de Cantas e distribuído
ao Tesouro Nacional.
Fica c Equitativa dos Estados
Art. 5.0 Unidos do Brasil Isenta, até 31 de dezembro
de 1965, dos recolhimentos de que trata o
artigo 7. 0 do Lei n. 0 1.628, de 20 de junho
de 1952, passando a devê-los sôbre as elevações das reservas técnicas feitas a partir de
1966, assim com~ do pagamento dos impostos e adicionais correspondentes à reavaliação do ativo (Lei n. 0 4.357, de 1964).
Art. 6, 0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 242, DE 1965
Senhor Presidente do Senado Federal:
Requeiro, na forma regimental, sejam solicitadas ao Ministério da Fazenda as seguintes informações:

1l em que estudos e dados se baseou o
Conselho Superior de Caixa Económica Federal, ao considerar deficentes
as condições do Estado do Acre para
o fim de ser ali instalada uma agência daquela entidade;

Sala das Comissões, em 19 de moia de
1965. - Afonso Arlnos, Presidente - Jef.
ferson de Aguiar, Relator - Menezes Pimen.
tel Herlbaldo Vieira Bezerra Neto,
vencido Edmundo Levl - Josaphat Ma.
rinho - Aloysio de Carvalho, vencido pelas
razões expostas em sessão e atendendo às inconstitucionalidades em que, dota venia, incorre o substitutivo resultante do parecer Argemiro de Figueiredo, vencido, pois votei
contra o projeto e substitutivo,

2)

a que período se referem tais estudos e dados;

3)

se ficou comprovado, em face das
oportunas conveniências e necessidades, oferecer o Estado do Acre condições inferiores às de outros setores
da regiéío amazônico (haja visto as
que têm por centros as cidades paraenses de Bragança e Caponema),
onde funcionam agências da Caixa
Económico.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Sôbre a Mesa requerimento de dispensa de
interstício, que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 241, DE 1965
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento Interno, requeiro dispensa de Interstício
e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 54, de 1965, a
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, em 19 de meio de 1965.
- Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
O proj etc a que se refere o requerimento
será incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte.
O Sr. 1. 0 -Secretárlo procederá à leitura de
requerimento de Informações.

-

Sala das Sessões, em 19 de meio de 1965.
Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

O requerimento lido nõo depende de deliberoçéío do Plenário. Será, depois de publicado,
despachado pela Presidência. (Pausa.)
Há, ainda, outro requerimento, que vai ser
lido pelo Senhor 1 .0 -Secretárlo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 243, DE 1965
Nos têrmos do art; 326, n. 0 5-B, do Regimento Interno, requeremos urgência para o
Projeto de Lei da C;êmcra n. 0 65, de 1965,
que cria estímulos 'c{o aumento de produtividade e à contenÇ?ô. de preços, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965.
Daniel Krioger Barros Carvalho Walfroda Gurgol.
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-711O SR. PRESIDENTE (MourCI Andrade):
O requerimento que acabo de ser lido será
votado ao final de Ordem do Dia.
·
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
. Tôrres, orador inscrito.

O SR. VASCOHCELOS T6RRES:
(Sem revisão do aradar.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quase às vésperas das eleições
em onze Estados da Federaçéio, em meia à
confiança de uns e ao pavor de outros, começamos o sentir a necessidade de purificaçéio
do processo eleitoral. Estamos como que segurando o pulso dêsses Estados e verificamos
que, em alguns dêles, a profilaxia politica se
foz necessária, a fim de evitar-se a ridículo
na propaganda eleitoral. E justamente num
dos Estados mais politi~ados da Federação
aparece uma das figures mais demagógicas e
com um processo inteiramente nôvo de conquistar votos, de empolgar o eleitorado, distribuindo golinhos. É o caso do Sr. Roberto Rezende, parente do Sr. Governador Magalhães
Pinto, que provocou um verdadeiro tumulto em
Belo Horizonte, não há muitos dias, quando,
em vários caminhões, libertou, de algumas
gaiolas cdredemente preparadas, cêrca de cinco mil galináceos em plena Avenida Afonso
Pena, no centro comercial da capital mineira,
lendo as aves nos seus pescoços amarrada
com fio de nylon a seguinte legenda: "Para
Governador em 65, Roberto Re~ende, o '~n
tinuador da obra da Governador Magalhães
Pinto."

Sr. Presidente, é entristecedor e chocante,
no sentido de chocar, porque muitas desses
galinhas não estavam chocando ainda, que um
político moderno se prevaleça dêsse processo
paro o seu proselitismo eleitoral. O Senador
Nogueira do Gomo, que ocasionalmente se encontrava em Belo Horizonte e néio havia sido prevenido do espetóci:Jio, e já chegando
atrasado, depois do atropêlo que aconteceu na
Avenida Afonso Pena e ruas principais de Belo
Horizonte, vendo tantas penas, teria confidenciado a amigos: - Será que os outros candidatos forem depenados? E procedia, na observaçéio, êsse nosso ilustre colega, porque de

!

fato o que pretendia o Sr. Roberto Rezende
era, nada mais, nada menos, do que com êsse
argumenta materialista, anular os seus possíveis concorrentes à eleição ao Govêrno do Estado de Minas Gerais.

i

i

O Sr, Faria Tavares:

Permite V.·

Ex. 0

I

i-!:

um aparte?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:

J

Com muito prazer.

)n'

O Sr. Faria Tavares:

Desejo esclarecer a V. Ex. 0 , para que consigamos repor a questão nos seus devidos têr·
mos, que na verdade a Dr. Roberto Rezende
não participou diretamente desta promoção,
dêsse ato de propaganda de sua possível can·
didatura ao Govêrno do Estado. Resultou êle
de um movimenta de determinadas fôrças rurais de Minas Gerais, no sentido de uma demonstração pública de aprêço à possível candidatura do Dr. Roberto Rezende. De modo
que deva, a bem da verdade, informar a
V. Ex. 0 que o Dr. Roberto Rezende néio teve
nenhuma responsabilidade naquela demonstração das fôrças rurais do Estado, em prol do
seu nome.
Se, realmente, o espetóculo pode oferecer
o seu aspecto negativo, coma o analisa Vossa Excelência, não pode por êle ser responsabilizado o próprio beneficiório daquele espetóculo, que foi o Dr. Roberto Rezende. ~ste
não pôde, na verdade, evitar que ç.s seus amigos e correligionários fizessem aquela demons·
tração pública de estima, de aprêço e de solidariedade a seu nome como simples candidato a candidato do Govêrno de Minas Gerais.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Folgo com o esclarecimento de V. Ex. 0 e
devo dizer que um assunto dessa natureza,
explorado pelo seu ridículo nesse instante, não
desmerece a atenção do Senado, Antes, pelo
contrário, equivale c uma advertência contra
êsses processas condenáveis de publicidade
eleitoral.
V. Ex. 0 absolve a Dr. Roberto Rezende da
Imputação que lhe é feita por todas os jornais dêste País e na defesa, que me parece
oportuna, que fa~, deixa êsse candidato llbe·
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-712rodo da crítica terrível que lhe é feita em
todos os setores da opinião pública brasileira,
porque, se o processo representa uma inovação para a -conquista de votos, por outro lado,
numa hora em que dificilmente se pode conseguir um quilo de açúcar ou de carne, ou
uma galinha no açougue, pelo menos durante
alguns momentos Belo Horizonte viveu instantes de fartura.

O Sr. Faria Tavares:
Permite·me V. Ex.a um esclarecimento?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
.Com multo prazer.

O Sr. Faria Tavares:
Parece-me· que o episódio foi um pouco deturpado pelo natural humor com que a imprensa nacional e mesmo certas correntes de
opinião pública de modo geral põem na análise
de. fenômenos como êsse. O espetáculo, a parada, não consistiu apenas na exibição e, posteriormente, na liberação de. algumas centen~s de galinhas em praça pública, mas, se
compôs de uma demonstração do que representem as fôrças do meio rural do nosso Pais,
fundamentalmente de Minas Gerais, com todos os elementos que revelam a própria evolução, mesmo tecnológica, por que passe o
meio rural no Brasil, desde o carro de boi,
que foi exibido no asfalto da Avenida Afonso
Pena, de Belo Horizonte, até os tratares agrícolas mais modernos, até os instrumentos mecónicos . mais atuallzodos. De modo que a
preocupação, o propósito, o intuito que tiveram
os promotores daquela propaganda foram exatcmente êstes: de revelar ao povo o que significa pare a .. cldade, a que significa pare a
população urbana aquêle conjunta de elementos que revelem c vide das comunidades
rurais. Quiseram os homens, os agricultores de
nosso Estado, demonstrar também o que êle
representa para as fôrças económicas de nossos meios urbanos. De modo que, percebe Vosse Excelência, foi pegado um detalhe, apenas
um especto do quadro gero( de demonstração
pública de solidariedade a Roberto Rezende.
Se assinalarmos apenas êste aspecto, poderse·Ó dar ao episódio esta característica de ri·
dículo a que V. Ex. 0 se refere. Mas, pôsto no

conjunto, não se nos afiguro que mereça êste
juízo negativa que se procurou divulgar na
imprensa brasileira. Muito obrigado a V. Ex. 0
pelo aparte concedido.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Eu é que agradeço a V. Ex. 0 , que evidencia
suo notável qualidade de liderança na chefio
da gloriosa União Democrática Nocional, Seção
de Minas Gerais,

O Sr. Faria Tavares:
Muito obrigado a V. Ex.a.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Com os artifícios da prodigiosa inteligência
com que Deus lhe dotou, procura da~ um
cunho de naturalidade e muito ruralismo à
cena que tanta impressionou o nós, que não
assistimos, mas de que apenas tomamos co·
nhecimento através das descrições das fôlhas
r1ão só de Minas Gerais como de São Paulo
e Estado da Guanabara.
Vejo, nobre Senador Faria Tavares,· que é
o patriotismo político mineiro que procure resguardar uma cena, no meu modo de entender, data venia desprimoroso de propaganda
eleitoral, mas a que V. Ex. 0 dá cobertura com
interpretação de um desfile galináceo, saudando um nome, até então fora das cogitações,
para a sucessão do Sr. Magalhães Pinto e
que, por Intermédio dessa publicidade, em
bom estilo das convenções norte-americanas,
trouxe o que me pareceu uma verdade lrretorquível, uma publicidade grande, mas, ao
mesmo tempo, uma responsabilidade Imensa.
V. Ex. 0 diz bem: galinhas, frangos, não pintos, distribuídos a tôda a população de Belo
Horizonte geraram o tumulto de que os jornais dão notícia em todo o Brasil.

O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex. 0 permite um aparte?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Com muito prazer.

O Sr, Ermirio Rezando:
V. Ex. 0 traz paro o Senado um assunta de
politica regional·e focaliza, como demonstração de ridículo,. o fato de fazendeiros de MInos Gerais haverem conduzido, poro distribui-
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galinhas, c título de propaganda de candidatura Roberto Rezende ao govêrno de Minas
Gerais. O eminente Senador Faria Tavares,
prelúcldo Presidente do UDN mineiro, já
colocou, .nos seus devidos têrmos, o episódio
objeto do discurso de V. Ex. 0 , salientando que
o Dr. Roberto Rezende não teve nenhuma ini·
ciotivo ou influência naquela promoção. Desejo, neste aparte, me conduzir em dois ângl.l·
los de observação: o primeiro, no sentido de
que não vejo nenhum ridículo no episódio.

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Os que apanharam as galinhas também
não!

O Sr. Eurico Rezende:
Ao contrário, Sr. Senador Vasconcelos Tôr·
res, o que eu vejo é autenticidade, porque
quando o meio rural resolve monifestor-se, o
suo preferência para determinado candidato
deve operar em têrmos de motivação real; em
segundo lugar, estranho que V. Ex. 0 , no Seno·
do do República, se ocupe de um assunta me·
rcmente setoriol; Sl.lrpreende-me cindo que as
galinhas que pertencem aos fazendeiros minei·
ros, e ql.le não foram objeto de nenhum ato
ilícito, estejam a incomodar c pudicícia parla·
mentor de V. Ex. 0 , Em têrmos de condida·
tura mineiro, o que é de lamentar-se é ql.le
V. Ex. 0 nunca tenho feito critica ao Sr. Se·
bastião Poes de Almeida que procurou, no.
passado, eleger-se à custa da corrupção elei·
torai e que, agora, também procura premo·
ver a suo candidatura Igualmente em têrmos
de corrupção eleitoral. Por que tanto se pre·
ocupo V. Ex. 0 com as galinhas dos fazendel·
ros mineiros e não se preocupa com a corrupção estabelecida em Minas Gerais pelo Sr.
Sebastião Paes de Almeida? Entendo, nobre
Senador, que entre as galinhas dos fazendeiros
mineiros e a galinha de ovo.s de ouro do Sr.
Sebastião Poes de Almeida, 'seu discurso fi.
cario mais adequado no segundo hipótese.

o

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Sr. Presidente, parece-me que os avulsos já
estão prontos. Essa violência de linguagem
apenas me permite redorgülr ao nobre Seno·
dor pelo Espf rito Santo que realmente se êste

assunto veio ao Senado, foi tão-s6 paro coroe·
terizor o ridículo ...

O Sr. Eurico Rezende:
Não apoiado!

O SR. VASCONCELOS TORRES:
... de uma promoção publicitária eleitoral
de um dos candidatos.

O Sr. Eurico Rezende:
A mesmo promoção poderá ser realizado por
V. Ex. 0 , que é candidato ao Govêrno do Estado do Rio, com uma grande distribuição de
goiabas, porque V. Ex. 0 é da terra dos papa·
goiabas. Nem par isso V. Ex.a seria increpodo
de prática de uma promoção ridículo. O no·
bre Senador Aarão Steinbruch pode testemu·
nhar, pois está o seu lodo dardejando risodi·
nhos irânicos.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
As goiabas não seriam distribuídos assim,
com êsse "carnet-fortura" do galinha mineira.
V. Ex. 0 talvez não tivesse alcançado o senti·
do do minha permanência na tribuno. Não
tenho o mordacidade do nobre apcrteante, que
veio tão sollcitomente em defesa daqueles
aves sacrificados no fúria eleitoral de um
candidato ...

O Sr. Eurico Rezende:
Não apoiado!

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
... quando seus amigos, que distribui rem
êsses bípedes pelas ruas belorizontinos ...

O Sr. Eurico Rezende:
V. Ex. 0 há de me permitir, com suo libe·
rolidade, que conclua meu aparte.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Quero prevenir o V. Ex. 0 que os avulsos já
estão prontos.

O Sr. Eurico Rczende:
O Sr. Roberto Rezende foi Secretório do
Agricultura no Govêrno mineiro e, recompos·
to o Secretariado do Ilustre Governador Me·
golhães Pinto, . ,

l
i

I
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!lsse cçndidato só tem um mérito para mim,
o de ter o sobrenome Rezende. V. Ex. 0 falou
por acaso na goiaba fluminense, quando é um
Rezende que representa o Espírito Santa e outro que representa uma parte do Govêrno de
Minas Gerais.

O Sr. Euricq Rezende:
Muita obrigado a V. Ex. 0 • Como dizia, o Sr.
Roberto Rezende foi Secretário da Agricultura
do Govêrno mineiro e marcou, assinalou e enfatizou sua gestão por um aplaudido quantitativo de realizações. Tanto S. Ex. 0 continuou a
merecer a confiança indeclinável do Sr. Magalhães Pinto que, recomposta e reformado o
Secretariado, a Sr. Roberto Rezende foi confirmado na cúpula administrativa do Govêrno
mineiro, deslocando-se poro o carga de Secretário do Govêrno, cujo papel e cujo trabalho S. Ex. 0 vem desempenhando brilhantemente, .de maneiro a merecer o apoio do Governador e o respeito emocional dos seus próprios adversários. De modo que só posso atribuir a V. Ex. 0 o desejo de quebrar a monotonia de uma sessão noturna ...

O SR. VASCONCELOS TORRES:
V. Ex. 0 saberá, depois, que colaborou comigo, e grandemente.

O Sr. E11ríco Rezende:
. . . trazendo poro este Plenário um assunto que devia esgotar-se no noticiário da imprensa e no interêsse e nas fronteiras de Minas Gerais. Devo, então, oferecer a V. Ex. 0
um excelente assunto para tratar, da palftica
de Minas Gerais, que tanta interessa a mim
e a V. Ex. 0 , como pode Interessar a um representante do setentrião brasileiro. Se Vossa
Excelência deseja abordar aspectos desairosos
da política de Minas Gerais, cuide exclusivamente de uma candidatura que negaria as tradições de austeridade do povo mineiro e que
afrontaria os novos tempos de recuperação moral e administrativa do País, que é a do Senhor Sebastião Paes de Almeida, titular não
das galinhas, mos apenas de uma galinha,
que é a golinho dos ovos de ouro!

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Sr. Presidente, o assunto deveria ter sida esgotado na noticiário dos jornais, mos ganho
amplitude através dos palavras elaqüentes do
nobre Senador pelo Espírito Santo. S. Ex. 0 , ao
contrário do que pensa, colaborou muito comigo na noite de hoje. Terei oportunidade,
porque já está na hora das votações ...

O Sr. Arthur Virgílio:
V. Ex. 0 permitiria um aparte, poro não perder a oportunidade?

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Pois não, terei muito prazer.

O Sr. Arthur Virgílio:
O que eu acho de estranho em tudo isto
é o silêncio do eminente colega Senador Benedicto Volladares, quando o candidato do
PSD ao Govêrno de Minas é tão rudemente criticado pelo representante do UDN. Isto o que estranho, que não se levante uma só
voz pessedista neste Plenário para defender
seu candidato ao Govêrno mineiro, quando é
tão rudemente atacado nesta hora pelo nobre
Senador Eurico Rezende.

O Sr. Benedicto Valladares:
V. Ex.a permite um aparte?

O SR. VASCONCELOS TORRES:
Pois não, excelência!

O Sr. Benedicto Volladores:
Não sei se o senhor Sebastião Poes de Almeida é candidato do PSD ao Govêrno do
Estado de Minas; sei apenas que S. Ex. 0 é
Deputado Federal, dispondo de uma tribuna
poro se defender. Naturalmente, o fará, se julgar necessário. , ., . ·

O Sr. Eurico Rezende:
Tenho a impressão de que o eminente Sr.
Senador Arthur Virgílio - e eu o digo cordialmente - perdeu uma boa oportunidade de
ficar colado, porque a resposta do eminente
Sr. Senador Benedicto Valladares foi fulminante.
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ser examinado, sem o humorismo que êle encerro em si, mos com a serenidade que deve

Eu, como Líder do PSD, quero declarar
que o Partido, poro tomar uma atitude, nêio
necessita de advertência de ninguém, mesmo
que seja do nobre Sr. Senador Arthur Virgílio. O Partido toma a atitude como e quando
achar conveniente.

Mais tarde, em outra oportunidade, Sr. Presidente, teceremos considerações maiores sô-

í

bre processos condenáveis de propaganda poli-

,. ! :'
I

tica, não só em Minas Gerais como em todo

O Sr. Eurico Rezende:

o Brasil. (Muito bem! Muito bem!)

Muito bem.

Comparecem mais os Srs. Senadores:

O Sr • .Arthur Virgílio:
Eu não quero me envolver nesta discussão
a respeito de galinhas, sejam elas de Minas
Gerais ou de qualquer outro Estado. Não passo deixar de estranhar o silêncio do PSD,
notadamente do Sr. Senador Benedicto Valiadores, Presidente do PSD mineiro, no momento em que o candidato ao Govêrno daquele
grande Estado, apresentado pela agremiação
pessedista, Sr. Sebastião Paes de Almeida, é
rudemente acusado pelo Sr. Senador Eurico
Rezende. Agora, os Srs. Senadores não podem
me impedir de estranhar êsse fato.

I
I

ser apreciado.

Zachorios de Assumpção- Antônio Balbino
-

Lopes da Costa.
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que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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É lido o seguinte:
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N.0 581, DE 1965
Redação final das emendas di Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 33, de
1~65

(n. 0 2.594-B, do 1965, na Câmara
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dos Deputados), de iniciativa do Sr. Pro·
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sidente da República.
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Relator: Sr. Sebastião .Archer

O Sr. Filinto Müller:

A Comissão apresenta a redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 33, de 1965 (n.

0

2.594-8/65, na

Nem eu pretendia isso. Apenas estou achando bastante estranhável o silêncio da PSD,
quando um seu candidato recebe as acusações
que recebeu.

te da República, que complementa a Lei nú-

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): ..

res, esclarecendo que não consta da mesma a

Sr. Presidente, no momento em que se discutir a nova Lei Eleitoral, êste assunto deverá

'

I, , ,
I,

Longe de mim, Sr. Senador, essa pretensão.

O SR. VASCONCELOS TôRRES:

i
' '

do Projeto de Lei da Câmara n. 0 33, de 1965,

O Sr. Arthur Virgílio:

(Fazendo soar as campainhas.) Atenção,
Srs. Senadores, está esgotado o período destinado ao expediente, que é de trinta minutos,
nas sessões extraordinários.

:lii
i

Acaba de chegar à Mesa a redação final

O PSD não se guia pela cabeça de ninguém, mas de acôrdo com os interêsses nacionais, sobretudo.

O Sr. Arthur Virgílio:

~ ! '.i

I '
I

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

O Sr. Filinto Müller:

O PSD está ouvindo os discursos, os apartes, e dispenso as advertências de V. Ex. 0 •

I :~

Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidenmero 3.917, de 14 de julho de 1961, que
reorganizou o Ministério das Relações Exterioredoção da Emendo n. 0 2 -

CPE, uma vez que

esta foi prejudicada pela de n. 0 9, de Plenário.
Sola das Sessões, em 19 de maio de 1965.
-

Antônio Carlos, Presidente. -

Archcr, Relator. saphat Marinho.

Sebastião

Wolfrcdo Gurgcl -

Jo-
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EMENDA N.0 4

0

N. 581/65

(Corresponde à Emenda n.0 3 -

Rodação final das emendas do Senado
oo Projeto de Lei do Câmara n.0 33, de
1965 ln.• 2.594-B/65, na Casa de origem), de iniciativa do Sr, Presidente do
República, que complementa a Lei número 3.917, de 14 de julho de 1961, que
reorganiza o Ministério das Relações Ex.
teriores.
EMENDA N.0 1
(Corresponde à Emenda n.• 8, de Plenário)

Ao art. 4,

Dê-se ao artigo 4. 0 o seguinte redoçõo:
"Art. 4. 0 Os chefes de Missões diplomáticos em cedo pais respondem pelo
fiscolfzoc;õo das otividodes dos reparti·
ções consulares, com sede no suo área de
jurisdição, cabendo-lhes estabelecer diretrizes de expansão e propaganda comercial, fixar horários de expediente normal
e sugerir politico que favoreço e estimule
os trocas comerciais."

Ao art. 1.0

EMENDA N.0 5

Onde se lê:
" •.. e executará os serviços de propagando e expansão comercial do Brasil
CSEPRO), os quais passam à sua exclusivo administração."
leia-se:
" ... e executará tôdas os tarefas de promação comercial do Brasil no exterior, os
quais passam à suo exclusivo adminis·
traçéio."
EMENDA H.• 2
(Corresponde à Emenda n.0 1 -

CPE)

!Corresponde às Emendas n.0 11, de Plenária,
e n.0 4 - CPEl
Ao art. 5.0
Dê-se ao ort. 5. 0 o seguinte redaçõo:
"Art. 5.• - Ouvido o Ministro dos Relações Exteriores, o Chefia e responsobi·
!idade da promoção comercial em cada
poí s será confiada, pelos Chefes das Missões, o funcionários do carreiro de Diplomata, lotados na representação, respeitodo o disposto no parágrafo único do orti·
go 6. 0 da Lei n. 0 4 .415, de 24 de setembro de 1964."
EMENDA N.0 6

Ao art. 2,0 (caput), in fine:

(Corresponde à Emenda n.• 5 -

Onde se lê:
.'' ... previstos no ort. 1 ° "

CPE)

Ao art. 6. 0
Dê-se ao ort. 6. 0 o seguinte redoc;õo:

leio-se:

"

CPEl

0

previstos nesta Lei."
EMENDA N. 0 3

"Art. 6.0 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, o partir do suo publicação."

(Corresponde à Emenda n.• 9, do Plenário)
Ao parágrafo único do ort. 2.0
Onde se lê:
"Para os fins de propagando e penetração comercial aqui mencionados ... "
leio-se: ·
"Poro os fins de promoção comercial aqui
mencionados .. , "

EMENDA N.• 7
(Corresponde à Emenda n.• 7 Ao art. 7.

CPEl

0

Dê-se ao ar't. 7, 0 o seguinte redoção:
"Art. 7. 0 Esta. Lei entrará cm vigor
no dato de sua publicação, revogados o
ort. 3, 0 do Decreto-Lei n.o 6, 657, de 4
de julho de 1944 e demais disposições
em contrário."

I
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:

EMENDA N.0 8
(Correspondo à Ernenda n.• 6 -

CPEl

Está finda a hora do Expediente.
Possa-se à

Incluo-se onde couber:
"Art. - As d o to ç õ e s orçamentários
atribuídas aos Escritórios de Propagando e
Expansão Comercial (SEPROl são transferidas para o Ministério das Relações Exte·
riores."
O SR. PRESIDENTE !M~ura Andrade):
Sôbre esta matéria há requerimento de dispenso de publicação para imediato discussão
e votação, que vai ser lido.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 244, DE 1965
Nos têrmos dos artigos 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispenso de
publicação paro o imediata discussão e votação da redoçõo final da Projeto de lei do Câ·
mera n. 0 33, de 1965 (n. 0 2. 594-B-65, na
Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente
da República, que complementa o lei núme·
ro 3.917, de 14 de julho de 1961, que reor·
ganizou o Ministério das Relações Exteriores.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1965.
- Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura

Andraá~l:

De acôrda com o vota do Plenário, passa-se
à imediata apreciação do matéria.
Em discussão o redoçõo final das emendas
do Senado oferecidas ao Projeto de lei da
Câmara n. 0 33, de 1965 (n, 0 2. 594-B, de
1965, no Câmara dos Deputados), que com·
plementc c lei n. 0 3.917, de 14 de julho de
1961, que reorganizo o Ministério dos Relo·
çõcs Exteriores.
,
Se nenhum Sr. Senador pedir c palavra,
darei c discussão como encerrada. (Pausa.l
Está encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que c cpro·
vem queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. O projeto volta à Câmara
dos Deputados. Paro acompanhar, naquela
Casa, o estudo sôbre as emendas do Senado,
designo o Sr. Eurico Rezende. (Pausa.)

ORDEM DO DIA
ltern 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
lei da Câmara n.0 3, de 1965 (número
2.221-B/64, no Casa de origem), que
abre ao Poder Legislativo o crédito especial de Cr$ 365, 000,000 (trezentos e
sessenta e cinco milhões de cruzeiros),
destinada ao pagamento de que troto a
lei n. 0 4. 284, de 20 de novembro de
1963 (IPC), tendo Pareceres favoráveis,
ao projeto e à emenda de Plenário (n.0 '
279, 280, 533 e 534, de 1965), dos Comissões de Constituição e J ustlça e de Fi·
nonçcs.
Em votação a projeta, sem prejuízo do
emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentadas. (Pausa.>
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 3, DE 1965"
(N, 0 2.221-B/64, na origem)
Abre ao Poder Executivo o crédito el•
pecial de Cr$ 365. 000. 000 (trezentoa e
sessenta e cinco milhões de cruzeiros),
destinado ao pagamento de que trata a
Lei n. 0 4, 284, de 20 de novembro de
1963 (IPC!.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica aberto ao Poder Legislctl·
vo - Câmara dos Deputados - o crédito especial de Cr$ 365.000. 000 (trezentos e ses·
senta e cinco milhões de cruzeiros), destinada
o pagamentos devidos ao instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), criado pela Lei
n. 0 4.284, de 26 de novembro de 1963.
Art. 2.0 - O crédito especial de que trato
a presente Lei será distribuído ao Tesouro
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Contos.
Art. 3. 0 Esta Lei entra em vigor na data
de sue publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.>
Estó aprovada. A matéria irá à Comissão de
Redcçãc.
É c seguinte a emenda aprovada:

EMENDA N.o 1
Dê-se ao art. 1. 0 a seguinte redação:

"Art. 1. 0 Fico aberto oo Poder Legislativo o crédito especial de ........•.
Cr$ 415.756.000 (quatrocentos e quin·
:ze. milhões, setecentos e cinqüenta e seis
mil cruzeiros) sendo 365.000.000
(trezentos e sessenta e cinco milhões de
c.ruzcirosl para a Câmara dos Deputados
e Cr$ 50.756.000 (cinqüenta milhões,
setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) para o Senado Federal - destinado c pagamentos devidos ao Instituto
de Previdência dos Congressistas (IPC),
.:ri ada pela Lei n.0 4. 284, de 26 de novembro de 1963."
Sole das Sessões, em 29 de abril de 1965.

-

Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Os Itens 2 e 3 da pauta deverão ser vo-

tados em escrutínio secreto.

Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeta
de Lei da Câmara n. 0 34, de 1965 (número 2. 636-B/65, na Casa de origem),

de iniciativa do Sr. Presidente da RepÚ·
blica, que concede pensão aos beneficiários dos Congressistas que tiverem seus
mandatos cassados, dos servidores públicos e autárquicos e dos empregados de
sociedade de economia mista, demitidos
cm decorrência do Ato Institucional, e dó

outras providências, tendo Pareceres favoráveis, sob n. 0 ' 547 e 548, de 1965,
dos Comissões de Projetas do Executivo e
de Finanças.
Em discussão o projeto.

O SR. EDMUNDO LEVI:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o
projeto ora em discussão nesta Casa merece
todo o nosso apoio e, em particular, me expresso a respeito dêle porque, em verdade, partiu de mim a primeira iniciativa em favor
dos funcionários do Executivo, das entidades
autárquicas e das sociedades de economia mis·
to, atingidos pelo Ato Institucional.
O projeto que apresentei foi sobrestado,
aguardando, justamente, o envio do mensa-.
gem que hoje discutimos. Entretanto, nõo tramitou a mensagem apensada ao projeto inicial
por mim apresentado nesta Caso. Não ocorreu
tal providência, mas devo também fazer um
reparo: embora reconheça que o projeto, no
momento em exame, é mais completo do que
o apresentado por mim, êle, entretanto, incorre em grave injustiça contra determinados cidadãos atingidos pelas medidas punitivas permitidas no Ato Institucional.
Assim, verificamos que não serão abrangidos
pelos benefícios pretendidos no projeto os magistrados e serventuários de Justiça. Apenas re·
ceberão os benefícios do projeto os dependen·
tes dos funcionários públicos civis e serven·
tuários da administração pública descentralizada, não abrangendo, ao menos, os servidores das entidades autárquicas.
Era intenção minha apresentar emenda ao
crt. 1.0 , mandando Incluir logo após c palavra
descentralizada a seguinte expressão: "bem
como magistrados e serventuários de Justiça".
Entretanto; obtive informaÇão de que o prazo
de tramitação dêste projeto; determinado pelo
Ato Institucional, termina::jGstamente hoje.
De sorte que, se nós·:tomormos alguma pro·
vidência para corrigir a injustiça de que são
vitimas os magistrados e os serventuárlos da
Justiça, lnevitàvelmer:'te o projeto não chegará
a seu têrmo no prazo· ·exigido.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero
dirigir um a pêlo à Mesa e a tôdo a Casa, paro
que tomemos providências no sentido de que
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.chonceladores dos projetas vindos da Câmara
dos Srs. Deputados.
~ste

projeto trom'itou na Câmara dos Depu-·
todos durante 46 dias, restando-nos apenas
14 dias. Assim, não nos foi possível estudá-lo
e corrigir os imperfeições com que se apresento.
Creio chegado o momento de o Senado tomar providência para que se evite êsse procedimento, Temos, nesses casos, 60 dias, dos
quais trinta reservados à Câmara dos Deputodos e trinta ao Senado. Entretanto, a Câmara absorve quase que totalmente o nosso
prazo e n6s ficamos aqui impossibilitados de
corrigir, de emendar, de exercer o nossa dever de legisladores.
Apelo para a Mesa, a fim de que haja entendimento com c Mesa da Câmara dos Deputados, de tal maneiro que não mais fiquemos
na situação de não poder exercer nosso dever,
corrigindo os injustiças que, porventura, encontremos nas proposições.
Sr. Presidente, não apresentarei emende ao
projeto, mos reitero o meu cpêlo à Mesa. lnfelizmente não será corrigido c injustiço contido neste projeto, não por culpa nosso, mas,
sim, de Câmara dos Deputados, que absorveu
o prezo que nos era devido. (Muito bem! Muito
bemll
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:

emenda, a fim de não prejudicar o projeto, já
refeito pela Câmara dos Deputados.
Solidarizemo-nos com o n c b r e Senador
Edmundo Levi, pelas observações que há pouco
fêz da tribuna. E damos conhecimento ao Senado da reclamação que recebemos, concebida
nos seguintes têrmos:

Tem a palavra o nobre Senador Vicente
Augusto.
O SR. VICENTE AUGUSTO:
(Não foi revisto pelo orado~.) Sr. Presidente, era intuito nosso oferecer emende oo
projeto ore em discussão. Todavia, como se
trata de proposição de iniciativa do Senhor
Presidente de República e o prazo está a ex·
pirar, não nos é possível c apresentação do

I
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Exm. 0 Sr. Senador Vicente Augusto
Em telegrama que recebi do Deputado Martins Rodrigues, nesta data, soube que aquêle
parlamentar encareceu providências de V. Ex. 0
no sentido de que o Senado Federal, em tempo, repore no respectivo projeto do Executivo
os têrmos restritivos do crt. 1.0 (Projeto número 2. 636).
Solicito, portanto, sua melhor atenção para
o que, a seguir, exponho a V. Ex, 0 :
1 . Omitiu-se a Câmara dos Deputados de
votar emenda que viesse ao encontro da intenção explícita do Poder Executivo, contida
na Mensagem de n. 0 41, que acompanha o
Projeto n. 0 2. 636 (Diário do Congresso Nacional, 19 de março de 1965, fi. 977).
De feto, afirma a mensagem que

I
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"a extensão do beneficio também se justifico como um imp~rativa do princípio de
igualdade".

Entretanto o crt. 1.0 , restringindo a conA Presidência tomará a providência solici.. cessão de pensão sàmente aos beneficiáriõs de
tado pelo nobre Senador Edmundo Levi
"servidor civil estável ou vitalício" demitido
Continua c discussão. (Pausa.)
em decorrência do Ato Institucional, fere funO Sr. Vicente Augusto:
damentalmente o pretendido princípio de igualPeço a palavra, Sr. Presidente.
dade.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

I
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E isso porque
"como é sabido em todo o País, a Revolução de 31 de março afastou do serviço
público vários de seus servidores",
muitos dos quais ainda não haviam atingrdo
tempo de serviço que lhes garantisse estabilidade.
Por isso mesmo foram demitidos, em decorrência da "Revolução", mas não em decor-

• o
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ort. 7. 0 do referido Ato de 9 de abril, que diz:
"Ficam suspenses por 6 (seis) meses as
garantias constitucionais e legais de vitaliciedade e estabilidade."
Ora, a estabilidade, conforme definição do
Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro, é
"um direito inéonteste e assegurado a
todo e qyaiquer empregado, trate-se de
simples assalariado, de operário OIJ de
empregado ou funcionário público, como
imperativo decorrente:
a) das Leis do Trabalhe;
bl do Estatuto dos Funcionários Ci-

vis, e

reputado falecida, cessando a contribuição, e a contar da mesma data
sua famflio terá direito à pensão do
Monteplo. (Vale lembrar que êste direito lhes é assegurado desde 1890),
3. Feita esta rápida digressão, suficiente
para demonstrar os diversos critérios de estabilidade, reportemo-nos, novamente, ao art. 1. 0
do projeto do Executivo, que diz:
"Aos beneficiários do servidor público civil estável ou vitalício do administração
direta ou indireto inclusive das sociedades
de economia misto, demitidos em decorrência do Ato Institucional, de 9 de abril
de 1964, será concedida pensõo pelo Tesouro Nacional ou pelos Institutos de Previdêncfo, observadas, cm cada caso, as
normas existentes sôbre a matéria."

c) do Estatuto dos Militares.
(E convém assinalar de passagem que em jurisprudência - o estabilidade do empregado é considerado, pacificamente, bem de·
família.)
2, Examinemos, de relance, os três aspectos acima, referentes às diversos cotegorios de
emprêgo, com relação ao tempo do serviço:
a) o Consolidação das Leis do Trabalho
(art. 492) fixa em 1 O (dez) on~• o
tempo para obtenção legal da garantia de estabilidade;
b) a ConstitYição (art. 188), complementada pela regulamentação do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da
União diz: São estáveis:
I - depois de dais anos de exercício
os funcionários efetivos nomeados por
concurso; li - depois de cinco anos
de exerci cio, os funcionários efetivos
nomeados sem concurso.
c) os militares, conforme os respectivos
estatutos, tão logo promovidos (no
interstício de 6 meses) de aspirantes
o oficiais, quando se tornam, obriga·
toriamente, contribuintes do Monte·
pio militar, ConseqUentemente, conforme o Regulamento de Pensões Militares, o oficial que fôr demitido será

Ora, todo funcionário público é servidor público. Mas a recíproca não é verdadeiro: nem
todo servidor público é funcionário público. E
isto equivale a dizer:
"nem todos os servidores públicos têm estabilidade garantida aos 2 (dois) anos de
exercício".
E, nesse c:aso, estó o servidor público civil
que é funcionário do Banco do Brasil ou da
Pctrobrés,
Efetivomcnte, o empregado do Banco do
Brasil não é funcionória público, por
"não se tratar de repartição pública, mas
de simples estabelecimento de crédito
submetido às obrigações decorrentes do
Decreto Federal n. 0 23.322, de 1939
(Dicionário Brasileiro do Jurisprudência e
Doutrina Trabalhista)",
Mesmo o fato de serem funcionários efetivos,
nomeados por conc~r~o, dependentes d11 e~dmi
niatroção indlreta,- néio os fa~ gozar os direitos de garantia él~';estobllidode referidos pelo
art. 188 da Constituição Federal.
E estéio submetidos, como todos os empregados dos sociedades, de economia misto, às normas ditadas pelo Consolldoçõo das Leis Trabalhistas. O que equivale a dl~er: s6 obtêm
estabilidade após os 1O anos de serviço.
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"revolução", servidores civis sujeitos a diferentes "estatutos" foram Igualmente atingidos por
exonerações de caróter nitidamente politico.
E assim se refere o elas a mensagem:
"11ste; ates de natureza essencialmente
revol~cionória, por Isso mesmo criaram situações novc:Js, até então imprevistas na
organização jurídica vigente, para as fa.
míliaa du demitidos."
Se, portanto, a pretensão do Executivo é
aplicar o princípio de eqüldade no amparo às
famílias dos servidores civis prejudicados pela
"revolução'' em suo carreira funcional, não
se co~dunam ln totum os têrmos restritivos do
ort. 1.0 com os motivos que inspiram o projeta.
Se êste fôr aprovado, tal como estó redigido,
famílias de servidores públicos, com 2 (dois)
anos de exerclcio (à época da exoneração), serão beneficiadas pela pensão, enquanto que outras famílias também de servidores públicos demitidos (sujeitos, entretanto, às normas da
CLTJ, com quase I O (dez: anos) de serviço,
permanecerão na insegurança financeira e na
incerteza quanto ao futuro imediato.
Submetendo o projeta à deliberação do Congresso, presume-se que o Poder Executivo pretende que êle apresente e vote emendas que
o façam cumprir amplamente suas finalidades
de amparo às famílias atingidos.
E que não se a legue contra elos o foto de
que os servidores não Inclui dos no art. 7.0 do
Ato Instituciona I receberam indeniz:ações. Ao
contrório de venci mentes (ou pensões que os
substituam), regularmente recebidos, essas indenizações não garantem o equilíbrio financeiro de famílias (às vêzes numerosas) de cidadãos
que, marcados por "situações novas", ou ainda
Integram o exército dos desempregados ou estão "reiniciando a vida" em precórlas condições salariais. Evidentemente sofrem com isso
seus dependentes cllretos, cujos padrões ele viela .
decresceram, enquanto as indenizàções jó foram ou estão sendo consumidas pela voragem
do custo de viela.
Espero-se, pois, que o Senado, através ele
seus mais lúcidos integrantes, não permita que,
por omissão, se perpetue a lnlqüidade, em

prejuizo elos beneficlórios de servidores públicos civis exonerados por ato dos presidentes
do Banco do Brasil, da Petrobrás etc.
"Urge anlm ao legislador preencher esta
coluna, oferecendo amparo e assistência
às vítimas Inocentes de asãe1 que não
praticaram. Entendo que hte é um .dever
de solidariedade humana. E ·ao seu cum·
prlmento o Gavirno não pode e nãa de·
seja fugir."
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~. afinal, o que afirma a mensagem.

Pôrto Alegre, 26 de abril de 1965
Atenciosamente.

I'

Wilson K. Santas - Avenida Presidente
Roosevelt, 1 • 055, ap. 5 - Pôrto Alegre (RS).
Sr. Presidente, a nossa emenda era no sentida de que os benefícios da projeto fôssem
estendidos àqueles que, admitidos nas entidades de economia mista mediante concurso, tivessem sido atingidos pelo Ato Institucional,
mas observado o mesmo tempo de serviço exigido poro servidores públicos, isto é, dais anos
de serviço, quando admitidos par concurso, e
cinco anos, quando não houvessem prestado
concurso.
Mas, explicava eu, como não queremos prejudicar a tramitação do projeto, aguardaremos
outra oportunidade. (Muito bemll
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade).:
Continua em discussão o projeto. <Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada.
Está encerrada.
Passa-se à votação em escrutinio secreta.
c reta.

O Sr. Senador Eurico Rezende funcionará
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como escrutinador.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Vai proceder-se à contagem. (Pausa.)
Votaram sim 3 8 Srs. Senadores; votaram
não 3 Srs. Senadores. Houve 4 abstenções.
O projeto foi aprovado.
O quorum foi de 45 Srs, Senadores.
lró à sanção.

.
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PROJETO. DE LEI DA CÂMARA
H.• 34, DE 196S
(N.0 2.636-B/ 65, na Casa de origem)
Concede penaão eapeciol ao• beneficiário• doa ,_Congreaalataa que tiveram aeua
mandato•. ca11adoa, ,doa aervldore1 público• e autárquico• e doa empregado• de
aocledadea de 'economia mlata, demitidos
em decorrl!ncla ·do Ato Institucional, e dá
outra• provldl!nclaa.

O Cgngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos beneficiários dos funcionários públicos civis e .dos servidores da administração pública descentralizada que, em 9 de
abril de 1964, gozavam de estabilidade ou vi.tallê:iedade, bem como aos dos empregados estáveis das sociedades de economia mista, demitidos em decorrência do Ato Institucional, será
concedida uma pensão especial.
§ 1.0 O benefício outorgado por esta
Lei será pago pelo Tesouro Nacional ou pelos
Institutos de Previdência, observadas, em cada coso,' as normas vigentes relativas aos casos
de morte do titular do cargo ou do emprêgo e
as regras especiais· estabelecidas na presente
Lei.
§ 2. 0 Em nenhuma hipótese, a. pensão de que trata êste artigo poderá ser inferior
a 50% (clnqüenta por cento) dos vencimentos-base do funcionário, do servidor ou do
empr~gado demitido;
Art. 2. 0 - A pensão constante do artigo
anterior será concedida a partir da data da
demissão do funcionário, do servidor ou do
empregado.
Art. 3.0 - C e s s a m automàticamente os
benefícios desta Lei, desde que o servidor ou
empregado venha a exercer qualquer cargo
público ou emprêgo em sociedade de economia
mista.
Art. 4.• - O recebimento da pensão especia I, por parte do beneficiário do demitido,
não prejudicará recurso judicial ou adminls·
trativo.
Art. S.• - Estão Incluídos no fovcr ·do
ort. 1. 0 desta Lei os beneficiários dos Congressistas que tiveram seus mandatos suspen·

sos ou cassados, nos têrmos do Ato lnstitucio•
nal, desde que o requeiram dentro de um
ano, a contar da data da publicação desta
Lei.
Parágrafo único - A pensão dos beneficiários referidos neste artigo corresponderá a
50 % (cinqüenta por cento) do subsf di o fixo
e será paga pelo Tesouro Nacional, através
da repartição competente, durando o direito
ao benefício desde a data da privação do
exerclcio do mandato até o fim da presente
legislatura.
Art. 6.• - A pensão concedida na forma
da presente Lei sofrerá os reajustes previstos
na legislação em vigor.
Art. 7 .• - Os benefícios desta Lei não poderão ser acumulados com vencimentos,· proventos ou pensão outra do Poder Público, ressalvado o direito de optar.
Art. 8. 0 - Os beneficiários de servidores
públicos ou autárquicos, civis ou militares, que
continuam a perceber, por qualquer modo, do
Tesouro Nacional ou dos institutos de Previ·
dêncio, não farão jus à pensão especial ins·
tltuí da por esta Lei.
Art; 9.• - Para fazer face às despesas
desta Lei, relativas aos exercícios de 1964 e
1965, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir a crédito especial de , .... , .......•
Cr$ 2. 000. 000. 000 (dois bilhões de cru·
~"iros).

Art. 1O - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação,
Art, 11 - Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmarci':n, 0 46, de 1965 (nú·
mero 2.660-B/65;::r1a Câmara), de inicia·
tiva do Sr. Presidente da República, que
isenta de impostos•de Importação e outras
contribuições·· fiscais os bens adquiridos,
mediante doação, 'peles instituições que
se dedicam, ·sem finalidade lucrativa, à
prestação de assistência médico-hospltc·
lar, tendo Pareceres. favoráveis, sob n. 0 '
515 e 516, de 1965, das Comissões de
Projetes do Executivo e de Finanças,
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Há emenda, de autoria do Senador Antônio
Carlos, que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretória.
~ lida a seguinte emenda:

EMENDA N.o 1
Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. - O disposto neste .Lei estende-se
a materiais e equipamentos doados por
entidades filantrópicos, osslstenciais ou
assemelhadas estrangeiras a entidades
educacionais e asslstenciais brasileiros registradas no Conselho Nacional da Serviço Social."

-

Sala das Sessões, 18 de maio de 1965.
Antônio Carlo1.
O SR. PRESIDENTE !Moura Androde):

Tem a palavra o nobre Senador Antônio
Carlos, a fim de justificar a sua emenda.
O SR, ANT6NIO CARLOS:
(Não foi revi1to pelo orador.) Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores, antes de fazer a justificação da emenda que enviei à Mesa, desejava de V. Ex.0 uma lnformoçõo: os proje·
tas encaminhados pelo Poder Executivo, nos
têrmos do art. 4.o, da Ato Institucional, têm
prazo de trinta dias para tramitoçúo na Câ·
mora e outro tanto para tramitação no Senado.
Quase sempre a outra Casa do Congresso
excede os trinta dias que lhe séio conferidos
e o Senado se depara com situação singular,
pois não pode usar do seu direito de emen·
da, porque o prazo paro tramitação da pro·
posição, previsto no Ata Institucional, já está
excedido, ao voltar à Câmara.
Assim, consultaria a V. Ex. 0 se êste projeto
é daqueles cujo prazo de tramitação já está
esgotado ou quase ·esgotado, de. vez que não.
desejo venha esta emenda que· ·apresentei a
perturbar o andamento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
A tramitoçéio de projeto iniciou-se no dia
1.0 de abril. O seu último dia será, portanto,
30 de maio.

O SR. ANT6NIO CARLOS:
Nestas condições, acredito, Sr. Presidente,
que ainda haverá tempo de a Câmara considerar a emenda, se aprovada.
Passo, então, o justificá-la.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
V. Ex. 0 está com a palavra.
O SR. ANT6NIO CARLOS:
(Sem revi1ãa do orador.) Sr. Presidente,
o projeto visa a isentar de impôsto de impor·
toção e outros contribuições fiscais os bens
adquiridos, mediante dooçõo, pelas institui·
ções que se dedicam, sem finalidade lucra·
tive, à prestação de assistência médico-hcspi·
talo r.
A proposição regula a concessão dêsse be·
neficio, cujo deferimento pelo Poder Executivo,
no momento, é difícil, mas néio cobre tôdas
os necessidades no particular. Assim come as
entidades hospitalares têm dificuldades no re·
cebimento de materiais doados per entidades
estrangeiras, as entidades educacionais e as·
sistenciais, não raro, encontram obstáculos os
maiores no obter favor semelhante de Poder
Executivo.
Ainda agora, entidade educacional de
um pequeno Município de Santo Catarina re·
cebeu, por doação de entidade congénere na
Alemanha, material indispensável ao funcio·
namento do seu ginásio. No entanto, há que·
tro meses, rola o processo no Ministério da
Fazenda.
Parte dêsse material já chegou ao Brasil e
está pagando pesada taxo de armazenagem.
Apesar de todos os esforços da representação
catarinense e dos responsáveis pelo entidade
beneficiado, ainda não foi possível conseguir·
se, nos têrmos da lei otual, o liberação do
equipamento doado.
Com minha emenda desejo estendér o be·
nefício constante do projeto, a respeito de ma·
terial hospitalar, a materiais e equlpamen·
tos destinados o entidades educacionais e as·
sistenclals, desde que· registradas no Conselho
Nacional de Serviço Social. Esta ressalva asse·
gura que o beneficio s6 lr6 atingir- se apre·
voda o emendo - àquelas entidades que não
têm fim lucrativo, cujos dirigentes não são re·
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munerados e· cujo potrlmônlo, em caso de dissolução da entidade, deverá reverter para outra entidade que também não tenha fim lucrativo nem diret~rla remunerada.
Dêste modo, a emenda assegura que o benefício da isenção de impostos e taxas aduaneiras e outros ônus que pesam. sôbre materiais importados lró benefiar, tão-somente,
C.quelas entidades educacionais e assistenciais
que se dedicam, sem qualquer preocupação
de lucro ou de remune;ação dos seus diretores,
C.s atividades de difusão da ensino em nosso
País ou à atlvidade de assistência social.
Assim, dou par justificada a emenda que
V. Ex. 0 acaba de anunciar. !Multo bem!)

O SR. PRESIDENTE !Moura Androdel:
Em discussão o projeto, com a emenda.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. !Pau1a.l
Está. encerrada.
O projeto sal da Ordem do Dia e vai às
Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Passa-se ao
Item 4:
Discussão, em turno único, da Projeto
de Lei da Câmara n. 0 49, de 1965 (número 2. 654-B/ 65, na Câmara), de lni·
ciatlva do Sr. Pre1ldente da República,
que autoriza o Poder Executiva a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito
especial de até Cr$ 950.000.000 (nove·
centos e cinqüenta milhões de cruzeiros),
poro os fins que especifica, tendo Parecer
favorável, sob n. 0 509, de 1965, da Co·
missão de Finan;as,'

~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 49, DE 1965
(N. 0 2.654-B/65, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Mlnl1térlo da Aeronáutica, o crédito
e1peclal de até Cr$ 950. 000. 000 (novecento• e clnqüenta mllhõe1 de cruzelrol),
para 01 fln1 que e1peciflca.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ~ a Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, a cré- ·
dita especial de até Cr$ 950.000. 000 (novecentos e clnqüenta milhões de cruzeiros), para
adquirir as créditos privilegiadas par salários,.
vencidos até 15 de fevereiro de 1965, das empregados da Panai r do Brasil S. A., regularmente. habilitados na processo falimentar dessa firma, mediante a respectiva cessão de créditos a favor da União Federal.
Art. 2. 0 - O crédito especial de que trata
esta Lei será registrada no Tribunal de Contas
da União e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3.0 - 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 5:

Está encerrada.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara n. 0 51, de 1965 (número 2. 658-B/65, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Pre1ldente da República, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pela Presidência da Repúblico, o
crédito especial . de Cr$ 4. 362.416
(quatro milhões; trezentas e sessenta e
dois mil, quahacentos e dezessels cruzeiros!, poro ·at~nder a despesas que especifica, a ~àrgo do Estado-Maior das
Fôrças Armadas, tendo Parecer favorável,
sob n. 0 524;: êe 1965, do Comissão de

Em votação o projeto.

Finanças.

Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, do·
rei a discussão como encerrada. !Pau1a.l

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Va i à sanção.

· ....

Em discussão o projeto.
SI!' nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Pausa.!

725 Está encerrado.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Vai à ;ançõo.
~ o seguinte a projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 51, DE 1965
CN.0 2.658-B/ 65, na Casa de origem)

Autarlza o Pader Executivo o abrir,
pela Presldélncia da República, o crédito
especial de Cr$ 4. 362.416 (quatro mllhõea, trezentos e aeaaento e doia mil, quotrocentoa e dozeaaeil cruzeiros), poro
atender o despeaos que eapeclflca, o cargo do Estado-Maior das Félrsaa Armados.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1. 0

Fica a Poder Executivo autori-

-

zado a abrir, pela Presidência da República, o

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 52; de 1965 (número 2. 649-B/65, na Casa de origem),

de iniciativa do Sr. Prealdente do · República, que autoriza a abertura de crédito
especial, no montante de .•....•...•.
Cr$ 1. 079.494.483,40 (um bilhão, setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três cruzeiros e quarento centavos),
a diversas Ministérios, tenda Parecer favorável, sob n.

0

525, doe 1965, da Co-

O Sr, Antélnia Jucá:

milhões, trezentos e sessenta e dois mil, qua-

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):

trocentos e dezesseis cruzeiros), para atender

Tem a palavra o Sr. Senador.

O SR. ANTONIO JUCÁ:

aos anos de 1960, 1961 e 1962, em conse-

(Sem revlaéio do orador.) Sr. Presidente e

qüência do Decreto n. 0 53.030, de 28 de no-

Srs. Senadores, queria apenas lembrar que não

vembro de 1963, que retificou o enquadra-

• existe mais o "centavo" em moeda brasUeira.

mento do Pessoal Civil do Quadro Permanen-

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):

te do Estado-Maior das Fôrças Armadas e alte-

Constará de Ata o observação feita pelo Sr.

rou o nível dos servidores civis do Escola Superior de Guerra.

Art. 2. 0

-

O crédito de que trata esta Lei

será registrado pelo Tribunal de Contos e distribuido ao Tesouro Nacional, observado o disposto no ort. 43 da Lei n, 0 4. 3~0, de 17 de
março de 1964,

Art. 3. 0

-

contrário.

-

Senador Antônio Jucó.

'(
i,"

':'

'

I' ;• '

i
I

Continua em discussão o projeta.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrada.
Em votação.

Esta Lei entra em vigor na data

de suo publicação.

Art. 4. 0

,, :I,'

Em discussão o projeto.

Sr. Presidente, peça o palavra.

civis da Escola Superior de Guerra, referentes

!':

missão de Finanças.

crédito especial de Cr$ 4. 362.416 (quatro

ao pagamento de vencimentos de servidores

,j

Revogam-se os disposições em

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pouso.)
O projeta foi aprovado e vai à sanção.

•

i
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N.0 52, DE 1965

(N. 0 2.649-B/65, na Case de origem)

Autoriza a abertura de créditos e1peclal1, num montante de , . , , , ...•• , .
Cr$ 1 . 079.494.483,40 (um bilhão, 1etenta e nove mllhã11, quatrocenta1 e
noventa e quatra mil, quatrocento1 e oitenta e tri1 cruzeiro• e quarenta centavoa), a diverso• Mlnl1térlo1.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ~,o Poder Executivo autorizado o abrir, pelos Ministérios a seguir ln. dicados, eis créditos especiais de Cr$ 1 . 079.494.483,40 (um bilhão, setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, q~:~atracentos e oitenta e três cruzeiros e
quarenta centavos),. discriminados na presente Lei:
MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Cr$
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Companhia Fôrçc e Luz. do Para nó Fornecimento à
Escola Técnica de Curitibc de consumo de· fôrça-motriz e
4. 0 trimestre de 1953· (Processo
energia ·elétrica MF 139.945/54) .............................. .

9. 977,60

U. Guerriere (Mecânica Humberto) Serviço de Limpeza e conservação de máquinas em proveito da Diretoric do E n s i n o Secundório, em 19 57 (Processo
MF .94. 569/58 ......••......•.••••.•••.••••••.•

17.B16,00

Pancir do Brasil S.A. - Fornecimento de uma passagem
a Recife--Fortaleza-Recife à Diretoric do Ensino Superior, em 1959 (Processo MF 227.969 I 60) ..........

4.471,50

Gróficc Olímpica Editôra - Luiz Franco - Fornecimento
de livros feito à Cosa de Rui Barbosa, em 1959
(Processo MF 146.622/60> ...................... .

150.000,00

Pereira Júnior - Cereais S.A. - Fornecimento de alimentação preparada, em 1961, aos· seguintes estabelecimentos:
Instituto· Benjamin Constant Peliodo de janeiro a
parte de. junho de 1961 - Cr$ 15.999.990,00
Colégio Pedro li - Internato - período de melo c parte
de setembro de 1961 - Cr$ 12.000.000,00
Instituto Nacional de Educação de Surdos - perloda de
janeiro c parte de agôsto de 1961 - Cr$ 30. 000. 000,00.
(Processo MF 418.479/64) .•.•..•.•...•..•....•• ,·.':.
José de Souza Reis - Arquiteto, nível 18-B, lotado na:
Dlretorla do Patrlmônlo Histórico e Artístico Nacional .,_
indenização por acidente de serviço na forma do art. 144
do Estatuto dos Funclonórios P ú b I I c a s (Processo
MF 418 .480/64) . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . • . . . • . . . .
Conservadora Brasileira - Serviços de lavagem, passagem
e engomagem, feitos ao Instituto Benjamin Constont em 1961 (Processo MF 153.725/ 62) •....•...•.....

57.999.990,00

87.253,00

146.550,00

.,

-7278)
9)

1OJ

I

João José de Mouro - Serviços de encadernação feitos
à Biblioteca do MEC, em 1962 (Processo MF 418 o481 164)

14o 000,00

Conservadora Brasileiro - Serviços de lavagem, passagem de roupas, feitos ao Instituto Benjamin Constont em 1961 (Processo MF 139 o939 I 62) oooooo oo oooo ooo

146o520,00

Serviços de lavagem, passagem e engomagem feitos oo
Instituto Benjamin Constont em 1961 (Processo
MF 144o668162l oo .. oo .. oo oo .... oo ....
o
00

00

....

,,'
109 o200,00
'

11)

Estabelecimentos Gróficos lguossu Ltdoo - Serviços de Impressão feitos ã Diretorio do Pessoal da MEC, em 1962
· (Processo MF 418 o4821 64)
o

130 oOOO,OO

Conservadora Bràsileira Ltdao - Serviços de lavagem e engomagem de roupas ao Serviço de Radiodifusão Educativa,
em 1962 (Processo MF 4180484164) ....
o

1r .44o,oo

Universidade de Juiz de Foro - Pagamento de vencimentos, nível universitário, salc:\rio-fomília, adicional,
gratificação Magistério - período: exercício de 1960 o
1961 (Processo MF 418 o486164) oooooooo oooooooooo

79 o795 o103,30

Comissão Nacional de Energia Nuclear - Salda de verbas do exerci cio de 1961 (Processa' MF 91 o314 I 62) oooo

4280694,90

Ro Souza Ferreiro - Fornecimento de desinfetante à Biblioteca Nacional dêste Ministério, em 1962 (Processo
MF 4180489164) .... oooooooooooooooooo .. ooooo,o

5o400,00

Conservadora Brasileira Ltdao - Serviço de lavagem e engomagem de roupas ao Instituto Nacional do Cinema
Educativo durante o 1o0 semestre de 1963 (Processo
MF 97o253164) oooo ooooooo ooooooooo oo o.o oooo oooo

250440,00

Companhia Americana de Construções, Comércio e Indústria - Serviços de limpeza e conservaçéio nas dependências da Seção de Assistência Social, em 1963 <Processo
MF 91o773164l oooo oooooooooooooooooooooooooooo

104 oOOO,OO

Companhia Americana de Construções, Comércio e Indústria - Serviços de limpeza nas dependências do Serviço
Nocional de Teatro, em 1963 (Processo MF 94o227 164)

148 o410,00

00

12)

......

00

......

00

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

..

00

00

00

00

..

..

'i

...

1' ...
.

I

Universidade do Brasil - Despesas decorrentes da execução
do Decreto no 0 51 o536, de 21-8-62, considerando o que
dispõe o Lei no 0 4o242, de 17-7-63 (Processo
MF 418o497164) ooo oooooooo ooooooooo oo oooo oo ooo

243 o760 o404,50

Faculdade de Direito de Sergipe·- .Arocaju - Pagamento
pessoal de 1962- (Processo MF 418 o499164) ooo ooooo

13 o402 o000,00

Fundação Getúlio Vergas - Diferença entre os verbas
do efetlva arrecadação do lmpõsto do sêlo, que ultrapassou a previsão nos exercícios de 1962 a 1963 (Processo MF 418o500I64l oo ........ oo oo oo oo . . . . oo . . oo

334o546o472,90

.i'.;

:·•
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Escola Paulista de Medicina Pagamento aos servidores de acôrdo Decreto n. 0 45.206, de 8-1-59, que altera
c redaçõo do art. 20 do Decreto n. 0 43 .411, de 9-4-58
(Processo MF 418.501/64) ...................... .

23.383.661,60.

Derlinea Caran e outros - Aumento de vencimentos e
demais vantagens da Lei n. 0 4.242, de 17-7-63- período:
mês de dezembro de 1963 (Processo MF 27 .285/64) •...

3.016.931,60

lnosita Correa da Costa e outros - Fôlha de pagamento de
serviço 'do mês de dezembro de 1963, correspondente oo
aumento de vencimentos e demais vantagens da Lei número 4.242, de 17-7-63 (Processo MF 45.509/64) •...

431.579,60

Universidade do Rio Grande do Norte - Reitoria - Pagamento diferença vencimentos servidores, de acôrdo com a
Lei n. 0 4.069, de 11-6-62 (Processo MF 403.847 /64) ..

149. 315. 752,60

Universidade do Paranó - Pagamento diferença vencimentos dos ocupantes de Tesoureiro e auxiliar de Tesoureiro relativo ·ao exercfcio de 1963 (Processo
MF 418. 503/64) . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . ..

7 .432. 040,00

Universidade do Rio Grande do Norte - Pagamento diferença de vencimentos, nível universitório e adicional de
retificaçõo de ·enquadramento de acõrdo com o Decreto
n. 0 53.743, de 18-3-64, período 1962 e 1963 (Processo MF 418.504/64) .. • . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. .

4.122.500,00

Escola Técnica de Goiânic - Pagamento pessoa I enquadrado pela Lei n. 0 4. 069, de 11-6-62, na perfodo de 15
de junho de 1962 a 31 de dezembro de 1963 (Processo
MF 418.505/64 .. . . . • . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. .. .

2.593.586,80

Escola Industrial de Cuiabé - Diferença de vencimentos
do pessoal, relativo ao aumento concedido pela Lei número 4. 242163 (Processo MF 418.506/ 64) . . . . • . . . .

13.625. 385,60

Escola Técnica de Química ....;... Pessoal amparado pela Lei
n.0 4. 069, de 11-6-62, de acôrdo Resolução Especial número 202, de 10-12-63, da CCC - DASP, a partir de
15-6-62 a 31-12-63 (Processo MF 418.507 I 64) . . . . . . .

7. 399. 785,00

Escola Industrial Deodoro da Fonseca - Pagamento pessoal
amparado pela Lei n. 0 4.069, de 11-6-62, relativo ao
exercfcio de 1963 (Processo MF 418. 508/64) . 7".. . . . .

'1

45.884.750,00

32) . Escola Industrial Deodoro da Fonseca - Pagamento pe~soa)·: :
amparado pela Lei n. 0 4. 069, de 11-6-62, relativo ao·
exercício de 1962 (Processo MF 418.509 /64) .... ··''· .

18.840.045,00

33)

Companhia Telefônica Brasileira - Serviços prestados ao
Serviço Nacional de Teatro durante o mês de agõsto de
1960 (Processo MF 261.939/61) ............. ; .... •

426,60
1 . 007. 089. 588, 1o
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1l

2)

3)

4)

Importância a ser indenizada· a Floriona Gerori S.A. Comércio e Indústria - proveniente da classlficaçéio indevida de receita relativa ao Adicional Restitulvel de que
trata o ort. 3. 0 , da Lei n. 0 1.474, de 26-11-1954 (Processo MF 181.461158) .......................... .

47.815,20

Para pagamento de despesas provenientes de serviços de
Telex, prestados pelo Companhia Radiotelegráfica, durante a mês de março de 1964 (Processo MF 72.013164) ..

332.397,60

Para pagamento de despesas provenientes de serviços de
Telex, prestados pelo Companhia Radiotelegráfica, durante
o mês de maio de 1964 (Processa MF 118. 611 I 64) ....

402.262,20

Para pagamento, oo Lóide Brasileiro, de sua fotura n.O 66,
de 26 de maio de 1964, relativa às despesas com transporte de material para a Cosa da Moeda (Processo
MF 113 . 940 I 64l ....•..........................

25.180,00
807.655,00

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
1)

Para regularizoçéio de despesas efetuodas no exerci Cio
de 1962, na forll)O do § 1.0 , do ort. 48, do Código de Contabilidade da União, com os benefícios concedidos pelos
Leis n. 0 ' 3. 780 e 3. 826, de 12 de julho e 23 de novembro de 1960, respectivamente (Processo MF 39. 069/62) ..

7. 597.240,30

TOTAL GERAL

1 . 079.494.483,40

Art. 2.0
Art. 3.0

-

Esta Lei entra em vigor na dota de sua publicoçéio.
Revogam-se os disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

Item 7:
Discusséio, em primeiro turno (com
aprecloçéio preliminar da constitucionalidade nos têrmos do art. 265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Senado
n. 0 178, de 1963, que institui a Agência
do Desenvolvimento do Pantanal de Moto
Grosso, e dá outros providências, tendo
Parecer, sob n.O 375, de 1965, da Co·
misséia de Constltuiçéio ~ Justiça, pela in·
constitucionalidade, com·. ·VOtOS. vencidos
das Srs. Senadores Bezerra Neto e Mene·
zes Pimentel.
Em discussão o projeta quanto à constituclo·
nalidade.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, da·
rei a dlscusséio como encerrada. (Pausa.)

Está .encerrada.
Em votaçéio o projeto quanto à preliminar.
O parecer da Comlsséia de Canstituiçéio e Justiça é contrário.
Os Srs. Senadores que aprovem o projeto,
quanto à preliminar, queiram permanecer sen·
todos. (Pausa.>
O projeto foi rejeitado. Será arquivado.
É o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 178, DE 1963
Institui a Agincia da Desenvolvimento do Pantanal de Mato Grosso, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É criada o Agência do Desenvolvimento do Pantanal de Mato Grosso

o r',,

l

]

1

J
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(ADEPAN), diretomente subordinado ao Presidente do Repúblico, administrativamente autónoma e com sede no cidade de Corumbá,
Estado de Mato Grosso.
§ 1. 0

Paro os fins deste Lei, considerem-se como integrante da área ·do ·Pantanal os seguintes Municípios do Estado de Mato
Grosso: Cáceres, · Poconé, Lacarger, ltiquira,
Barão de Melgaço, Corumbó, Miranda, Aquidauana, Lodório e Pôrto Murtinho.

nidades, de maneira que a relação de
preços de intercâmbio dos produtos
locais com os manufaturados em outros regiões favoreça a aplicação de
capitais. adicionais na área do Pantanal, garantindo-lhes, outrossim, mercado de consuma adicional;

-

§ 2. 0 Os recursos concedidos, sob
qualquer formo, direta ou indiretamente à
ADEPAN, somente poderão ser aplicados em
localidades compreendidas na área constante
do parágrafo anterior.

Art. 2, 0

5) abertura de novas frentes de oportu-

-

A ADEPAN tem por finalidade:

6) interessar grupos privados na parti-

cipação dos projetes compreendidos
na Programação Plurianual;
7)

superintender, coordenar e controlar
a elaboração e a execução de projetes, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, bem assim
a programas de assistência técnico,
nocional ou estrangeiro ao Pantanal.

1l propor a política do desenvolvimento
sócio-económico do Pantanal, devidamente quantificada e fundamentada
nos seus fatôres estratégicos, económicos e sociais;

Art. 3.0 A ADEPAN será dirigida por
um Superintendente de livre escolha do Presidente da República, o qual será responsável
pela execução das resoluções do Conselho Administrativo e pela representação ativa e passiva do Órgão em juízo ou fora dêle.

pesquisar os índices de cultura, rendimento, lazer e demais condições da
fôrc;a do trabalho, e dos recursos naturais disponíveis na área do Pantanal;

As funções de Superin·
tendente deverão ser exercidas por funcionário
técnico da União, vedada a acumulação de
vencimentos.

2)

Parágrafo único -

Art. 4.0
3) formular as alterações ou o fomento
das otuais atividades agrícolas extrativas, industriais, ou serviços, no sentido de melhorar os índices demográficos da região, sejam êstes a vida
provável, o notimortalidade, o subemprêgo, o subconsumo ou outro
que meçam os fatôres que agridam,
objetivo ou subjetivomente, a vida humana;
4)

a adequac;õo dos fatôres da produção às emprêsas ou instituições existentes, dando ensejo a que um nôvo
investimento, com novas técnicas de
produção ou com técnicos tradicionais, proporcione alto valor reprodutivo o curto prazo e, simultôneomente, correspondo à elevac;õo de economias pecuniárias externas.

-

A ADEPAI-! compreende:

1) Conselho Administrativo.
2) Secretaria Executiva.

Art. s.o -,O Conselho Administrativo seró constituído de nove (9} membros, sendo
um (1} o Superintendente da ADEPAN, dois
(2) · indicados pelo Governador do Estado de
Mato Grosso, um (1) representante do EstadoMaior das Fôrças Armadas, um (1) representante do Banco do Brasil S. A., um ( 1l representante do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, três (3) profissionais diplomados
e de reconhecida competência, sendo um (1l
agrônomo, um (1) engenheiro e um (1) médico.
§ 1. 0

O Superintendente da ADEPAN
presidlró ao Conselho Administrativo.
§ 2.0

-

O mandato de cedo Conselheiro será de três (3)· anos.

l
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Art. 6,o - A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidades· imediata do Superintendente, e terá suo estruturo
estabelecida em decreto do Poder Executivo,
Art. 7.0 - Será estabelecida em lei uma
Programação Plurianual, na qual se discriminem, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados oo desenvolvimento específico da região.
Art. a.o - Compete ao Conselho Administrativo, dentro das finalidades no art. 2.0 , fixar diretrizes, estudar, planejar, sugerir e vetar projetes componentes da Programação
Plurianuol, obedecida a legislação em vigor.
Art, 9,o - Compete à Secreta ria Executiva:

11 elaborar trabalhos técnicas-cientificas e o anteprojeto da Programação
Plurionual;

21 executor os projetes aprovados pelo
Conselho Administrativo.

Art. 10 - Aplica-se à ADEPAN a disposto
no art. 34 da Lei n.0 3, 995, de 14 de dezembro de 1961.
Art. 11 - Esta Lei entraró em vigor no
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR, PRESJDE..TE !Moura Andrade):

Item 8:
Discussão, em primeiro turno, do .Projeto de Lei do Senado n. 0 20, de 1965,
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que suspende o uso do fardõo, pelos
diplomatas (incluído em Ordem do Dia,
em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Benedicto Valladores),
tendo Pareceres (números 57 4 e 575, de
1965), das Comissões de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; e de
Relações Exteriores, pela rejeição.
Em discussão o projeto.
O Sr. Benodlcto Valladaros:
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem a palavra o Sr. Senador.

O SR. BENEDICTO VALLA.DARES:
(Lô o seguinte discurso.) Senhor Presidente, o projeto do nobre Senador Vasconcelos
Tôrres, no sentido de extinguir o uso - ain·
do que facultativo e voluntário - dos fardões
do nosso diplomacia, presta-se a controvérsias
e suscito razoáveis objeções reservas.
Os uniformes diplomóticos representam longa tradição que não tenho por louvável extin·
guir-se, Foram êles criados, desde o inicio do
Brasil independente, por decreto de 6 de de·
zembro de 1822, de Sua Majestade o Impera·
dor D. Pedro I, referendado por José Bonifácio de Andrade e Silva, luminares da história
brasileira. Sofreram, como é natural, modificações no decurso dos tempos, chegando até o
serem abolidos e restabelecidos.
Por diversos motivos, manifesto·me centrá·
rio ao projeto do nobre Senador Vasconcelos
Tôrres.
Somos um povo de sensibilidade ortlstica e
os exterioridades ilustres não deixam de infundir prestígio e respeito. Ademais, o amor à
tradição merece ser estimulado; não deve fenecer entre indiferenças e despresilhos.

e

O nosso regime, como ser democrático e republicano, não tem compromissos com a vulgaridade.
Para· o belo vão os olhares das mulheres e,
por uma ·lei natural, como escreveu Eça de
·
Queiroz, a consideração dos homen~.
A ostentação, a pompa desnecessária é que
são ingratas às pessoas de bom gôsto. Estõo,
ne.ste caso, talvez, os uniformes dos nossos
imortais, que Medeiros e Albuquerque quis à
semelhança dos diplomáticos. Antes houvesse
mirado nos da Academia Francesa, exemplos
de simplicidade e discreção. De resto excessiva
é o. gosto que aquela pompa exige atuolmen·
te. No bon vieux temp1, o uniforme do oca·
dêmico Getúlio Vergas, paro cuja aquisição
tive o honro de concorrer com Fernando Costa, em homenagem ao nosso Presidente, custou
trinta mil cruzeiros.
Perdoe-me o Senado o digressão.
É bem passivei que o projeto do nobre Senador Vasconcelos Tôrres se inspire crn altos
prlncfplos de desprendimento, que condenam
as exterioridades.

:,':
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A pompa ,de Alexandre não chegou a abalar Diógenes. Mos o mundo não se compõe, no
suo maioria, de filósofos. E os instituições, afirmou André Mourois, entram em declínio quando se despojam das cerimônias que lhes são
próprios.
Por tudo isso somos de opinião que devem
ter os diplomatas· o liberdade de usar fardões
que não deslustram, antes espelham o brilho
das tradições do nossa diplomacia. !Multo bem!

Muito bem! Palmas.)
O ·sR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Continua em discussão o projeto.

O SR. VASCONCELOS .T6RRES:
!Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
ao apresentar o projeto ora em discussão, estava imbuído dos melhores propósitos que
ainda nutro neste instante, para acabar jus·
temente com aquela exterioridade a que alu·
diu, hó pouco, o nobre Senador Benedícto Vai·
Iodares.
Estou aqui com o .regulamento do fardão:
pano verde-escura, calças do mesmo pano, penas de tucano, casimira branca com galão
dourado na costura de fora, espadim prêso por
um talabarte de elástico de algodão branco,
usado por dentro do fardão e sustentado por
um suporte de pano verde-escuro igual ao da
farda bordada. . . Esse é o primeiro uniforme.
O segundo, uma jaqueta de sarau. O terceiro,
branco, com dólman. Enfim, uma série de descrições que, no meu 'modo de entender, fazem
apenas o diplomacia de salão.
Alguns pai ses ainda têm o fardão. Que·
ria apenas e quero que a diplomacia brasllei·
ra seja dinâmica, efetiva, vivendo a realidade
dos dias atuois e não daqueles punhos de renda
e dêsses jogos que tanto animavam a Idade
Média.
Mas, Sr. Presidente, tenha pelo Senador Be·
nedicto Valladares, como de resto todo o Sena·
do, um grande aprêço. S. Ex. a faz a história
do fardão e eu estou propenso a deixar êste
projeto para outra oportunidade, depois do re·
latório que tenho em meu poder, para cola·
borar com o ltamarati, nunca para demolir o
ltamaratl, porque acho uma estultício do todo
lnconcebivel alguém ser contra o Ministério
das Relações Exteriores.

O ltamarati, é até um vício de linguagem,
é um palócio, e ninguém pode ser contra um
palácio. Ser contra a política adotada, algumas vêzes tenho sido, A nova geração do
ltamarati merece o meu respeito, a minha
admiração, mas quem pode negar que o lta·
marati tem vícios que necessitam ser corrigidos? Ninguém!
Meu prezado amigo Senador Benedicto VaiIodares, hó muito que esperava uma oportunidade de homenageó-lo. Hó multo! Não eu,
mas acho que todos os seus colegas, que lhe
têm estima, porque V. Ex. 0 é tâda uma vida
dedicada à politica do Brasil, o seu Estado, e
sabe ser querido por todos nós.
Se êste projeto leva-o à tribuna e se Vossa Excelência o combate, a melhor maneira
que tenho para demonstrar a minha simpatia
por V. Ex. 0 nõo pelo fardão - é pedir
ao Sr. Presidente. a retirada do projeto para
apresentação em tempo oportuno, com outros
dados que tenho em mãos, para justamente
abolir aquilo a que V. Ex. 0 aludiu em seu belo
discurso: a exteriorização, o luxo e todo êsse
aparato que, parece-me, no diplomacia mo·
derna não soa bem.

O Sr. Benedicto Valladarea:
Dó-me V. Ex. 0 licença?

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Pois não.

O Sr. Benedicto Valladares:
V. Ex. 0 é multo generoso. Estou muito gra·
to a Vossa Excelência.

O SR. VASCONCELOS T6RRES:
Sobe V. Ex. 0 que não hó generosidade. Há
oprêço, hó admiração. Preside V. Ex. 0 a Comissão de Relações Exteriorés desta Coso. Vos·
sa Excelência· tem - o.''exempla de seus an·
tecessores - dlnamizÓd~'.aquêle órgão técnl·
co, trabalhando com afinco.
Quem sobe, em troca da retirada do projeto, não Iremos fazer.:com que o Senado aja
mais dlretomente, como lhe compete por lmpe·
ratlvo constitucional, no politica exterior do
Brasil? Não no polftlca· ·de exterlorldc!des, mas
no politico exterior do nosso Pais!
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Sr. Presidente, nos têrmos regimentais, peço
o V. Ex. 0 a retirada dêste projeto que tanta
celeuma levantou. A crônica sacia I veio furibunda contra mim, Não se podia admitir
que o fardõo tão caro, com êsses panos, com
êsses bordados, não fôsse mais usado. Ao que
me parece, o nobre Ministro Paranaguá comprara seu fordão há pouco. Não tinha como
usá-lo. ~le saíra dos baus para a recente recepção ao Xá do Irã. Parecia a noite do ultimo baile da Ilha Fiscal. O fardão brilhou
tanto em Brasília, como no Palácio da Guanabara, no Ex-Distrito Federal.
Se o projeto contrariou tontos e magoa o
ltamorati, eu o retiro, mos com o advertência
de que o retiro por enquanto, porque mais
tarde vou procurar convencer meu prezado
amigo Senador Benedicto Valladares de que,
ao invés do fordão, devemos fazer diplomacia
mais dinâmica, mais efetiva, sem aquilo que
com tanto proficiência S. Ex. 0 abordou: o aspecto dos exterioridades do diplomacia, sem o
lodo objetivo que elo deve ter. (Muito bemll

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
A Presidência aguarda o vindo à Mesa do
requerimento escrito que o nobre Senador Vasconcelos Tôrres está formulando. (Pausa,)
Sôbre a Mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N.0 245, DE 1965

Nos têrmos do ort. 253, letra a, do Regi·
mente Interno, requeiro a retirada, em co·
ráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado
n. 0 20, de 1965, de minha autoria, que sus·
pende o uso do fardão, pelos diplomatas.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1965. Vasconcelos Téirres.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Em conseqüência, o matéria é retirada da
Ordem do Dia.
Item 9:
Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre
o Mensagem n. 0 88 (n. 0 de origem 242),

pelo qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Diplo·
mata Wagner Pimenta Bueno poro a fun·
çõo de Embaixador Extraordinário do
Brasil junto ao Govêrno do República de
El Salvador.
Item 10:

Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre
a Mensagem n. 0 89 (n. 0 de origem 243),
pela qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado o escolha do Diplomata Meneei Antônio Maria de Pimen·
tel Brandão para o função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do
Brasil junto ao Govêrno da Noruega.
Item 11:

Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores, sôbre
o Mensagem n.0 90 (n, 0 de origem 244),
pela qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado o escolho do Diplomata Roberto Jorge dos Guimarães Sostos paro o função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da Repúblico do Haiti.

O SR. PRESIDENTE:
Nos têrmos do Regimento Interno, as matérias constantes dos itens 9, 1O e 11 deverão
ser discutidas e votadas em sessão secreto. So·
licito aos Srs. funcionários que tomem as ne·
cessários providências para que isso se ve·
ri fique.
sessão possa a ser secreta às 23,30
horas, e torna a ser pública às 23,45
horas).
(A

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Está reaberta a sessCio pública.
No expediente, foi lido o Requerimento nú·
mero 243, de autoria dos Srs. Senadores Da·
niel Krieger, Barros de Carvalho e Walfredo
Gurgel, nos têrmos do art. 326, n. 0 5-B, do
Regimento Interno, sol,icitando urgência urgen·
tíssimo paro o Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados n. 0 65, de 1965.

'I
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·Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Em conseqüênc[a, passa-se, imediatamente,

à discussão e votação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto
~e Lei n. 0 65, de 1965, que cria estí-

mulos ao aumento da produtividade e
contenção de preços, e dá outras providências.
O Sr. 1.0 -Secretário iré proceder à leitura
do Parecer da Comissão de Finanças.
~ lido o seguinte

PARECER
N.0

582, DE 1965

Da Comissão de Finanças, aôbre o Projeta de Lei n.0 65, de 1965 (n. 0 2.709/B,
de 1965, na Câmara), que cria estímulos ao aumento de produtividade e à contenção de preços, e dá outros provid8ncias.
Relator: Sr. Victorino Freire

O estímulo à produtividade 7 à contenção
de preços representa o objeti~o capital do presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo e submetido à consideração do Congresso
Nacional nos têrmos do artigo 4. 0 do Ato Institucional.
A proposição resultou de substitutivo da
Ilustrada Comissão de Finanças da outro Casa
do Congresso e preconiza, entre outros, os seguintes medidos fundamentais:
a) obrigatoriedade do registro, em livros próprios, Instituídos pela legislação tributário, dos quantidades e
preços unltári os dos mercadorias entregues ao consumo;
b) aplicação de penalidade pele inobservância da medida;

c) atribuição dos favores fiscais enumerados no artigo 3.0 às emprêscs que
cumprirem o disposto no artigo 1. 0 ,
quanto à Inscrição nos Iivros próprios, além de demonstrarem aumento no volume de vendas e percentual
de majoração de preços não superior
a 15% (quinze por cento) no total
dessas vendas;
d) incentivo à exportação de produtos
manufaturados, cuja penetração em
outros mercados convenha estimular.
Como se vê, a .iniciativa representa importante passo no rumo de uma política económico-financeira acertado, afastando os tradicionais e obsoletos métodos de simples contrôle de preços e preconizando, no segundo
estágio da demando e do oferta, uma reformulação dos critérios clássicos.
Através do limitação dos lucros em n1 ve1s
razoáveis, de odoção de processos racionais
de comércio e de incentivos decorrentes de
isençCio fiscal ou mesmo de moderação dos recursos de natureza tributária,· o projeto em
estudo modifica a conduta governamental
clássica. Propicia aos empresário.s uma orl~n
tação estimulante e moralizadora, inclusive
com a possibilidade de deduzir do lucro bruto
o manutenção do capital de giro próprio, conforme determina o inciso li do artigo 3. 0 do
projeto. Isso tem um alcance lnescusável paro
a economia interna das emprêsas.
Por êsses fundamentos, a Comissão de Finanças opina pela aprovação do projeto em
cprêço.
Sala das Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argemlra de Figueiredo, Presidente
- Victorino Freire, Relator - Eurico Rezen•
de - Bezerra Neto - Pessoa de Queiroz Walfredo Gurgel - Antônio Jucá - Llno de
Mattos - Lobão da Silveira, :.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O parecer da Comissão de Finanças é favorável.
Tem o palavra o nobre Senador Mem de Sá,
poro relatar o projeto pela Comissão de Projctos do Executivo.

735 O SR. MEM DE SÁ:
(Para emitir parecer. Sem revisão do orodor.)

Sr. Pre~idente, como enuncia a emendo, 0
projeto de lei em exame tem por objetivo criar
estímulos ao aumento da produtividade e 0
contenção dos preços. Trota-se de mais um instrumenta que o Govêrno ·propõe para o seu
programa desinflacionárlo. Bem sabido é que
a inflação, entre seus múltiplos efeitos e suas
inúmeras distorções, suscita o desestimulo à
produtividade. Em mercado de vendedor, com
o COI'lsumidor procurando comprar tudo que se
lhe ')ferece, a fim de fugir de uma moeda
cujo valor se dissolve a cada dia, prôticomente
desaparece a concorrência. Tudo se vende e
a qualquer preço, porque todos sabem e esperam que as preços continuarão subindo. Segue-se doí a corrida para a formação de estoques, de parte das comerciantes e industriais,
a corrida incessante de novas encomendas e a
preocupação, de uns e outros, de remarcarem
preços, .mensal e semanalmente, tendo em vista a alta prevista e a necessidade de recomposição de estoques.
Em tal clima, bem é de ver que deixa de
existir a preocupação. de incrementar a produtividade. Muito maior possibilidade de lucro
assegura o corrida acima mencionada que a
degressão de custos pelos árduos caminhos do
aperfeiçoamento dos processos produtivos.
Cria-se, além do mais, a distorção psicológica característica dos períodos de inflação aguda. Como ninguém acredita em estabilização
da moeda, pois a lição de cada dia o mostra
aviltado progressivamente, torno-se quase obsessivo a idéia de remarcar os preços, paro que
o emprêsa não seja tragada no voragem. Nem
se pode condenar os empresários pela prática
de tal sistema, pois, dentro do ambiente de
desvalorização constante_ da moeda, não podem êles proceder de outra . forma, sob pena
de se perderem.
A distorção psicológica é, pois, natural e ine·
vltóvel.
A fase mais difícil e delicada, num programo gradualista de combate ô inflação, o ponto mais difícil de alcançar, consiste em convencer consumidores c empresários que o programa vai vencer, que a Inflação entra sob

contrôle das autoridades, que o ritmo da majoração dos preços começa o declinar e que
a moeda, lenta mas seguramente, tende a ter
estabilizado seu valor.
Impõe-se, em tal fase, promover o que tem
sido, com multa propriedade; chamado de "reversão das expectativas". Em outras palavras,
fazer com que o consumidor deixe de correr
atrás dos bens e mercadorias, quando dêles não
tem necessidade; convencê-lo de que deve deixar para comprar as coisas de que carece quànda delas efetivamente precisar, pois que as preços, se ainda sobem, tendem a subir cada vez
mais, lentamente, até alcançarem relativa estabilidade. De parte dos empresários, fôrça é
levá-tos a corrigir a aludida idéia da constante remarcação de preços e, sobretudo, a estimulá-los, de tôdas os formas, a se associarem
ao esfôrço das autoridades na campanha antiinflocionárla. Em verdade, o empresário é, no
economia de livre emprêsa, peça capital e figuro central do cena. Dêle dependerá, em
mogno porte, o êxito da luto. Assim compreendendo, o projeto tem por finalidade criar estímulos poro que o empresário dê o maior
cooperação à componha desinflocionário, na
fase agudo que ela atravesso. O Govêrno entende que passou a fase chamada de inflação corretiva. Os principais focos inflacionários se
acham dominados, ou em vias de o ser. A colaboração empresarial, agora, é esoencial. Urge
que os empresários contribuam com o máximo
esfôrço no sentida de aumentar suas receitas
pelo aumento de venda, mos sem aumentos
sensíveis de preços. Urge que se esforcem
pelo aumento de sua eficácia produtiva e pela
preocupação de absorver os aumentos ou pela
redução de lucros ou pelo incremento da produtividade.
·
O projeto, com tais objetivos, outorga substanciais reduções fiscais paro os emprêsos que
não aumentarem seus preços em mais de 15%
entre o dia 1.0 de março e o dia 31 de dezem·
bro do corrente ano. Às que não os elevarem
em mais de 30%, entre as duas citadas datos, não haverá favores nem penalidades, e às
que ultrapassarem esta percentagem haverá
majoração dos Impostos de renda sôbre os lucros. A leitura dos seis artigos do texto esclarece perfeitamente o mecanismo Imaginado.

1
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como o de Finanças, nada tem o objetar, e,
par isto, recomendam a aprovação da proposição, oferecendo-lhe as seguintes emendas
que foram sugeridos pelos Srs. Ministros do
Pianejamento e do Fo~enda:
EMENDA N.0 1 -

CPE

Acrescente-se, onde convier, o seguinte
artigo:

!Lê)
Art. - ~ o Ministro da Fazendo autorizado a isentar ou reduzir, por período de
tempo não superior a 120 (cento e vi nte) dias, em cada exercf elo, o impôsto de
consumo incidente sôbre artigos cujas indústrias produtoras satisfaçam as seguintes condições:
a) seja verificado pelo Conselho
Monetário Nocional reduçéio
substancial de consumo de
coráter néio sazonal que posso resultar em diminulçéio
de produção com desemprêgo, no setor industrial respectivo;
bl assuma o indústria beneficiada o compromisso de estabilizar os demais componentes de seu preço de venda além do impôsto de consumo;
c) seja integralmente transferido ao consumidor o beneficio da redução ou isenção
do impôsto de consumo ·conc;edldo ao fabricante.
Parágrafo único - Ficará sujeito ao pagamento em dôbro do valor da isenção
ou redução de impôsto, de que se tiver beneficiado, o emprêsa que deixar de cum~
prir o compromisso o que se refere o
alínea b ou de efetuar o transferência do
beneficio ao consumidor, nos têrmos do
olíneo c.''
Como se vê, esta emenda tem duplo finalidade: de um lado, atribui um estimulo fiscal não constante do projeto. O projeto s6 con-

tinha estímulo fiscal a respeito do impôsto de
rendo, mos nenhum beneficia trazia a respeito
de impôsto de consumo. Hó, portanto, o primeiro objetivo, de também atribuir beneficias
ou estl mui os no terreno do impõsto de consumo. A segunda finalidade do projeto estó
em oferecer estímulos aos setores industriais
que se acham em recessão não sazonal, já com
o efeito de desemprêgo. Isto se aplica, sobretudo, à Indústria de tecidos, por exemplo, que
estó passando por uma crise bastante acentuada e que terá, neste estímulo, a maneira
de se recuperar através do aumento sensível
de suas vendas.
(Lê)

EMENDA N.0 2
Substitua-se a redação do § 1.0 do art. 1.0
pelo. seguinte:
"§ 1.0

O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente artigo,
estabelecendo normas de simplificaçéio do
registro para as emprêsas que negociem
com grande variedade de mercadoria; podendo estabelecer livro especial, :-pa·ra
o
·l,.l'
registro das mercadorias 'entregues oa
consumo, vendidas ou consignadas."
-

Esta emenda visa simplesmente a dar coerência do § 1. 0 com o caput da artigo. ~ que a
caput do artigo fala em mercadorias entregues
ao consumo, vendidas ou consignados. E o
§ 1.0 só falava em mercadorias vendidas. Trata-se, portanto, mais de emenda de redação
que de substância. (Li)
EMENDA N.0 3
Acrescente-se, ao art. 4. 0 , os seguintes parógrafos:
"§ 1.0

O disposto neste artigo não
se aplic~::às emprêsas comerciais que demonstra~em uma taxa percentl.lal de lucro brut~;~\sõbre as vendas efetuadas em
1965, igl.loi ou Inferior à obtida em 1964.

§ 2. 0

Para fins da aplicação do parógrafo anterior, define-se ILlcro bruto
como a diferença entre a receita total da
venda dos produtos e o custo total de
aquisição dos mesmos produtos.

,I
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§ 3. 0

Também nõo ficarão sujeitas
à elevação do impôsto de que trata êste
artigo as emprêscs que comprovarem ter
sido o aumento de preços, superior c
trinta (30) por cento, resultante, combinada ou isoladamente, dos seguintes fatôres:
a) elevação da taxa cambial
para a Importação de matérias-primas cbrigctôriamente utilizadas em suas
indústrias;
-

,c: 11
~·.'

~~.-

..

(Lê)

,.

"Art. - As pessoas jurfdlccs poderão
pagar as prestações do impôsto de renda corr.espondente à sua declaração de
rendimentos do exerci elo finoncei ro de
1965, e devidas nos meses de junho e
julho, com redução de até clnqüenta por
cento, caso se comprometam a aplicar,
durante êsses dois meses, . importância
igual ao dôbro da aludida redução, na
aquisição dos seguintes bens destinados.
ao seu ativo imobiliário:

b) elevação de preços de ma-

térias-primas obrigctôricmente utilizadas. em suas
indústrias e fornecidas por
emprêsas s o b contrôle
aclonário do Govêrno Federal.
§ 4.0

Em caso de dúvida, caberá
ao Conselho Monetário Nacional decidir
c respeito da ocorrência de circunstâncias
mencionadas no parágrafo anterior."

Esses quatro parágrafos são introduzidos no
art. 4. 0 •
O art. 4. 0 é o que estabelece aumento do
lmpôsto de renda poro as emprêsas que, no
decorrer dêsses dez meses, determinarem um
aumento superior a trinta por cento nos seus
produtos. Os parágrafos visam a Isentar desta
penalidade as emprêscs comerciais que tiverem
o aumento determinado pelo preço de aquisição
dos seus artigos.
Realmente, o comércio não pode sofrer a penalidade decorrente do aumento de preço proveniente do fabricante. Também visa c isentar
da penalidade as emprêsas que tiverem aumento superior a 30%, decorrente do aumento
sôbre a taxa cambial para importação de matérias-primas essenciais às suas atividcdes ou
de aquisição de matérias-primas fornecidas por
emprêsas de economia mista de que a União
seja acionlstc majoritária.
São, portento, disposições altamente favorá.:
veis às emprêsas, evitando-se uma Injustiça··
pare a qual o projeto não tinha atentado devidamente.
A última emenda tem também um alto lnterêsse.

a)

máquinas, equipamentos,
tratares, veículos de carga novos, de fabricação
nacional;

b)

materiais a serem aplicados na construção de prédios e instalações fixas.

:~ '
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Parágrafo única - A emprêsa indicará
na notificação de lançamento do impôsto, com a assinatura de pessoa responsável, o compromisso da aplicação a que
se refere êste artigo.

Art. - As aplicações indicadas no artigo anterior deverão figurar destacadamente no primeiro balanço a ser encer·
roda pela emprêsa, com as comprovações
asseguradas ao exame da fiscalização do
impôsto de renda.
Art. -

Na hipótese de verificar-se a
falha do compromisso assumido, a emprêsa deverá pagar em dôbro a diferença do
impôsto, com a multa de mora e correções
exigíveis nos têrmos da legislação em
vigor."
Esta última emenda tem, também, uma finalidade: estimular a produção nacional, em
determinados selares onde a crise mais se te·
nha acentuado, permitindo que as emprêsas
industriais e tôdas as pessoas jurídicas em ge·
ral, ao efetuarem o pagamento das prestações
correspondentes aos meses de junho e julho, o
façam com a redução de clnqüenta por cento,
desde que se comprometam a aplicar o dôbro
na aquisição de máquinas, equipamentos, tratares, veiculas de carga novos, de produção

!;;
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-738nocional, ou materiais de constru~ão de prédios
e equipamentos simples.
Por conseguinte, os emprêscs realizem êsses
Investimentos de forma suave e, ao mesmo
tempo, promovem a retomada da produção dos
selares mais atingidos pela recessão que ora
se verifico, em razão do combate antilnflacionárlo. São estes emendas que c Comissão de
. Projetas do Executivo apresenta, dando parecer
favorável à proposição. !Multo bem! Multo
bem !I
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
O Parecer da Comissão de Projetes do Exe·
cutivo é favorável.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Em discussão o projeto, com as emendas da
Comissão de Projetes do Exe~utlvo.
Se nenhum Sr. Senador pedir c palavra, da·
rei c discussão como encerrada. !Pausa.)
.Está encerrado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
sem prejuízo das emendas, queiram perma·
necer sentados. !Pausa.)
Está aprovado.
As emendas da Comissão de Projetes do
Executivo são em número de 4, e serão vota·
dos, globalmente; por apresentarem pareceres
. favoráveis.
Em votação os Emendas n. 0 ' 1 a 4.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. !Pausa.)
Estão aprovadas.

legislação do impôsto de consumo, do impôs·
to de rendo (Lei n. 0 154, art. 2, 0 ), e pela
Lei n, 0 187, de 15 de janeiro de 1936, os
quantidades e preços unitários das mercado·
rias entregues ao consumo, vendidas ou con·
signadas.
§ 1.0

§ 2.0

A inobservância do disposto
neste artigo sujeitaró a emprêsa à multa de
Cr$ 50.000 (cinqüenta mil cruzeiros) c .•..
Cr$ 5. 000.000 (cinco milhões de cruzeiros).

-

Cumprirem o disposto no artigo anterior em condições que
permitam o verificação dos seus
preços de venda e da quanti·
dade vendido.
.. ,

11

Demonstrarem, durante o ano
de 1965, um aumento de quan·
tidade vendida Igual ou supe·
rior a 5 96 (cinco por cento),
em relação ao ano de 1964.

III -

Demonstrarem não terem ou·
mentado, entre 28 de fevereiro
de 1965 e 31 de dezembro de
1965, os preços de vende, no
mercado Interno, em mais de
15% (quinze por cento) sôbre
os preços vigentes em 28 de
fevereiro de 1965.

(N. 0 2.709-B/65~ no Câmara dos Deputados)

Art. 1.0 - Tôda emprêso Industrial ou co·
merclal, contribuinte do impôsto de consumo
ou do lmpôsto de vendes e consignações, é
obrigado o registrar, nos livros exigidos pelo

-

Art. 2.0 - Terão direito aos favores fiscais enumerados no crt. 3.0 os emprêsas que
satisfizerem, cumulativamente, os seguintes
condições:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 65, DE 1965

O Congresso Nocional decreto:

O Poder Executivo reoulamen·

taró o disposto no presente artigo, estabelecen·
do normas de simplificação do registro para os
emprêsas que negociem com grande variedade
de mercadorias, podendo estabelecer livro es·
pecicl para o registro de mercadorias consignadas.

~ o seguinte o projeto aprovado, com emen·
das, que vai à Comissão de Redoção:

Cria estimulo• ao aumento de produtl·
vidade e à contenção de preços, e dá ou·
trai providências.

-

§ 1.0

O limite fixado em 15%
(quinze por cento) no item III será reduzido
paro 10% (dez. por cento) para os emprê·
sas que tiverem, no ano de 1964, aumentado
seu nlvel de preços de. venda no mercado ln·
terno em percentagem superior oa crescimen·
to do nlvel geral de preços da Pois, apurado
segundo indices cdotcdos pelo Conselho Na·
clonai de Economia.

..
•
I

-739§ 2.0 Para as emprêsas que tiverem
seus preços congelados em 1964, por determinação governamental, poderá ser admitida,
a juizo da SUNAB, retlflcaçãa compensatória
no nível de preços de 1964, que servirá de
base à aplicação da percentagem a que se
refere o item· III.

Parágrafo único - As emprêsas, que satisfizerem as. condições do art. 2.0 , farão suas
declarações de impôsto de renda, considerando os favores fiscais concedidos por esta
Lei.

Art. 4.o - As emprêsas que acusarem aumento de. preços de venda no mercado lnter~
§ 3.0 O Poder Executivo regulamen- · no, entre 28 de fevereiro de. 1965 e 31 de
tará o. disposto no presente artigo, permitindo
dezembro de 1965, superior a 30% (trinta por
eis errprêsas de produção muito diversificada
cento) sôbre os preços vigentes em 28 de feestabelecerem critérios de homogeneização pavereiro de 1965, flcarCio sujeitas, no exercíra medida de sua produção.
cio de 1966, ao impôsto de que trata o
art. 37 do Lei n.0 4. 506, de 30 de novemArt. 3.0 - As emprêsas que satisfizerem
bro de 1964, à razão de 35% (trinta e cino disposto no artigo anterior gozarão, cumuco
por cento).
lativamente, dos seguintes favores fiscais:
-

No exerci elo de 1966, o .impôsto de que trata o art. 37 da
Lei n. 0 4. 506, de 30 de novembro de 1964, será cobrado

à taxa de 20% (vinte por
cento).
11 -

No mesmo exercício, a emprêsa poderá deduzir do lucro bruto, para efeitos de determinação do lucro sujeito ao impôsto
referido no Inciso anterior, a
manutenção do capital de giro
próprio de que trata o art. 27
da Lei n. 0 4.357, de 16 de
julho de 1964, desde que não
distribuí do.

III -

O lmpôsto devido pela correção monetária do atlvo imobilizado,

realizada

durante o

exercício de 1966, será cobrado à razão de 2% (dois por
cento).
IV -

Dispensa

do

pagamento

do

impôsto de rendo devido sôbre ..
as reservas excedentes do capltal social realizado (art. 99 do
regulamento baixado pelo Decreto

n. 0

51.900, de 1963).

Art. 5.0 Durante os exercfcios de. 1966,
1967 e 1968, os emprêsas · poderão deduzir
do lucro sujeito ao lmp6sto de renda a parcela correspondente à exportação de produtos
manufaturados, determinados pela Comissão
de Comércio Exterior, e cuja penetração no
mercado internacional convenha promover.
§ 1.0 O cálculo da parte da lucro tributável atribuída eis exportações dos produtos
manufoturados deverá ser realizado admitindo-

se no lucro tributável a mesma participação
percentual que os ditos produtos tenham na
receita da emprêsa.
§ 2.o -

Para todos os efeitos legais,
fica equiparada à exportação a venda no mercado Interno de produtos manufaturados, contra pagamento .em divisas conversíveis resultantes de financiamentos a longo prazo de
instituições financeiras Internacionais ou entidades governamentais estrangeiras.
Art. 6.o - A Incorporação ao capital das
reservas correspondentes ei manutenção de capital de giro próprio de que trota a Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, mediante emissão de novas açães, fica Isenta dos
Impostos de renda e de sêlo. .
Art. 7.0

...;;_

Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicação.
Art. 8.0
contrário.

-

Revogam-se os disposições em

740O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso
Nacional está convocado para uma sessão
conjunta, amanhã, às 9 horas - dia 20 de
maio - , a fim de discutir, em turno único,
o Projeto de Lei n. 0 54, de 1965, que modifica a redação do art. 14, do Decreto-Lei
· n: 0 3. 119, de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de organização dos desportos em todo o Par s.
A Presidência solicita a presença, na Mesa,
do Sr. Líder da Maioria, Sr. Senador Daniel
Krieger. (Paula.)

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
A Ordem do Dia da sessão ordinária de
amanhã constará de um único item:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 46, de 1965 (número
2. 660-B, de 1965, no Câmara), de iniciativa
do Sr. Presidente. da República, que isenta de
impostos de importação e outras contribuições

fiscais os bens adquiridos, mediante doação,
pelos Instituições que se dedicam, com finalidade lucrativa, à prestação de assistência
médico-hospitalar, tendo
PARECERES, sob os números 515 e 516, de
1965, das Comissões

-

de Projeto• do Executivo e

- de Finança1, favoráveis ao projeto e dependendo de pronunciamentos da Comissão
de Constituição e Justiça, sôbre o projeto e a
emendo de Plenário; das Comissões de Projetes do Executivo e de Finanças, sâbre a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Esclarece a Presidência que a circunstância
de 'incluir um único item na Ordem do Dia
da sessão ordinária de amanhã prende-se à
previsão de que nela entrará em discussão e
votação a matéria referente ao envio de tropas à República Daminicona.
Nada mais havendo que tratar, encerro a
presente sessão.
(Levanta-se a sessão à O hora e 15 minutos).

· 55. 8 Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da 5.8 Legislatura,
em 20 de maio 'de 1965
PR.ESIDINCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E NOGUEIRA DA GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Eduardo Assmor Josué de Souza - Edmundo Levi - Arthur Virgllio - Zccharlcs de AssumpCattete Pinheiro Lobão do
ção Silveira - Eugênio Barros - Vlctorino
Freire - Menezes Pimentel - Vicente
Augusto - Walfredo Gurgel - Solviano Leite - Argemiro de Figueiredo Pessoa de Queiroz
Barros Carvalho - Silvestre Pérides - Rui Palmeira José Leite Aloysio de Carvalho Raul Gluberti Josaphat Marinho Acrão Stelnbruch - Vasconcelos Tôrres
-Afonso Arlnos- Aurélio ViannaFaria Tavares Beneclicto Valladares
- Nogueira da Gama - Pedro Ludovico Bezerro Neto Nelson Maculan - Milton Menezes - Mello Braga - Antônio Carlos - Attílio Fontano - Guida Mondin - Daniei Krieger
- Mem de Só- (40).

O Sr. 1.0 -Secretório lê o seguinte

EXPEDIENTE
OFlCIOS
N. 0 ' 1.092 a 1.098, de 18 do mês em

! ,··

curso, do Sr. Prlmeiro-Sec:retório da Câmara
dos Deputados, encaminhando à revisão do
Senado, os seguintes projetas de iniciativa do
Sr. Presidente da República:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 67, DE 1965
(N.0 2.7 43-B/ 65, na Casa de origem)

Di1põe a6bre a oplicasão da art. 7.0
do Lei n. 0 3.421, de 10 de julho de 1958,
que trata do aforamento, pela Poder Executivo, doa acre1cido1 de marinha resultante• de _obra•, e dá outras pravldincias.
O Congresso Nocional decrete:

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama!:
Em discussão c Ate.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre. a mesma, dó-la-el por aprovada. (Paula.)
Está aprovada.

Art. 1.0

Ficam exc:luldos das disposições do crt.
do Lei n.0 3.421, de 10 de
julho de 1958, que trato do Fundo Portuário
-

7. 0

Nocional, do taxo de melhoramento de por-

tos, e dá outras providências, os terrenos acrescidos de marinho, situados na Prole do Caju,
.
•
A liste de presença acuse o comporecimenEstado do Gucncbcrc, destinados as lnstclc·
•
do
o
e
rs.
ena
ores.
cven
numero
1
ego
1
,
..
,
..
t d 40 S S d
H
declare aberta c sessão.
ções do lshlkawcjlmc do Brasil - Estaleiros
S.A., de ocôrdo com os elementos técnicos cons·
Vai ser lido c Ato.
tantes de Processo n, 0 92.798, de 1964, do
O Sr. 2. 0 -Secretório procede à leitura
Ministério do Fazendo.
da Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

..

.._

.···
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-742Art. 2. 0 A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as, disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetes do Executivo
e de Finanças, nos têrmos dos arts. 102-A
e 120, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 68, DE 1965
(N.0 2.731-B/ 65, na Casa de origem)
Concede laenção da1 taxai de deapocho
aduaneira e de melhoramento do1 Por·
tal para um oporelho de Rolai X, doado
ao Circulo Operário P6rto·Aiegrenae, de
Parto Alegre, Rio Grond~ do Sul.
O Congresso Nocional decreto:
Art. 1.0 - . ~ concedida Isenção dos taxas
de despacho aduaneiro e de melhoramento dos
portos poro um aparelho de Raios X recebido
pelo Circulo Operário Pôrto-Aiegrense, por doação de Miserior, entidade filantrópico dos Bispos da Alemanha Ocidental.
Esta Lei entro em vigor no
Art. 2.0 dota de sua publicação.
Art. 3,0 - , Revogam-se os disposições em
contrário.
À Comissão de Finonços, de ocôrdo
com o disposto no art. 94-c, § 2.0 , do
Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 69, DE 1965
(N. 0 2.729-B/65, na Cosa de origem)
Isenta de licença prévio, do1 lmpo1to1
de Importação ,e de con1umo, bem como
do taxa de deapocho oduonelro, donatl·
voa fornecido• otravé1 do Programo "Ali·
mentol poro a Paz".
O Congresso Nacional decreta:
• Art. 1,0 E' concedida a Isenção de licença prévia, dos impostos de Importação e de
consumo, bem como da taxa de despacho
aduaneiro, paro alimentos doados, através do
Programa "Alimentos para a Paz", à Secretaria de Serviços Sociais do Estado da Guanabara, destinados à distribuição gratuita às populações desfavorecidas da Guanabara.

A isenção concedida c:brange
Art. 2. 0 as mercadorias já desembarcadas mediante assinatura de têrma de responsabilidade.
Art. 3,0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4,0 Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças, de acôrdo
com o disposto no ort. 94-C, § 2. 0 , do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N,o 70, DE 1965

<N.

0

2.723~8/65,

no Cosa de origem)

Isenta do lmp61to de Importação dez

mil tonelodo1 de placo1 de aço (slabs) lm·
portodo1 pela Componhla Siderúrgica Pau·
ll1ta, COSIPA.
O Congresso Nocional decreta:
E' concedida a isenção da imArt. 1.0 pôsto de importClção para as 1O (dez) mil toneladas ,de placas de aço (alab•), constantes do
certificado de cobertura cambial n.0 ••• , • ,
DG64-1988 e aditiVOS' n. 0 ' DG64-1291 e .•
DG64-2941, emitidos pelo Carteira de Cômbio do Banco do Brasil S.A., importadas pelo
Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
dota de sua publicClção.
Art., 3.0 Revogam-se os disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças, de acôrdo
com o dispcsto no art~ 94-C, § ,2.0, da
Regimento Interna.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA,
N.• 71, DE 1965
(N.0 2.722-B/ 65, na Caso de origem)
Autorizo o Poder Executivo o abrir o
. crédito e~peciol de Cr$ 36.221.047 (trln·
to e sela mllhõ11, .duzento1 e vinte e um
mil e quarenta e sete cruzeiro•), o favor
do Servl!io Nocional doa Munlclplo• SENAM - auberdinado ao Mlnlatro de
Eltodo Extraordinário paro a Coordeno·
ção do1 Organismo• Regionoi1.
O Congresso Naclonol decreta:
Art. 1,0 - E' o Poder Executivo autarl·
zado a abrir, oo Ministério da Fazenda, o

I

~I

- 743,crédito especial de Cr$ 36.221.047 (trinta e
seis milhões, duzentos e vinte e um mil e quarenta e sete cruzeiros), para ocorrer ao pagamento das despesas d~ custeio e pessoal do
Serviço Nacional dos Municípios - SENAM
-subordinado ao Ministro Extraordinário para
a Coordenação dos Organismos Regionais.
Paiágrafo único - O crédito a que se refe·
re a presente l.ei seró registrado no Tribunal
de Contas da União e automaticamente dis·
tribuído ao Tesouro Nocional, observado o dis·
posto no crt. 43 de l.ei n.0 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 2.0 - Esta l.ei entre em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0
contrório.

-

Revogam-se os disposições em

À Comissão de Finanças, de acôrdo

com o disposto no ort. 94-C, § 2.0 , do
Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N,0 72, DE 1965
<N.• 2.721-B/65, na Cosa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Miniatério da1 Relaçõe1 Exteriore1, o
crédito e1pecial de Cr$ 80.000.000 (oi·
tenta mllhõe1 de cruzeiro•), para atender
à1 de1pna1 decorrente~ da vi1ita ao Brasil
do Xainxá do Irã •.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizada o abrir, ao Ministério das Relações
Exter~ores, o crédito especial de Cr$ •..•.•.
80.000.000 (oitenta milhões de cruzeiros),
paro atender às despesas decorrentes da visito

ao Brasil de Sua Majestade o Xalnxó do Irã.
Art. 2.0

-

A presente l.ei entra em vigor

na dato de sua publicação,
À Comissão de Finanças, de acôrdo

com o disposto no art. 94-C, § 2, 0 , do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 73, DE 1965

CN. 0 2.707-B/65, no Caso de origem)
Dó ri ova redação ao § 2.0 e .CllcreiCen·
ta mais um parágrafo ao art. 16 da Lei
n.• 4;328, de 30 de abril de 1964 (Cádiga de Vencimentos do1 Militarei),

O Congresso Nacional decreto: ·
Art. 1,0 - O § 2. 0 do art. 16 da L.ei n.0
4.328, de 30 de abril de 1964 CC6dlga de
Vencimentos dos Militares), passa a ter a seguinte redação:
"§ 2.0

A contagem do tempo de
efetlvo serviço será feita em dias e o
total apurado convertido em anos, sem
arredondamento, deduzidos os· perlodos
não computáveis na forma do. Estatuto dos
Mi li tares e desprezados os acréscimos previstos para a inatividade pela legislação
vigente, exceto o tempo dobrado de serviço de componha, que é considerado de
efetivo serviço."

Art. 2.0 - lt acrescentado aa ort. 16 da
citada l.ei o parágrafo que se segue:
"§ 4.0 - Para os fins dêste artigo, a
tempo de serviço público federal, estadual ou municipal prestado anteriormente à Lei n,0 4.328, de 30 de abril de
1964, será considerado· como efetivo serviço, não dando direito, entretanto, à
percepção ~e atrasados." .

Art. 3. 0 ....: A praça, contribuinte obrlgat6rio do pensão militar, na forma do art. 1.0
da l.ei n. 0 3.765, de 4 de maio de 1960, expulso, demitido ou licenciada, por fôrça do Ato
Institucional ou em virtude de sentença passa·
da em julgado ou de decisão de autoridade
competente, deixará a seus herdeiros a pensão
correspondente, desde que, na dota da expulsão, demissão ou llcenciomento, contasse ou
conte 5 (cinco) ou mais anos de serviço.
Ârt. 4.0 ..:;_ Este l.el entro em vigor na
dota de sua publicação.

s.• -

Art.
contr6rio.

Revogam-se as disposições em

,·;.
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PARECERES

PARECER
N.0 584, DE 1965

PARECER
N,o .583, DE 1965
Da Coml11ão de
sélbre o

Pr~jeto

Rela~õea

de Decreto

18, de 1.965 !PDL

Exteriores,

L~glllativo

n.o

n.• 214-A/65 na C.D.l

que autoriza e Govlrno Broallelro a ader_ir à "Canven~ão sôbre 11 Escrcsvcstura",
1111lnoda
Genebra em 25 de eetem·
bro de 1926, e emendado pelo protocolo
aberto à aselnatura ou à 11celta~ão em 7

em

de dezembro de 1953, e à "Convenção
Suplementar eôbre a .Abolição da Escra·
vaturo, do Tráfico de E-crcnos e doe lnstltuiçõee e Prática• Análoga• à Escravatura" firmada em Genebra a 7 de eetembro de 1956.
Relator: Sr. Peesoa de Queiroz
Em mensagem de 26 de novembro de 1962,
o Sennor Presidente do República solicito autorização do. Congresso Nocional para o Govêrno Brasileiro aderir à. Convenção sôbre a
Escravatura, assinado em Genebra em 25 de
setembro de 1926 e emendada pelo protocolo
aberto à assinatura ou à aceitação em 7 de
dezembro de ·1953 e à Convenção Suplementar
"sôbre c Abolição do Escravatura, do Trófico
de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas 'à Escravatura, firmada em Genebra a 7
de setembro de 1956.
Justificando c adeséo do Brasil a êsses atos
internacionais, c Exposição de Motivos do ltamaratl acentua que o assunto é pacifico no direito brasileiro, onde a escravidão néo encontra abrigo sob nennuma forme ou disfarce. A
adesão do Brasil terá, no coso, efeito moral
de apoio o uma idéia universal, ainda desrespeitada em áreas muito limitadas do mundo.
'Sdmos, pois, pela aprovação do presente projeto.
Solo das Reuniões, em 19 de maio de 1965.
- Benedicto Valladares, Presidente - Pessaa
de Queiroz, Relator- Filinto Miiller- Aarãa
Steinbruch - Antônio Carlos - Menezes Pimentol.

Da Comissão de Constltulsão e Justl·
ço, lâbre o Projeta de Lei da C&mara
n.0 115, de 1964 (n.0 1.498-B/60 no Camara), que Institui o voto dos braellelroe no eetrangelro.
Relator: Sr. Aloyeio de Carvalho
O Projeto de. Lei. da Câmara, n. 0 115, de
1964, regula o exercício do voto por brasileiros que se encontrem no estrangeira quando
das eleições para Presidente e Vice-Presidente da República.
A proposição inicial declarava, no seu artigo 1.0 , ficar "instituído" para as eleições de
Presidente e de Yice-Presidente da República
o voto dos brasileiros no estrangeiro, nos têr·
mos e condições que eram, o seguir, estabelecidos. Em boa hora, o saudoso jurista e parlameltar professor San Tiago Dantes, conhecendo da matéria como seu Relator na Comissão de Constituição e Justiça, propôs a alteração dêsse texto, alegando que não é o lei
ordinária que "institui" o voto. dos brasileiros
no estrangeiro, pois o direito de voto não deixa
de existir, umo vez que o ausência do território nacional não suspende os direitos polftlcos.
Efetivamente, a ausência da território ·nacional
apenas Impossibilita o exercfcio do voto e para
remediar o inconveniente é que o projeto visa
a regular o voto no estrangeiro. Dai a emenda, que o Plenórlo da Câmara aprovou, dando
ao projeto o texto que o seu artigo 1.0 , afinal,
apresenta. Ficou, todavia, a ementa em desacôrdo com o real objetivo da proposição, uma
vez que ali ainda se proclama a "instituição"
do voto dos brasileiros no estrangeiro.
Outras pequenas correções de forma e de
técnica legislativa foram procedidas por pro' Relator,
.
posta do mesmo eminente
que néo
deixou de louvar a Iniciativa, acentuando sua
alta relevância para o .'aperfeiçoamento do
nosso sistema eleitoral. .
~ o que nos cumpr~· :dizer, votando pelo
aprovação do projeto, p~·;. sua constitucionalidade e juridlcldade. · ·'
Ocorre, porém, que estó em tramitação no
Senado, de iniciativa do Senador Vosconce-
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o voto a bordo e nos embaixadas e consulados, Como se vê, alcança mais do que o faz o
projeto vindo da Câmara, que sã prevê o
exercicio do voto nas sedes das Missões Diplomáticas e dos Consulados-Gerais, deixando sem
dlscip,lina o voto de passageiros e tripulantes
de aeronaves mil itares au comerciais, bem como
de navios de guerra e navios mercantes, navegando .em alto mar ou surtas em. águas territoriais brasileiras, segundo se dispõe na projeto do Senado,
~ste, por sua vez, é menos perfeito ou menos
completo quando regula o voto nas sedes de representações diplomáticas ou repartições consulares, a que só dedica um artigo, redigido
por forma sintética, ao passo que o projeto da
Câmara desdobra a matéria em oito artigos,
com minúcias sôbre o processo de alistamento,
de votação e de apuração, esta última competindo ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que também decidirá sôbre as dúvidas e recursos acaso manifestados.
Dir-se-á que estando iminente a apresentação ao Congresso Nocional, pelo Poder Executivo, de um projeto de reforma da legislação eleitoral, restabelecendo, até, consoante se
divulga, o sistema da representação distrital
para metade ou boa parte da composição das
assembléias eletivas, pormenor que só por si
determinaria profundas modificações nos dois
projetas em tramitação, deveriam êstes ter o
seu andamento sustado paro o fim de o seu
conteúdo ser apreciado em conjunto com a
mencionada reforma geral, o que o Regimento
Interno autorizaria fazer.
~ de prever, todavia, que nenhuma das duas
proposições tenha trânsito livre no Plenário,
nada obstando, pois, que a matéria siga, desde
jâ, o seu curso, abrindo um debate que será
dos mais proveitosos para o conhecimento do
projeto governamental, quando o houver de
apreciar e aprovar o Congresso Nacional.

Dado que o projeto oriundo da Câmara deve
ter preferência sôbre o do Senado, que o reforçará ou melhorará, por via de emenda, se
fôr o caso, concluímos pela tramitação do Projeto n, 0 115, acrescentando-lhe ao texto tôda
a parte que no Projeto n, 0 58 disciplina a vo-

tação a bordo, ficando prejudicada a parte
restante, e, por conseguinte, todo o projeto, na
conformidade, aliás, do consignado no artigo
255 do nosso Regimento Interno e seus parágrafos.
·
~ o nosso parecer, com treze emendas em
anexo, o segunda das quais resulta necessáriamente da apresentação da de núl)'lero 1. Passamos, em seguida, à breve justificação de
cada emenda.

JUSTIFICAÇÃO DAS EMENDAS

Emenda n.0 1
Consiste na incorporação ao texto, com algumas correções e adaptações, de tôda a parte
que no referido Projeto n. 0 58 do Senado se
refere ao exercício do voto o bordo de navios
e aeronaves.

Emenda n.0 2
Dá nova redação ao artigo 1. 0 do projeto,
em vista da incorporação da matéria constante
da emenda anterior. Efetivamente, se aprovada essa emenda número 1, não poderó o artigo 1.0 do projeto continuar nos têrmos em
que está, relativos, tão só, ao "voto dos brasileiros no estrangeiro". O nâvo texto do artigo 1.0 , tal como proposto na emenda, abrangerá tôdas as hipóteses de votação previstas
e reguladas no projeto.

Emenda n.0 3
Modifica as ~:>(pressões iniciais do artigo 2. 0 ,
no objetivo de esclarecer que as "Missões Diplomáticas" perante as quais votam os brasileiros no estrangeiro são as de caráter permanente, ~ óbvio, pelas demais disposições do
projeto, concernentes ao processo de alistamento e votação, que tais representações diplomáticas seriam os incumbidas de receber o
voto, nos circunstâncias ·previstas. Mas não há
mal na cláusula expletlva.
.. Emenda n.• 4

Substitui, no artigo 2. 0 , in fine, a expressão
"no momento das eleições presidenciais" pela
"no momento do eleiçãô", Não hó outras eleições, senão as presldenclols, reguladas pelo

..
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causa.
Desnecessária, destarte, a referência explfcita a "eleições presidenciais".

Emenda n.o 5
Manda suprimir, no parágrafo único do artigo 2. 0 , o qualificativo de público para o serviço af configurado. Não hó, na hipótese, outro
tipo de serviço.

quase todos os nossos patrfcios se locomovam
de onde estão para o usa do voto.
Além de que, se é certo· que a Constituição
Federal tornou obrigatória o voto, também é
certo que não proibiu a lei ordinária de abrir
exceções a essa obrigatoriedade. A alternat.lva
criada pela emenda não contraria, portanto, o
preceito constitucional.

Emenda n.o 8

Procura suprimir do artigo 4. 0 a expressão
"nos casos previstos nesta Lei", que é ex·
pressão
desnecessária, visto que a norma 0
Pelo artigo 3. do projeto, somente se orgaorganização
de mesas receptoras de voto no
nizará secção eleitoral em sede de Missão Diestrangeiro
decorre do própria e exclusiva
ploniótica ou de Consulado-Geral, quando na
finalidade
da
lei
em preparação, que de outra
circunscrição da respectiva .jurisdição houver,
coisa
não
trata.
Ainda
que aprovada a emen·
pelo menos, trinta eleitores inscritos. A emen- ·
da de número 13, mandando reunir em capída aumenta para cincoenta eleitores êsse nútulo próprio as disposições sôbre o vato dada
mero. Não se trata, com Isso, de dificultar o
nas
sedes de Missão Diplomótlca ou de Convoto, mas de estabelecê-lo no estrangeiro em
sulado-Geral,
para que em outro capítulo se
condições e limites razoáveis.
congreguem as disposições sôbre voto de tripulantes e possàgelros em barcas ou aeronaves
Emenda n.o 7
nacionais, objeto da emenda número 1, é perRecomenda a súbstltuição, no parágrafo feitamente dispensável aquela reserva. Basta
único do artigo 3. 0 , do verbo. deverão pelo
lermos o artigo 4.0 , para a sentirmos.
verbo poderão. ~ o caso que a disposição em
Emenda n.o 9
aprêço determina que, na hipótese de o número de eleitores não atingir a trinta (30),
Transfere para o final do projeto, na conconforme previsto no artigo 3. 0 , caput (a
dição de disposição autônoma, o ·teor do §
emenda anterior, de número 6, eleva para cin1.0 do artigo 4.0 , com a seguinte redação:
coenta (50) êsse número) deverão os eleitores
"Aplica-se às mesas receptoras organizadas
votar "na mesa receptora mais próxima, desde
na forma desta Lei o processo de composição
que localizada no mesmo pais". Ora, o voto,
e fiscalização partidária vigente para as que
em tais circunstâncias, não deve ser compu!funcionam no território nacional." Cabem aqui
.sórlo, mas facultativo. Fácil é dizer, teoricaem sentido Inverso, as mesmas observações
mente, que o eleitor deve votar na mesa reanteriormente feitas. Se com a aprovação da
ceptora mais próxima contanto que localizada
emenda de número 1 incorporam-se ao prono mesmo paf s. Mas na prâtlca, essa mesa rejeto preceitos que se relacionam com outras
ceptora "mais próxima" pode estar a longa
hipóteses de votaçãô 'de eleitor que se encondistância, não sendo justo forçar o eleitor ao
trar fora do seu domicílio, a regra de que as
constrangimento e "aos dispendios de demoramesas receptoras, nêsse· caso como nos casos
~o percurso para que possa votar.
de que o projeto cogitava privativamente, obeNos países, sobretudo, de grande território,
decem, na sua composição como no seu funa regra seró, sem dúvida, de precária aplica- cionamento, às mesmas normas vigentes para
as que se sltuam:·no território nacional, passa
ção, tanto mais se considerarmos que é, nêles,
a
ser norma geral,· para aplicação em tôdas
diminuto o número de Consulados-Gerais e
as
hipóteses constantes da lei e o seu lugar é,
ainda menor a freqüência de localidades em
por conseguinte, ao têrmo, no capitulo que,
que residam trinta ou cinqUenta brasileiros, o
por fôrça da emenda de número 13, seria deque seria, afinal, compelir o que todos ou

Emenda n.0 6

ii
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regra em aprêço foz remissão, exatomente, o
mesas receptoras cuja disciplina está fora do
projeto, é claro que se deve fazer referência
a mesas organizadas no forma desta Lei, o
que, na hipótese anterior, era dispensável.

Emenda n.0 10
Reduz o enunciado do § 2. 0 do artigo 5. 0 o
êste perlodo: "56 serão admitidos a votar os
eleitores cujos nomes constem da fôlha de vo.
tação." O texto do projeto era o seguinte:
"No dia da eleição s6 serão admitidos o votar
os que constem da fôlho de votação e os passageiros e tripulantes de navios e aviões de
guerra e mercante que, no dia, estejam na
sede das secções eleitorais." Esta última parte
está compreendida na matéria da emenda de
número 1 e deve, pois, sair dêsse parágrafo
2.0. Terá disciplinação à parte. Quanto à expressão inicial "no dia da eleição", não há
como justificar-se a repetição, dado que o pa·
rágrofo integra um artigo em cuja cabeça está
dito que "até trinta dias antes do realização
da eleição" os brasileiros eleitores, residentes
no estrangeiro, mandarão à sede da Missão
Diplomática ou do Consulado-Geral comunicação de que são eleitores, recebendo de volto,
conforme fixado no § 1.0 , a notificação da hora
e local do votação. Essa notificação, se se qulzer, é que poderio ser de dia, hora e local. Eliminados a porte inicial e a parte final, como
o pretende a emenda, o § 2.0 adquire a concisa
redação proposta.

Emenda n,o 11
Viso, também, a uma melhor apresentação
da artigo 6. 0 , assim redigido no projeto: "Encerrado a votação, os urnas serão enviadas
pelos cônsules-gerais às sedes das Missões Diplomáticas, que as remeterão, pelas malas diplomáticas, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem
competirá a apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que, por acaso, surgirem." Como se vê, a disposição está desele·
gantemente composto, acumulando, num exaus·
tive perfodo, medidas de expediente com atribuição de competência, sôbre deixar sem re-

ferência expressa a remessa das urnas de elei·
ção que se efetive na sede da Missão Dlplo·
mática. Com efeito, o preceito diz que, "encerrada a votação, as umas serão enviadas pelos
cônsules-gerais (as urnas, é claro, das eleições
que se realizarem na sede dos Consulados·Ge·
rals) às sedes das Missões Diplomáticas, que as
remeterão (quer dizer, as mesmas umas) ao Mi·
nistério das Relações Exteriores, cjue, par sua
vez, delas fará entrega ao Tribunal Regional
Eleitoral." ~ evidente que s6 se cogita das urnas de eleição realizada em Consulado-Geral, E
as de eleição realizada nas próprias sedes de
Missão Diplomática? Dir·se·á que isso está
subentendido, porque se a Missão Diplomática
é o veículo da remessa de urnas de eleição
que não se realizou no sua sede, tanto mais là·
gicamente o será de outras urnas. Mos a emen·
da explica melhor a dupla tarefa, com a re·
dação que propõe.
Também, com o nôvo texto, corrige-se a de·
sagrodável repetição do pronome relativo, verificada nesta passagem do projeto, e se eli·
mina, por fim, a cláusula por aca1o, na refe·
rência a dúvidas e recursos suscitados durante
o processo eleitoral. Nada há, de fato, mais
natural, digamos melhor, menos Imprevisto, do
que, no espécie, a dúvida e o recuriG. Por
que admitir que tais dúvidas e recursos sur·
jam, por aca1o? A linguagem da lei não pre·
cisa de ornamentas ou de variações: deve ser,
no consenso universal, concisa e clara.
Um acréscimo, indispensável, também se fêz,
qual o de que o Tribunal Regional Eleitoral de·
clde como primeira instância. Com isso, não
se terá levantado, acaso, a dúvida quanto ao
cabimento de recurso de suas deliberaçães.
Preferimos, outrossim, a expressão "mala di·
plomática" posta no singular, em vez de no
plural, como a contempla o trecho emendado
do projeto. ~ que, na caso, a Indicação no sin·
guiar dá a perfeita idéia de que a remessa se
fará por "via diplomática", quer dizer, assegu·
rodos sigilo e Inviolabilidade, na base dos acêr·
.tos lnternaclona.ls.

Emenda n,0 12
Propugna alteraçõo do artigo 7. 0 , com o
tronsposi~õo da matéria· do seu parágrafo úni·
co poro disposição fundamental, passando a
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- 748cabeço do artigo a constituir a parágrafo. Assim, teremos melhor disposto a matéria, visto
que o projeto considerou, iniludivelmente, o
acessório antes da principal. Haja vista a
ordem que preferiu: "Artigo - A todo eleitor
que votar nos condições desta Lei será dada
a ressalva para a comunicação legal ao juiz
eleitoral de sua zona. Parágrafo -Todo aquêle que, nas condições desta Lei, estando obrigado o votar, não o fizer, fica sujeito, além
dos penalidades previstas em lei, à proibição de
requerer qualquer documenta perante o repartição diplomático o que estiver. suba;dinada,
enquanto não se justificar."

i'

í·

!.

Oro, depois de uma providência meramente a·dminlstrotiva, insere o projeto preceito que
define culpa e comlna penalidade, quando esta
é que é o norma capital, sendo o outra simples corolário dela. Acresce que, estando ousente da suo zona eleitoral, e ar não tendo,
pois, votado, fica sem possibilidade de comprovar o impedimento por ocaso ocorrido o eleitor
que, obrigado o votar, não •o fêz por motivo
justificado. Note-se que o projeto só cogito,
para concessão de ressalva, de eleitor que votou, e paro imposição de penalidade, do eleitor que, obrigado a votar, não fêz. E o eleitor que não votou, com cousa justificada? Dêle
não esquece, todavia, a legislação eleitoral
quando erige em crime o oto de deixar alguém
de votar, desde que aem cauaa juatlflcada.
A· rigor, o projeto não precisaria dispor
senão sôbre o concessão da ressalvo -aos que
votaram, bem como aos que, com causa justificada, não votaram. O mais ficaria disciplinado pela legislação comum.
A Intenção da disposição especial que comentamos, e que não se furto à remissão às
penalidades já previstas em lei, foi, indiscutivelmente, a de acrescer um constrangimento
pessoal ao eleitor -faltoso, ou seja, o vedação
de requerer qualquer documento perante o re•pa'rtição diplomática. Perante o repartição diplomática a que estiver aubardlnada, diz o
projeto, o que à primeiro vista nos perece,
solvo melhor juízo, amblguo, por favorecer o
entendimento de que subordinado, af, pressupõe relação de emprêgo, ou, pelo menos, relação hierárquico. O que o projeto, sem dúvida,
quis, foi mencionar o serviço a cujo jurisdição

esteja submetido, não subordinado, o eleitor
brasileiro em crime de ausência à eleição. Mas
a verdade é que se assim fôsse, ficaria indefinidamente alargado o circulo dos a quem se
comino ci citado proibição. Pelo exposto, pre·
ferimos manter, no emenda, a referência a repartição a que estiver aubardlnado, o eleitor
possível de punição, com isso entendendo tratar-se, apenas, de cidadão brasileiro em situação de hierarquia funcional. Se o projeto está
mal redigido, ou se o que está escrito não correspondente à vontade do autor, o questão é
outra. E justamente por assim optarmos, ajustaríamos à expressão "repartição diplomática"
o expressão "repartição consular", coisas distintas que são. Nem se compreenderia a imposição daquela pena restrita à área do representação diplomática. Mos a expressão "repartição consular" ofereceria o Inconveniente
de alcançar vlce-consulados e consulados honorários, aos quais, por motivos óbvios, não
se confere presidência de eleições. brasileiros.
Assim, Inserimos no texto as mesmas expressões "Missão Diplomática" e "Consulado-Geral", que o projeto uso em tôdo porte, menos,
inexplicàvelmente, nesta passagem.
Ainda um reparo provoca o parágrafo única
dêsse artigo 7. 0 - é que a sua redaçãa se revela defeituoso, por omissão, talvez, de palavra ou palavras, o que perturbo o conhecimento do seu exoto sentido. O autógrafo vindo do
Câmara corresponde, aliás, ao impresso do
projeto originário. O verdadeiro é não perdermos tempo em saber de onde partiu o engano.
A emenda esclarece suficientemente o texto,
corrigindo-lhe a omissão.
Emenda n.0 13

~ o que propõe a di~isõo da matéria do projeto em três capitules/ paro sua melhor ordenação. Resulto, como' 'dantes Indicado, do foto
de, com o emenda. 0 1, possa r o projeto o
abranger outros hipóteses de votação foro de
domicílio do eleitor que não somente o votação nos sedes de "Missão Diplomótico" ou de
"Consulado-Gerei".
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-749CONCLUSÃO

Emenda n.0 2 - CCJ

Pela constl~cionalldade e juridlcldade do
projeto, com as emendas acima justificadas e
a seguir enumeradas, em separado.
Emenda

ft, 0

1 -

CCJ

Acrescente-se, onde couber:
"Art.
- O vota a bardo, a ser exer·
cida em navios de guerra e em navios
mercantes no alto mar ou em óguas ter·
rltoriais brasileiras, seró tomado em urna
colocada no navio, perante Mesa previamente designada ·pela Justiça Eleitoral.
Parágrafo llnlco - Funcionando Mesas
Receptoras no lugar onde se encontra o
navio, os eleitores votarão em qualquer
delas, sendo sempre tomado em separado o voto.
Art.
- Nos aeroportos do Pais funcionarão Mesas Eleitorais destinadas à
colete do voto de tripulantes e passageiros das aeronaves militares ou comerciais
que aí pousarem, no dia da eleição.
§ 1.0

-Se a essas Mesas Eleitorais fo-

rem admitidos eleitores locais, o voto
dos que estiverem em tr6nsito seró to·
modo em separado e com absoluta prio·
rida de.
§ 2.0

As aeronaves brasileiras,
tares ou comerciais, são obrigadas a
so em qualquer aeroporto do Pais,
tro do horário destinado a votação,
os efeitos previstos neste artigo.
-

milipauden·
para

Art. - Para efeito de designação dos
membros das Mesas Eleitorais que deve·
rão funcionar a bordo de navios de guer·
ra ou mercantes, o Ministro da Marinho
e as emprêsas de navegação aérea, mo·
rítlma e fluvial, comunicarão ao Supe·
rior Tribunal Eleitoral, até quinze dias
antes da dota marcada poro as eleições,
a relação das embarcações que estarêío
em viagem nesse dia, indicando, ainda,
os nomes dos respectivos comandantes
e tripulantes.''

Redija-se assim o artigo l.o:
"Art. ~. 0 - Nas eleições de Presidente
e . Vice-Presidente da República, a voto
dos brasileiros no estrangeiro e dos bro·
sileiros tripulantes ou passageiras de em·
barcação marltima ou fluvial, de guerra
ou mercante, e de aeronave militar ou
comercial será regulado pelo disposto ·
nesta Lei."
·
Emenda n.o 3 Redija-se o artigo

2,0 ,

),;

,

CCJ

de inicio:

2.0 -

"Art.
Nas sedes das Missões Di·
plomátlcas Ordinárias acreditadas junto
a governos estrangeiros, e nas sedes de
Consulados-Gerais ... "
Emenda n,0 4- CCJ
No art. 2.0, in fine:
Onde se lê:
"no momento das eleições presidenciais."
leia-se:
"no momento da el elc;ão."
Emenda n,0 5 -

CCJ

No artigo 2. 0 , parágrafo único:
Suprima-se, na expressão serviço público do
Govirno braallelro, o vocábulo público.
Emenda 11,0 6- CCJ
Substitua-se, no artigo 3. 0 , a expressão 30
eleitores por 50 (cincoentol eleitores.
Emenda n.0 T -

CCJ

Substitua-se, no artigo 3. 0 , parógrafo úni·
co, o têrmo "deverão" pelo têrmo "poderão".
Emenda n.0 8 -

CCJ

Suprima-se, no artigo 4, 0 , a expressão "nos
casos previstos nesta lei".
Emendo n.0 9 -

CCJ

Transfira-se paro a final do texto do projeto, o constituir disposição autônoma, o § 1.o
·do. artigo 4. 0 , com esta redação:
· "Art. - Aplica-se às mesas receptoras
organizadas na forma desta Lei o pro·
cesso de camposlc;éio e fiscalização par·
tidária vigente paro as que funcionam
no território nacional.''

.,,.
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Redija-se assim o § 2. 0 do artigo 5°·
"§ 2.0

56 serão admitidos a votar os
eleitores cujos nomes constem da fôlha
da votação."

Emenda n.0 11 -

CCJ

Substitua-se pelo seguinte o artigo 6. 0 :

ção: Capitulo I - Do voto na sede de MisDiplomáticas e Consulados. Capitulo 11 Do voto a bordo de navloa e aeronavea. Capitulo III - Dlsposlsões Gerais.
SÕII

Saia das Comissões, em 26 de novembro de
1964. - Afonso Arlnos, Presidente - Aloyalo de Carvalho, Relator - Bezerra Neto Ruy Carneiro - Edmundo Levl - Josaphot
Marinho - Eurico Rezende,

"Art. 6.0

Encerrada a votação, as
umas de eleição realizada na· sede de
Consulado-Geral serão por êste encaminhadas à Missão Diplamótica Brasileira,
que as remeteró, par mala diplamótica,
ao Ministério das . Relações Exteriores,
juntamente com as urnas de eleição que
se houver efetuado na sua própria sede,

§ 1.o - Das umas recebidas, o Minis·
tério das Relações Exteriores faró entrega, incontinente, ao Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal, a quem competiró a apuração dos votos, assim como
a decisão, em primeira instância, de dúvidas e recursos que ocorrerem.
§ 2.o- Todo o serviço de transporte de

material eleitoral para a execução desta
Lei seró feito por via aérea."
Emenda n.0 12 -

CCJ .

Redijo-se assim o artigo 7.0 :

"Art. 7,0

Aquêle que, obrigado a votar, nas condições desta Lei, deixar de
fazê-lo, sem causa justificada, incorreró,
além das penalidades previstas em lei,
na proibição de requerer perante a Missão Diplomótica ou o Consulado-Geral
a que estiver subordinado.
-

Parágrafo único - Ao eleitor que houver votado e àquele que, com causa justificada, .não o houver feita, seró dada
a competente ressalva, para o fim da comunicação legal ao juiz eleitoral da sua
zona."
Emenda n.0 13 -

CCJ

Como convier:
Aprovada, que seja, a Emenda n. 0 1 CCJ, distribuo-se o mo tório do projeto por
três capitulas, que levarão a seguinte indica-

. PARECER

N.

0

585, DE 1965

Da c;omlsaão de Relaslies Ezterfar11,
s6bre o Projeto de Lei da C6mora nlimera 115, de 1964.
Relatar: Sr. Ant6nlo Carlos
Em 5 de fevereiro de 1960, o Deputado Colombo de Souza apresentou um projeto de lei
instituindo o voto dos brasileiros no estrangeiro. A proposição teve morosa tramitação
na outra Casa do Congresso, vindo para o Senado em agôsto de 1964 e a esta Comissão
muito tempo depois.
Na Comissão de Constituição e Justiça o
Senhor ·Senador Aloysio de Carvalho apresentou parecer favoróvel ao projeto, da ponto
de vista constitucional, mas propôs treze (13)
emendas, tôdas aprovadas por aquêle órgão
técnico.
Nada temos a opor à idéia contida no pro·
jeto, principalmente em relação aos servidores
públicos no exterior, mas entendemos que a
sua tramitação deve ser sustada até que che·
gue ao Senado o Projeto de Reforma Eleitoral,
quando· a proposta e as emendas da Comissão
.I

•

.

\

de Justiça podem ser aproveitadas na lei gerai
,. ,·.c

I,

sôbre a matéria.· .• ,;; ....
Sala das.Re'uniões, em 19 de maia de 1965.
- BenedictÕ' Valladares, Presidente - Antônio Carlos, Relator - Filinto Müllor - Menezes Pimental - Aarão Steinbruch - Pessôa do Queiroz.

751 PARECER
N.o 586, DE 1965
Da Coml11ão de Projeto• do becutlvo,
aêbro o Projeto do Lei da Cllmara n.o
64, de 1965 (n.• 2.705-B/65, na Cllmora), que dndobra em d11a1 11nldadea uni·
vorsltlirla~ dlatintaa a atual Faculdade
do Farmlicla e Odontologia do Ceará.
Relatar: Sr, Bezerra Neto
1 . · Encaminhada ao Congresso Nacional, com
a Mensagem do Chefe do Executivo, com data
de 30 de março p.p. e anexa Exposição de
Motivas do Ministro da Educação e Cultura,
datada de quatro de fevereiro dêste ano, estabelece a proposição, em seu artigo primeiro,
que a atual Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade do Ceará, federalizado
pelo Lei n. 0 1.254, de 4 de dezembro de 1950
(ort. 3.0 Item III, e incorporado à mesma Universidade pela Lei n. 0 2.373, de 16 de dezembro de 1954, é desdobrado em duas unidades
distintos, denominados Faculdades de Formácio da Universidade do Ceará e Faculdade de
Odontologia do Universidade do Ceará.

2.

Os vinte e quatro cargos de Professor Catedrático, do Quadro do Pessoal - Parte permanente - do Ministério da Educação e Cultura, são dlstribuldos igualmente entre os duas
Faculdades, e providências normativos, nos
têrmos da legislação vigente, são tomadas através do artigo terceiro e seus parágrafos, entre
estas os de que denominações dos cátedras
serão adoptadas ao currículo mínimo fixado
pela Conselho Federal de Educação; a de que
o Congregação do Faculdade desdobrada procederá à adaptação prevista, resguardando os
interêsses do ensino; os professôres serão ouvidos antes de se processar a conseqUente
apostila nos respectivos titules.
Quanto aos servidores administrativos, aluaimente lotados na Faculdade desdobrado, serão
distribuídos, por ato do Reitor, entre os duas
u~idodes universitárias institui das.

bramento solicitado é não só oportuno e conveniente como altamente recomendável no intuito de melhorar o estruturo interno da Universidade' do Ceará e de qualquer outro Universidade em que aquêle desdobramento não
tenho sido ainda feito".
~ o Comissão de Projetas do Executivo de
parecer que o presente projeto de lei aceito
sem emendas na Côma ra dos Deputados, de~e .
ser aprovado.
Sala das Comissões, em 19 de maio de
1965. - João Agrlplno, Presidente - Be•or·
ra Neto, Relator ..,..- José Guiomard - Jo1é

Pelicano -

;. :

Ant6nlo Cario•.
PAR!C:ER
· N.o 587, DE 1965

Da Coml11ã; de Flnansaa, a6bre o Pro·
jeto do Lel.da C&maro n.0 64, de 1965.
Relator: Sr. Vlctorlno Freire
O presente projeto, originário do Poder Executivo <Mensagem n. 0 96, de 1965!, desdobra em duas unidades distintas - Fac:uldode de Farmóc:lo da Universidade do Ceará e
Faculdade de Odontologia da Universidade do
Ceará - o otual Faculdade de Farmácia e
Odonltoogio da Universidade do Ceará, federalizada pela Lei n. 0 1.254, de 4 de dezembro de 1950 (artigo 1.0 ).

2. Em sua Exposição de Motivos sôbre o
matéria, o Sr. Ministro do Educação e Cultura
justifico plenamente o desdobramento solicitado, pois o separação já existe de fato, Inclusive com os dois cursos funcionando em prédios diverso; e pràticamente desligados um do
outro, embora sob direção comum. Esclarece,
ainda, que o efetivação da medido não terá
repercussão no Orçamento Geral da União,
"pois o pequeno despesa, dêle resultante, será
atendido pelos recursos próprios daquela Universidade".
Do exame da referida Exposição de Motivos,
verifico-se ainda que, sôbre o assunto, o Conselho Fiscal Federal de Educação manifestou3. Quando foi proposto o desdobramento~ . se no sentido de ser o desdobramento solicitainformando-se que êle de foto já existia por do "não só oportuno e conveniente, como oitomente recomendável no Intuito de melhorar a
funcionarem separadamente a caso do ensino
farmacêutico e a da odontologia, ouviu-se o estrutura interno da Universidade do Ceará e
Conselho Federal de Educação, que, no Parecer de qualquer outro Universidade em que oquêle
146/63, opinou no sentido de que "o desde- desdobramento não tenho sido ainda feito".

'
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3. Diante do exposto, tendo em vista que,
conforme consta do artigo 8. 0 , não haverá
maiores ônus para o erário, pois a despesa
será atendida pelos recursos próprios do Uni·
versidade do Ceará, a Comissão de Finanças
opina pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 19 de maio de 1965.
Argemiro do Figueiredo, Presidente Victorino .Freire, Relator - Lobão da Silveira
- Lino de Matto1 - Antllnio Jucá - Wal·
fredo Gurgel - Po11oa do Quelroll.- Eurico
Ruende Bollerra Neta.
PARECER
N.o 588, DE 1965

'i,.

Da Camlaaãa de' Projeto• do Executivo,
allbre o Projeto de Lei do C&maro n.0
63, de 1965 !n.0 2.704-B/65- no ca.
moro), que dispõe sllbre a organlllação,
funcionamento e execução dos registro•
genealógicos de animais domésticos no
País.
Relator: Sr. 8ellerra Neto

li

i'

1 . Na presente proposição, originária de
mensagem do Senhor Presidente da República,
datada de trinta de março p.p., são ditadas
normas sôbre a organização, funcionamento
e execução dos registres genealógicos de ani·
mais domésticos no Pais, e a linha central
do projeto é a de, mantendo as autorizações
concedidas, ampliá-las a novas entidades, o
que se diz na parágrafo primeiro do artigo segundo:·
"O Ministro de Estado dos Negócios da
Agricultura poderá conceder autorização
para efetuar trabalhos de registro genea·
lógico a entidades privados que se erga·
nizarem para tal fim, desde que visem a
raças de. animais domésticos que ainda
não possuem êsscs serviços."
2. Trato-se de matéria que já era tratado,
em nosso Pais, entre outros normas, pelas do
Decreto n.O 41.561, de 22 de maio de 1957,
do Decreto n. 0 51.816, de 11 de março de
1963, do Decreto n. 0 52.712, de 21 de outubro de 1963, do Decreto n. 0 53.534, de 5 de
fevereiro de 1964, da Lei n. 0 4.096, de 18 de
julho de 1962 e Decreto-Lei n. 0 611, de 11 de
agõsto de 1938.

As determinações ogora · propostas visam à
generalidade dos animais domésticos, mas de
crlatórlo técnico-comercial, sendo que o Govêrno continua, no sistema da Lei n. 0 4.096, dedicando à parte dispositivos quanto aa· desenvolvimento da criação eqüina. Há pouco menos
de uma quinzena, o Govêrno federal, por um
decreto, Instituiu oficialmente a Semana do
Cavalo, que se efetivará no mês de novem·
bro e saudada como um auspiciosa acontecimento no fomento cavalar.

3 . Foram adotadas, na Câmara dos Deputados, pequenas alterações no projeto do executivo, que lhe melhoraram a redação (parágrafos ao art. 2. 0 ) e outra que ressalvou prerrogativas de entidade ·que vem funcionando
com êxito de relêvo, sõbre o pessoal temporário admitido e transferido às entidades privados.
Somos pela aprovação do projeto de lei em
exame, mos aduzimos a esta aceitação a pro-.
positura dos seguintes emendas, com as respectivos e sucintas justificações.
EMENDA N. 0 1 -

CPE

Acrescentar in fine do § 3. 0 do art. 2

"

°·

e delegadas."

J ustlflcasão
A entidade que o Ministério da Agricultura encarregar do registro genealógico terá
filiadas, mas deverá delegar podêres de efetuar registres. Neste sentido foram firmados jÓ
muitos convênios, ~ imprescindível existirem
entidades delegada• sob pena de não se estender o registro a todo o Pais.
EMENDA N.0 2 - CPE
Suprimir o Item b do art, 4, 0 •

J ustlflcação
Os registres genecilóglcos dirigidos, administrados e executa"Bos por órgãos do Poder
Público serão transferidos a entidades privodos, d e s d e que atendidos, os requisitos
de idoneidade ·técnica· e financeira, julgados
pelo orgão competente do Ministério da Agrl·
cultura nos têrmos do regulamento. (Art, 3, 0 )
O crt. 4, 0 vem relacionar os casos de cancelamento do autorização concedida. Evidente que não satisfazendo as exigências do art.

-7533. 0 o entidade particular não poderá receber
autorização. para registrar animais, como é
evidente que uma entidade privada que deixar
de satisfazer o preceituado neste referido art.
3. 0 não poderá mais executar serviços por
delegação do Poder Público.
. E isso se asseguro nos itens a), c), d), e) e
f), do artigo 4.o.
Inconcebível a matéria nova introduzido no
Item b). Por êle fica autorizado o cancelamento da autorização do registro à entidade que
não congregar maioria dos entidades filiadas
ou de criadores da raça.
Saia dos Comissões, em 19 de maio de
1965. - João Agripino, Presidente Bezerra Neto, Relator - José Guiomard - José

Feliciano -

Antônio Carlos.
PARECER
N.• 589, DE 1965

Da Comissão de Finanças, s.âbre a
Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de
1965.
Relator: Sr. Eurico Rezende
O projeto oro submetido à nossa opreciação decorreu de solicitação do Poder Executivo e tem por finalidade sistematizar o registro genealógico de animais domésticos em
nosso País.
Na exposição de motivos, apensada à mensagem, salientou o Sr. Ministro da Agricultura que o mencionado registro "constitui atividade zootécnica da malar importância, face
a sua relevante participação no melhoramento genético e ecanômic:o da pecuária nacional". Ressalta ainda o titular daquela Secretaria de Estado que, reconhecendo a importância daquela atividade, tem Incentivado,
através dos órgãos incumbidos da pesquisa e
experlmentaçc3o, do fomento à produção, e da
defesa sanitária animal, o referido registro
genealógico.
A Câmara, examinando a matéria, houve·
por bem fazer algumas alterações no anteprojeto:
1.0 ) Com relaçc3o, ao aproveitamento do
pessoal lotado nos órgãos cujos atribuições
possam às entidades privadas.

2. 0 ) Referentes às disposições do artigo 8. 0
do projeto, que atribui ao Ministro do Agricultura competência para resolver os casos omissos, consideradas coma delegação de podêres,
taxativamente vedado no Constituição.
3. 0 ) No tocante às exigências feitos ,paro
que sejam registradas os entidades particulares pelo Ministério do Agricultura, tendo aquela Caso decidido, atenta aos objetivos do p~o
jeto, facilitar o referido registro àquelas associações de criadores que se vêm dedicando
a problema tão Importante paro o pecuário
no Brasil.
Ante o exposto, o Comissão, do ponto de
vista de sua competência, manifesta.-se favoràvelmente à presente proposição, assinalando que as despesas dela decorrentes estõo plenamente justificadas pelas seus nobres propósitos.
~ o parecer.

Sala das Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Eurico Rezende, Relator - Bezerra Neto

- José Ermírio - Lino de Maltas - Victorino Freire - Antônio Jucá - Walfreda
Gurgel - Pessoa de Queiroz - Lobão da Silveira.
PARECER
N. 590, DE 1965
0

Da Comluão de Projetas do Executivo,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.0 62,
do 1965 (na Câmara n.• 2.703-8), que
dispõt s6bre Isenção do pagamento de
emolumentos, taxas, pedágios, quotas e
outras despesas que recaiam s&bre mercadorias ou equipamentos, Importados ou
doados, mediante adrdo ou convênio com
o Govêrna do Brasil, e dá outras providências.
Relator: Sr. Antônio Carlos
O Sr. Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, propõe projeto de
lei isentando a Comissão Nacional de Alimentação do pagamento de emolumentos, taxas,
pedágios, quotas e outras despesas que recaiam
sôbre mercadorias ou equipamentos, Impor·
todos ou doados, mediante acõrdo ou convê·
nlo com o Govêrno do Brasil.

•
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Simultâneamente, propõe o Govêrno que o
isenção se aplique, por igual, oo pagamento
de despesas de copatozio e armazenagem e
demais taxas portuários, quando se trotar de
ancoradouros cujo exploração· foi concedido a
governos estaduais ou municipais ou o emprêsos particulares.
Isso poro se evitar justamente o ocorrência
de despesas como o registrado no art. 3. 0 do
projeto, no qual solicito o Govêrno a abertura de crédito especial, no valor de Cr$ ....
12.789.526, para o pagamento de armazena·
gem e capatazio de 1.757.211 quilogramas de
leite em pó, doados à referida Comissão pelo
programa "Alimentos poro o Paz".
As isenções, pois, justificam-se plenamente,
assim como o pedido àe abertura de crédito
especial para o pagamento de despesas anterior à suo concessão.
Nessas condições, a Comissão de Projetas do
Executivo opina favoràvelmente ao presente
projeto de lei.

!i
',1

,,I

Solo dos Comissões, em •..• de 1965, João Agriplno, Presidente - Ant6nio Carlos,
Relator Jeffenon de Aguiar Bezerra
Neto - José Guiomard - José Feliciano.
PARECER
N.o 591, DE 1965
Da Comissão de Finon~as, s&bre o
Projeto de Lei da C&mara n.0 62, de
1965.
Relator: Sr. Lobão da Silveira.
O projeto de lei ora sob nosso exame, oriunda do Poder Executivo, isento a Comissão Nacional de Alimentação do pagamento de emo1umentos, taxas, pedágios, quotas e outros
despesas que· recaiam sôbre mercadorias ou
equipamentos, Importados ou doados, por organizações Internacionais ou por governos estrangeiros, desde que constem de ocôrdo ou
convênio com o Govêrno do Brasil.
No. formo do ort. 2. 0 , a Isenção se aplico
por Igual, ao pagamento de despesas de capatazia e armazenagem e demais taxas portuários, quando se tratar de ancoradouros cuja
exploração foi concedida o governos estaduais
ou municipais ou o emprêsos particulares.

As isenções em aprêço, como vemos, completam os sugeridos, em outro projeto de origem executivo, com relação o impostos de importação e demais taxas, que recolam sôbre
mercadorias e equipamentos doados, ou importados, pela mesma Comissão Noclono I de
Alimentação.
Aliás, nesse sentido, o projeto em foco, pelo
seu art. 3. 0 , propõe, também, o abertura de
crédito especial, no valor de Cr$ 12.789.526,
paro atender justamente a despesas de armazenagem e copatazios referentes a 1.757.211
quilogramas. de leite em pá, doados pelo programa "Alimentos para a Paz" à Comissão
Nacional de Alimentação.
Como se vê, as isenções requeridas pelo Govêrno paro os operações da Comissão Nacional de Alimentação se justificam plenamente,
pois não parece lógico que doações como a citada no período anterior, objeto do ort. 3.o do
projeto, resultem em despesas tão vultosas
paro o União.
Somos, assim, favoráveis ao projeto.
Nessas condições, a Comissão de Finanças,
opina pela aprovação do presente projeto de
lei.
Solo das Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
- Lobão da Silveira, Relator - José Ermírlo
- Llno de Matto1 - Ant6nlo Jucá - Vlcto·
rino Freire - Walfredo Gurgel - Pessoa de
Queiroz - Eurico Rezende - Bezerra Neto.
PARECER
N.0 592, DE 1965
Da Coml11ão de Projetas do Executivo,
sâbre o Projeto de Lei da Câmara n, 0 56,
de 1965 (Projeto de Lei n. 0 2.702-B, de
1965, na Câmara), que Isenta de lmpol·
tos de importaçã!' ·e outras contribuições
fiscais os glllílrÕs, mercadorias e equipomentol doad~i"~'u importados para a Ce·
missão Nacional ,de Alimentação, quer
por organizações .Internacionais, quer per
governos estrangeiros.
Relator: Sr. Jeffcis~n de Aguiar.
O projeto asseguro Isenção de Impostos, taxas, emolumentos e de quaisquer outros despesas à Comissão Nacional de Ailmentoçéio, do

-755Ministério da Saúde, sôbre os gêneros, merca-

Pelo exposto, a Comissão de Projetas do

dorias e equipamentos doados ou importados,

Executivo opino pela oprovação do projeto.

quer por organizações internacionais, quer por

Sala · das Comissões, em 19 de maio de

governos estrangeiros.

1965. -

João Agripino, Presidente -

1on de Aguiar, Relator -

Dispõe ainda que a importação dos bens
rião está sujeito a certificado de cobertura

Antônio Carlos -

cambial, nem à licença prévio da Carteira de
Comércio Exterior.

mard.

Jeffer•

Jo1é Feliciano -

Bezerra Neto -

Jo1é Gula·

PARECER
N.0 593, DE 1965

Na Exposição de Motivos do Sr. Ministro da
Saúde foi assinalado:

Da Comi11ão de Flnansas, 1&bro o

A Comissão Nacional de Alimentação vem,

Projeto de Lei da C&mara n.0 56, de

desde 1954, executando, em todo território na-

1965.

cional, uma campanha de alimentação que

Relatar: Sr. Lobão da Silveira

atende, precipuamente, aos grupos vulneráveis

O Sr. Presidente da República, pela Mensa-

de gestantes, lactentes, nutrizes e pré-escola-

gem n. 0 99, de 1965, encaminhou ao exame

res.
Em 1964 foram assistidos 406.404 pessoas
e distribuídos 6.583.7 44 kg de leite em pó,

e votação do Congresso Nocional projeta de
lei segundo o qual é dada isenção de impos-

que é o alimento básico utilizado, obtido por

tos de importação e outras contribuições fis·

doação do Govêrno e do Povo dos Estados Uni·

cais, a gêneros, mercadorias e equipamentos

dos da América, através do programa "Ali·

doodos ou importados para a Comissão Nacio-

mentes paro o Paz".

nal de Alimentação, quer por argonizoções

Para regulor a liberação dos prQdutos alimentícios doados, provenientes do exterior, foram expedidos diplomas legais que, entreton·.
to, por se revelarem parcialmente omissos,
não otendem às necessidades de pronto desembaroço aduaneiro daqueles produtos, sem ônus
que a própria natureza da operação repele.
Assim é que, além de longo e demorado ex·
pediente burocrático, que procrastlna a distri·
buição dos alimentos, retendo·os nos armazéns
portuários, às vêzes sob o risco de deteriora·

internacionols, quer por governos estrangei·
ros.
Segundo a texto do projeto, a importação dos
referidos bens não ficará sujeita a certificado
de cobertura combiol e nem à licença prévia
da Carteira de Comércio Exterior.
Do ponio de vista financeiro nada há que
objetar contra o projeto. A Comissão Nacional
de Alimentação é órgão do Govêrno, vincula·
da ao Ministério da Saúde. Justifica-se, assim,
o Isenção pretendido.

ção, não raro são exigidos pagamentos de to·

Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente ao presente projeto de

xas para os quais não dispõe a Comissão de

lei.

recursos orçamentários próprios.
A mensagem do Sr. Presidente da Repú·

Sala dos Comissões, em 19 de mato de

1965. _;_· Argemiro de Figueiredo, Presidente

bllca foi enviada ao Congresso Nocional em

-

Lobão da Silveira, Relator -

30 de março dêste ano (Mensagem n.O 99),

-

Lino de Mattos -

e foi oprovodo pela Câmara dos Deputados,

Walfredo Gurgel -

sem divergência e sem emendas.

Bezerra Noto -

José Ermirio

Victorino Freire
Pessôa do Queiroz

Eurico Rczendc.
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-7561942, que regulamenta a profissão de ajudante de despachante aduaneiro.

PARECER
H.0 594, DE 1965

No autógrafo vindo da Câmara dos Deputodos dó-se "nova redação oo § 2. 0 do ort. 17
do referido Decreto-Lei".

Da Comi11ão de Redação, oferecendo
a redação final da emenda do Senado
ao,Projeta da Lei da Câmara n.0 135, de
1964 (n. 0 1.226-B/63, no Casa de ori·
gemi.

Na Comissão de Legislação Social do Senado verificou o relator do matéria que não
se tratava de alterar a redação do § 2.0 e sim
de acrescentar n&vo parágrafo ao artigo uma
vez que o referido parágrafo havia sido revogado pelo Decreto-Lei n.O 5.989, de li de
novembro de 1943.

Relotcir: Sr. Lobão do Silveira
A Comissão apresenta a ·redaçãa final da
emenda do Senado ao. Projeto de Lei da Câmara n.0 135, de 1964 Cn. 0 1.226-B/63, na
cOsa de origem), que isenta de Impostos e
taxas, por cinco anos, todos os produtos de
origem animal e vegetal oriundos da área .do
Distrito Federal.
·
Sala das Sessões, em I B de maio de 1965.
Ant&nio Carlos, Presidente Lobão da
Silveira, Relator - José Feliciano.
ANEXO AO PARECER

N.0 594, DE 1965
Redação final da emenda do Senado

Concluiu o relator favoràvelmente ao projeto apresentando emendo a fim de sonar a ir·
regularidade encontrada.
Na Comissão de Serviço Público Civil logrou parecer favorável concluindo o relator
pelo apresentação de subemendo à emenda n. 0
I CLS.
Tanto no projeto vindo do Câmara como no
emenda e subemenda apresentadas no Senodo a redação da § 2.0, objeto do projeto, é
a mesma:

ao Projeto de Lei da Camara n.• 135, de
1964, (n, 0 1.226-B/63, na CaiO de ori•

realizada no primeiro semestre do ano,

gemi, que ilenta de impostos e taxai,

desde que solicitado pelos respectivos

por cinco anos, todos

Sindicatos de Ajuda,ntes de Despachan-

01

"A prova a que se refere êste artigo se ró

produtos de ori·

gem animal e vegetal oriundos da área
geo-econ&mica do Distrito Federal.
Emenda n.0 1
(Corresponde à emenda n. 0 I CCJ .I
Suprima-se no projeto (art. 1.0 e ementa) a
expressão "geo-econômica".
PARECER
H.0

595, DE 1965

tes Aduaneiros."
Em sessão de 12 do corrente mês são opro·
vodos o projeto e a subemenda CPS.
Esta Comissão, tendo em vista o exposto e
considerando que não houve modificação substancial do projeto, havendo só e simplesmente correção de defeito evidente e, no confor·
midade do que prescrevem os arts. 312, parágrafo único, Item '''c" ·e 314 do Regimento
Interno, apresenta ·a ~edaçcio final do mesmo
poro sanção.
·
I

Do Comissão de Redação, oferecendo
a redação final do Projeto de Lei da ca.
mora n. 0 123, de 1964 (n. 0 4.187-B/62,
na Casa do origem).

Faz, também, a Comissão, na redação final,
referência ao Decreto;Lel n. 0 5.989/43, que
suprimiu o § 2. 0 do ort. 17 do Decreto-Lei
objeto dêste projeto.

Relator: Sr. Lobão da Silveira
O presente projeto de lei altera o art. 17
do Decreto-Lei n. 0 4.014, de 13 de janeiro de

~':

Saio dos Sessões, em 18 de maio de 1965.
-

Antônio Carlos, Presidente -

Silveira, Relator -

Jos6 Feliciano.

Lobão da
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N. 0 595, DE 1965
Redoção final do Projeto de Lei do
Câmara n. 0 123, de 1964 (n,0 , •••• , •
4.187-B/62, na Coso de origem), que
ocreacenta mais um par6grafa ao ort. 17
do Decreto-Lei n,0 4,014, de 13 de ja.
neiro de 1942, que regulamenta o profi ..ão de Ajudante de Dnpachonte Aduaneiro.
O Congresso Nacional decreta:

ANEXO AO PARECER
N. 0 596, DE 1965
Redação final doa emendas do Senado
ao Projeto de Lei do Câmara n.0 22, de
1964 (n,0 941-B/63, na Casa de orl·

sem!.
Emendo n.o 1
(Corresponde às Emendas n.0 ' 1 e 2 da CSPC)
Ao art. 2.0 ,
Dê-se ao art. 2. 0 a seguinte redoção:
"Art. 2.0 Os volôres dos slmbolos
dos cargos isolados, de provimento efetivo, dos em comissão e dos de carreiro
são os seguintes:

Art. 1,0 - O art. 17 do Decreto-Lei n. 0
4.014, de 13 de janeiro de 1942, que regulamenta a profissão de ajudante de despachante aduaneiro, alterado pelo Decreto-Lei n. 0
5.989, de 11 de novembro de 1943, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 17
§ 2. 0

Símbolos
PJ

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

PJ-O

A prova a que se refere êste
artigo será realizado no primeiro semestre do ano, desde que solicitada pelos respectivos Sindicatos de Ai udantes de Despachantes Aduaneiros."
-

PARECER
N.o 596, DE 1965

A Comissão apresenta o redoção final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cêmora n.o 22, de 1964 (n. 0 941-B/63, no Casa
de origem), que altera o Quadro do Pessoal
do Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências.
Solo das Sessões, em 18 de maio de 1965.
- Antônio Carlos, Presidente - Lobão da
Silveira, Relator - Josó Foliciono.
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387.000
367.000
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Cr$
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Cr$
Cr$

••••• o ••••

Cr$
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225.000
205.000
185.000

Parágrafo único - Os valôres dos sf mbolos das funções gratificados são os
seguintes:
Símbolos

Relator: Sr. Lobão da Silveira

Cr$

PJ-1
PJ-2

PJ-9
PJ-1 O

Da Comisaão de Redo~ão, oferecendo
o redação final doa emendas do Senado
ao Projeto do Lei do Câmoro n, 0 22, de
1964 (n,0 941-B/63, na Casa de ari·
geml.

..... ' ....
..........

Cr$
Cr$

PJ-4

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

Vol&res Mensais

Vol&res Men1ai1

FG-1
FG-2

o o •••••

Cr$

15.000

'.o o ••••

Cr$

12.000
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•• o •••••

Cr$

FG-5
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Cr$

10.000
5.000
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EMENDA N. 0 2
(corresponde à Emenda n. 0 3 da CSPCl
Ao art, 9, 0•
Suprima-se êste artigo.

''

~

11

,,'I'
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-758EMENDA N.• 3
(corresponde à Emenda n. 0 4 da CSPCl
Substitua-se a Tabela a que se refere a art. 1. 0 pela seguinte:

,,

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
QUADRO DO PESSOAL
Tabela a que se refere o art. 1.0
CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nómero
Denomlnaçllo

de

carr1111

. Sfm- Cargos
bolos Va1os

Diretor-Geral • . . . . . . . PJ
Secretório do .Tribunal Plena • • • . . • . . . . • . . . PJ

Observaçlies

A preencher quando vagar o
cargo de Secretório da T.S. T.

CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Nómero
de

Cargos

Denomlnaçllo

Sfm- Cargos
bolos Vagos

1 Secretório do TST
3 Vice-Diretor . • . • . . . .

8 Diretor de· Serviço . . . .
1 Diretor de Serviço de Taquigrafia • . • . . . . • • •
2 Assistente Técnico do Presidente ••.
1 Revisor • • • . . . . • . .
2 Contador • . . . . . . . . .
Arquivista . • . • • • • .
1 Bibliotecário . . • . . . • .
1 Médico •.•..••••.
1 Dentista • . . . . . . .
2 Bibliotecário Auxiliar . . . .
7 Redator •.••..•...•.
1 Almoxarife • . . • • •
1 Chefe· de Portaria . • . .
1 Almoxarife Auxiliar .
1 Ajudante de Chefe de PortarJa • . • . . . . . . . . .
1 Enfermeiro . . . . . • . .
3 Motorista
1O Contínuo • .
16 Servente . .
Artífice . .
1O Guarda Judlclórlo . .

Observaçlies

PJ
PJ-O
PJ-1

Extinto quando votar
Extintos qucndo vagarem
Extintos qucndo vagarem

PJ-1

Extinto quando vagar

PJ-2
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-4
PJ-7
PJ-7
PJ-7
PJ-1 O
PJ-1 O
PJ-11
PJ-1 O
PJ-1 O 1O

Extinto quando vagar
1 extinto quando vagar
Extinto quando vagar

;,

.,

'

-759CARGOS DE CABREIRA

Número
de
cargos

5
6
6
10
20
30
48

Sim- Carcos
bolos Vasos

Denominações

Taqulgrofa
Taquígrofo
Taquígrofa
Oficial Judiciária
Oficial Judiciária
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário

PJ-3
PJ-4
PJ-5
PJ-3
PJ-4
PJ-5
PJ-6

Observaçlles

6
2
4
3

8 extintos quando vagarem.

FUNÇOES GRATIFICADAS

Número
de
Cargos

Sim- Cargos
bolos Vagos

Denominações

1
3

Secretário do Presidente
Secretário de Turma
8 Di reter de Serviço
1 Diretor do Serviço Taqui.
gráfico
Secretário da Diretor-Geral
Encarregada da Revista

..

.. . .. . . . .

FG-1
FG-2
FG-1

3

8

FG-1
FG-3
FG-5

PARECER

H.0 597, DE 1965
Da Comissão de Redação, oferecendo
a redação do vencido, para 2.0 turno,
do Projeto de Lei do Senado n. 0 39, de
1964.
Relatar: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação do vencido, para 2. 0 turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 39, de 1964, que dispõe sôbre a profissão de profético-dentário.
Sala das Sessões, em 12 de maio de 1965.
Dix-Huit Rosado, Presidente Antônio
Carlos, Relator - Josaphat Marinho.
ANEXO AO PARECER
N. 0 597, DE 1965
Redação do vencido, para 2. 0 turno,
do Projeto de Lei do Senado n. 0 39; ,de
1964, que dispõe sôbro a profissão de
protético-dontário.
O Congresso Nacional decreto:
Protético é a pessoa legalmenArt. 1.0 te habilitada o quem o cirurgião-dentista, no

exercício de suo profissão, entrega a execução mecânica de trabalhos de prótese.
Art. 2.0 - O exercício do profissão de prolético, em todo o território nacional, só é permitido aos que estiverem devidamente habilitados e inscritos no Serviço Nacional de Fiscalização do Medicina, poro o Distrito Federal,
e nos respectivos Serviços Sanitários, paro os
Estados ~ Territórios.
Parágrafo único - A inscrição o que se
refere êste artigo é obrigatório, tonto paro os
proprietários de oficinas isoladas como, também, para os que funcionem em oficinas anexos o consultórios dentários.
Poro gozar dos direitos confeArt. 3. 0 ridos por esta Lei as proféticos deverão submeter-se a uma prova prática, que versará sôbre
o confecção de trabalhos de prótese comum,
devendo o pedido de Inscrição, para o referido exame, ser dirigido ao Diretor do Serviço
Nocional de Fiscalização do Medicino.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplico aos que, até o dota da pre-

,,

-760sente Lei, já se encontrem legalmente hablli·
todos ao exerci cio da, profissão.

,,
:'·.1

Art. 4. • - O protético poderá realizar os
seus trabalhos em oficina isolado ou anexo aos
consultórios dentários, com· os quais, no en·
tanto, não poderá manter porta de comunicação interna.
Art. 5. 0

A licença para funcionamento
da oficina de prótese será requerida à autori·
dade competente, pelo respectivo proprietária.
ou responsável, devidamente inscrito no Ser·
viço Nacional de Fiscalização da Medicina,
devendo ser revalidada, anualmente, até 31
de março.

Art. 6. 0

Tado·protétlca é abrigado a
possuir uma carteira de identidade prafissio·
nal relativa ao ofício, fornecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, median·
te requerimento instruído com a competente
certidão de Inscrição, passada pelo Serviço
Nocional de Fiscalização da Medicina ou pelas
repartições sanitárias estaduais competentes.

Art. 7. 0

-

~

vedado ao protético:

I) prestar, sob qualquer forma, assistência
dentária direta a ·clientes ou realizar qualquer
trabalho protético para particulares, limiton·
do-se as suas funções às de auxílio ao cirur·
gião-dentlsta;

2) ter em sua oficina cadeira própria de
dentista, destinada a operações, bem como
instrumentos de cirurgia ou quaisquer outros
específicos de consultório dentário;
3) tomar moldes e colocar trabalhos pro·
téticos em clientes não só em dependência
das oficinas de prótese como nos consultórios
dentários, salvo os autores de invenções pa·
tenteados, aos quais é permitido tirar os moi·
des e fazer as adaptações necessárias à apli·
cação de seu invento, referentes à prótese
bucomaxilofacial, desde que por indicação do
cirurgião-dentista responsável pelo trotamento;
4) fazer propaganda, sob qualquer formo,

dos seus serviços ao público em geral, só lhe
sendo permitido anunciar os seus trabalhos
profissionais em revistas, jornais e folhetos especializados, quando dirigido aos cirurgiões·
dentistas, constando do mesmo o nome da ofl·

cina, o do responsável e o número de sua lns•
crição na repartição competente.
Parágrafo único - A lnfração ao dispas·
to neste artigo é considerada como exercfcio
ilegal da Odontologia, sujeitando o seu autor
às penas legalmente previstas, devendo ser
cancelada a licença de funcionamento e a inscrição do protético no Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina ou no Serviço Sani·
tório Estadual respectivo.

Art. 8. 0

Os protéticos licenciados terão
o direito de transferir-se de um local para ou·
tro, mesmo para Estado diferente ou para o
Distrito Federal, desde que solicitem autoriza·
ção ao órgão competente e apresentem certi·
dão de que se encontram habilitados, para fins
da devida inscrição no Serviço de Fiscalização
próprio.
Art. 9. 0 - Desde que legalmente habili·
todo para o exercício de suo profissão, o pro·
tético poderá possuir ou ser responsável, no
mesmo cidade, por mais de uma oficina de
prótese.
Art. I O - A execução e fiscalização das
disposições desta Lei cabem ao Serviço Nocio·
nal de Fiscalização da Medicina, do Deporta·
menta Nacional de Saúde, no Distrito Federal,
e às repartições sanitárias competentes, nos
Estados ,e Territórios.

Art. li - O Poder Executivo, dentro de
90 (noventa) dias, baixará os ates necessários
à regulamentação da presente Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na
data de suo publicação, revogadas as disposi·
ções em contrário.
PARECER
N.0 598 DE 1965
Da Comissão de Redoção, sôbre o Pro·

jeto de

Resolu~ã~

n.• 23, de 1965.

Relator: Sr. Euriéo.. Rezende
O objetlvo dêste projeto é suspender, por
Inconstitucionalidade,. o· ·art. 1.0 da Lei n. 0
154, de 1947, tendei' em vista decisão do Su·
premo Tribunal Federal proferido no Recurso
Extraordinário n. 0 19.499, do Distrito Federal.
No exame da matéria (acórdão e votos do
Supremo) e do Parecer n. 0 82, de 1965, da
Comissão de Constituição e J ustlça, que con-
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de suspender a execução da art. acima citada
em sua totalidade e sim, apenas, parte dêle,
aquela que altera o ort. 24, § 2. 0 , do Regulamento aprovada pelo Decreta n. 0 24.239, de
22-12-47 que, no tocante ao impôsto de renda, restringe ao tributo cedular, a Isenção
concedida aos jornalistas.
A inconstitucionalidade foi declarada tendo
em vista o que dispunha o art. 203 da Constituição Federal:

n.O 228, ao Ministério da Educação e
Cultura;
-·- n.O 229, ao Gabinete Civil da Presidência da República (IBGEl;
- n.O 230, ao Ministério da Viação e
Obras Públicas;
-

-

-

"Nenhum impôsto gravará diretamente as
direitas de autor, nem a remuneração de
professôres e jornalistas."
Na Emenda Constitucional n. 0 9 I 64 nova
redação foi dada ao art. 203. O que prevalece atualmente na Lei Maior é o princl pio da
tributação dos impostas gerais (art. 15, n. 0
IV) à remuneração de prafessôres e jornalistas.
Acresce a circunstância de que, pela Lei n.O
4.506, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sôbre o impôsto que recai sôbre as rendas
e proventos de qualquer natureza (art. 7. 0 ), é
extinta o impôsto cedular sôbre as rendas.
Pela exposta somas de parecer que o presente projeta deve voltar à Comissão de Constituição e Justiça para reexame da matéria.
Sala das Sessões, em 12 de maia de 1965.
- Dix-Huit Rosado, Presidente - Eurico Rezando, Relator - Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira. da Gama):
Está finda a leitura da Expediente.
A Presidência deferiu, hoje, as seguintes requerimentos de Informações, apresentados ontem:
-

do Sr. Senador Nelson Maculan:
-

n.o 224, ao Ministério das Minas e
Energia;
n.o 225, ao Ministério da Viaçãci. c
Obras Públicas;

do Sr. Senador Dylton Casta:
-

n.o 226, ao Ministério da Viação e
Obras Públicas;
n.O 227, ao Ministério da Fazenda;

da Sr, Senador Vaaconc'elos T6rrea: .

-

e

e
e
e
e
e

do Sr. Senador Aarão Steinbruch:
-

-

n.O 231, ao Ministério da Viação
Obras Públicas;
n.O 232, ao Ministério da Saúde;
n. 0 233, ao Ministério da Viação
Obras Públicas;
n,0 234, ao Ministério da Viação
Obras Públicas;
n.O 235, ao Ministério da Viação
Obras Públicas;
n.O 236, ao Ministério da Viação
Obras Públicas;
n.O 237, ao Ministério da Viação
Obras Públicas;

n. 0 238, ao Ministério da Agricultura;

do Sr. Senador Adalberto Sena:
-

n.O 242, ao Ministério da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira do Gama):
Sôbre a mesa, oficio. que vai ser lida.
~

lido a seguinte
OFICIO

Senhor Presidente:
O Diário do Congresso Nacional do dia 23
de abril dêste ano consigna o minha presença na parte final da sessão do dia 22 do mesmo dia.
Venho comunicar a V.. Ex.a que houve equívoco nessa anotação, pais, em verdade, não
me achava em Brasília nesse dia, mas em Recife, e, assim, requeira seja feita a retificação
necessária.
Saia das Sessões, 19 de maio de 1965.Barras Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Seró feita a retiflcaçõo solicitada. (Pausa.l
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido.
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É lido o seg~inte:

REQUERIMENTO·
H.0 246, DE 1965
Senhor Presidente:
Nos têrmos do art. 326, n. 0 5-B, do Regimento Interno, requeremos urgência para o
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 19, de • ,
1965, que autoriza o envio de contingentes
das Fôrças Armadas Brasileiras à Repúblico
Dominicana.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1965.

- Daniel Krieger - Walfredo Gurgel Barros Carvalho - Josophat Marinho.
O SR. PRESIDEIÍITE <Nogueira da Gomo}:
O requerimento que acaba de ser lida, nas
têrmos do Regimento, será votado ao fim da
Ordem do Dia de hoje.
Está finda a leitura do Expediente.
Há oradores inscritos.
Dou a palavra ao primeiro dêles, o nobre
Senador Vicente Augusto.

O SR. VICENTE AUGUSTO:

'I

I

i

I
I

(Lê o seguinte di~eur10.l Sr. Presidente, ao
evocar, nesta Casa, a figura legendária de José de Alencar, o excelso cantor dos verdes
mares bravios da minha terra natal, venço-me
à lembrança do seu histórico encontro com o
Imperador Pedro 11, convertido, através das
tempos, num lendário episódio.
Deputado-Geral na representação da sua
Província, Ministro da Justiça no Gabinete do
Visconde de ltaboraí, festejado pela unanimidade da critica nascente como o maior escritor da sua época, José de Alencar sentia-se
amadurecido para uma cadeira no Senado.
Aliava Alencar à glória nacional que o cercava, o .prestígio tradicional da família por
todos os títulos ilustre.
Mas no silêncio dos corredores do Poço Imperial jó incomodavam a altivez e a rebeldia
do escritor. A intriga trabalhava enleante Pedro 11, o monorca que se armara protelar das
Artes e da Literatura.
Feriu-se, então, entre o Ministro franzino,
mas ousado, afável, mas profundamente orgulhoso, o diálogo que a História registraria e
que tão nitidamente dó a amostra do caróter
do genial cearcnse.

Argumentava Pedro II que Alencar devia esperar, pois ainda era bastante moço para o
Senado. Contava a romancista, exatomente 40
anos. Não se intimida Alencar e revida ousademente que a idade não Impedira o Imperoder de aceitar a maioridade, amenizando, porém, a farpeada di reta com a justo ponderação
de que, apesar disso, êle s6 trouxera brilho e
benefícios à Coroo. Pedro I I sente a presença do gigante e tente sucvlsar-lhe o azedume:
-

Externo apenas uma opinião.

Alencar trazia na veia o sangue dos heróis,
a indisciplina temerária da avó Bárbara de
Alencar, o exemplo do poi proclamando a República de 1817, na cidade do Crato, a intrepidez indomável de Tristão o esplêndido
cavaleiro na feliz expressão de Pedro Calmon
- que morreria de armas nas mãos nos descampados de Santo Rosa, na Confederação do
Equador. Levanta-se sem dobrar a espinha e
fulmina o Imperador com o desafio supremo:
-

Opinião que vale uma sentença.

Não desiste e concorre à eleição de 1869,
obtendo, numa lista sêxtuplo, maioria de votos
com 1. 185 sufróg ios, senda preterido pelo Conselheiro Jaguaribe que alcançara somente 1.112.
É o comêço do fim de ctividade política
dcquêle que herdare do pai - o venerando
Senador José Martiniano de Alencar, ex-Governador da Província - um legado de lutas,
de trabalho, de dedicação à causo público e
de amor à Pcitria.

Mas não triunfara a conspiração do silêncio. Alencar se retrai, se amarguro, se entrega ao desânimo e ó melancolia.
À preterição politica junta-se um período
de sistemático combate à sua literatura. Agiganta-se o artista no revide, mostrando a
vastidão da sua cultura e o consciência da
sua arte. No íntimo, porém, vive, na própria
carne, o drama de Lamartine, recordado por
Araripe Júnior, a pioneiro da crítica da sua
obra imortal: "Desesperava-o o único pensa·
mente de que o B.rasll tinha Ilustrações poli·
tlcas e que êle nãó. era uma delas." Não parara na queda politica o seu desespêro. As restrições apostas à sua literatura, extremadas Inclusive pelos cutiladas de escritores mcrcenó-
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Júnior, sempre muito lúcido:
"José de Alencar, por fim, sentiu que as
flôres do seu estilo não bastavam já para sustentá-lo, e que o público poro o qual apelo·
va não o acolhia com o carinho o que têm di·
reito os homens justos e populares."
Enganava-se, felizmente, Alencar: "~le ti·
nha por si, contra a conspiração do silêncio, a
conspiração da posteridade", no profética on·
tevisão de Machado de Assis.
Àquela altura os romances de Alencar já
traduziam a grandeza e a o Imo do seu povo.
"O seu espírito, assinala agudamente Mochodo de Assis, percorreu os diversas partes de
nosso terra, o norte e o sul, o cidade e o sertão, a mato e o pompa, fixando-os em suas
pogmos, compondo assim com as diferenças
do vida, das zonas e dos tempos, a unidade
nocional da sua obro. Nenhum escritor teve
em mais alto grau a olmo brasileiro. E não só
porque houvesse trotado assuntos nossos. Há
um modo de ver e de sentir, que dá a noto íntimo do nacionalidade, independente da face
externo das coisas."
Não seria êsse, sem a menor dúvida, o único equívoco de José de Alencar. Na singeleza
do suo autobiografia - "Como e Porque sou
Romancista" - declaro sem rebuços: "A descrição do Brasil inspiro-me mais entusiasmo
do que o Brasil do descrição."
Eterno apaixonado da grandeza da terra
bárbara, Alencar se extasio nas amplos horizontes. Vê o Brasil na seu gigantismo geográfica e idealizo o romanceiro cíclico que descreve a Pátrio desde as coxilhas do Rio Gran·
de até as caudais da Amazônia. Mas era essa
visão de conjunto, precisamente, o Brasil e o
seu povo, talvez no magnífico tradução do
poema de Langston Hughes:

"A noite é bela
Assim as olhos do meu povo.
As estrêlas são belas:
Belas são também as almas do meu povo.
Belo é também o sol.
Bolas são também as almas do meu povo."
Dentro do plano de um panorâmico painel
das raizes e do realidade brasileira, José de
Alencar penso no Ceará, pátria das suas ln·

fantis recordações. Dêle se afastara ainda
criança e não trazia nos olhos a paisagem estiolâdo do caatinga. É verdade que a imagem
do sertão se lhe avivara quando, menino de 1O
anos, atravessa, a cavalo, por lnvios caminhos,
os sertões agrestes da Bohia.
Narra um dos seus biógrafos, o saudoso es~
critor Brito Broco, a jornada magnífica:·

"é fácil imaginar o que seria tão longa
caminhada pela sertão nordestino, na primeira metade do século XIX. Dias de fadiga no lombo de um onimol viageiro
por estradas que não passariam, muitos
vêzes, de estreitos veredas em matagais
cerrados; oro sob um sol de fogo - o sol
do Nordeste a crestar o verde dos
campos; oro ao luar poro aproveitar-se o
frescor da noite, num cenário de lenda,
entre sombras misteriosos e cintilações de
prata. Depois, a porodo nos ranchos, os
bivaques improvisados, os fogueiras acesas para espantar os animais ferozes,
o desconte melancólico dos comboeiros,
os trenas da viola, e o menino a adormecer ante o f1.1/gor das labaredas, como sob o efeito de um encantamento. Quantos imprevistos e encontros inesperados, quantas descobertos no mundo
estranho do sertão! Imensidade que só
pode comparar-se à do mor, cheio como
êste de perigos e incertezas! Findo o repouso, a jornada recomeço, e para um
menino de dez anos, vivo e imaginoso, as
impressões nunca se repetem, os dias
nunca são iguais nessa interminável caminhada. Bosques, rios atravessados a
vau, árvores gigantescas, colinas, ploni •
cies, desfiladeiros; animeis o correr, afu·
gentodos pela carovono; umo cobro morto
a cacetada com grande alvorôço; pássaros
desconhecidos a cortar o silêncio com
gritos estridentes; e, no meio de tudo,
perdido, surgindo, como por encanto, à
porta de uma choupono o homem
pequenino, enfezado - no qual o fantasia do pequeno, exaltado pelos visões
do sertão, descobre um herói semelhante
oos cavaleiros da Tóvolo Redonda e dos
doze pares de França."

·.i
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onde, como eputado-Geral, Ingressa na legislatura que se inicia a '3 de maio dêsse mesmo ano.
Nessa época, encontram-se, pela primeira
vez, o escritor afamado e o menino de onze
anos que seria, mais tarde, o seu primeiro
grande critico - Araripe Júnior.
"Vi José de Alencar, pela' primeira vez, em
1860" - assim começa Ararlpe JIJnior o seu
alentado estudo. E prossegue:
"Estava com os meus onze anos apenas nessa Idade em· que tôdas as impressões são
fortes, violentas; nessa idade em que despontam para o homem os primeiros raios da poesia. Passava êle por Pernambuco, em demanda da provincia natal, aonde ia buscar as
inspirações potentes, que o artista deveria depois transformar na jóia conhecida no mundo
literário sob o nome de Iracema."
Não fôra, todavia, a viagem polftlca de
1860 a fonte inspiradora daquela "jóia literária conhecida sob o nome de Iracema".
A visita à terra do berço, as praias ensombradas de coqueiros que se desenrolavam aos
seus olhos famintos de paisagens, as vetustas
mangueiras de copas verdejantes e sombrias,
os cajueiros que se esparramavam no chão de
brancas areias, apenas avivaram-lhe os amaráveis lembranças da meninice distante.
E Alencar, rllkeanamente, se debruça sôbre
a infância. Revê os campos que circundam a
sua chácara, as tronqliilas e azuladas águas
da lagoa que espelham o sou ardente, ouve a
canto dos pássaros no arvoredo denso, as histórias dos caboclos ingênuos e leais, as narrativas de velhas familiares descrevendo os feitos homéricos dos seus antepassados: os audazes e eternamente insubmissos Alencar.
Assim nasceu Iracema, o poema máximo da
minha terra, a lenda da Virgem dos Lábios de
Mel e do Guerreiro Branco, tecida com amor,
com ternura e com o doce lirismo que emana
dos campos e que se espraia, pelo sertão em
fora, além, multo além daquela serro que azula no horizonte.
Alencar é cearense. Mas não nasceu no sertão adusto, queimado pelo vento escaldante
das grandes estiagens, ~ do litoral amenizado

de brisas e de fôfas areias. Nasceu numa bucólica e modesta ca~a do engenho de Messejane, hoje distrito de Fortaleza. Nessa casinha
que ainda existe, como monumento da cidade,
repousa a tranqüila paz dos subúrbios, rodeada de centenárias árvores, onde pássaros cancros anunciam a alvorada. As palmeiras que
a cercam tangem as suas palmas sob a acariciante aragem que vem do mar e a voz do
homem, ainda hoje, raramente quebra a quie·
tude do seu silêncio secular.
Apontam-se Iracema, O Sertanejo e Ubira•
jara como resgate da divida sentimental de
Alencar para com o Ceará. Mas o cenário
dêsses livros, pintando, todos êles, uma natu·
reza exuberante, contrasta, violentamente, com
a paisagem mirrada dos tabuleiros e caatingas
do Nordeste sêco.
Embala-se Alencar nos versos contentes da
sua prosa milionária de ritmas e de beleza:
"Verdes mares bravias da minha terra
natal, ande canta a jandáia nas frondes
da carnaúba!
Verdes mares, que brilhais como lfquida
esmeralda, aos raios do sol nascente, per·
longando as alvas praias ensombradas de
coqueiros!
Serenai, verdes mares, e alisai docemen·
te a vaga impetuosa, para que o barco
aventureiro manso resvale à flor das
águas."
~ o tom elegiaco das lendas que se agasa•
lham na alma do povo e que se contam às
noites de lua
nas silêncios dos grandes so·
lldões.
Quando José de Alencar batlzou Iracema de
lenda do Ceará, lançava uma espécie de es·
clarecimento à .cdtica literária que, nos nossos
dias, ainda debate a classificação do pequenogrande livro. ·Não era, decerto, um romance
flgurlnado pelo Romantismo de que Alencar
se convertera na expressão máxima da prosa
brasileira. Não era. um poema, no rigorismo
da qualificação estético, porque Alencar não
se subordina às regras e aos modelos da poesia.
Alencar, todavia, prende-se a um tema his·
tórlco, enfeitando, numa antecipo;ão eclana,
o verdade, com o manto diáfono do fantasio.

ou
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lidade e a ficção. Quem é mais vivo e mais · encontro das roças do Velho Mundo com as
humano, diante da nossa sensibilidade e da
ameríndias, as raças habitantes dêste Continossa admiração: o Guerreiro Branco, encarnente, por conseguinte, a fusão do roço branca,
nando, nos seus feitos lendários, a figura do
como a conhecemos por êsse têrmo, com as
povoador português Martim Soares Moreno, ou
raça:; americanas. Iracema, nesta conjugação
de Martim com a virgem dos lábios de mel,
Iracema, a filha do Pajé, que percorria como
á ema selvagem os campos do \pu?
não é outra coisa senão o encontro _da civiliNão se consegue esconder a intencionalidazação européia com a amerlndia.
de de Alencar de transpor para a literatura,
O SR. VICENTE AUGUSTO:
numa saga emocional e candente, o encontro
das raças que povoariam o solo nordestino.
Muito grato pelo aperte de V. Ex. 0 •
Encontro que se não caracteriza pela violênQuero esclarecer que faço êste discurso porcia, pelo domínio do mais forte, pela ascen- que em maio de 1965 completa um século o
çõo do civilizado, mas pela união no amor,
livro Iracema. E, por isto, consideramos oporpela solidariedade no sofrimento, pela comutuno rememorar a vida de José de Alencar,
nhão no trabalho e no domínio da terra.
nesta oportunidade.
É típica e tocada de excessiva beleza a reaO Sr. Edmundo Levi:
ção da linda Tabajara ao avistar o desconhecido guerreiro:
Permita que eu complemente o meu oporte. Per Isso mesmo disse que V. Ex. 0 está re"Diante dela, e todo o contemplá-la, estci
memorando livro que para nós é realmente
um guerreiro estranho, se é guerreiro e
um breviário; e todos nós que aprendemos o
não algum espirita mau da floresta. Tem
admirar Alencar somos, vez por outra, obrinos faces o branco das areias que borgados a recorrer a suas páginas. Iracema, se
dam o mar; nos olhos, o azul triste das
não me engano, termina assim: "Tudo
águas profundas. Ignotas armas e tecidos
passa sôbre a terra, dizia a jandáia pousado
ignotos cobrem-lhe o corpo.
no alto da carnaubeiro." Isto é atualíssimo.
Foi rápido, como o olhar, o gesto de
Alencar inspirou-se em Kant, parece, quando
Iracema. A flecha embebida no arco
afirmo, na Crítica da Razão Pura, que tudo
partiu. Gotas de sangue borbulham na
passa sôbre o terrà. O que é confortador, prinface do desconhecido."
cipalmente nos tempos de hoje, porque sabemos. que as inquietações, perseguições, ·atriO Sr. Edmundo Levi:
bulações que se abatem sôbre o humanidadé
Permite V. Ex.0 um aparte?
não serão perenes, pois tudo passa sôbre a
terra.
O SR. VICENTE AUGUSTO:
Com multo prazer.
O Sr. Edmundo Lcvi:
Nobre Senador Vicente Augusto, V. Ex. 0
está evocando a figura querida de José de
Alencar, qye todos nós, desde o ginásio, aprendemos a amar, fazendo uma análise
multo
:; ..
particular em tôrno desse poema em prosa Iracema e apresentando certos aspectos
realmente dignos de meditação. Jó Afrônlo
Peixoto, no seu "Estudos de Literatura Brasileira", vê na palavra Iracema um anagrama
do América. Diz ê\e que Iracema não é outra
coisa senão a palavra América e com Isto José

O SR. VICENTE AUGUSTO:
Multo grato a V. Ex. 0
(Retomando a leitura)
"Do primeiro ímpeto, a mão lesto caiu
sôbre a cruz do espada; mos logo sorriu.
O moço guerreiro aprendeu na religião de
sua mãe, ande o mulher é slmbolo de
ternura e amor. Sofreu mais do alma
que da ferido."
A flor inculta que era a alma de Iracema,
desde êssc Instante, desabrocha em amor e
fidelidade. É que o amor, como o idealizavam
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tôda a sua intensidade e na sua imensurável
grandeza.
Iracema simboliza a partir dêsse encontro,
o omor do mulher indígena. Forte, arrebatado,
ardente, mas suave e triste, cheio de renúndas, de carícias e ternuras.
Quando "A bôca do guerreiro pousou na
bôca mimosa da virgem" ~ êles "ficaram assim unidos coma dois frutos gêmeos de araçá
da mesma flâr", selava-se a fusão do português desbravador e valente e da índia inocente e casta, da qual nasceria Moacir- filho
da dor e
primeiro cearense a emigrar
numa predestinação da roça.

o

Não é a sêca quem expulsa o primeiro cearense dos campos nativos. Alencar jamais pôde
fazer uma imagem do sertão estiolado pela
sua tragédia secular.
A tela que se impregnara no seu espi rito
Infantil na longa viagem através da Bahia,
por caminhos abertos no seio da floresta, afugenta-lhe para sempre o quadro da sêca que
êle só conhecia pela descrição. E é talvez por
isso que, na Câmara de Deputados, representando a Ceará, ao invés de carregar as côres
sombrias da estiagem à época irrompida, procura obscurecer-lhe os efeitos catastróficos.
Realmente, os personagens de Alencar, em
todos os três livros típicos do Ceará, jamais
presendaram uma sêca.
Mas a sêca no Nordeste é uma constante
histórica. Alencar não podia fugir ao seu domínio. Assim é que, em O Sertanejo, abre
apenas parêntese, para descrever o fenômeno
climático.
"Ao longo do caminho- observa D. Campelo, o principal personagem de O Sertanejo - ,
de um e outro lado, alvejavam, entre as maravilhas dos ramos queimados pelo sol, as ossadas dos animais que já tinham sucumbido
aos rigores da sêca."
Mas a sêca ocorre, coincidentemente, durante a ausência do senhor da terra e não lhe
deixa mossa, não lhe abala a economia, não
perturba a ordem e a tranqüllidade da fazenda.
É lugar comum acusar-se Alencar, principalmente em Iracema, de trair à realidade, de

fugir à proporção, de conduzir-se pela caudal
irrefreável da Imaginação prodigiosa.
Nada mais excessivo. É conscientemente que
êle traça as perfis dos heróis bravios, emprestando-lhes intuições que tonto os aproximam
da humanidade civilizada.
Há requintes, sublimações, nos mínimos
gestos da filha dos Tabajaras e dos companheiros de taba. Fê-la, no entanto, Alencar,
para valorizar os símbolos e exaltar o encontro das duas roças.
A corto que êle escreve a Jaguaribe e que
ilustro tôdas as edições de Iracema, constitui
documento valioso. Escreve Alencar:
"O conhecimento da língua indígena é o
melhor critério para o conhecimento da literatura. ~le nos dá não só o verdadeiro estilo,
como as imagens poéticas do selvagem, os modos do seu pensamento, os tendências do seu
espírito, e até as menores particularidades de
sua vida. É nessa fonte que deve beber o
poeta brasileiro; é dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu o imo·
gino."
E a sua imaginação conduziu-o, dentro
dêsse critério e através do domínio do idioma
indígena, ao poema mais caracteristicamente
nacional de todos as tempos, que é Iracema.
A galeria de tipos-símbolos que Alencar
descreve na história centenária não peca pelo
excesso. Antes êles se revestem das caracte·
risticas da lenda, dando, ao conjunto da obra,
as peculiaridades do destino de cada um dêles.
Assim, não se pode estabelecer uma ordem
hierárquica para cada personagem, pois, para
a narrativa, todos são indispensáveis dentro
do seu papel.
Já Ara ripe. ·J únlor, analisando o poema
alencarino, diz que: "aonde verdadeiramente
está o per_fuine original de Iracema é nessa
simpátlca.,:flgura de Camarão, que vem salvar
o branco. O vulto de Potl emerge das som·
bras como uma visão real ' dos tempos Idos".
E depois de transcrição do trecho que o Impressionava tão vivamente; afirmo categórico:
"Nunca a imaginação brasileira, posta ao serviço da história, conseguiu. levantar de sua
obscuridade, com a eloqüêricla da Intuição,
um vulto tão exato como o:.quc ai fica reve·
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~ realmente forte o amor de Alencar às
ilhas de umidade que pontilham o chão esbrasecdo do Ceará. Iracema nasceu nas fraldas
da lbiapaba, cujo perfil se desenho em todo a
Norte do Estado numa cinta czulina em contraste com o cinzento do carrasco.
E quando Batuirité, pai de Jatobá, cansado de guerras e combates, procura refúgio
para a velhice, elege a serro verdejante que
lhe herda a nome e, ao pé da fonte que
emana do penhasco, constrói a cabana humllima.
Conto a Visconde de Taunay nas suas
"Reminiscências" que Alencar, dominado pela
astenia que lhe torturara os últimos anos de
existência, lhe interrogara com a alma cheia
de melancolia:

-

Você acha que chegarei à posteridade?

O registro dessa indagação, da parte dos
que se comprazem em apagar as glórias e
triunfos alheios, tem sido pasto de impiedosos
interpretações. Tentam enxergar nela apenas
a manifestação do desmedido orgulho e da excessiva vaidade do semeador de abras-primas.
Alencar, no entanto, como o herói da sua
lenda imortal, sofria mois da alma que da ferida.
Já àquele tempo, para consolação suprema,
Taunay poderio tronqüilizar o seu espírito.
Seu nome se convertera, apesar das incompreensões e da inveja, na mais autêntica glória nacional.
José de Alencar se tornara um escritor eminentemente brasileiro, pela temática, pela
paisagem, pelos tipos que povoam as cidades
e os campos, desde as grandes metrópoles às
choupanas mais humildes.
Acentuou magistralmente José Llns do
Rêgo: "Quis (Alencar) incorporar os letras não
s6 o bom selvagem como a nctur~zci tropical.
Antes dêle o homem de letras brasileiro tinha
mêdo do terra nativa."
Passado um século em que a grácil indiana
Incorporou-se à realidade nacional, pode-se
afirmar, sem sombra de êrro, que dois escritores continuarão no tempo a simbolizar c le-

gitimidade do romance nitidamente brasileiro:
José de Alencar e Machado de Assis.
Alencar é o apclxoncdo da natureza, c deslumbrado de horizontes, o espontdneo criador
de beleza. Terra e homem, em· tôda a sua
obro se fundem na fantasia e na graça. Machado, ao contrário, é. a sobriedade, a fideli·
dcde exagerada à vida, a contenção: perene do
entusiasmo.
Mas, estudado desapaixonadamente a vigorosa corrente de romancistas de após 30,
fiel, sobretudo, à sociedade brasileira, tornose excessivamente válida a observação de José
Lins do Rêgo. São os escritores que não têm
mêdo do terra nativa.
Consoante Jorge Amado, no discurso. de
posse da Academia Brasileiro de Letras, duas
correntes dividem o moderno romance brasileiro. A corrente que se inspirou em Alencar
e que sentiu c drama do homem em face do
meio e a corrente que entestc em Mechado
de Assis, traduzindo a angústia, a inquietação
e a procura de rumos do homem em face de
si mesmo.
Alencar é um marco na formação da nosso
Literatura, tornando-c uma coisa viva, palpitante, real, na aparência da irrealidade do ·
seu romantismo. Desmentiria, por antecipação, o conceito, talvez jcx:oso, de Afrânio Peixoto, de que a literatura é o sorriso da sociedade.
Não foi apenas o indianismo que lhe deu c
grandeza de gigante. A suo obro, variada" e
múltipla, espelha o Brasil inteiro. Brutal, violento, selvagem, mos adocicado pela ternura,
pelo lirismo que brotam da sua gente e da
próprio terra.
Descrevendo um pedaço do Nordeste ainda
no primitivismo dos primeiros descobrimentos
e das grandes surprêsas, Alencar não assinalo, com a veemência com que narra as lutas
lndí genes, o combate do homem com a terra
sáfara.
· · Porque, meus senhores, no Nordeste a terra
foi conquistada em luto renhido, onde não há
vencido ou vencedor. Ora a terra dominando
o homem, expulsando-o paro longe tangido
pela sêcc, ora o homem domando a .terra, mo·
diflcondo-lhe a paisagem, amansando-a, até,
como aos animais bravios.

! •
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À devastação da sêca, responde o homem
com o aprisionamento dos águes nos açudes,
com o indômita capacidade de trabalho e sobretudo com o amor filial à gleba que não o
deixa nunca, e que, chegada a chuva, rebenta sempre em flêres e frutos.

Iracema é o poema máximo da terra fudiqda, nascido do amor e da esperança.
Da festa do himeneu, ·tão magistralmente
descrita por Alencar, nasce Moacir, o primeiro cearense a singrar os mares em busca de
estranhos ares. Mas não é a sêca que o expulsa. Outros· portuguêses viriam e as irmãs
de Iracema os esperavam para a festa do .fecundação.
,
Cem anos está completando Iracema, a virgem dos lábios de mel e dos cabelos mais negros que o asa da graúno.
Ainda .recentemente, em reportagem do
"Correio do Manhã", escreveu Cavalcante
Proença que Iracema, oo completar um século
de idade, estava entre nós: vivo, bulindo e
atendendo pelo nome. Se a jandaia, do alto
do coqueiro, jó não chamo o seu nome, o
Ceará responde por elo. O Ceará, docemente
rebati~ado pelo povo como o terra de lrace·
ma, a pátria dos verdes mares bravios, o berço
de Alencar.

Não é somente o Ceará que rende, neste
ano centenário de Iracema, culto ao seu grande filho, ~ todo o Brasil, onde chego, em edi·
ções sucessivas, a mensagem do eterno enamorado dos matos, dos rios, dos mares, das
côres e dos perfumes que se espalham pela
terra querida.
~'Grande Alencar exclama Agripino Grieco Percorrendo-o, ainda hoje, sentimo-nos
românticos, sentimo-nos os noivos de tôdos as
Julietas. Alencar é um dêsses formosos sítios
brasileiros em que nos reunimos jubilosomente poro melhor admirar o Brasil."

A posteridode, que êle tonto sonharo, responde aos· seus apelos, cobre-lhe de louros e
de imortalidade.
Nem tudo passa sôbre o terro. (Muito bem!
Muito bem! Palmoa. O orador é muito cum·
prlmentado.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Tem a palavra o nobre Senador Aorão Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH:

(Li o 1egulnte dlacurao.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Imprenso noticiou, há breves dias,
uma sugestão, segundo a quol o Cêmara e o
Senado devem funcionar quatro meses apenas.
Lamenta Rachei de Queirós, que muito inNoticiou, tombém, ter um ilustre parlamentar
justo havia sido Sílvio Romero oo classificar o
mineiro, da Intimidade palaciano, aconselhado
escritor cearense de "talento essencialmente
ao Sr. Presidente do República a mandar-nos,
verbal", que "apenas criava nomes". E acrestôdas de uma só vez, as emendas canstitucio·
centa Rachei de Queirós:
, nais que pretende aprovar, paro evitar os trau"~ inegável, clero, que o romancista de
mas sucessivos de uma alteração por mês.
Messejana criou nomes e chegou a reSão duas proposições lógicas dentro do quovolucionar os livras de batistério nacionais!
dro
que estamos vivendo. Quero afirmá-lo,
Pois não são apenas "os lracemos e os Moasem
o mínimo laivo de Ironia. Quando se falo
clres que abundam", segundo o afirma o velho
em Porlomentorismo e militares sugerem o
Silvio. Andam por aí aos milhares, de norte a
instituição
de' um Colegiada de cinco Consesul, os Peri, Araquém, Coubl, Jacauna, lralheiros,
'não
posso deixar de pensar na inanipuon, Ubirajara, Jurondir, Jandlro, Araci; nodade
dessas
sugestões. . ·
mes de coisas, vulgarizados pelos romances de
Porque não se enquadro à hi pertrofla do
Alencar, são hoje nomes próprios: Juçara, JaExecutivo,
que estamos vivendo atuolmente,
clra, Ublratan. O próprio cachorro Japi tem
quando dois Podêres se altelam - aquêle e o
homónimos cristãos; paro não folar no mero
nosso bravo J udiclérlo de comportamento tão
adjetivo Diva, titulo de uma dos novelas urgrandioso, que eu não quis sequer referir no
banas do cearense, ou o si mbolo romântico de
discurso que pronunciei sôbre a "psicose do
Lucíola, ambos copiosamente Incorporados à
mêdo", no mundo contemporâneo.
onomástico brasileiro."
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não bostasse o veto amparado por um
que se contém no Constituição de 1946,
Institucional houve por bem poupar-nos,
mais, da tarefo legislativa.

E, Sr. Presidente, muito embora pretendomos proximamente, em outro discurso, analisar o i'nstituto do veto, que tem o seu uso condicionado à inconstitucionalidade da proposição ou a que contrariar os lnterêsses nacionais,
não é demais lembrar o seu uso Imoderado,
que se tem acentuado entre nós, e ultimamente de maneiro vertiginoso, ao ponto de se
poder afirmar, somente neste ano, e estamos
ainda em maio, jó terem sido vetadas 45 proposições do Congresso, número muito superior
o qualquer ano, mesmo no período Café Filho.
Foram, Senhores Senadores, no período de

1951 até êste mês, apostos vetos no seguinte
proporção:
Período 1951-1955

+

Presidente Getúlio Vergas, Nereu
Ramos, Carlos luz e Café Filho

1953 ............. .
1954 ...... .' ...... .
1955 ............. .

13
23
38

vetos
vetos
vetos

Os projetas do Executivo, Senhor P1·esiden. te, são dados como aprovados se, dentro de
um mês, a Câmara e o Senado não ultimarem
o sua tramitação, em sessões conjuntos, ou no
prazo total de 60 dias, distribuidos pelo metode, poro cada Casa do Congresso Nacional.
. As emendas constitucionais do Executivo
são aprovados por maioria, ou igualmente rejeitados, se dentro de um mês não chegarem
à votação.
Houve uma economia tão grande de tempo
- ainda mais poupado pelas reformas regimentais, pelos preceitos impedientes à obstrução, que se considerava nos Governos anteriores, sobremodo no Govêrno K1.1bltschek, o mais
sagrado direito dos minorias parlamentares o pedido de verificação de votação somente
pode ser repetido uma hora ap6s a última vo·
loção, colocando o parlamentar, o maioria das
vêzes, no dilema de aprovar o substitutivo ou
ficar com o projeto que quatro meses serão
mais do que suficientes para o funcionamento do Congresso, diria até três vêzes por se·
mana, como acontece em tantos poises.

Tão amplos se tornaram e mais amplas tendem a tornar-se os iniciativas legislativos
Período 1956-1960
do Executivo que, se exagerarmos um pouco
evolução, estaremos neAe particular,
nessa
Presidente Juscelino Kubitschek
próximos do Parlamento Português ou do Por33 vetos
1956
lamento. Russo. Então o Congresso fica ró ads32 vetos
1957
trito o uma função, decerto Insubstituível, de
22 vetos
1958
pulmão do regime, enquanto nos restar essa
26 vetos
1959
que é o mais alta dos franq1.1ias democráticos:
11 vetos
1960
o direito de opinar sem restrições nem san·
ções, sôbre a politica Internacional e nodo·
Periodo de 1961 o abril de 1964
nal. Assim, Senhor Presidente, se.ndo hoje miPresidente Jânia Quadros e João
nlmo a possibilidade de se iegisior, pois quanGoulart
do se consegue transpor êsse Congresso, com
25 vetos
1961
uma proposição aprovada, de iniciativa parlo28 vetos
1962
mentor, e não me refiro às que isentam de
22 vetos
1963
impostas, taxas e tributos, 01.1 que celebram
1964 (até março) •.•. ·.1., veto
. .efemérides ou Instituem dias especiais poro
homenagens o coisas ou pessoas, quase semPeriodo de abril de 1964 até maio de
pre, Sr. Presidente, sofre o 'Inexorável poder
1965
do veto, instituto que coloca o Congresso NaPresidente Humberto Costello
cional,· face oo Executivo, em posição de preBronco
cisar de dois terços dos presentes, paro reaflr·
mar
a suo vontade soberana. Assim, Sr. Pre33
vetos
1964 (abri I em diante) .
sidente, o assiduidade às sessões, perde aquê·
1965 (até maio) .... 45 vetos

+
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Mesma porque, a· real assiduidade não está
na presença muda, na comparecimento tran·
qüilo, na discussão dos problemas neutros da
legislação.
Assiduidade pura e simples, Importa menos
do que a vlgflia aqui e lá fora, quando se trata dos homens públicos. ·
Nem mesmo a assiduidade à tribuna, demonstra o verdadeiro interêsse pelo leal cum·
primento do mandata.
Já o dissemos, está quase adstrito o Congresso a ser o pulmão do regime, e cada parlamentar tem o direito de saber quando deverá se ocupar de matéria legislativa ou poli·
tlca, que precise de seu trabalho ou de seu
serviço.
As assembléias politicas unânimes são as
negações ·das democracias representativas. E o
seu aprimoramento se mede pelo respeito à
dlscorddncla. Nelas t6dos devia ser escrito,
como n:'andomento, o palavra de Voltaire:
"Não concordo com nenhuma palavra sequer
da que dizeis, mas defenderei, até o morte, o
vossa direito de dizê-lo".
~sse elementar direito, êsse decdro mínimo,
que os Srs. Senadores compreendem tão bem
quanto eu, há de autorizar sempre vir a esta
tribuna, quando se achar oportuno, paro criticar, advertir, admoestar, sdbre o que está
ocorrendo no País e no Mundo.
E qual o melhor momento, Sr. Presidente,
que êste, quando se noticio que uma lei de
inelegibilidades, que poderá descer aos requln·
tes de uma citação nominal?
O Jornalista Castello Bronco, que nunca foi
acusado de contra-revolucionário, diz, no "Jornal do Brasil" de domingo:
"A exacerbação dos coronéis e de truculentos juristas, êstes, de resto, em número bastante Inferior ao dos primeiros·
noticias, o facilidade para as acusações
levianas e para as ameaças que revelam
mais mêdo que bravura (não sou eu
só que lhes fala do mêdo), tudo Isso na
medida em que o Govêrno cede, cria a
perspectiva de não se apresentar o pleito dêste ano purificado, como era a prl·
melro Intenção revolucionário:

E conclui o articulista:
"A lei de incompatibilidade é o prêço
caro que os políticos, embora relutantes,
acabarão· pagando, com a sua marcha
paro um pleito em que nõo se deseja
. obter, exotomente, a manifestação da
vontade do povo - uma espécie de pe.
dáglo para atravessar o túnel · do violência, do arbítrio, hoje mais escura do que
há um mês atrás."
Aqui termina a citação. Aqui deveria terminor o meu discurso. Mas não posso concluí.
lo sem dizer que é preferlvel o ausência a pagar semelhante pedágio. ~ preferlvel, sim, mas
seria uma traição ao mandato popular. O povo
não elege apenas paro votar. Também elege
poro protestar e para não votar, e não votarei,
Senhor Presidente, qualquer lei que restringir
o direito do povo de votar em quem desejar
votar. (Muito bem! Muito bem! Palmn)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Há sdbre a mesa, indicação subscrita pelo
Sr. Eurico Rezende, que vai ser lido.
~ lida a seguinte:

INDICAÇÃO
N.0 3, DE 1965
Exm.0 Sr. Senador Presidente,
Existe uma vaga de médico nos quadros funcionais do Casa.
Dispõe Resolução em vigor que o provimento será feito com precedência de concurso.
Seja-nos licito argumentar que tal seleção,
dentro do requisito estatuído, não é de todo
necessária ou conveniente, erigindo-se, mesmo,
em uma demasia, que, por outra formà, se
poderá evitar, •. pelos razões que subseguem
menciorad~s. : ··
A vaga é uma só, para ·um quadro onde jamais ocorreu o concurso· público. A sua Instauração, de processo àb~iamente lento, mobilizaria inúmeros Interessados, com as tarefas,
as emoções e as despesas Inevitáveis e altamente qualificadas em i Brasllla. E, afinal,
lnobstante a aprovação de vários, apenas um
candidato seria contemplado com a investidura.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira do Gamo):
que, recentemente, se exonerou, a fêz em vir· ·
O requerimento iido será votado no finai da
tude da Impossibilidade de obter residência
Ordem do Dia, de acôrdo com o que dispõe o
para si e sua famrlla, problema que afloraria, Regimento Interno. (Pauaa.)
agora, na hipótese de a nomeação recair em
Võ.o ser lidos dez requerimentos de inforprofissional procedente de outra cidade que
mações,
todas de autoria do Sr. Vasconcelos
não à Distrito Federal.
Tôrres.
O quadro de médicas do Senado estó desfal·
São irdes os seguintes requerimentos:
cada e a carência jó vem revelando os seus
Inconvenientes, pela sobrecarg·a de serviços ln·
REQUERIMENTO
cidentes sôbre os dois competentes titulares.
N. 0 248, DI 1965
Não se deve, porém, adotar regime de absoluta franquia pdra a admissão em aprêço.
Acreditamos que o provimento se poderá
fazer mediante proposta do Serviço Médico do
Senado, após examinar e julgar idõneo o cur•
rlculum vitae da candidato.
Isto põsto, lncllcamoa à Comissão Diretora
estudar a exposição aqui feita, no sentido de
propor ao Plenário a necessária modlflcac;ão
regimental, para que o cargo de médico seja
provido com o critério ora proposto.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1965. Eurico Rezende.
·

O SR, PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
.A Indicação que acabo . de ser lido. vai à
Comissão Diretoro e à publicação.
Sôbre a mesa requerimento de urgência que
vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretório.
~ lido o seguinte:

REQUERIMEI-4TO
N.o 247, DE 1965
Nos têrmos do ort. 326, n. 0 5-B, do Regi·
menta Interno, requeremos urgência para a
Projeto de Lei da Câmara n. 0 24, de 1965,
que Incorpora ao "Fundo" de que. trata o De·
creta-Lei n.o 2.063, de 7 de março de 1940,
de "A Equitativa dos Estados Unidos do Bra·
s\1", a Importância dos seus débitos fiscais, e
dó outras providências.
Sala dos Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Daniel Kriegor - Walfrcclo Gurgcl - Barros Carvalho.

Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério das Minas e Energia, o seguinte:
1)

Quais as providências adotadas pelo
Ministério, relativas ao restabeleci·
menta do fornecimento de energia
eiétrlca, no Munlcfplo de Rio Claro,
Estado do Rio;

21 na. hipótese de não ser da alçada do
Ministério das Minas e Energia a solução do problema que ora se veri·
fica naquele Munlcfplo, informar se
tem conhecimento de que a Llght and
Power tem ali grandes óreas de terra
e se,.em algum tempo, pleiteou a concesslia para explorar os serviços de
eletrlcidade naquele Múnicf pio.
Sala das Sessões, 20 de maio de J96S. Vaacancelai TCirrea.

REQUERIMENTO
N.0 249, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro Informe o Poder Executivo, através
da Superintendência Nocional do Abastecimento - SUNAB - , quais as providências
adotadas pela referida SUNAB, visando a pôr
em funcionamento o Frigorlflco Industrial Fluminense S. A., locaiizado no Munidplo de ltoperuna, Estado do Rio de Janeiro, cuja capocidade de abate diário é de 200 bois?
Sala das Sessões, 20 de maio de 1965. Vasconcelos T&rres.
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N.• 250, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viaçêio e Obras Públicas DNER - , o seguinte:
1J Se são do conhecimento do Ministério
as Leis n.0 ' 2.698, de 27-12-55, e
2.975, de 27-11-56, que regulamentam a substituição de ramais ferroviários antieconômicos por rodovias
paralelas, asfaltadas e servindo a tôdas as local idades prejudicadas;
2)

em· caso afirmativo, como se explica
a modificaçêio do traçado natural da
rodovia Barra do Pirai, Estado do Rio
. de Janeiro--Sta. Rita do Jacutinga,
Estado de Minas Gerais; amparadas
pelas referidas leis, que tiverem os
seus ·ramais ferroviários suprimidos
para Sta. Rita do Jacutinga-Amparo de Barra Mansa?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1965.

VoKancelas Téirres.

REQUERIMENTO
N.• 251, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viaçêio e Obras Públicas DNOS - , quais as providências adotadas
pelo Departamento relativas à canalizaçêio e
retificaçõo do Ribeirão Santo Antônio, no Município de Miracema, Estado do Rio. de Janeiro?
Sala das Sessões, 20 de maio de 1965. -

Vasconcelos Téirres.

REQUERIMENTO
N.• 252, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro Informe o Poder Executivo, através do
Ministério do Viação e Obras Públicas, qual a
verba destinada à rêde abastecedora de água,

no Município de ltaguaí, Estado do Rio, e se
já foram adotadas providências relativas ao
pagamento da referida verba?
Sala das Sessões, 20 de maio de 1965. -

Vasconcelos Téirres.

REQUERIMENTO
N,0 253, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viação e Obras Públicos DNOS - , quais as providências adotadas
pelo Departamento relativas ao enrocamento
do Rio Murioé, no Município de ltaperuna, ·
Estado do Rio?
Sala dos Sessões, 20 de maio de 1965. -

Vasconcelos Téirres.

REQUERIMENTO
N.0 254, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério do Viação e Obras Públicas DNER - , por que não foram executados os
serviços de asfaltamento da rodovia Rio Bonito--Silva Jardim, Estado do Rio, embora
tudo estivesse pronto para que os mesmos fôssem executados?
Sola dos Sessões, 20 de maio de 1965. -

Vasconcelos Téirres.

REQUERIMENTO
N.• 255, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro lnf~rA,e o Poder Executivo, através
da Companhia Nacional de· Álcalis, quais as
providências adotados pela, Companhia, relatl·
vas à Iigação da água,. no Mun lei pio de Silva
Jardim, Estado do Rio, cuja adutoro Já se encontra em perfeitas c~ndições de funcionamento?
Sola dos Sessões, 20 de maio de 1965. Vasconcelos Tôrrcs.
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REQUERIMENTO
N.0 256, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Instituto Brasileiro do Café - IBC - se
estão sendo utilizados os armazéns do Instituto, no Munldpio de ftaperuna, Estado da
Ria, e, em caso negativa, por que não são, os
referidas armazéns, doados, cedidos em convênio, ou emprestados à Cooperativa Agropecuárlo de ltaperuna, para armazenar os reservas de arroz, sem con.dições de estocagem por
falta de local, cujo sofra é superior a 1 milhão
e SOO mil sacas?
Sala das Sessões, 20 de maio de 1965. -

Vasconcelo1 T&rres.
REQUERIMENTO
N.0 257, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viação e Obras Públicas DNER - , quais as providências adotadas
pela Ministério, visando à construção do 2;0
acesso à BR-5, da Avenida lnguita à Rodovia
Federal, do Munidpio de Rio Bonito, Estada
do Rio?
Sala das Sessões, 20 de maio de 1965. -

Vo•concelot T&rre1.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Os requerimentos que acabam de ser lidos
não dependem de apoiamento, discussão e deliberação do Plenário. Serão, depois de publicados, despachados pela Presidência.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Sebastião Archer Antônio Jucá Joaquim Parente Dinarte Mariz - João Agrlplno - Arnon de Melo Herlbaido VIeira Dylton Costa - Jefferson de Aguiar Eurico Rezende - Gilberto Marinho
Lino de Mattos - Mouro Andrade
José Feliciano - Filinto Müller.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
Está esgotado o perfodo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, .em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 46,: de 1965 (n. 0
2.660-B, de 1965, na Cómara), de ini·
ciatlva do Sr. Presidente da República,
que isenta de Impostos de importação. e
outras contribuições fiscais os bens adquiridos, mediante doação, pelas instituições que se dedicam, sem finalidade lucrativa, à prestação de assistência médico-hospitalar, tendo Pareceres, sob n. o•
515 e 516, de 1965, das Comissões de
Projetas do Executivo e de Finanças, favoráveis ao projeto e dependendo de pronunciamentos da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o projeto e a emenda
de Plenário; das Comissões de Projetes
do Executivo e de Finanças, sôbre a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende, Relator do Comissão de Constituição
e Justiço, para dar parecer sôbre o projeto e
o emenda.

O SR. EURICO REZENDE:
(Sem revisão elo orador.) Sr. Presidente,
o Projeto n. 0 46, originário da Cômãra dos
Deputados, onde tomou o n. 0 2.660-B, do
corrente exercfcio legislativo, declara que são
isentos dos ;'mpostas de importação e de consumo, dos emolumentos consulares, da taxa de
despacho aduaneiro, das taxas de melhoramentos dos portos e de renovação do Marinha
Mercante, de despesas de armazenagens e capatazias e de quaisquer outras contribuições
fiscais, os· bens adquiridos no exterior, mediante doação,. pelas Instituições em funcionamento no País, que se dediquem, sem finali·
dade lucrativa, a prestar assistência médicohospitalar.
Sôbre o projeto foram emitidos os Pareceres n. 0 ' 515, da Comissão de Constituição e
Justiça, e n. 0 516, do Comissão de Finanças,
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Nota-se, Sr. Presidente, que o projeto cuida
de isenção de taxas tributárias e aduaneiras.
Par Isso mesmo, tanto a proposição principal
como a emenda não Infringem dispositivo
algum da Constituição, nem oferecem qualquer elva de lnjurldicidade. Por via de conseqüência, no ângulo da sua competência, a Comls.são de Constituição e Justiça perfilha os
anteriores pareceres favoráveis. (Muito bemll

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O parec~r da Comissão de Constituição e
Justiça é favorável.
Tem a poÍavra o Sr. Senador Bezerra Neto,
para dar parecer sâbre a emenda, pela Comissão de Finanças e pela de Projetas do Executivo.
~ a seguinte a emenda de autoria do nobre

Senador Antônio Carlos:
(Lendo.)
.

São os nossos pereceres.
O SR. PRESIDENTE (Moura Androdel:
Os pareceres do Relatório são favoráveis,
em ambas as Comissões.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de ontem.
· Vai passar-se à votação do projeto, salvo a
emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto ·
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 46, DE 1965 .
(N. 0 2.660-B/65, na Casa de origem)

'

"Ao Projeto de Lei da Câmara

toa dos objetlvos do projeto. Até, pelo contrário, harmoniza-se com sues coordenadas.
E em nome do Comissão de Projetes do
Executivo, também opinamos favoràvelmente
à emenda.

n. 0

46/65

Acrescente-se o seguinte_ artigo:
Art. .
- O disposto .nesta Lei estende-se a materiais e equipamentos. doados
por entidades filantrópicas, assistenclais
ou assemelhadas estrangeiras a entidades
educacionais e assistenclals brasileiras
registradas no Conselho Nacional da Serviço Social."
O SR. BEZERRA NETO:
!Para emitir parecer. Sem .revl1ão do ora•
dor.l Sr. Presidente, dou testemunho de que
a presente emenda já· havia sido sugerida no
Plenário da Comissão de Projetas do Executivo. Mas, ponderou-se ali que seria ·melhor
apresentar no Plenário do Senado, porque, não
sendo c:ie autoria do Relator ela faria com que
fôsse redistribufdo o processo - no caso de
vitoriosa na Comissão Técnica - a nôvo .Relator,

l1enta do1 lmpa1to1 de impartasão e de
con1umo e outro1 contribulsõel fl1cal1 01
ben1 adqulrido1, mediante cloasão, pelo•
ln1tltuisõe1 que •e dedicam, 1em finall·
dade lucrativa, à pre1tasãa de a11i1tin·
ela mídlco-holpltalar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 - São isentos, dos impostos de
Importação e de consumo, dos emolumentos
consulares, da taxa de despacho aduaneiro,
das taxas de melhoramentos de portos e de
renovação da Marinha Mercante, de despesas
de armazenagens e ccipatazias e de quaisquer
outras contribuições fiscais, os bens adquiridos no e~terior, mediante doação, pelas instituições em ··funcionamento no Pais, que se
dediquem, s~m· finalidade lucrativa, a prestar
assistência méaico-hospltalar.

Estó dentro da linha do Projeto de Lei· n. 0
46/65, que trata de Isenções para entidades
fllontr6picos.

Parágrafo . único - A Importação dos
bens a que se refere êste artigo não fica sujeita a certificado de cobertura cambial, nem
a licença prévia da Carteiro de Comércio Exterior.

O parecer da Comissão de Finanças, assim,
é favorável à emenda, porquanto ela não des-

Art. 2, 0 - Antes da Importação, a entidade beneficiado apresentará à Divisão de
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Hospltolcr, em 3 (três) vias, c
do material c ser Importado, ocom.panhcda das provas do doação.
rela~ão

0

Art. 3. - Com o parecer daquela Divi·
são, quanto à essenclclldade do material ou
equipamento o ser importado e habi lltaçõo da
entidade para obtenção do favor, o Ministério
da Saúde encaminhará 2 (duas) vias, devidamente autenticadas, oa Ministério da Fazenda, para exame dos demais documentos relativos à doação.

Art. 4.0

Verificada a regularidade dos
documentas, o Ministério da Fazenda expedirá ordem de desembaraço do material ou dos
equipamentos à estação aduaneira de destino.

Art. 5, 0 - O material e equipamentos,
entrados no Pc rs, na forma desta lei, sômente
poderão ser utilizados pela próprio entidade
beneficiada, nos seus serviços médico-hospitalares ou ambulatorials, vedada a cessão ou
alienc~ão, sem expressa permissão da autoridade aduaneira competente, ouvido o Minis·
tério da Saúde, sob as penas da lei e observadas as normas gerais da legislação especí •
fica que rege a espécie.

Parágrafo único -

Na conformidade do
mesma legislação, o correto uso e emprêgo do
material ou equipamentos ficam sujeitos à fis·
c~lizaçõo aduaneira, sem prejuízo do que fôr
exercida pelo Ministério da Saúde.

Art. 6.o - Esta lei entro em vigor na
data de suo publica~õo.

Art. 7 ,o -

Revogam-se as disposições em

contrário.

O SR.

PRESIDE~TE

(Moura Andrade}:

Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda
queiram permanecer sentados. (Pa~asa.)
Está aprovada.
A matéria voi à Comissão ·de Redaçõo.
No expediente foi lido requeri menta de autoria dos Srs. Senadores Daniel l<rleger, Wolfredo Gurgel, Barros Carvalho e Josaphat
Marinho, de urgência, nos têrmos do ort. 326,
n.o 5-B, do Regimento Interno, poro o Projeta
de Decreto legislativo n.O 19, de 1965, que

autorizo o envia de contingente dos Fôrças
Armados do Brasil à República Dominicana.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pa111a.)
Está aprovado, contra o voto do nobre Senador Aurélio Vionna.
Posso-se, em conseqüência, ·imediatamente,
à discussão da matéria.
Discussão, em turno únlcÓ, do Projeto
de Decreto legislativo n. 0 19, de 1965,
que autoriza o envio de contingente dos
Fôrços Armadas brasileiras à República
Dominicana, e dó outras providências,
em regime de urgência, nos têrmos do
requerimento que acaba de ser aprovado, com fundamento no art. 326, 5-B,
do Regimento Interna, dependendo de
pronunciamento das Comissões de Segurança Nacional, de Relações Exteriores e
de Ffnan,as.
Solicito do Sr. Senador Zacharfas de Assumpção o parecer da Comissão de Segurança
Nacional sôbre o projeto.

O Sr. Zacharia1 de As1umpsão:
Sr. Presidente, a parecer está senda datflo·
grafado. Assim, peço o prazo de trinta minu·
tos poro que possa apresentá-lo à Casa.

O SR.

PRESIDE~TE

(Moura Andrade}:

Está concedido o prezo requerido p'ela Comissão de Segurança Nocional.
Consulto os Srs. Senadores Pessoa de Quef·
ro:t e Eurico Rezende sôbre se também necessitam do mesmo prazo para o pronunciamento
de seus pareceres, o primeiro pela Comissão
de Relações Exteriores e o segundo pela Comissão de Finanças.

O Sr. Pe11aa de Queiroz:
Sr. Presidente, a Comissão de Relo~ões EKterlores está em condições de emitir o seu
parecer.

O SR. PRESIDENTE (Mourca Andrade):
Tem o palavra o Sr. Senador Pessoa de
Queiroz poro prolatar o parecer da Comissão
de Relações Exteriores.

776O SR. PESSOA DE QUEIROZ:
o seguinte parecer.) Sr. Presidente,
em mensagem datada de 17 de maio último,
o Senhor Presidente do Repúblico solicita o
aprovação do Congresso Nacional para "envio
de contingente das Fôrças Armadas brasileiras a fim de integrar, na forma da resolução
adotoda em 6 de maio do correnfe ano pela
X Reunião de Consuitp dos Ministros das Relações Exteri,ores das Repúblicas Americanas,
uma Fôrça lnteramericana com o fim, dentro
de um espírito de imparcialidade democrática, de colaborar no restauração da normalidade na República Dominicano, no manutenção
da segurança de seus habitantes, no inviolabilidade dos direitos humanos e no estabelecimento de um clima de paz e conciliação que
permitam o funcionamento das instituições
democráticas naquela República".
Não. resto o menor dúvida de que o Brasil,
ao dor seu· voto favorável à formação de uma
Fôrça lnteromericono e, em seguida, concordar em contribuir com um contingente destinado ·a integrá-la, assumiu responsabilidade
excepcional perante o mundo e particularmente as nações dêste Continente. Nõo há como
negar a delicadeza dessa atitude ante o nosso
compromisso de respeitar e zelar pelo soberania de tôdas os Nações Americanas, sejam elas
grandes ou pequenos. Para nosso Pais, pelo
papel que o destino lhe reservou - dada a
sua condição de grande nação do Continente
- de lutar em favor da preservação da paz e
das liberdades humanas e da intocabilidade
da independência dos povos americanos, esta
responsabilidade assume especial relevância,
pelos aspectos de suma gravidade de que se
acha revestida.
A exposição de motivos do Ministério das
Relações Exteriores, em que se fundamentou
o Senhor Presidente da República paro tal so"
licitação ao Congresso Nacional, foz um histórico dos sucessos ocorridos na República Dominicana desde o irrompimento de movimento revolucionário de partidários do ex-Presidente eleito Juan Bosch, a deposição de um
triunvirato que governava oquêle pais irmão,
seguido do posse de um presidente provisório. A revolução não se consolidou ante o reação de outra facção que constituiu nova Junta
(Lê

de Govêrno. Face a essa dualidade, predomi·
nou o caos, "sem qualquer vislumbre de
ordem público", ameaçando a segura'nça da
população civil, inclusive a dos estrangeiros
residentes no País. Sob essa justificação, o
Coronel Benoft, Presidente de um dos governos então existentes, solicitou ao Embaixador
dos Estados Unidos da América o envio de um
contingente militar norte-americano, o qual
desembarcou, sem demora, na República Dominicana, a principio, sob a alegação de que
ia proteger os cidadãos da poderosa Nação
do Norte, residentes naquêle País. Não vamos
examinar aqui a controvertida atitude assu·
mida pelo Govêrna norte-americano, objeto
de críticas, inclusive de eminentes correligionários do Presidente Lyndon Johnson e
de importantes e insuspeitos órgãos da imprensa, em que se destaca o "New York
Times". Limitamo-nos a apreciar o que devemos decidir agora. Antes, entendemos neces·
sário fazer um retrospecto da ação do orgao
competente para decidir sôbre matéria dessa
natureza - a Organização dos Estados Americanos - ação essa posterior aos acontecimentos acima expostos. A pedido do Govêrno
dos Estados Unidos, o Conselho da Organização dos Estados Americanos convoca a X Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores das Repúblicas Americanas, a fim
de considerar as graves ocorrências naquêle
País do Caribe. Dessa reunião resulta a adoção de duas medidas fundamentais: a criação
de uma Comissão Especial, composta dos representantes da Argentina, Brasil, Colômbia,
Guatemala e Panamá, com a missão, entre outras, de conseguir a cessação dos hostilidades
e proceder a uma investigação de todos os aspectos do. situação da República Dominicana;
e a constituição de uma Fôrça lnteramerica·
na, Nõo é de'!lais salientar ·que essa fôrça representará em território Dominicano nõo um
Estado ou grupo de Estados mas a Organização dos Estados Americanos que tem como tarefa essencial, conforme dispõe o artigo 4, 0 da
Carta de Bogotá, "garantir a paz e a segurança do Continente". Essa Fôrço lnterameri·
cana funcionará sob a autoridade da Reunião
de Consulta e sob um comando unificado da
OEA.
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ltamoroti que declaro, de formo categórico,
que o contingente militar estará investido de
missão de caráter eminentemente pacificador,
visando à manutenção da segurança dos habi·
tentes da República Dominicano, à inviolobi·
lidade dos direitos humanos e ao estabeleci·
menta de clima de paz e conciliação que permitam o funcionamento das instituições democráticos, ali desaparecidas pela situação
caótica em que se encontra. E acentua ainda
o Senhor Presidente da República, reproduzindo as palavras do seu Ministro dos Relações Exteriores, que o missão do Fôrço lnteromericono será cumprida dentro de um espí •
rito de imparcialidade democrático, vale dizer,
sem atender a interêsses de quaisquer Estados
Americanos.
Nestas condições, somos, Senhor Presidente,
favoráveis à aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O parecer do Comissão de Relações Exteriores é favorável.
Tem o palavra o nobre Senador Eurico Rezende para pronunciar o parecer do Comissão de Finanças.

O SR. EURICO REZENDE:
(Para emitir parecer. Não foi revi1to pelo
aradar.) Sr. Presidente, não obstante ser
restrito o setor de pesquisa e de análise do
Comissão de Finanças, é sempre bom e opor-·
tuna compor, no momento da discussão da
matéria, o história, ou melhor, a motivação
do gesto de solidariedade continental que o
Brasil desejo oferecer, no cumprimento, aliás,
de instrumentos e de pactos internacionais solenemente assumidos e qfJe vêm sendo lteroti·
vamente obedecidos.
Consta do Expediente em documento pelo
qual se vê que:
"A Reunião de Consulta· de Mlnlstr~s
dos Relações Exteriores dos Repúblicas
Americanos, considerando:
que esta reunião, no sessão de 1.0 do
corrente mês, estabeleceu uma Comissão
de seus membros com o encargo de di·
rlglr-se para c República Dominicana c

fim de procurar restabelecer c paz e a
normalidade no território daquela República;
que o referida resolução pede aos governos americanos e à Secretaria-Geral do
Organização dos Estados Americanos que
prestem sua pleno cooperaÇão paro faci·
litar o trabalho da Comissão;
que o integração de uma fôrço interamericonc significará, ipla facto, a tronsfor·
moção dos otuois fôrçcs em território
dominicano em outra fôrça que não seria
de um Estado nem de um grupo de Estados, senão de um organismo interesta·
tal como é a Organização dos Estados
Americanos, encarregado, precisamente,
de interpretar o vontade democrático de
seus membros;
que se os Estados Americanos estão na
obrigação de se prestarem reciprocamente assistência, o está também em maior
grau esta organização, c chamada tute·
lar os princípios que informam o Carta e
a fazer o quanto esteja a seu alcance
poro que em situações, como o existente
na República Dominicano, se estabeleçam
meios de oção que conduzam ao restabe·
leciniento do paz e do narmolidode democrática;
que sendo competente o Organização dos
Estados Americanos para assistir aos seus
poises-membros nos entendimentos paro
a paz e no restabelecimento da normcli·
dade democrática, é indubitável que c é
também paro prover os meios que c rea·
lidode e as circunstâncias exijam e c
prudência aconselha como adequados
poro conseguir aquêles fins;
que a Comissão do OEA, que viajou poro
o Repúblico Dominicano, em seu segun·
do Relatório o esta Reunião, aconselho
o integração de uma fôrço interamerlco·
na poro alcançar os objetlvos determino·
dos pelo Reunião de Consultas."·
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mento que merece ser gravado nos Anais da
Casa, telegrama recebido pelo Sr. Ministro
Vasco Leitão da Cunha, em 12 de maio de

1965:

. (Lendo.)
"Cumpre-me Informar a V. Ex. 0 de que,
consoante resolução aprovada em 6 de
maio corrente pela X Reunião de Con·
suites dos Ministros das Relações Exte·
riores, se solicitou aos governos dos Esta·
dos-membros, que desejarem e estiverem
em' condições de fazê-lo, que forneçam à
Organização dos Estados Americanos, de
acôrdo com suas possibilidades e no medida de que o passam fazer, contingentes terrestres, navais, aéreos, ou policiais,
a fim de que seja constitui da com os
mesmos uma fôrça interamericana, que
funcionará sob a autoridade da Reunião.
Qualquer oferecimento nesse sentido pode
ser comunicado .à Secretaria-Geral da
. OEA, que o levará ao conheci menta da
Reunião de Consulta. Aproveito a oportunidade paro reiterar a V. Ex. 0 os protestos de minha mais alta consideração.
(a) Guilhermo Sevilha Sacoaa - Presidente do X Reunião de Consulta dos
Ministros das Relações Exteriores."
Essa reunião conduziu o Sr. Presidente da
República, nos têrmos da comunicação recebida pelo ltamaratl, a adotar a providência de
formalizar mensagem solicitando o alvará legislativo para a envio do cota atribuída ao
Brasil, na formação de um contingente lnteramericano, visando preclpuamente ao restabelecimento da ordem na Repúblico Dominicana
e à defesa da estabilidade do regime democrático no América.
Há uma controvérsia - e me parece que a
querela é de pequena dimensão - : tendo os
Estados Unidos do América praticado a
intervenção antes de solicitar aquelas providências e autorização à Organização dos Es·
todos Americanos, teria, então, o Govêrno da
grande nação do norte, arsenal da Iiberdade e
da dem()(;racia, refugido à norma juri dica.
Podemos admitir, Sr. Presidente e Srs. Se·
nadores, que não haja absoluta tranqUilidade

)urí dica na conduta do Govêrno americano,
mos - longe de qualquer dúvida ou contestação válido - as circunstâncias anteriores
e posteriores revelam, pelo quadro que até
hoje se desenrola na Repúblico Domnnicana,
que foi uma medida heróica. E, ma is tarde,
Sr, Presidente, a Organização das Estadas
Americanas, depois de examinar, também,
essa increpação de injurldlcidade, decidiu
apoiar a ação do govêmo norte-americano e
postular e reivindicar o apoio de todo o con·
domínio interamericano de nações democró·
tlcos. .
A querela jurídica, então, é matéria superada, eis que já foi examinada, apurada e teve
desate do órgão competente para fazê-lo, a
Organização dos Estados Americanos.

o

Resto, apenas, ao nosso País cumprir o compromisso indeclinável de atendimento, tanto
mais digno quando se tem em vista que os
Estados Unidos da América estão sacrificando a fina flor da sua juventude em
vários setores do mundo, na defesa indormido
- pouco Importando a pudicí cio jurídica de
muitos - dos postulados da liberdade, do di·
reito e da intervivêncla digna do mundo ocidental e dos pátrias cristãs e eternos.

O Sr. Aurélio Vlanllo:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
O nobre Senador Eurico Rezende está relo·
tando a matéria e não pode ser aparteado.
São rigorosamente proibidos, pelo Regimento
Interno, apartes quando pareceres estão sendo
emitidos.

O SR. EURICO REZ:ENDE:
Sr. Presidente, quanto ao aspecto financeiro
da matéria,·~ questão é de menor relevância
porque, de ocôrdo com a Organizaçõo dos Estados Americanos, haverá, nessas emergências,
os operações de rateio. e da distribuição eqUi·
totivo dos despesas.'· · ·
No ângulo, portanto, do competência espe·
cifica da Comissão de Finanças damos não só
nosso apoio, mos a nosso entusiasmo à Inicia·
tlva do Exm. 0 Sr. Presidente da Repúblico,
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O parecer da Comissão de Finanças é fa.
vorável.
Esta Presidência concedeu, à douto Comissão de Segurança Nacional, trinta min1.1tos
para a apresentação de seu parecer. Dêsse
modo, a sessão será suspensa por cinco minlltos e, na sua reabertura, a Comissão de Segurança Nacional dará a seu parecer sôbre a
matéria.

11. O projeto, de iniciotiva do Poder Executivo, está ocompanhodo de exposição de motivos do Senhor Ministro das Relações Exteriores, que, justificondo a medido, diz:
a)

o 24 de abril último irrompeu na
República Dominicana um movimento revolucionário de·partldários do exPresidente Juan Bosch, que depas o
Govêrno exercido por um triunvirato,
presidido pelo Senhor Donald J. Reid
Cobrai, e empossou como Presidente
Provisório daq1.1êle país o Senhor José
Rafael Molina Urenã;

b)

a revolução não chegou, porém, a
consolidar-se, e, tendo surgido um
golpe contra-revolucionário chefiado
pelo General Elias Wessin y Wessin
e sendo constituída nova Junta de Govêrno, presidida pelo Coronel Pedro
Bartolomé Benoit, o sitllação tornol.l·
se ràpldomente caótica, pondo em perigo a segurança do população civil,
inclusive o dos estrangeiros residentes no país;

Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 20
minutos e reaberta às 16 horas e 25 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Está reaberta a sessão.
Tem a palavra o Sr. Senador Zacharias de
Assumpção, para pronunciar o parecer da Comissão de Segurança Nocional.

O SR. %ACHARIAS DE ASSUMPÇÃO:
(Li e seguinte parecer.) Sr. Presidente, pelo
presente projeto (artigo 1.0 ), autoriza-se o
Presidente da República a enviar um contingente militar das Fôrças Armadas, do valor
não excedente de um grupamento tático, com
elementos de comando, bem como de apoio
logística e de fôrças aéreas e navais indispensáveis, para, na forma da resoil.lçõo adotada ·
em 6 de maio corrente pela X Reunião dé
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicos Americanas, integrar uma
Fôrça lnteromericona com destino à ReJ:~blí
ca Dominicana.

O contingente em aprêço (art. 2.0 ), tenda
finolidode pacificodoro, nas têrmos do ato que
instituiu a Fôrça lnteromericano, permanecerá em território dominicana d1.1rante o período
que o Organização dos Estodos Amerlconos,
pelos seus órgãos especificas; .julgar necessário à normallzoção da vida institucional doquela República e à restauração do ambiente
de paz. social e dos direitos h1.1mcnos, mediante entendimento dcs facções em lltiglo e a
1ivre constituição de um Gcvêrno rigcroscmente fiel cos postulados da democrocic representativo.

c) diante da impassibilidade de oferecer
quaisquer garantias à população e da
grave situação criada por turbos entregues ao saqueio e ao assassinato,
o Coronel Benolt, na qualidade de
Presidente da J1.1nta de. Govêrno, solicitou ao Embaixador dos· Estados
Unidos da América o envio de 1.1m
contingente militar norte-americano,
o qual desembarcou na República Dominicana o 28 do mesmo mês; ao
mesmo tempo, entre os revolucionários acentuou-se o discórdia e elementos comunistas passaram o dominar alguns grupos de ins1.1rretos; em
seguido, os revolucionários anunciaram o Constituição de um Govêrno sob
o Presidência provisório do Coronel
Francisco Coomoiio Deno, eleito e
empossado pelos remanescentes do
Congresso vigente no tempo do presidência Bosch. Ainda alg1.1ns dias
depois, a Junta de Govêrno, presidido
pelo Coronel Benolt, foi SL!bstltllido
por uma nova Junto, composto de

- 780
cinco membros, presidido pelo Generol de Brigado Antônio lmbert Borreros, ·O qual foi empossado pelo Presidente do Côrte Supremo;
d) no dia 29 de abril último, o Govêrno dos Estados Unidos do Américo
pediu ao Conselho do Organização
dos Estados Americanos o convocacação da X: Reunião de Consulto dos
Ministros dos Relações Exteriores dos
Repúblicos, o fim de considerar as
graves ocorrências no República
. Dominicano;
e) por decisão do Conselho do OEA, o
Secretário-Geral da OrganizaÇão já
fôro incumbido da misséio de viajar à República Dominicana, com o
abjetivo de procurar obter uma tré·
gua entre as facções em luta, depois de haver, ainda por decisão do
Conselho, solicitado a intervenção do
Núncio Apostólico em São Domin·
gos, no mesmo sentido;
f)

a X Reunião de Consulto de Minis·
tros dos Relações Exteriores dos Re·
públicos Americanas, reunido em
Washington a partir de 1.0 de maio,
odotou, entre outros, duas resoluções
fundamentais paro a busca de uma
solução: a primeiro, criando uma
Comissão Especial, composta de Re·
presentantes da Argentina, Brasil,
Colômbia, Guatemala
e Panamá,
com a Missão de oferecer os bons
ofícios às facções politicas . e grupos
armados dominicanos, a fim de obter
a cessação de hostilidades, a evo·
cuoção ordeiro dos nacionais asilados
nos Embaixadas estrangeiras e dos
demais pessoas que desejassem deixar aquêle pais, assim como proceder a uma investigação de todos os
aspectos da situação da Repúb llca
Dominicana que determinaram o
convenção da X Reunião de Consulta; a segunda, considerando a circunstância de constituição de uma
Fôrço lnteromericana naquela Re·
pública,
com a transformação das

atuals Fôrças em território dominicano em outra Fõrça que não seria de
um Estado nem de um grupo de Estados, senão de um Organismo Internacional, como é a OEA, encarregada de interpretar o vontade democrática de seus membros;
g) a obrigação dos Estados Americanos
de se prestarem assistência recíproco assume, na presente conjuntura,
caráter iniludlvel, pois é um dos propósitos essenciais da OEA garantir a
paz e a segurança do Continente;
h) foi nessas circunstâncias que o X
Reunião de Consulta resolveu solicitar dos governos dos Estados-Membros, que estejam em condições de
fazê-lo, o fornecimento à .OEA, dentro de suas possibilidades,' de contingentes militares, navais, aéreos ou
de policia;
i)

foi também previsto o estabelecimento de um Comando Unificado do
OEA, paro ação coordenada e eficaz
do Fôrça lnteramerlcona;

j) considerando,

assim, essa decisão,
tomada pelo Órgão de Consulta da
OEA, com o voto favorável do Brasil, cabe ao Govêrno brasileiro examinar a possibilidade de atender à
solicitação constante da Resolução
aprovado pelo X Reunião de Consulto dos Ministros dos Relações Exteriores das Repúblicas Americanas; e

k) a participação do Brasil na referida
Fôrça viria consubstanciar a sua so. lidariedade com os justos anseios de
liberdade democrática e de paz do
povo dominicano e forte lecer o ação
comum .em prol do preservação da
segurança e da paz no Continente.
,•'

.\

3. A solicitaÇão do : Govêrno, firmada em
preceito constitucional e. na Lei n. 0 2.953, de
17 de novembro de 1956 (fixa normas para
a remessa de tropas brasileiras para o exterior), encontro, como :se· vê, pleno apoio nos
ocõrdos firmados pelo • Bras iI, que não pode,
assim, deixar de atendê-la, sob pena de ne·

...
i·

,

1-
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democracia no nôvo continente.
A presença de LimO Fôrça lnteromerlcono
no território dominicano em nada fere à soberania daquela Repúblico americana, antes
tem por objetivo, precisamente, opor-se às
fôrços que pretendem st.~bmetê-lo o 1.1ma ideologia estranha à suo formação cristã e oo seu
espírito democrático,

é o próprio povo dominicano q1.1e desejo o
ot.~xílio dos povos irmãos do América livre

para impedir que o totalitarismo vermelho
transforme se1.1 país numa seg1.1nda Ct.~ba.
4. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O parecer da Comissão de Segurança Nocional é favorável.
O Sr. 1. 0 -Secretório irá proceder à leitura
do emenda apresentada ao ort. 2. 0 do projeto.
É lida a seguinte:

EMENDA N. 0 1
Ao art. 2.0 acrescente-se:

"Parágrafo único - O Govêrno brasi·
leiro determinará o imediato retôrno do
Contingente Militar das Fôrças Armados,
no caso da ocorrência de fatos que cite."
rem o finalidade pacificadora ou comprometam os princípios de coexistência
internacional que o País odotou como
signatário da Carta da Organização dos
Estados Americanos, firmado no ano de
1948, em Bogotá."
Justificação
Reconhecido que seja, pelo Congresso, como o foi pelo Chefe da Noção· e pelo Conselho de Segurança Naciona I, o dever de envio do Contingente Militar, como ocotomento
ao que foi deliberado pelo X Reunião de Consulta dos Ministras das Relações Exteriores
dos Repúblicos Americanas, é Justo e oportuno que o nosso adesão, nos têrmos do Carta
lnteromerlcana de 1948, passa ser rescin·
dida, uma vez verificada a ocorrência de des·

vlos nos objetivos ditados. ~ necessário que
os representantes do povo ofereçam à Chefia
do Estado êstes podêres1 constantes da · peremptório recomendação e procedimento indicadas nesta emendo.
Sola das Sessões, 20 de maio de 1965. Bezerra Neto - Barro• Carvalho - Salviano
Leite - Argemiro de Figueiredo - Sllve1tre
Pérlcle1 - Nelaon Maculan - ·Nogueira da
Gamo - Eurico Rezende - Mello Braga Eduardo. A11mar.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Vai passar-se à discussão do projeto com
o emenda.
Esclareço aos Senhores Senadores inscritos
que o projeto está em regime de urgência e,
assim, o período destinado à discussão é de
30 minutos para cada orador. (Pauaa.)
Tem a palavra o nobre Senador Afonso
Arlnos, primeiro orador inscrito.

O SR. AFONSO ARIN05:
Sr. Presidente, o mensagem remetida ao
Congresso pelo Exm. 0 Sr. Presidente do República viso à aplicação do lei que torno
obrigatória o anuência do Congresso Federal,
nos casos de remessa de tropas brasileiros paro o exterior, em virtude de cumpri~Dento de
obrigações internacionais, assumidas em órgãos de que faço porte o nosso País. •
Fel leito-me, Sr. Presidente, de ter sido o
autor do projeto de lei que resultou êsse di·
plomo legislativo. Na verdade, a Constituição
Federal não previa, no ocasião em que foi elaborada, o hipótese do remessa de tropas brasileiros poro o exterior, a não ser em casos
de guerra externo, ignorando, assim, como
aliás. era natural, dada o oportunidade do
sua confecção, os novos aspectos previstos
desde o Corto de São Francisco e os demais
tratados supervenientes que enceram a possibilidade ou necessidade de mobilização de
fôrças armados para missões outras que não
sejam os de g1.1erro.
Em. 1951, se não me engano, apresentei
projeto de lei, aprovado no Câmara, e que
teve tramitação demorada no SenodC), mas
foi aprovado neste Coso no data mencionoda por V. Ex. 0 , 1956, por ocasião do ormis-
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das Nações Unidas, em seguimento ao con·
flito entre Israel e alguns países da Ligo
Árabe.
Foi, então, fundado nesta lei que o Bra·
sil, pela primeira vez, remeteu um contin·
gente das nossas Fôrças Armadas para a cha·
moda faixa de ~zza, ande ainda se encon·
tro neste momento.
~ste problema, Sr. Presidente, da ação mi·
litar em operações que não sejam bélicas cor·
responde, de fato, a uma figura de direito ln·
ternaclonal e de politica internacional, que
não é precisamente recente, embora tenha sido bastante tarde elaborada, em tôrno de tra·
todos ou de outros ates de Direito Positivo ln·
ternacional. Pode-se mesmo dizer que a idéia
da segurança caletlva, não apenas no sentido
de defesa contra ataque armado como também. no sentido de defesa contra outros tipos
de crise nacional que não correspondam a um
ataque armado, pode-se dizer que estas idéias
são contemporâneas da própria formação do
nosso Continente independente.
A idéia da segurança coletiva emergiu
conjuntamente com a formação das Noções
independentes da América, substituindo a
prática, a praxe, o costume politico, então
prevalecente na Europa, que era aquêle chamado da balança dos podêres.
A idéia de que um país só não está, muitas vêzes, em condições de operar a sua defesa em caso de agressão, e que precisa de
utilizar o apoia de outras Nações, tinha no
século passado desde antes, mas principalmente no século passado - na Europa, assumido aquela forma de aliança diplomática
conhecida com o nome de balança do poder.
isso fazia com que o Continente ficasse dividido em grupos que procuravam equilibrar
seu potencial politico, seu potencial econômlco, e seu potencial armado. Mas no caso da
América, a situação se apresentou desde logo
diferente, e por uma razão fócil de ser explicada: é que a América emergiu, em poucos
onos, de um estado geral de Continente colonial poro o estado geral de Continente independente.
Aquilo que hoje, sob as nossas vistas, se
opera no Continente Africano e, até certo

ponto, no Continente Asiático, foi exatamente
o que aconteceu no nosso Continente, nos pri·
meiros lustros do século passado.
Então, essa emergência lnternacionol de
uma série de novas personalidades nacionais
determinou, necessàrlamente, o idéia de união
dêsses pai ses que saiam da colônia para o
1tatu1 de nação independente, no sentido de
uni-las, de coordená-las, de reuni-las em sistemas que pudessem funcionar contra as
posslbi !idades de agressão das antigos metrópoles.
De maneiro que a idéia da solidariedade
coletlva é, por assim dizer, idéia contemporânea, do formação do nosso Continente independente.
Assistimos hoje, na África, com ligeiras
exceções _;. e não 'é o momento, neste discurso, de se debater o assunto - ao mesmo
fenômeno, isto é, a formação de umo mentalidade de solidariedade coletiva,
naquele
Continente que emergiu, recentemente, para
o atatu1 de Independência.
Mas, Sr. Presidente, a solidariedade coleti·
vo, a defesa coletiva sempre apresentou, na
história do Direito Internacional Americano,
dois aspectos, por assim dizer, paralelos, e
que às vêzes se tornam conflitantes. Um dêsses aspectos diz respeito à defesa coletiva
contra ataque armado externo, contra, a guerra. O outro diz respeito à defesa coletiva contra a subversão interna. Nem mesmo isso é
propriamente uma novidade. O que é nôvo é
a formulação jurfdica dêsses prlncfpios. Sua
revelação politica, sua sensibilidade politica
já existiam desde pràticamente a época da ·
Independência. Basta que tenhamos diante
dos olhos o texto da famosa mensagem com
que Simon Bolivar conclamou vários poises
da América Latina, Inclusive o nosso, para a
Reunião do Panamá, e o convite feito aos
Estados' ,Unidos. Essa é uma questão ainda
hoje historicamente discutida; alguns histo·
rladores sustentam que o convite feito pelo
General Santander ao Presidente dos Estados
Unidos da América fôra convite determinado
por Simon Boiivar;·· outros dizem que não,
que o General Santander teria dirigido ao Presidente dos Estados Unidos da Américo por
livre determinação, sponto sua, e que a inten·
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A verdade é que nesta mensagem, na qual
Bollvar procurou convocar os povos da América para a Reunião da Panamá, para defesa
do Continente, êle já distinguia perfeitamente
estas hipóteses. A mensagem está publicada, existe nas obras da grande vulto da história americana, nas obras do Libertador que
foram publicadas em dois volumes, há alguns
anos.
Nela se nota perfeitamente a distinção .en·
tre as duas hipóteses desde quando Simon
Salivar diz que convocava os povos para
Reunião do Panamá a fim de estabelecer um
tratado confederativo. que os habilitasse a se
defenderem contra agressões externas, ou a
dominar as desordens e anarquias trazidos pelas facções polf ticas.
Vê, portanto, V. Ex. 0 que o problema sempre se apresenta nestes têrmos, e o desenvolvimento dêste problema foi sempre multo semelhante àquele que hoje se apresenta na
nossa época.
Quais foram estas linhas paralelas, quais foram estas linhas conflitantes? Desde o Início, as
seguintes: é que a mais poderosa Nação do
hemisfério, que são os Estados Unidos da
América, entenderam que era do seu dever,
de sua obrigação e responsabilidade, a salvaguarda, a garantia não apenas da soberania externa dos países, posto em risco pelas
agressões bélicas, mas também da soberania
interna dos pai ses posta em risco pela ano r·
quia. Sempre os Estados Unidos entenderam
que esta responsabilidade lhes competia em
relação ao hemisfério.
A Doutrina de Monroe não é senão Isto. A
Doutrina de Monroe expedida na ocasião em
que havia a ameaça de · uma retomada .. da
ocupação espanhola do Continente, protegida
pela Rússia Czarista, a Doutrina de Monroe
foi lançada contra a Rússia, que apoiava a
Espanha, na sentido de explicar, de exaltar,
de legitimar a responsabilidade dos Estados
Unidos, de defender, êie, a integridade da soberania das Nações americanas, ameaçadas
por agressão externo.

Se esta foi a linha que sempre defenderam
os responsáveis pelo polrtico externa americana, outra foi a linha que sempre defenderam
os responsáveis pela poiftlca externa dos países latino-americanos. Esta linha sempre defendeu a tese de que competia também aos
países latino-americanos uma certa área de
decisão, uma certa área de respansabll idade,
uma certo iniciativa de ação, no sentida de
participar daquelas providências, quer visassem à defesa do Continente, contra a agressão
externa, quer visassem à defesa Individual
dêsse ou daquele país ameaçado de subversão
interna,
Estas linhas paralelas são muito fáceis de
perquirir e comentar, por que muito fácil de
serem encontradas em todos os documentos,
desde o Doutrina de Monroe, de 2 de dezembro de 1823, desde a mensagem de Bolivar,
de 1826, até todos as tratados sucessivos,
tõdas as reuniões sucessivas, todos os documentos sucessivos publicados e que têm enriquecido a história do Direito Internacional
Americano.
A grande contribuição que prestou à América Latina e tõdo a América, na formulação
das normas do que, hoje, todos os tratadistas
de Direita Internacional chamam e reconhecem como sendo o Direito lnterncional Americano a grande contribuição, dizia eu, foi,
exatamente, no sentido de estob~lecer um
complexo · de normas e uma formulação juridica que atendesse, tanto quanto possível, e
que previsse, nos limites da previsão humano,
a incidência ou a ocorrência de fotos, quer os
casos de agressão externo, quer os casos de
subversão interno.
Esta· sofrida construção, êste lenta caminhar, esta dificultoso arqultetura jurídica é
que constitui o acêrvo de tratados que, no
momento, regem as hipóteses que nós estamos examinando.

Sr. Presidente, o problema do agressão armado externa, com coréter belicoso contra o
território americano, é relativamente menos
dlffcil de ser trotado do que o outro, ou seja,
o problema da subversão interno 'dentro de
um pois americano.

1
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Neste coso da agressão armada externa, a
e o apoio dos poises americanos, no campo
cçõo dos Estados Unidos tem sida invariàvelda outra linha paralela, ou seja, no campo
mente admirável, majestosa e salvadora.
Não pretendemos ir mais longe, Sr. Presi- das suas intenções, no sentido de coibir aquidente, do que no estupendo espetáculo que , lo que pode parecer aos governos americanos o grave risco de subversão das instituiofereceram o povo, o Govêrno e as Fôrças
ções internos do país, nem sempre a açõo dos
Armadas dos Estados Unidos nos dois últiEstados Unidos tem sido feliz, nem sempre a
mos conflitos que ~nsanguentaram o planêta.
cçéio
dos Estados Unidos tem sido acertado
É c humanidade devedora e, mais particularmente, o América Latina, de uma gra- e nem sempre a ação dos Estados .Unidos tem
recebido o apoio dos demais países do Con·
tidão inopagável, de uma admiração exaltada, pelo bravura, a generosidade, a eficiên- tinente.
cia e o sacrifício com que c grande Nação da
Creio, Sr. Presidente, ter deixado bem cloro a diferenço entre as duas posições. Em pri·
norte, em duas oportunidades, nos salvou: a
primeira vez, dos perigos da expansão do
melro lugar, a Idéia de que o govêrno dos
militarismo prussianista; da segundo vez, dos Estados Unidos e seu potencial militar eram
perigos da expansão do fascismo inter- abrigados c respeitar a soberania territorial
dos países americanos só muito tardiamente
nacional.
conseguiu c adesão incondicional do govêrno
Pessoalmente, Sr. Presidente, tive a honra
americano.
e a emoção de, representando o meu País,
na ocasião da Reunião de Consulta de 1962,
Sabe V. Ex. 0 que tentativas houve, desde
em· Washington, trazer o apoio do nosso voto c promulgação ou a expedição da Doutrino
para a deliberação unànime da Organização de Monroe, reiteradas vêzes, durante mais
dos Estadas Americanos justamente no mode um século, poro obter o compromisso for·
mel, a submissão declarada ao imperativo jumento em que se adensavam, no horizonte inrídico do respeito, pelos Estados Unidos, das
ternacional, as nuvens tremendas da ameaço
demais soberanias territoriais do Continente.
nuclear sôbre a América. O problema das foguetes transportados para Cubo. era, sem dúTal só foi conseguido com c Declaração de
vida alguma, demonstração evidente, concreBuenos Aires, em 1936. O grande Presidente
ta, agressivo, contundente, da ameaça de
Franklhi Delano Rooaevelt que, na suo linha·
uma agressão armada externa contra a sobe- gem intelectual e na sua linhagem partidária,
rania não de um, mos de todos os países do
teve como maior herdeiro o grande Presiden·
América.
te Jahn Kennedy, no Reunião de Buenos
Então, funcionando com o potencial de que
Aires, em 1936, coroando os principies que
é capaz, com os titules de liderança que lhe
êle próprio tinha denominado de "Política
. são irrecusáveis, reconhecendo êstes elemen- da Boa .Vizinhança", resolveu declarar, extos, demos o apoia, c decisão unànlme da Orpressamente, a obrigação, e pela primeiro
ganização dos Estados Americanos, que fêz
vez, dos Estadas Unidos, de aderirem, êles_
com que negociações, ainda hoje não de todo
próprios, à tese da doutrina de Monroe, apll·
desvendadas, evitassem o tragédia.
cada ao respeito às soberanias continentais.
As razões . disso,. Sr. Presidente, são de h is·
Entre os documentos do meu arquivo, no
tório,
e não 'estou,na tribuna do Senado como
parte que se refere às missões que exerci no
hi~toriodor, mas ~Ómo Senador. Não eztou
política internacional, conservo,
cuidadosaprocurando folar nem com emoção nem com
mente, a carta em que o meu amigo, o ilustre
espirita crítico; estou procurando encaminhar
Embaixador Adiei Stevenson, manifesto o re·
o meu racloclnio e justificar o meu voto em
conhecimento pelo contribuição modesta que
têrmos de uma completa abjetivldade. Então,
pude dar àquele decisão. ·
digo: é necessário que, nesta parte, que se
Mos se no campo do agressão armada, de
refere ao segundo aspecto do funcionamento
ccráter bélico internacional centro as países
do princlph:> de defesa colctlvo, ou seja, o
da América, a ctuação dos Estados Unidos
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aspecto que diz respeito à salvaguardo das
instituições internas, a nossa posição seja, co·
mo sempre tem sido, de autonomia, de vlgl·
lemcla e de autoridade.
O Brasil é um país grande demais, neste
momento, para ter uma politica Internacional
pequena. Não é possível que um país do
nosso porte, um país do nosso passado, um
pais das nossas responsabilidades, um pais
de futuro, como o nosso, se prenda a si mesmo numa "carrlsa de fôrça" de incondicio·
nalismo e de submissão.
Não é meu desejo declarar que Isto esteja
acorrendo, Chamo a atenção da Caso para êste aspecto. Não estou, aqui, proferindo discurso de ataque ao Gavêrno, que eu apóio
não estou fazendo um discurso de ataque aos
Estados Unidos, que eu admiro; estou fazen·
do um discurso de defesa de uma posição na·
clonai, que eu considero lnalienóvel, inarre·
dóvel e que não é. mais nossa, que é uma posição que nos vem do passado e que se pro·
jeta através de nós paro o futuro.
Então eu digo, Sr. Presidente, que, no exer·
cicio dêste dever de vigilância, de autorida·
de e de autonomia, não pode o Senado da
República deixar de acompanhar a linha da
organização do direito positivo que condiclo·
na, orienta e determina o funcionamento do
prindpío da defeso coletiva no tocante à se·
gunda hipótese aqui aventada, ou seja, no tõcante ao caso da garantia de subversão Interna e policiamento dessa garantia.
Duas são as bases em que se assentaram
êstes prlndpios de direito. São as idéias Clássicas da autodeterminação e da não-intervenção.
Note bem o Senado: o jôgo de equilíbrio
entre êstes elementos aparentemente dispares,
entre estas fôrças aparentemente conflitantes,
ou seja, o jôgo entre a necessidade de nos ln·
tegrarmos num sistema continental, a necessidade de funcionarmos dentro da defesa dês·
se sistema, de acôrda com a liderança do
mais forte - e eu reconheço essa liderança
- e a necessidade de nós a reconhecermos
de um lado, e de outro, a necessidade de
mantermos os princípios da soberania nacional, da Integridade nacional e da independência nacional.

O jôgo dessas fôrças conflitantes só pode
se eauilibrar por um sistema jurldico que represente a vivência sucessiva· dêsses problemas, que represente a evolução Intelectual,
moral e histórico dêsses fatos, que represente
a experiência de tôda essa tradição e que seja, então, a garantia da liberdade de ·cada
qual dentro da obrigação comum.
Fora do respeito à Institucionalização jurldica, fora da respeito ao sistema de normas,
então, todo o ediflcio desaba e os riscos para
cada qual são Imensos.
Se não tivermos a segurança da obediência
a um sistema que nós mesmos criamos, então,
se reconhecermos o direito de que êsse slste·
ma seja subvertido, então, Sr. Presidente, nós
não temos mais garantias, então tôda esse
admirável construção da inteligência, da sabedoria e da generosidade dos povos da
América, passa a não representar nada e o
própria principio da solidariedade e da defe·
sa coletiva se esvai num jôgo de palavras,
mais do que num jôgo de palavras, numa terrível trama de ações que vêm desbordar os
limites do Direita.
Eu poderia, Sr. Presidente - e aqui tinha
tomado umas notas - acompanhar, em leituras sucessivas, os textos dos diferentes Tratados de que participamos,
principalmente
desde a VIl Conferência lnteramertcana de
Montevidéu, de 1933, mais especificamente
desde a Conferência de Buenos Aires, de
1936, até as ultimas Reuniões como aquela
de Consulta de que tive a· honra de partlci·
por e que há pouco me referi. Poderia mos·
trar que nessas duas linhas - na linha da
definição da autodeterminação e na linha da
definição do não-intervenção.- êstes textos
só se vão reiterando, êstes textos só se vão
confirmando; só se vão apurando e tornando
mais expressivos, mais imperativos, mais ca·
teg6ricos. Mas não vou infligir ao Senado esta série de leituras que, afinal de contas,
constam dos Tratados, que são acessfveis;
apenas direi que esta série de disposições encontra o seu clímax, o seu éplce no Tratado
de Assistência Reciproca do Rio de _Janeiro,
de 1947, e na Carta da OEA, de 1948,
carta esta que, no artigo 25, que é aquêle
que mais nos interesso, faz uma referência
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trabalho anterior.
O Trotado do Rio de Janeiro, que serviu,
sem dúvida alguma, como modêlo e inspiração paro o Trotado do Atlântico Norte - tão
festejado pelo sabedoria dos seus dispositivos
que foi Imitado no Velho Continente - precisa, com multo rigor, os duas hipóteses .que de
iní elo formulei, ou sejam, a hipótese de agressão externa e a hipótese de subversã<J interna.
Quanto ó hipótese de agressão externa,
conforme tive oportunidade de salientar, ela
pràtic:omente não estó erry. discussão porque a
oçéío americana nunca encontrou motivo .de
resistência ou de objeções. Mas, quanto· à
parte de subversão interna, o Tratado do Rio
de Janeiro diz o seguinte, no seu artigo 6. 0 :

"O Órgéío de Consulta se reunirá, imediatamente, a fim de resolver sôbre as
medidas que, em caso de agressão ... "
Abro. um parêntesis: agressão que não seja
de ,guerra, que não :;ajo armada, mas .de tipo
subversivo ou ideal óg ico.
,
se deva tomar em ajuda do agredido ou, em todo caso, as que 'convenha
tomar para .a defesa comum e para a
manutenção do poz . e da· segurança ·do
Continente."
Sr. Presidente, êste é o texto jurídico vigente, Isto é, c:omo disse, a chave de abóbada
de tôda a construção.
: . Na .parte de agressão armada, qualquer
Ncção tem o direito de mobilizar suas fôrças
poro repelir uma invasão estrangeira no seu
ou em outro país. No caso de agressão ideológica, essa
possibilidade sô aparece como
cautela a que eu aqui me referi.
Sr. Presidente, desde 1939, se não me engano, ou 1940, quando da Reunião de Consulto em Havana, tôdo a tónica da interpretação jurídica, no· Organização dos Estados
An)ericanos, era no sentido de se confundir
ágressõo não-armada, ou seja, o agressão
Ideológica, c:om a doutrina fascista, O Presidente Roosevelt tinha, com sua genial intuiçéío, previsto, desde 1936, cm Buenos Aires,
os riscos que haveria para o mundo, de umo
expansão descontrolada do poderio nazista.

Os Estados Unidos, então, procuraram impri·
mir, à Organização dos Estados Americanos,
uma colaboração antinazista, como definidora da agressão ideológica. Numerosas são essas decisões, tomados em. diferentes reuniões,
que obrigam os Estados a se defenderem contra a subversão nazista. Uma delas faz um
apêlo aos diferentes poises para tomarem a
peito a legislação especf fica, contra a espionagem e propagando nazista 11os· seus· territórios.
Não sei até que po11to essas deliberações
não terão influldo na redação do artigo da
nossa Constituição que praibe a propaganda
totalitária.
Depois da vitória, depois que, infelizmente,
desgraçadamente, se abriu pora o mundo a
fase do guerra fria entre os antigos aliados
contra o nazismo, .entre Estados Unidos e o
União Soviética, tôda a conceituaçãa de agressão Ideológica desviou-se do campo do tonalidade nazista para o campo do tonalidade
marxista-comunista. Começamos, então, o
acompanhar as diferentes decisões do Organização dos Estados Americanos, notadamente desde a Corta de Bogotá; da Reunião de
Consulto de Washington, de 1951; da Conferêl1c:ia lnteramericona de Caracas, de 19 54,
com o Resolução de número .93; do Reunião
de Santiago, que V. Ex. 0 , Sr. Presidente, ilus·
trou com, sua presença; da Reunião de Casto
Rico, que ocorreu posteriormente à Reunião
de So11tiago e enfim do Dec:iaração de Punta
Dei Este e demais dec:iorações que condenam
o comunismo intemocional, até a que me re·
feri, em 1962.
Porta11ta, hoje, a agressão ideológica internacional, sem dúvida nenhuma, está caracterizada -seria pueril, ridículo, negó-lo- como
sendo de fundo comu11isto.
Não participo e aqui cominho paro a conc:iusõo do meu discurso, Sr. Presidente, do
opinião de que devamos intensificar o espi rito
de insofrido radicalismo à Idéia de que o luta
entre o democracia e o comunismo seja apenas uma luto material c armada.
Se esta f6ssc a verdade, a humanidade estaria perdida, porque no Impasse nuclear, no
impasse atômlco, na Impossibilidade indiscutlvcl de qualquer dos dois grupos, que cercam

c
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adversário pela fôrc;a nuclear, e na segurança que é hoje indiscutlda em todos os circules de cientistas, de políticos e de militares de
que c irrupção da guerra nuclear seria o fim
da civilizac;õa .e talvez da humanidade, se
partimos dêste principio, então a Idéia do
combate ao comunismo tem que ser necessória e permanentemente um combate armado,
concluímos, fatalmente, que marchamos paro
o catástrofe nuclear.
Não há salda paro êste dilema. E êsse dilema é Inteiramente inaceitável; é mais da que
inoceitóvel, é insuportável.
Se não confiarmos na salvaguarda dos principias que norteiam nossa formação poHtlcc,
moral e religiosa, entre os quais está o de encontrar solução pacifica para os conflitos irremediáveis; se não formos capazes de acreditar que o desarmamento não é apenas uma
utopia - êle pode ser uma utopia hoje, mas
não deverá ser uma utopia amanhã - ; se não
fizermos preces a Deus, para que os clnqüenta bilhões de dólares que as duas superpotências despendem. provàvelmente ·por ano, apenas em armamentos nucleares, que poderiam
ser destinadas a um emprêgo de desenvolvi·
mento pacífico de todos os povos do mundo,
estaremos, então, sendo os arúspices, os anunciadores de catástrofe.
Sr. Presidente, é natural que, chegado a
minha idade, ao têrmo de minha experiência
de vida pública, eu deva ter - e tenho - os
tí tufos suficientes para me fazer respeitar
como um democrata. Eu; que, humildemente,
reclamo a existência dêstes títulos, não as digo
grandiosos, não os digo Importantes, digo-os
autênticos, experimentadas e sofridos, declaro
ao Senado que não acredito, não aceito como
forçada, como provada, como inevitável que a
luta contra o perigo comunista no mundo represente uma luta que se tenha de colocar necessàriamente na campa da retaliação armade.
Os exemplos são ofuscantes; a continuidade
geogrófica não é o razão primordial do risco;
se a continuidade geográfica com os poises que
vivem escravizados pela Ideologia marxista
fôsse a rezão da Infiltração dessa ideologia ,
nas potências vizinhas, então a Europa Oci-

dental não teria resistido aos desastres da 11
Guerra, não teria renascido paro uma época
de fôrc;a e esplendor que ela jamais conhecera. Porque, se o perigo estivesse na linha que
divide o Oriente da Europa Ocidental, do Ocidente da Europa Oriental, se fôsse a continuidade geográfica a razão de risco da Infiltra·
ção comunista, então a Alemanha Ocidental
não floresceria na sua riqueza, no seu poderio,
na sue glória ao ledo da Alemanha Oriental.
Não, Sr. Presidente, existe de fato implica~
ção no continuidade geográfica, mas as bases
de subversão comunista estão nas estruturas
econ6micas, estão na injustiça da nossa vida,
está no desconhecimento dessa Injustiça, está
na miséria do povo, está no atraso das· massas
brasileiros, estó no seu obscurantismo, está na
sua doença, está no seu abandono, está no
seu esquecimento.
Sr. Presidente, creio que, manifestando, reiterando o meu apoio ao Govêrno que ajudei
a Instituir na hora de risco e o meu aplauso
à grande Noção que me serve, pelo sua linho
de cultura jurídica, inclusive de exemplo e de
farol para minha própria profissão de professor, creio que, manifestando cinda uma vez
êste sentimento, essa opinião e êsse propósito,
em virtude dos argumentos que expendi, devo
ter autoridade para me manifestar contra êste
projeto.
Votarei contra, porque entendo que a subversão do sistema jurídico constituído e elaborado nos têrmos que acabei de enunciar, representa um risco tremendo para cada um dos
pai ses que Integram o mesmo sistema e que
a importância do BrasH, que,· como eu disse, é
um Pafs grande demais para ter uma política
internacional pequena, não se pode atrelar,
não se pode sqteflzar, não se pode submeter a
decisões que são contrárias a uma organização jurídica de que participa e que só pode
criar riscos e dificuldades para o futuro.
~sse projeto voi ser aprovado, Sr. Presidente. Nenhum de nós tem ilusões o êsse respeito,
Para terminar, eu queria apenas chamar a
atenção do ilustre Sr. Presidente do Repúblico
e dos ilustres Comandantes dos Fôrças Armedes - se eu pudesse fazer menção de um
nome eu farka do eminente Cei. Melro Motos,
de quem não sou amigo, mas com quem man-
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-788tenho corteses e respeitosas relações reei preces: a nossa Fôrço, que vai contra o meu
voto, vai paro se desincumbir de uma missão
de paz. Deve o Sr. Presidente do República
estudar bem, depois de autorizado pelo Congresso, a oportunidade de remetê-lo, porque,
pelas notícias que temos, hoje o país está
conflagrado. O país para onde nossa Fõrça está
se dirigindo estó em guerra. Vamos, portanto,
exercer missão de pa:z: num país que estó em
guerra.

Ainda no fragor da luta, em 1941, na Corta do Atlântico, Roosevelt e Churchill proclamavam, como princ:ipio, respeito ao "direito
que assiste o todos os povos de escolher a
forma de govêrno sob a qual querem viver".
E não só desejavam que se reltilulssem "os direitos soberanos e a independência aos povos
que dêles foram despojados pela fõrço". Esperavam que, "depois da destrul;éio completa da
tirania nazista", se estabelecesse uma pa:z:
que proporcionasse "o tõdas as ·nações os
meios
de viver em segurança dentro de suas
Não foi o que aconteceu em Suez.
fronteiras". Por isso mesmo acreditavam que
Admito que seja perfeitamente possível o "tôdas as nações do mundo, por motivos reaestudo de uma dilação dessa providência, para . listas assim como espirituais", deveriam
que o Fôrça vó cumprir oquêles abjetivos que
"abandonar todo o emprêgo da fôrça".
estão consignados no texto da mensagem.
Esses anseios de disciplina das relações In~ manifestando esta opinião e esta esperan·
ternacionais generalizaram-se e ampliaram·se
ça, Sr. Presidente, que eu agradeço aos meus à medido que se caracterizava a vitória dos
ilustres colegas a honra do sua atenção.
aliados, embora nem todos êles estivessem or·
(Muito be111! Muito bem! Palmaa prolongada~.) ganizados à base da democracia.

O SR. PRESIDENTE Moura Andrade):
Tem a palavra o Senador Josaphat Marinho.

O SR. JOSAPHAT MARINHO:
(Não foi revisto pelo orador.> Sr. Presidente, Srs. Senadores, paro emiti r meu voto na
matéria sujeito à nossa declséia, nõo precisario mais do que louvor-me nas judiciosas considerações que acabou de formular o eminente Senador Afonso Arinos. Sendo esta, porém,
o primeira oportunidade em que assunto desta
natureza é submetido ao julgamento do Congresso, depois que assumi o mandato de Senador, peço o tolerância dos ilustres colegas
para anunciar, como definição de atitude, as
razões do meu convencimento.
(Lendo)
A partir da última grande guerra, o prlncípio de autodeterminação dos povos tornou-se
uma constante na definição dos compromissos
Internacionais. Para· segurança de suo prática, firmou-se paralelamente, o principio de
r!ãÓ-intervençõo. O domínio reservado de um
Estado, a que também se chama domínio de
jurlsdiçõo doméstica, traduzido, sobretudo, na
prerrogativa de cada povo organizar-se e dirigir-se livremente, é vedado à interferência de
outro poder soberano.

Assim, ao ser consultado relativamente às
propostas de Dumbarton Oaks, para criação
de uma organização internacional geral, o Govêrno brasileiro, pelo me111arandu111 de 4 de
novembro de 1944, dirigido à Embaixada dos
Estados Unidos, entre outras ponderações
acentuou:

"4,

Reputa necessário fique entre -as
principias do Organização a fundar-se o do respeita e manuten·
çõo, por todos os seus membros,
contra qualquer agressão externa,
da Integridade territorial e da ln·
dependência político de cada um
dêles."

Já na Ata de Chopultepec, de 6 de março
de 1945, além do rencivaçõo dos compromis·
sos de Igualdade, de solidariedade e de nãoagressão, ficou expre~~amente dec:la rodo:
:..~\.~ ~

"3 .

.

. . • . • ·;,:
. . . . . De qua Iquer mo c1 o,
considerar-se-6 como um ato de
agressão a invasão, por fôr;as ar·
modas de um Estado, do território
de outro, e transposição das fronteiras estabelecidos por tratados e
demarcadas em conformidade com
os mesmos,"
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Nações Unidas, de 26 de junho de J 945, ao
reduzir a normas de convivência êsses prapólitaa e principiai reiteradamente proclamados.
Por isso estipulo, no art. 1. 0 , entre seus
propósitos fundamentais:

"2.

Oesenvolver relações amistosas entre as nações, baseados no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos
povos, e tomar outros apropriados
ao fortalecimento da paz universal."

E como decorrência e garantia dessa regra
estatui, no ort. 2. 0 :
"1 .

"7.

A organização é baseada no principio da igualdade soberana de
todos os seus membros."
Nenhum dispositivo da presente
Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que
dependam essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado, ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nas têrmos da presente Carta;
êste princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas
coercitivas constantes· do capítulo
VIl."

O prlncí pio da autodeterminação e o do
Igualdade soberana estão, pois, solenemente
assegurados, além de ser explícito que nenhum
dilpalltlva da Carta "autorlzoró as Noções
Unidas a intervirem em assuntos que dependem essencialmente da jurisdição interno de
qualquer Estado."
A ressalva quanto à "aplicação das medidas coercitivas constantes do capitulo VIl"
não autoriza nenhum Estado, como se procedesse jure propria, a Interferir no vida de outro, substituindo o cção dos órgãos das Nações Unidas.
E' que no capitulo VIl, os arts. 39, 41 e 42
prescrevem a forma adequada e legitima pela .
qual as "medidos coercitivas" podem ser adotodas.

O art. 39 preceitua que
"o Conselho de Segurança determinará
a existência de qualquer ameaça à paz,
ruptura da paz ou ata de agressão, e
fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomados de ccôrdo com
os artigos 4 J e 42, a fim de manter ou
restabelecer a paz e a segurança internacionais."
Dêsse dispositvo ressaltam, portanto, três
pontos essenciais:
a) que é do Conselho de Segurança
nãci de um Estado por sua decisão
unilateral - a competência poro determinar "a existência de qualquer
ameaça à paz, ruptura da paz ou ato
de agressão;

e

b) que ao Conselho cabe recomendar ou
decidir "que medidas deverão ser tamodas de acôrdo com os artigos 41
e 42" - e não quaisquer medidas,
note-se;
c) que os providências admissíveis visam
não só a manter como a "re•tabelecer c paz e a segurança internada·
no is", o que mostra que o Iminência de perigo não basta para investir·
se qualquer Estado de podêÍ'es só
atribuíveis, e em dadas condiçães, à
Organização das Nações Unidas.
Na mesma linha dessas dlretrizes, o art. 41
estabelece ql.le
"a Conselho de Segurança decidirá sôbre
as medidas que, sem envolver o emprêgo de fôrças armadas, deverão ser tomadas para· tornar efetlvas suas decisões e
poderó convidar os membros dos Nações
Unidas a aplicarem tais medidas."
Logo, essas medidas que segundo o
mesmo artigo "poderão Incluir a interrupção
completa ou pàrclal das relações econõmicas,
dos meios de comunicação ferroviários, marltimos, aéreos, pos_tais, telegráficos, radlofônlcos, ou de outra qualquer espécie, e o rompimento das relações dlplomótlcos - esses me.dldas dependem de iniciativa do Conselho de
Segurança.
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Sem variar de critério ou de fixação de
competência, o art. 42 prescreve:
"No caso de o Conselho de Segurança
considerar que as medidas previstas
no art. 41 seriam ou demonstraram que
são Inadequadas, poderá levar:· à efeito,
por meio de fôrças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para
manter ou restabelecer a paz e a segurança Internacionais."
. Sempre, pois, a Carta das Nações Unidas
reserva ao Conselho de Segurança a Iniciativa
das medidas cablveis: desde as simples sanções ao emprêgo de· fôrças ar(Yiadas. Vale dizer que a ação Isolada de um Estado para
aplicar qualquer dessas medidas é ato condenável.
Objetar-se-6 que, ao lado da Organização
das Nações Unidas, nó outras entidades, de
carqter regional ou continental, com estatutos
próprios, com~ a Organizaçâo dos Estados Americanos, . preCisamente a que se relaciona com
.
'
o , caso" da República '.Dominicana,:
.
.oro em debate,
'

'

Que consagra, porém, a Carta da Organl·
zação dos Estados Americanos, de 30 de abril
de 1948?
Reza em seu art. s.o:
"Os Estados americanos reafirmam os seguintes prlnclplos:
a) o direito internacional é a norma de
conduta dos Estados em 5uas relações reclprocasi
••••• o ••••••• o ••••••• o •

o o •

o o •

, · e) os Estados americanos condenam a
guerra de agressão: a vitória não dó
dlreltosj
fl a agressão a um Estado americano
constitui uma agressão a todos os demais Estados americanos."

No art. 6. 0 sentencia, com vigor:
"Os Estados são juridicamente iguais,
desfrutam de Iguais direitos e de Igual
capacidade para exercê-los, e têm deveres Iguais. Oa ·direitas de cada um ·lião
dependem do poder de que dl1põem poro
Ollegurar O leU exercicla, 'mas sim do
simples fato da sua existência como personalidade jurldica Internacional."
Como consectórlo dêsse e dos prlncl pias antecedentemente citados, o art. 8. 0 proclama:
,;Os· direitos fundamentais dos Estadas
não podem ser restdngldos· de maneira
alguma."
E, para coibir dúvida, o art. li adverte:

"0, direito que tem o. Estado de proteger
e desenvolver a sua existência não o autoriza a praticar atos injustos contra outro Estado."
Mas; se nenhuma ·dessas cláusulas houvesse sido Inscrita na Carta da Organização dos
Estados Americanos, os arts. 15 e 17 teriam
corporificado, em textos lapidares, o direito
de autodeterminação. ~ oportuno reproduzilos, apesar de invocados, repetidas vêzes, nesses· dias de confusões multiplicadas.
Dispõe o. art. JS:
"Nenhum Estado ou grupo de Estados tem
a direito de Intervir, dlreta ou indlretamente, 1eja qual f6r a motivo, nos assuntos internos .ou externos de qualquer outro. ~ste princípio exclui, não somente a
fôrça armada, mas também qualquer outra forma de .Interferência ou de tendência atentatório 'à personalidade do Estada e. dos elementos politlcos, econõmicos
. e culturais q~; o. constituem."
O art. 17, confirmando essa regra, acrescenta:
"O território de um Estado é lnvlo16veli
não pode ser objeto de ocupação militar,
nem de outras medidas de fôrça tomadas
por .outro Estado, direta ou indlretamen•
te, qualquer que seja o motivo, embora
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cerão as aquisições territoriais ou as vantagens especiais obtidos pelo fórça ou
por qualquer outro melo de coação."
Não é passivei maior firmeza no reconhecimento de um direito e no repulsa ao o to ilí.
cito. ,
E' verdade que, segundo o art. 19,
·"as medidas odotadas para a manutenção da paz e da seguranÇa, de ai:ôrdo
com as tratados vigentes, não constituem
violação aos prlncí pios enumerados nos
orts. 15 e 17."
Observe-se, entretanto, que o preceito s6 se
refere às medidas adotodos de acôrdo com 01
tratados vigente1. Conseguintemente, . as que
não forem adotadas dentro dêsses limites vio·
Iam os principias consagrados nos arts. 15
e 17.
E' o que decorre, também, do art. 1B, con·
soante o qual
"os Estados americanos se comprometem,
em suas relações internacionais, a néio
recorrer ao uso da fõrça, solvo em caso
de legitimo defeso, em conformidade
com os tratados vigentes, 'ou em cumprimento dos mesmos trotados."
Portanto, ainda, em coso de legítima defeso, a repulsa é disciplinada pelos trotados
em vigor.
Demais, . cumpre . ver que, nos · têrmos do
art. 102,
"Nenhuma das estipulações desta Carta
se interpretará no sentido de prejudicar
os direitos e obrigações dos Estados-membros, de acôrdo com o Corta das Nações
Unidos."

que o República Dominicana, sem haver praticado ato de agresséio contra outro Estado;
sofreu violação de seu direito de autodetermlnaçéio, de sua Independência política, com a
presença e o oção de contingente militar estrangeiro em seu território, à revelia do pr6·
pria Organização dos Estados Americanos.
Se a situação naquela Repúblico, em ,face
de movimento revolucionário, "tornou-se ràpidamente caótica, sem qualquer vislumbre de
ordem politico", segundo acentua a menso·
gem ora submetida à nosso apreciação, ao govêrno dos Estados ·Unidos, como o qualquer·
outro, cumpria · não Intervir no quadro lnter~
no, mesmo se solicitado por uma das portes
em luta. Por se tratar de cissunto do poder
reservado ·do povo dominicano, tôda interferência Isolado, como a· que se operou, traduziria infroção da soberania nacional e do princípio de não-intervenção. Para manter ou. res·
tobelecer a paz e garantir a integridade das
pessoas, sobretudo dos cidadãos estrongei ros,
o iniciativa passivei coberó à Organização dos
Estados Americanos ou à Organização das
Nações Unidos. Esses organismos existem poro
que cesse o ação arbitrária dos Estados. ·
A gravidade do situação, por. maior que
fôsse, não autorizava o procedimento armado
de um Estada, até porque no curso de algumas
horas uma das duas organizações internacionais poderia ,sugerir ou o dotar medidas destinadas. a superar, pelo menos, a fase aguda dos
acontecimentos. A presunção de que essas
providências néio seriam eficazes néio infirma
a tese, pois também a presença dos contingen·
tes norte-americanos néio impediu que o luto
prosseguisse entre os grupos divergentes.

Nem a potticipação de comunistas nos conflitos justificaria o intervenção, mesma dlsfar·
çado ou temporária, de outro Estado. A existência de comunistas num movimento interno
não suprime a soberania nocional, de sorte
E 'a Cortei das Nações Unidas; que vale, as·
sim, i:omo Instrumento de superlegolidade na que outros Estados se julguem habilitados a
tutelar o povo em rebeldia. Para garantir a
plano Internacional, proclamo, segundo vimos,
manutenção e o restabelecimento da seguran·
o direito de outodetermlnoçéio, sem hierarquia,
e o dever de comum respeito à soberania dos ça Internacional e da pax, operam aquelas
Estados, com tOdos os conseQüências que Organizações superpostas aos lnterêsses par·
advêm daquela prerrogativa e dessa obrigação: . , ciais e momentâneos dos Estados.
Compreende-se o empenho das nações ame·
Diante de todos êsses textos consagrados
ricanas
em coibir o crescimento do comunls·
pelo vontade livre dos Noções, é Irrecusável

j
'
!

-792mo no continente. A oção, entretanto, há de
ser compatlvel com os princípios convencionados, para não tornar-se procedimento agressivo ao direito de autodeterminação, nem significar reprodução da violência que se con~
dena. Demais, como advertiu com Insuspeição
o Padre Michel, ao deixar a prisão na Polô·
nia Comunista, "não é pelas armas que evitaremos a expansão do Comunismo, mas por urna
féirça espiritual capaz de medir-se com as suas
doutrinas, com a sua organização, com a sua
prêsa s6bre a alma humana". "O problema
não é mais de cobertores e de restos - é. de
transmutação das estruturas atuais." Dentro
dessa orientação insuspeita, ainda agora ponderou a Jornal da Brasil em editorial intitula·
da "Novas Armas": "Não queremos o comunismo no Continente, como nêio podemos dei·
xar de negar validade ao anticomunismo puro
e simples como meio de Inspiração de um sistema de vida continental. A experiência histórica também demonstra que as atitudes sim·
plesmente negativas não constituem a respos·
ta mols apropriada às ameaças de Infiltração,
e, pelo contrário, podem contribuir para reforçar os movimentos extremistas."
·Em conseqüência, parec.e-nos qÚe a Organi·
zação dos Estados Americanos, ao tomar conhecimento da situação, devia cuidar, precl·
puamente, de restaurar o respeito à "lnviola·
billdade do território" e à "soberania e lnde·
pendência poli fica" da República Dominicana,
nos precisos têrmos do art. 25 da Carta de
Bogotá, tantas vêzes aqui Invocada. ~sse ato
legítimo de autoridade competente não Impediria que fôssem postas em prática, paralela·
mente, as gestães·adequadas à preservação da
ordem e da paz da República em agitação.
.A resolução de enviar logo uma Féirça lnte·
ramerlcana é o reconhecimento do fato consu·
modo. Pouco importa que o contingente es·
trangeiro, ali já existente, seja colocado, ago·
rca, ·à disposição da Organização. A próprio
Corta dos Estados Americanos declara, peremptàriamente, que "a vitória não dá direitos".
A aplicação do art. 4. 0 dêsse documento,
Isoladamente considerado em emergência como
a presente, não resguardo a paz no continente, fulmina a soberania de um Estada.

Logo, pelos princf pios Internacionais em
vigor, o Brasil não estava obrigado, nem moral, nem político, nem juridicamente, a aprovar a resolução adotada, e em que se funda a
mensagem presidencial.
Ao contrário: a observância do prlncí pio de
autodeterminação e de não-Intervenção qualifica o procedimento do Brasil. Não é útil nem
próprio abandonar essa atitude de Independência e correção, tanto mais certa quanto
firmada nas Instrumentos que regulam a vida
dos povos, em suas relações mútuas.. Além
disso, é o comportamento que se concilia,
também, com o critério de soluções desarmadas Inscrito no art. 4. 0 da Constituição de
1946.
Voto, assim, contra o envio de um contingente das Féirças Armadas brasileiros para a
República Dominicana.
Não suscitando dúvida sôbre os propósitos
declarados das autoridades executivas, obedeço, tranqüilamente, ao conselho de Rui: "de
nada se deve temer mais neste mundo o homem público do que dos maus precedentes, dos
arestas ilegais, da jurisprudência libertlcida".

(Multa bem! Multa bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena!:
Com a palavra o nobre Senador Eurico Rezende.

O SR. EURICO REZENDE:
Sr. Presidente, declino da palavra.

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena!:
Tem a palavra o nobre Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGILIO:
(Sem reviaão do orador.) Sr. Presidente,
venho em breves palavras justificar meu voto
à mensagem do Executivo que neste momento, merece o estudo do Senado da República.
Após os dois brilhantes discursos que a
Casa acaba .de ouvir, o exame jurídico de
acôrdo com ·as normas do Direito Positivo Internacional, pouco hó a acrescentar na condenação que se. verificou, com a Intervenção das
Fôrças Armadas dos Estados Unidos do América na pequena República das Caroibos.
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relance, sôbre um aspecto, no esfôrço que se
promove para a construção de um arcabouço
moral e de justiça, a fim de preservar a paz e
a tranqüllidade no Continente e no mundo; eu
me ateria ao empenho que ultimamente vêm
desenvolvendo as nações americanas, as mais
expressivas nações americanas, para impedir
que o Organização dos Estados dêste Conti·
nente se transforme num órgão de julgamento
de regime num instrumento de pressão polí.
tico, derrulndo todo o esfôrço, ao longo dos
anos, ·para criar um organismo capaz de garantir a segurança coletiva e a mútuo defesa.
~se princípio que vem sendo assim com
êsse empenho defendido, Sr. Presidente, não
pode ser desmerecido pelas nações fracas, pelas nações desarmados, prêsas fáceis, nesta
época de armas nucleares e termonucleores,
das grandes potências, dos superpotências.

essas Noções não só condenaram com veemência o ata de fõrço americano, como também
não enviarão as seus soldados àquela Repúblico.
Não é honroso, Sr. Presidente, o companhia de um Paraguai .ditatorial; não é honro·
so o companhia de uma Guatemala, de uma
Honduras, de um Haiti ditatoriais, E não· é
confortador verificarmos que a democracia
uruguaia, que a democracia mexicana, que a
democracia chilena estão numa 'posição dife-rente daquela que nossa País está ocupando.·
Sr. Presidente, marco a meu voto com estas palavras. Pretendia deter-me em considerações maiores. Trouxe mesmo alguns elementos paro ilustrar êste discurso. Condições momentâneas de saúde, entretanto, não o permitem.
E eu termino, valendo-me da advertência,
ainda, do nobre Senador Afonso Arinos, para
chamar a atenção, também da Gavêrno, poro
a fato de estar conflagrado neste momento, a
Repúblico Dominicana, em estado de guerra.
Que o nossa mocidade que vai para aquêle
país, Sr. Presidente, não derrame lá, ingloriamente, seu generosa sangue sem que amanhã
possamos explicar a porquê dêsse sangue derramado. (Muito bem! Muito bem! Palmaa).

A abdicação dêsse princípio que se inclui
no nõo-intervenção e no autodeterminação dos
povos é um risca sôbre a qual devem meditar
poises como a Brasil.
Infelizmente, porém, a doutrino de Theodore Roosevelt parece haver retornado à orientação do gavêrno. americano. O ato de fôrça
contra o Repúblico Dominicano, a intervenção nos assuntos de economia interno doquêle
O Sr. Daniel Krieger:
país - intervenção parcial parque contra
Sr. Presidente, peça a palavra cama Lfder
uma dos facções em choque - fêz ruir, Sr.
do Gavêrno.
Presidente, pelo menos momentóneamente, tôdos as doutrinas que se fundamentam no nãoO SR. PRESIDENTE <Moura Andrade!:
Intervenção e no autodeterminação, abrindo
Tem 0 palavra 0 nobre Senador.
campo, um horizonte Imenso poro, sob outros
pretextos, se realizarem ou se repetirem inO SR. DANIEL KRIEGER:
tervençães.
(Como Lídér do Govêrno. Sem revíaão do
Sr. Presidente, disse muito bem o eminente
orador.> Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicial·
Senador Afonso Arinos que um grande País,
mente peço escusas oo nobre Senador Aurécom posição de liderança no Américo Latina,
tio Vianna, que eu desejava falasse antes de
que um grande Pais como o Brasil não pode
mim. Entretanto, como a sucessão de orarealizar uma político Internacional pequena.
dores tôdo é contrário à proposição, resolvi
Não nos é honroso, de nenhuma forma, o comintercalar-me entre êles, não esquecido do·
ponhla de algumas nações que deram a seu
quela célebre lição de Stefan Zweig, que dizia
apoia à Intervenção norte-americano e que se que "a pausa também faz porte do música".
aprestam para enviar tropas. Não é confortaSr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi, com a
dar, poro nós, verificarmos que as grandes no- ·· . atenção que me merecem, o eminente Senador
ções dêste Continente, que se afirmam pelos
Afonso Arlnas, uma das mais altas expressões
seus sistemas representativas de govêrno, pela
desta Casa, pela seu talento e pelas suas vir·
tudes, e ouvi, depois, .também, a eminente Seliberdade Imperante em seus territórios, que
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Constitucional que, com alto espírita público,
o meu ver errado, analisou os acontecimentos
do Carlbe. Depois, ainda escutei a palavra
candente, violenta, mas bem inspirada, porque é homem correto e 'decente ......:. S. Ex. 0
jamais se Inspira mal - , do Senador Arthur
Virg!lio.
Resolvi Interferi r, Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes que se ouvisse, também, a voz de
um homem que é uma expressão de dignidade, de altivez e de compreensão: o Senador
Aurélio Vianna.

O Sr. Aur,llo Vlonno:
Muito obrigado.
O SR. DANIEL KRIEGER:

Peço-lhe, humildemente, escusas por esta
Interferência, mas, deixando que êle fale após
o me1.1 disc1.1rso, eu lhe· ofereço um campo
amplo, para que reduza, condene, f1.1lmine os
argumentas de que eu possa dispor.
Sr. Presidente, preciso, inicialmente, fazer
um breve histórico dos acontecimentos. No dia
24 de abril, os partidários do Presidente Juan
Bosch, deposto na República Dominicana, em
1963, fizeram uma revolução, para destituir
do govêrno o triunvirato presidido pelo senhor
Donald Rey Cabral.
A revol1.1ção Irrompida não teve unanimida·
de. Pouco tempo depois, se constitu!rom dois
governos na República Dominicana: o primei·
ro presidido pelo Sr. José Raphael Molina Urena e o o1.1tro pelo Coronel Benolt. O primeiro
Presidente, que tinha um certo aspecto consti·
tuclonal, porq1.1e merecia o apoio do Congresso, renunciou e se refugiou numa Embalxado,
alegando que o movimento não correspondia
aos seus Ideais e nem ao seus lnterêsses. · En,tão, estabeleceu-se na República Dominicana
uma dualidade de govêrno: um govêrno presidido pelo Coronel Benoit e outro Integrado
pelos partidários do Presidente Juan Bosch.
Hoje a situação é completamente diferente.
O General Caamaiío, representante do ex-Presidente Juan Bosch, Intitulou-se Presidente
Constitucional da República Dominlcona, e a
Junta, outrora presidida pelo Coronel Benoit,

transferiu ao General lmbert essa faculdade,
reconhecida pelo Supremo Tribunal. doq1.1elo
noção.
Diante dessa situação, a Organização dos
Estados Americanos resolveu tomar a decisão de enviar o Secretário a fim de q1.1e fizesse
uma investigação e uma solicitação ao Núncio
Apostólico, no sentida de que proc1.1rasse resolver a situação. Os resultados dessa interferência
forarn nulos e não tro1.1xeram elemento. algum
objetlvo pura solução do conflito. Então, a Organização dos Estadas Americanos, reunida,
resolveu· enviar uma missão que seria constituída pelos representantes do Argentina, Guatemala, Brasil e do Equador. ~les compareceram e examinaram, ln loco, as condições na
República Dominicana. Então, apresentaram
relatório que tenho em meu poder, que posso
apresentar ao Senado da Repúblico, no qual se
diz que a sit1.1ação na República Dominicana
era caótico, não havia possibilidad.:- de soll.lção harmônlca senão com o esfôrço dos noções
americanas, Os Estados Americanos, reunidos,
resolveram, então, examinar o assunto, e o representante do Brasil emitiu voto que o consagra e demonstra ser a· Brasil Pais soberano,
não subserviente a ninguém. Q1.1ando a Nação
Americano, de acôrdo com o Nação Colombiana, apresento1.1 uma proposição no sentido. de que se enviasse Comissão poro examinar, ln loco, os acontecimentos registrados na
Repúblíco Dominicana, o voto do representante brasileiro foi êste:

(Lendo.)
"O Senhor DELEGADO ESPECIAL DO
BRASIL (Sr. limar Penna Marinho): Senhor Presidente; Senhores Delegados Especiais, de acôrdo com .as Instruções recebidas do meu
.,, . · Govêrno, que · segue com
grande preocupação e o mais viva emoção os aconteci mim tos ·verificados na República Dominicano, o Delegação do Brasil apoiará o projeto de resolução que nos
é apresentado para o constituição de uma
Comissão que· vó à Repúblico Dominicano, quanto antes, a fim de apurar os fatos e de tro:>ier. o êstc Pien6rlo os elementos seguros, os dados objetivos e as
Informações precisas, que permitam à
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irmã e todos êles, sem uma único exceçãa,
segurança e a tranqüilidade na . Conti- manifestaram que era necessária a intervennente,
. çãa das fôrços interomerlcanas, paro que ,se
mantivesse' a paz e se salvaguardasse os prinEstá também de pleno acôrdo, a Delegacípios
democráticos, suprema aspiração das
ção do Brasil, em que a referida Comissão tenha ainda padêres para iniciar ne- noções americanas.
Posso dizer que naquela reunião em que o
. goclações em prol de uma imediata cesBrasil
compareceu e teve a oportunidade de
sação da luta entre as partes litigantes,
estabelecer, com a dignidade característica da·
· bem como para, tomar outras medidas de
gente
brasileira, que estariam de ocôrdo, ·desde
caróter conciliatório, tal como ocorreu por
que
os
fatos não alterassem os conseqüências
ocasião da· divergência entre os Estados
Unidos e o Panamá, qUando a Delegação que deveriam receber e realizar.
Foram êles à República de São Domingos e
E~pecial da Comissão Geral, nesse moment~ constituí da, teve, entre os encar- lá ouviram a todos .. O Núncio Apostólico, hagos de seu mandato, o de explorar tôdas via sido encarregado de atender a tôdas as soas possibilidades de mediação entre as licitações do sofredor povo dominicano.
E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui nós
partes, com vistas a chegar a uma pronprecisamos
fixar de forma clara uma circunsta solução da controvérsia. Nesse mesma
êles aceitaram a intervenção
tância:·
todos·
sentido, creia que poderíamos investir a
Comissão que vai à República Dominica- americana que não está em discussão nesta
hora, todos êles admitiram-na, porque a interna de podêres, a fim· de que o problema
que tanto nos preocupa e sensibiliza te- venção americana foi requerida, foi pleiteada,
foi pedida, foi solicitada pelo Coronel Benoit,
nha a mais rápida solução.
que era Presidente da Junto, porque se confes.Quanto ao mais, a Delegação do Brasil
sava incapaz de manter a liberdade dos cidase reserva o direito de pronunciar-se dedãos, a segurança da· vida e das propriedades.
pois de conhecer os têrmos do relatório
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
da Comissão que fôr designada pore a
examinamos aqui e nem tem propriedade o
República Dominicana."
discussão da atitude americana. A atitude
Creio, Sr. Presidente e Senhores Senadores, americana é diferente da atitude do Brasil.
que não pode existir atitud~. mais conseqüente Os americanos agiram a pedido da Junta que
com o·., passado e o presente da Brasil, do que presuntivamente governava o país Dominicaesta. Manifestemo-nos solidários com a Inves- no. Nós aqui não analisamos êsse aspecto e
nem nos det.emos nesse pormenor porque a
tigação, mas aguardávamos o seu resultado,
para que a Brasil pudesse decidir, porque a que precisamos afirmar perante o Senado e
perante a Nação é que o Brasil não é subBrasil não é vassalo de ninguém.
misso
a nenhuma potência, seja ela o mais
Sr. Presidente, . depois disso, foi designada
paro investigar os assuntos de. São Domingos, forte que fôr.
O Brasil é apenas submisso à sua consciênuma Comissão constituída da República da
cia
jurídica, convencido de que só ela pode
Argentina, do Brasil, da Guatemala e do Panamá. Seus componentes se dirigiram ao país conduzi-lo aos cominhos da liberdade, da lei
assolado pela desdita da guerra civil e êles e da prosperidade.
Mas, depois de tudo Isso. após aquêle vote.
todos tiveram uma única manifestação.
Reuniu-se, novamente, Sr. Presidente e Se- esplêndido do nosso representante na OEA, a
nhores SenadoreS', a Convenção, para receber Comissão deCidiu que era necess6rio estabelecer uma trégua. Com os revoltosas se enteno relatório dos países que .Participaram dessa
Comissão nomeada pela Organização dos Es- diam, e os revoltosos, de um e de outro sentados Americanos. Foram êles a São Domin- tido, aceitaram a Intervenção americana, para
resguardar a vida e a dignidade, a honra e a
gos; examinaram, sentiram e aferiram as con-
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tiveram, na Ata de São Domingos, êsse propósito, e tão consciente estavam que a intervenção americana, que foi solicitada pelo Coronel
Benoit, correspondia à necessidade da hora e
que com êles se. entenderam e com êles estobelecaram a denominada Ata de São Domingos. ·
Contudo, êsses fatos não têm maior importância na discussão da assunto. Se ouvi - e
recordo que com grande emoção - o discurso
do eminente Senador Afonso Arinos feito· com
o brilho que lhe é prâprio, com a Isenção que
lhe é característica, não temos dúvida nenhuma em discutir com isenção qualquer assunto.
Se os americanos tivessem Invadido o Caribe, que responsabilidade teria o Brasil com
isto? Nenhuma! Se os americanos tivessem procedido arbitràrlamente eu pergunto, ao Senado
da República, em que isto poderia impedir
que o Brasil cumprisse as determinações de
seus tratados?!
O Brasil não é, mercê de Deus, satélite dos
Estados Unidos. O Brasil é uma Nação soberana que age conscientemente, decididamente,
decisivamente nas horas necessárias e precisas.
Mas, Sr. Presidente, vamos entrar na análise dos acontecimentos, não podemos mais discutir a Intervenção americana que foi pedida
pelos dominicanos.
Tenho em meu poder o apêlo do Coronel
Benoit, declarando que não podia mais manter
a ordem e garantir o vida e a propriedade de
cidadãos e par Isto pedia a intervenção americana.
A Intervenção americana não tem nada
com êste debate, é completamente estranha.
O que nós discutimos é a atitude do Brasil. O
Brasil decidiu, o Brasil se comprometeu, o
Brasil se submeteu. a uma série de tratados.
O Brasil deve ser fiel a êsses tratados. Não
lhe Importa qual tenha sido a atitude americana, que o Líder do Govêrno, no Senado, pessoalmente, reconhece legítima, mas que não
pode reconhecer, evidentemente, em nome do •
Govêrno.
O Sr. Bezerra Neto:
V. Ex. 0 permite um aparte? (Assentimento
do orador.) Quanto à atitude americana, tão
denunciada em nosso Plenário, o que está foi-

tando contra ela é o remédio legal indicado nas
convenções que assinamos: uma denúncia perante a Organização dos Estados Americanos,
contra os americanos. Esta denúncia não existiu com relação à invasão praticada. Seria o
caso.

O SR. DANIEL KRIEGER:
V. Ex. 0 tem razão. E essa denúncia não
pode aparecer nunca, porque essa denúncia
só poderia aparecer contra os opressores da
Hungria, contra os dominadores dos povos bálticos, contra aquêles que oprimem a consciência de todos os homens neste mundo que não
quer outra coisa senão o dlreitP de viver livre
e trabalhar livremente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora, entro
em outro aspecto, e êsse aspecto tem um particular interêsse em relação ao meu eminente amigo Senador Josaphat Marinho, cujo
nome eu declino com tanta estima e com o
maior aprêço. Sei que S. Ex.a, pelo seu saber,
pela sua integridade, pela sua conduta, é
uma das maiores expressões do Senado da
República. E sou profundamente submisso à
grandeza desta Casa que integro. Outra inspiração não tenho· do que vê-la respeitada dentro do Pais, como a máxima expressão da Federação Brasileira.
O Sr. Jo1aphat Marinho: ·
Permite uma intervenção? (Auentimento
do orador.) Qualquer que seja a divergência
que haja entre nós, neste Instante, como em
tantas outras oportunidades . tem havido, V.
Ex. 0 sabe que sempre o considero, quer como
Senador,· quer como Li der do Govêrno, um
homem de absoluta integridade, sempre precavido na defesa da autoridade do Congresso
Nacional e, em particular, do Senado da República.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Agradeço a V. Ex. 0 e quero dizer que V.
Ex. 0 é profundomente ·' justo. Eu, acima de
tudo, sou um Senador :brasileiro, representante
do Estado do Rio Grande do 'Sul.
Mas quero dizer '·QUe os argumentos invocados por V. Ex.0 ,'· no seu discurso, a meu
ver, não têm procedência. V. Ex. 0 Invocou
uma série de artigos ·e esqueceu - não pro-

!
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outros é que dariam o. solução à contenda que
se trava no mundo. V. Ex. 0 sabe que, na Conferência Internacional do Rio de Janeiro, para
o manutenção da paz e da segurança no Continente, foi estabelecido, com muita propriedade, que se a 'Inviolabilidade ou a integridade
do .território, ou a soberania, ou a independência política de qualquer Estado americano
fôr protegido por uma agressão que não seja
um ataque armado, ou por um conflito extracontinental, ou intracontinental, ou por
qualquer ·outro fato, ou situação que possa
pôr em perigo a paz da América, o órgão
de consulta reunir-se-é imediatamente a fim
de acordar as medidas
que, em caso de
agressão, devam ser tomadas em auxílio do
agredido, ou, em qualquer caso, convenha tomar para a defesa comum e para a manutenção da paz e da segurança continental.
Sr. Presidente, o di rei to americano de entendimento e de compreensão não é um fato
isolado. ~le nasceu, como disse o eminente
Senador Afonso Arinos, na proclamação de
Simón Salivar. Depois êle se projetou por diversas manifestações, mas apenas depois da
Segunda Guerra Mundial é que o Instituto
americano de defesa se afirmou em princípios
imutáveis e lrrevogóveis, que honram a cultura da América e que fazem os americanos
dignos da admiração de todos os povos do
mundo.
Sr. Presidente, em 1826, Slmôn Salivar fêz
uma Invocação aos Estados americanos poro
que lutassem pela república e pela liberdade.
Posteriormente, êsse entendimento dos
americanos 11penas se resumiu na defesa de
certos principies. Mas, depois da Conferência
da República Argentina, presidida pela grande Presidente Roosevelt, tomou-se a decisão
defln itlva, que deve receber o aplauso e o
aceitação unânime de todo Continente americana. Na Declaração de Washington e na de
Caracas, precisamente, se repudia a açõo sino-comunista ali intentada com o objetivo de ..
suprimir a liberdade, a livre manifestação e a
livre determinação dos povos americanos.
Mas não parou aí, Sr. Presidente, Srs, Senadores, a ação do Conselho de Ministros,
pois teve reuniões posteriores, em Santiago,

sendo que nessas reun1oes repeliu, de forma
positivo, a intervenção sino-soviética nas Repúblicas do Caribe.
~ preciso que se afirme e se confirme que
as nações americanas são fiéis e serão sempre fiéis a um ideal democrático, à representação democrática.

Posteriormente, Sr. Presidente, em Sentia·
go, houve a mesma repulsa e, mais poste~
riormente ainda, em Costa Rico, confirmou-se
a assertiva de que a Continente americano
estava sob a ameaça do ação sino-comunista
e que ·contra ela todo o Continente ame rica·
no haveria de se rebelar, haveria de lutar,
porque todo a Continente americano quer vi·
ver dentro da liberdade e das concepções cris·
tãs, que têm emoldurado tôda a sua exis·
tência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em Costa
Rica, houve, também, uma manifestação de
repúdio à atitude comunista que interfere,
por todos os meios, nas repúbl ices americanas. E, como se isso não bastasse, na reunião
realizada no Uruguai, os seus componentes
decidiram, de forma positiva, o seguinte:
(Lendo:)

"Tem-se verificado uma intensificação
da ofensiva subversiva dos governos comunistas, seus agentes e organizações
por êles controladas.
A finalidade dessa ofensiva é a destrui·
ção das instituições democráticas, ins·
tauração das ditaduras totalitários a
serviço de potências extracontinentais.
As provas mais evidentes da instituição
dessa ofensiva são os objetivos expostos
em documentos oficiais, pelo organismo
dirigente internacional do comunismo,
indicando que uma das suas principais
finalidades é a Implantação do seu re·
gime nos poises subdesenvolvidos da
América Latina e a presença de um go·
vêrno marxlsta-lenlnista em Cubo, que
abraça publicamente a doutrina e a política exterior das potências comunistas."
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estabelece:
"A contribuição especial de cada nação
americana para o esfôrço coletlvo, cujo
ob)etivo é proteger o sistem~ lnteramerlcano contra o comunismo é o respeito
cada vez maior pelos direitos humanos,
o aperfeiçoamento das Instituições e práticas democráticas e a adoção de medidas que representem, realmente, o impulso no sentido de uma , mudan~a revolucionária nas estruturas econômicas e
sociais das repúblicas americanas."
Quer dizer que ninguém pode negar o trabalho sino-comunista nas Américas. E um fato
que devemos ressaltar é que, nesta hora, têdas as Embaixadas americanas, no Continente americano, têm sido suscetíveis de represálias, e nenhuma se voltou contra a Rússia
comunista, o ·que quer dizer, em louvor nosso, que somos democratas e respeitamos os
direitos dos outros,. mas também, que êles, à
sombra das liberdades que oferecemos, conspiram e procuram abalar aquêles alicerces que
devem ser eternos na consciência do homem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na diversificação dos debates, afastava-me dos prlnclpias essenciais do meu dircurso. Quero ler a
Ata de São Domingos, estabelecida entre a
representação dos Estados americanos e os
revolucionários de ambas as facções em luta.
Reconhecem êles que a Intervenção americana foi solicitada em telegrama aflitivo pelo
Coronel Benoit, a fim de que se assegurasse
a vida, a liberdade e a propriedade de todos
os cidadãos americanos.
Tenho os documentos - posso apresentálos ao Senado da. República - , nos quais se
verifica que foi a Chefe da Junta Revolucionária que pediu aos americanos que Interviessem, porque êle não tinha, 'Sr. Presidente e
Srs. Senadores, fôrça para defender a vida e
a liberdade das cidadãos.
Não defendo nesta hora, não defendia antes e agora não quero defender, porque estou
estritamente vinculado à posição do Govêrno,
mos quero dizer que se os americanos entraram no República Dominicana foi atendendo

à solicitação dos dominicanos para manter a
ordem, para assegurar a vida e a propriedade
dos cidadãos,
Quem conhecer a Ata de São Domingos
ficará plenamente convencido disto:
(Lendo).

"As partes signatárias da presente Ata

r

I
r,.'·
''

ratificam acôrdo de cessação do fogo,
firmada em 30 de abril próximo passado.
2. As part~s aceitam o estabelecimento de uma ~ona de ~egurança .na cidade
de .São Domingos, definida dentro dos
limites .Indicados no plano anexo ao presente documento, plano êsse assinado pelas mesmas partes que assinam a presente Ata.

[:
I'

'·'

3. As partes obrigam-se a respeitar
especialmente essa zona de segurança,
dentro dos limites da qual se garante,
na forma em que a Organização dos Estados Americanos , julgar conveniente,
proteção e segurança. adequadas a .tôdas as pessoas que se encontrem nessa
zona de refúgio."
Quem assina a presente Ata, Sr. Presidente,· são os representantes de' Juan Bosch e
aquêles que contra êle Investem, a Nação
Americana, na sua divisão concorda que a
ação americana foi justa porque resguardou
a liberdade, a vida e a segurança da propriedade naquela parcela do mundo. E devo dizer
que a ação americana - que não a estou
defendendo porque não faz parte do meu discurso - só foi efetivada pelo pedido ,expresso do Presidente Benoit, que solicitou que os
americanos fizessem a Intervenção, porque
não tinha fôrças e condições para garantir a
vida e a segurança da propriedade dos cidadãos.
Tenho em meu poder, transcrito, o telegrama do presidente .da. Junta, que governava
o Estado Dominicano, · solicitando essa Intervenção salvadora. Quero, agora, responder
àqueles que acusam os americanos de violação de determlnados:·'prlncfplos, de fugirem
à ética, ao dever, de . se Insubordinarem aos
principies dos Estados americanos. Foram êles

r
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convocados a tomar parte, a fazer a intervenção a ~lm de resguardar a vida dos cidadãos. E, quando se tem em mente resguardar a vida do cidadão, se deve esquecer
m1.1itas c1.1tras coisas.
Mesma a eminente Senador Afonso Arlnos,
c1.1jo nome declino com a maior estima e a
mOÍS altO veneração, pelos SCI.IS atribl.ltOS pesSOOiS e pelas suas virtudes cívicas, teve, em
determinado momento, uma' hora difícil. Foi
quando o Santa Maria, comandado por Galvão, queria aportar em Recife; se apertasse,
não podia levantar ferros, se não apartasse,
sacrificavà aq1.1elas pessoas que viajavam e
ali estavam sem nada terem com o conflito,
S. Ex,a, não teve nenhuma vacilação; rompeu
o direito internacional, para ficar com o estado de necessidade, que não tem lei. Determinou que o navio apartasse em Redfe e, depois de desembarcarem as pessoas que nêle
q1.1isessem ficar, levantasse novamente ferras.
E por Isso S. Ex.a teve, no Senado da República, a maior consagração, e um voto de
aplausos pela sua coragem, porque nó momentos na vida dos governas e dos homens
em que é preciso. transgredir a lei, para salvar um princípio multo maior, como o fêz o
eminente Senador Afonso Arinos.
Li o voto da eminente Representante do
Brasil, que, com tanta autoridade, com tonta
dignidade ressalvou os principias da nossa
dignidade, ,porque não somos, nem seremos
servis a ninguém. O presidente da Comissão
do Uruguai , fêz uma interpeloçõo profundamente justa, dizendo que queria saber se a
atuação em São Domingos se enquadrava nas
prlncfplos dos arts. 15 e 17 da Carta de Bogotá, ou estava resguardado pela concepção
do art. 19.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Solicito vênia ao nobre orador, mos é preciso propor a prorrogação do presente sessão.
Proponho o prorrogação da sessão até às 19
horas e 30 minutos.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Estó o provada.
Continua com a palavra o Sr. Senador
Daniel Krlegcr.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente, invocam tonto o Conferência
de Bogotó e esquecem q'ue o art. 19, que
não foi citado por nenhLlm dos oradores que
me antecederam, estabelece:
"As medidas adotodas para o manutenção da paz e do segurança, de acôrdo
com os tratados vigentes, ·não constituem
violação aos princípios enunciados nós
arts. 15 e 17."
Quer dizer, Sr, Presidente, que tôda medida que fôr tomada na defesa dos princípios
necessários à manutenção da paz e da segurança, de acôrdo com os tratadas vigentes,
não constitui violação dos princípios enunciados nos artigos citados.
Portanto, Sr. Presidente, a história da al.ltodeterminação, da não-intervenção, perde muito
do seu significado, porque neste mundo conturbado em que se defendem, à outrance,
principias, de um lado estão aquêles que suprimem a liberdade do homem e o transformam numa coisa material, e do outro lado,
aquêles que defedem a liberdade do homem,
como conseqUência natural de sua vida.
Portanto, devemos ficar com a excecão do
art. 19, que estabelece: nenhuma medida,
para manutenção da paz e da segurança, de
acôrdo com os tratados vigentes, constitui
violação dos princípios enunciados nos arts. 15
e 17.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso q1.1e
se analise - e se analise com critério - a
evolução cfe todos os entendimentos, os atas
e os acôrdos que estabeleceram entre os povos
americanos.
Remontando a Simon Bolivor até agora para ser delicado com o nobre Senador Afonso
Arlnos - hó um principio que é constante,
não pode ser evitado e deve ser defendido a
outrance. O que se defende não é à auto.
determinação de povos que tenham ditadura
da esquerda ou da direita. O q1.1e se defende
é a autodeterminação de povos que, livre·
mente, pelo sistema democrático, escolhem os
seus governantes.
Feito Isto, Sr, Presidente, estabelecida tôda
a discussão, que foi um tanto académica,
entro na parte objetlva de meu discurso: a

-800Organização dos Estados Americanos solicitou
o contribuição do Brasil, uma fôrça expedi·
cionárla para a manutenção da paz na Repú·
blica de São Domingos. Pergunto eu: a Orga·
nizoção das Estados Americanos tinha o direito
de fazer esta invocação? Respondo: tinha, sim!
Porque, quando se organizou êste elemento
Internacional, se procurou defender não apenas
substancialmente o autonomia mas também o
sobrevivência de determinados prindpios, como
seja o da Repúblico e o da democraci·a repre·
sentotiva. E não há nenhuma novidade nisto.
A última conferência, realizada no Uru·
guai, com uma propriedade admirável, estobe·
lece êsses princípios, quando declara, nas re·
soluções que proferiu, c segui11te:
"Tem se verificado uma intensificação
da ofensiva subversiva dos governos comunistas, seus agentes e organizações
por êles controladas. A finalidade dessa
ofensiva é a destruição dos instituições
democróticos e o instauração de ditadu·
ras totalitórias a serviço de potências
extracontinentais, As provas mais evi·
dentes da intensificação dessa ofensivo
são os objetivos expostos em documen·
tos oficiais pelos organismos dirigentes
internacionais do comunismo, indicando
que uma das suas principais finalidades
é a implantação de seu regime nos países subdesenvolvidos e na América Latina, e a presença de um govêrno marxista-leninista em Cuba, que abraça publicamente a doutrina e a politica exterior
das potências comunistas."
Nas mesmas resoluções estabelece o seguinte:
"A contribuição essencial de cada noção
americana para o esfôrço coletivo, cujo
objetlvo é proteger a sistema interamerlcano contra o comunismo, é o respeito
cada vez maior pelos direitos humanos."
Estas foram os decisões da Conferência dos
Representantes dos Ministérios das Nações
Americanas em Punta dei Este.
Quer dizer, Sr. Presidente, que é um ponto
de vista positivado, firmado, que é necessário

defender o Continente americano contra a in·
vasão comunista. Quanta a isso não hó a
menor dúvida.
O comunismo é a materialismo que su·
bordina, que sufoca, que não permite a liber·
dade. Portanto, com êsse regime jamais pode·
rio conciliar-se o sistema americano.

i
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Quero terminar apenas com uma demonstração. O representante do Uruguai pergun·
tou, na Conferência dos Ministros, se existia
o perigo, que a Convenção de Bogotá determl·
novo, de perturbação da paz continental.
O primeiro que votou foi o representante do
Brasil, que responde à pergunta do represen·
tente do Uruguai:

,,
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"Sim, Sr. Presidente, e desejo dizer aos
Srs. Delegados que a minha resposta é
também sim. São dois governos, mos
cada um mais fraco do que o outro, totalmente incapazes e impotentes para
controlar a situação e dominar a país. A
paz foi feita em têrmos precórios. A Ato
de São Domingos não é uma paz definlti·
va, é uma trégua difícil, um armistlcio
transitário que podia desaparecer a qual·
quer momento. Por isso, a Comissão su·
geriu, entre as medidas que, em seu con·
ceita, poderiam ser adotadas Imediata·
mente pela X· Reunião de Consulta, o
designação de um grupo técnico-militar
permanente na cidade de São Domingos,
para vigiar a cessão do fogo, bem como
outras ·medidas acordadas pelas partes
em São Domingos. Temas de velar por
essa paz e temos que criar condições
para que a luto não se reinicie, porque
ela se poderia reiniciar, Sr. Presidente, o
cada instante."
O Delegado da República Argentina, Sr.
Presidente, também não se manifesta de forma diferente, por que diz - e me perdoem
porque eu passa da lf n.gua de Cervantes à de
Camões:
"Porque todos são' importantes - o de·
senvolvimento eêonômico, o tronqüilida·
de social, a justiça, o progresso dos poÍ·
ses, porém todos edificados sôbre a paz,
porque sem paz não haveró possibilidade

I
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- 801de triunfo do entendimento interamericano. Não resta a menor dúvida ao Sr.
Embaixador que a paz continental está
seriamente comprometida."
No mesma sentido se reporta o Delegado
Especial da Guatemala, quando diz que quer
"somar a sua voz à opinião e à expressão dos meus distinguidos colegas, membros do Comissão. Vou contestar, também, tão enfàticamente, como fêz o Sr.
Embaixador da Colômbia, que se está em
perigo de paz e de seguridade."
Todos os membros da Comissão designada pelos Estados Americanos, Sr. Presidente,
informaram que a situação da República Dominicana é caótica e que se encontra enquadrada dentro dos princípios da Carta assinoda em Bogotá e que é necessária uma intervenção interamerlcana para garantir a P.az e
resguardar os prindplos democráticos, que são
a constante de tõdas as nações americanas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se não há
nenhuma dúvida a êsse respeito, se todos concordam com isso, é preciso que nos detenhamos
na decisão da Organização dos Estados Americanos, que aceitou êsse princípio, que recebeu
e adotou como válida a Informação do sua
Comissão e que solicitou a tôdas as nações do
nosso hemisfério a contribuição de contingentes militares.
Os contingentes militares se destinam a
uma missão pacífica. Aos americanos foi solicitado, pelo Coronel Benolt, o tôdas as nações
americanos foi solicitado pelo Presidente, hoje
intitulado, Caamaiio, que declarou ser imprescindlvel, ser necessário que uma tropa interamerlcana ocupe São Domingos, para que se
restabeleça a legalidade e que· se possa realizar um govêrno de paz, de justiça, de verdade eleitoral e de democracia representativa.
Se as duas fôrc;as que se contendem pedem,
por que o Brasil, solicitado pela Organização
dos Estados Americanos, vai negar a sua céi~
laboração? É verdade que êles restringem, que
êles admitem, que êles facultam que só
aquêles que têm possibllidodes de enviar contingentes o façam.·
Pergunto, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores da Repúblico: será licito, digno, confes-

ser que o Brasil não pode enviai' uma fôrc;o
expedicionário para manter a ordem e defender a pàz? O Brasil enviou para o Suez, o
Brasil enviou para o Congo, por que não há
de enviar, por solicitação da Organização dos
Estados Americanos, quando sentimos, nesta hora, cada vez mais necessário, a dever de fortalecer os Estados àmericanos para.
a defesa da integridade do nosso País, ca
paz e da democracia representativa no mundo.
Por isso, Sr. Presidente, os minhas palavras
finais, nesse sentido, são de paz. A missão
que se pede ao Brasil é de paz e de tronqüilidade. Porque, uma Fôrça do Nação brasileira, fora de todos os conflitos, vai cooperar
poro que o Nação dominicana possa integrarse no domí nlo de si mesma e possa escolher
soberanamente os seus representantes,
Hó de ser o Brasil, talvez a segunda Nação
da América, pela sua pujança, pelo seu brio,
pelas suas qualidades e pelo seu esplendor,
que vá negar o sua cooperação? Não creio,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Senado
da Repúblico negue contribuição, aprovado
por tôdas as suas Comissões, a essa missão,
que outra coisa não quer senão reintegrar a
paz no terra dominicano e estabelecer aquêles princípi?s que nos são eternos, da democracia representativa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, podem ficar
certos os falsos nacionali'stas e os nacionalistas verdadeiros que o Brasil, na sua Imensa
maioria, é fiei àquele grande princípio do
herói continentino, que foi Bento Gonçalves:
,;Nós preferimos todos soçobrar nos ruínas de
nossa Pátria o vê-lo escravizada!" (Multo
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem o palavra o nobre Senador Aurélio
Vianna.

..,.
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O SR. AURtLIO VIANNA:
(Não foi revista pelo orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Senador da República e Presidente de um partido politico que
repudiou, publicamente, o Intervenção no Repúblico Dominicana, inscrito pore falar e tendo
a oportunidade de fazê-lo, não poderia e não
deverei deixar de usar da palavra para o nosso
pronunciamento.
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A defesa que ouvimos, do envio de tropas
para a República Domlnicona, baseou-se principalmente no fato de que as ~ações latinoamericanos, os noções centro-americanas, as
nações norte-americanas ou americanos do norte devem preservar as Instituições democráticas,
eliminando. a ameaço comunista que pesa, segundo se afirmou, sôbre o América Latina e
sôbre a América Central, principa lme.nte.
Mas, Sr. Presidente, não é o que lemos nas
razões com ql.le o Govêrno Federal justifica o
SilO mensagem. Na exposição de motivas do
Sr. Ministro dos Relações· Exteriores, nós lemos
qlle:
"Dentro de um espirita de imparcialidade democrática, de colaborar na restouração da normalidade na RepLiblica Dominicana, na manutenção da segurança
de sel.ls habitantes, na

inviolabilidade

dos direitos humanos e no estabelecimento de um clima. de paz e concil loção que
permitam o funcionamento das instituições democráticas naquela Repúblico."
E' que o Govêrno solicita do Parlamento
Nacional a autorização devida para o envio
de um contingente militar.
Conciliar comunistas com democratas, se o
lllto na República Dominicana é entre um
grupo comunista, que deseja apossar-se da
Poder, e um grupo democrata? Como, então,
o Govêrno propõe o envio de uma fôrça para
conciliar o Irreconciliável? Então, admite que
há conciliação ·passivei entre democratas e comunistas?! Também não manifesta o seu
aplauso à atitude do Govêrno norte-americano
no intervir, sem consulta prévia, naquêle pais;
pela contrário, infere-se da leitura do que se
passou na X Reunião de Consultas de Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas
Americanas, que houve uma condenação e um
desejo de retificar o êrro cometido e que recebeu repulsa de quase todos os povos democráticos dêste mundo.

Na segunda das mencionadas resoluções,
foi considerada a circunstância de que
"a constituição de uma fôrço interamericana significa, ipso facto, a transformação das aluais fôrças em território dominicano em outra fôrça que não
seria de um Estado nem de um grupo de
Estados senão de um organismo interestatal, como é o Organização dos Estados
Americanos, encarregado, precisamente,
de Interpretar a vontade democrática de
seus membros."
A inferência é clara: a condenação à atitude unilateral do grande país do norte, porque
somente a OEA é precisamente o encarregada
de interpretar a vontade democrática de seus
membros e não de um dos seus membros, isoladamente. A condenação é tácito, é ·cloro.
Estava até na linha do raciocinio de um dos
porto-vozes mais autorizados do aluai gavêrno, para cuja eleição à Presidência da Càmoro
dos Deputados mobilizaram-se; como nunca
houve neste País, em tôda a sua história republicano-democrático, as próprios fôrços do
Executivo Federal sob o comando do Presidente da RepL!blico - o Sr. Biloc Pinto, eleito em
virtude de uma componha de convencimento,
liderada pelo próprio chefe do Nação brasileiro. Pois êsse homem, êsse politico, em cujo
nome se fala como um dos elementos mois
autênticos da denominada Revolução de 1.0
de abril, manifestou-se, público e abertamente,
numa condenação veemente, que foge até ao
seu hábito muito mineiro de se pronunciar
contra o intervenção norte-americano na Repúblico, na pequenina República do Coribe,
República Dominicana.
Nota-se, então, que há divergência profunda dentro dos próprios quadros do otual
Govêrno.
Sr. Presidente, as fôrços partirão e quando
sairiam da RepL!blico Dominicana? Quando o
OEA a decidir, quando o democracia fôsse
restaurada plenamente.
Admite-se, portanto, a intervenção dos estados americanos em qualquer pois-membro,
poro restauração pleno dos principies democráticos de govêrno, dos garantias individuais
e caletlvas. Por.. extensão admitir-se-io mesmo
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o intervenç.ão dêsses Estados nos poises, quando prisões arbitrárias se processam, quando
elementos são proscritos do vida pllblica dêste
País, numa demonstração clara de que o restauração democrática não se processou ainda.
Sr. Presidente, há democracia de pleno di·
rEiito no Paraguai? Se um país é totalitário de
direita, anti-democrático, e êste país está nos
Américas, não há intervenção. Mos a intervenção não é poro a restauração do democracia? Às vêzes, tenho o impressão de que o Repl!blíca Dominicano é um trampolim poro invasão doutros pai ses.
No Declaração de Santiago do Chile, fizemo-nos representar através de uma delegação
dos mais brilhantes, chefiada pelo Ministro
das Relações Exteriores, Dr. Horácio Lafer,
com a seguinte composição: General de Divisão Nelson de Melo; Senador Aura de Mouro
Andrade; Deputado Francisco Clementina de
San Thiogo Dantes; Embaixador Fernando
Lôbo; Delegados Suplentes, Ministros Luiz Leivos Bostion Pinto e Conselheiro Alfredo Teixeira Volodão e Assessôres Celso Antônio de
Souza e Silvo e Armando Salgado Mascarenhas. Em nome da Delegação, pronunciou-se
o Sr. Horácio Lafer. Do seu pronunciamento
extraímos:
"Acima de fotos emergentes e passageiros, de paixões talvez compreensíveis mos
efêmeras, duas premissas se colocam
paro orientar o pensamento brasileiro e
o sua atuação internacional.
A primeiro é que possui o América um
magnífico património jurídico, formado
pela esfôrço tenaz e paciente de homens
que serviram à couso da fraternidade
continental e souberam elaborar uma série de trotados e convenções que, discutidos e assinados, constituem a lei da
vida coletivo e interdependente dos noções americanas."

"Nesse sentida se oriento a delegação
brasileira que reafirma o confiança no
cumprimento dos tratados já aprovados e
somente conferem ao Conselho maiores
podêres, sem inovações desnecessários."

Í.'

"A segundo premisse básica de nossa
político é o respeito ao princípio do nãointervençéio, ·coluna-mestra da defesa do
soberania e das relações dos noções aniericonos."
"O princípio do não-intervenção perderia todo o seu sentido e utilidade se consentíssemos que nêle se abrissem exceções, graças às quais um Estado ou um
grupo de Estados se pudesse erigir em
juiz de acontecimentos ocorridos no âmbito das soberanias de outros.
Se viéssemos o admitir o precedente de
uma justificativo, por mais séria que
fôsse, poro aceitar exceção do princípio
do não-intervenção, o jôgo das paixões,
dos interêsscs, e talvez o espírito do colonialismo, que soubemos vencer e expulsor, encontrariam sofismas, bem Insinuados poro renovar nas Américas "as
tentativas de destruir o soberania dos
fracos, a independência dos dignos, a so- ·
brevivência dos visados por apetites ego istas:"
Defendendo esta tese, em nome da delegação, concluiu-se por apresentar algumas sugestões d~fendidas, principalmente, por San
Thlogo Dantes e pelo Presidente desta Casa,
também Delegado da Brasil, o nobre Senador
Mouro Andrade. No item 6 da Decloroçéio, ali
aprovado pelos Estados americanos, e de impressionante clareza, é declarado:
"1 .

O princípio do império da lei deve
ser assegurado mediante a independência dos podêres e o fiscalização do legal idade dos a tos do
Govêrno por órgãos jurisdicionais
do Estado.

6.

O uso sistemático da proscrição
politico é contrário à ordem democrática americano."

E cita, então, diversas convenções e tratados.
"Devemos pois, com espirita de compreensão e o bem da solidariedade contlnen·
tal, acrescentar novas conquistas àquele
património e nunca abandonar seus prin·
clplos."

"

l!

I

~

- 804Subscrevemos esta Declaração; apresentamo-la, claramente, à consideração dos Estados americanos, revelamos-nos contrários à
ordem democrática americand e ao uso da
proscrição política, deveria haver intervenção
no Brasil, que vem desrespeitando os trotados não denunciados cinda, que estão em
pleno vigor e que vêm sendo desrespeitados
pelo próprio Govêrno, em nome da restauração e dos principies democráticas, para o envio de uma Fôrça à República Dominicana.
Ora, no item 2 dessa Declaração, nós também lemos que os governos americanos devem
nascer de eleições' livres. Então, os representantes do Brasil naquela convenção não estavam a serviço da totalitarismo, nem da direita, nem da extrema esquerda.
Item 8
"Com o fim de fortalecer as instituições
democráticas, os Estados americanos devem cooperar entre si para consolidar e
desenvolver a, estrutura ecanômica."
A Decloroçãa de Santiago do Chile consagra, portanto, definição de direito, de liberdade, tendente a assegurar a paz nas Nações
Americ:anas e ,amparo de suas instituições democráticas, alheias a tôda intervenção, de
qualquer procedência, e a tôda Influência de
caróter totalitário. Nenhuma intervenção de
nenhum país, por mais poderoso que fôsse, do
mundo democrático ou do mundo totalitário.
A preocupação da Delegação do Brasil foi o
fortalecimento da democracia e o aperfeiçoamento do sistema politico internacional americano.
Entendo qÜe o processo democrático se faz
com sobressaltos, sim, em países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, com recuos e
avanços, na medida em que as condições econômlcas se fazem inaceitáveis ou aceitáveis.
Pensou-se ali que é fundamental reunir, para
desenvolver, ao Invés de reunir, para intervir nos negócios internos dos outros poises; libertar a pobreza para libertar do totalitarismo da esquerda ou da direita; trazer para a
democracia os povos e não empurrá-los para
a ditadura da direita ou de esquerdo.

Se não são salvos os povos da miséria com
os auxilies e com a assistência econômicc que
muitas vêzes recebem, seriam salvos com o auxílio da ocupação militar do seu territário?
Nós mesmos estamos fora daquilo que adotomos.
Amanhã há uma rebelião na Argentina. Em
nome dos principies que justificam, que motivam a mensagem do envio de tropas, deveremos Intervir na República do Prata? Há inquietação ali. Pode eclodir, num dado momento, um movimenta partido do povo ou portido das Fôrças Armadas. O sangue pode correr
na Argentina. Então vamos justificar a intervenção americana, sem consentimento, sem
aquiescência, audiência dos demais estados
americanos ou ratificá-la o paateríarí?! E, assim, poderíamos incluir, a nosso Pais, o México, qualquer outro.
O nobre Senador J osaphat Marinho citou
dois artigos da Corto da Organização dos Estados Americanos. Numa pesquisa ligeira que
fizemos, verificamos que não, há, propriamente, uma novidade. Os dois artigos são de clareza meridiana:
"Nenhum Estado ou grupo de Estadas tem
direito de intervir, dlreta ou Jndlretamente, seja qual fôr o motivo, nos assuntos
internos ou , externos de qualquer outro.
Este princípio se refere não somente à
Fôrça Armada, mas também a qualquer
outra forma de interferência ou tendência atentatório à personalidade do Estado
e dos elementos políticos, econômicos e
culturais que o constituem."
Diz o art. 17 :
"O território de um Estado é inviolável,
não pode ser objeto de ocupação militar
nem de outra medida de fôrçc tomada
por outro Estado, direta ou Jndlretamente, qualquer que seja a motivo, embora
de maneira temporária, não se reconhecerão etc."
Art. 20:
"Tôdas as controvérsias internacionais
que surjam entre os Estados americanos
serão submetidas aos processos indicados
nesta Corta, antes de ser levado ao Con·
selho de Segurança das Noções Unidas."
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- 805Mos vamos encontrar, no protocolo adicional relativo à não-intervenção, de 23 de dezembro de 1936, subscrito também pelo Brasil, um considerando que nos impressionou que o Convenção sôbre direitos e deveres dos
Estados, no VIl Conferência lnter-Americana, de 26 de dezembro de 1933, consagrou o princípio fundamental de que nenhum Estado tem o direito de Intervir nos assuntos internos ou externos de outro.
"Art. 1.0 As altos portes contratantes declaram inadmissível a intervenção
de qualquer dêles, direta ou índlretomente, seja qual fôr o motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro porte,"
Logo, o que temos na Carta do Organização dos Estados Americanos elaborada e votada em 1948, já estava esculpido no protocolo adicional, relativo à não-intervenção, de dezembro de 1936.
E se porventura houver reoção dos dominicanos? Então, o missão de pacificação como
será executado? Dizem os jornais que os fac·
ções em luta não aceitaram aquela sugestão
da Cruz Vermelho Internacional, paro o cessação do fogo, E se antes da intervenção uma
das facções estiver vitoriosa?
Essas, entretanto, são perguntas, são inquirições sem muito sentido. poro o que estamos
discutindo.

havia ética, não havia moral, não havia, portanto, confiança.
Para· que servem êsses trotados? Por que,
então, não se os denuncio?
Termino, Sr. Presidente, porque, no verdade, estou sob o império da melancolia, do tris·
teza, quando vejo que merg.ulhamos naquele
mesmo mundo de inquietação e de angústia,
criado pelos gênios do mel, pelos calíbons. do
mundo, por aquêles que nunca, jamais, respeitaram a dignidade do ser humano, da pessoa
humana. Já estamos mergulhados na guerra;
é a guerra psicológica - é terrível a psicológico - com o nome de intervenções, de revoluções, de movimentos. Aí está o guerra, o
prlncl pio dela, e ninguém sobe aonde o mundo
vai chegar. Eu estou entendendo, todos nós
estamos entendendo que as grandes potências
estão mobilizados poro o luta. Procuram alio·
dos ou eliminar possíveis inimigos. Mos êsse
processo é o certo?
A próprio mensagem ou o própria exposí·
ção de motivos nego o coráter comunista do
movimento que explodiu no República Domi·
nicano. Não tem preocupações com êste assunto, porque não é o principal. Ficou desmoralizado o princípio de que um movimento
tipo cubano havia eclodido no Repúblico Dominicano. Hoje, o que se tento é pacificar os
facções que estão lutando pelo poder.

O que nos Interessa é saber se o espírito hl·
tleristo, se o espírito stalinlsto ainda está vivo
e dirigindo a conduta dos países. Se os trota·
dos são letra morto; se o princf pio de rebelião
do mundo liberto do mêdo, contra o hltlerls·
mo, o nazismo e o faclsmo, o prlncf pio prl·
melro que nos levou à luto, e que foi oquêle
que oquêles países, aquêles grupos que esmagavam oquêles países, estabeleceram, como regra-prima, o direito do fôrço; a fôrça do direito não existia; se os tratados, as conv.enções Internacionais eram letra morta!
.

Sr. Presidente, como cristão, também adoto
o prlncí pio. de que são bem-aventurados os pacificadores. Mos há pacificadores e pacificodores .. , Contra o direito não há pacificação
passivei. Contra a lei não há pacificação. Não
há unanimidade, nem mesmo entre os poises
que compõem o Organização dos Estados
Americanos. Não há unanimidade, nem mesmo
no América Latino, quando os estudantes se
rebelam contra o Intervenção do seu pois naquela pequenino repúblico, contra o farsa que
se constituiu, contra o macortismo que quer
renascer na grande república democrático do
Norte.

O mundo passou a não confiar naqueles governos, naqueles governantes. Não havia possibl Ilda de de harmonização, de respeito mútuo, porque uma dos portes esteve foro da lei,
de lei das gentes, do di rei to das gentes. Não

Quando operários se manifestam, quando
profissionais liberais protestam, é porque há
um grupo all que entende que não se combate, não se destrói o extremismo do direita ou
do esquerda através da fôrça bruto.
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problema Ideológico: "As baionetas detêm
homens num dado momento; não detêm uma
filosofia, não detêm uma idéia."
Cristãos foram destruidos, queimados em
fagueiras, em jardins de déspotas, de tiranos,
e o cristianismo continuou na sua marcha irreversível e conquistadora. Budistas foram destruidos e o budismo continuou. A idéia continua marchando. Uma filosofia .é destruí da
quando encontra uma outra filosofia que, hàbilmente manejada e propagada, lhe seja superior.

O Sr. Jo1aphat Mor!nho:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
(Fazendo 1oar a1 campainha•.) Antes do
aparte ao nobre orador, a Presidência preciso
propor a prorrogação da sessão, cujo tempo
está-se esgotando.
Proponho a prorrogação da sessão até às 19
horas e 45 minutos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula.!
Está aprovada.
O tempo do orador está terminado. Entretanto, disporá S. Ex. 0 , ainda, de alguns minutos para encerrar as suas considerações.

O SR. AURtLIO VIANHA:
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com grande prazer ouço o aparte do nobre
Senador.

O Sr. Jo1aphat Marinho:

/
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Não esqueça V. Ex. 0 de salientar que, mesmo no caso· dominicano, a presença do contingente armado norte-americano não impediu
que o conflito prosseguisse entre as fôrças divergentes.

O SR. AURI!LIO VIAHHA:
Dissemos mais ou menos isso. O conflito
continuou. E há um conflito muito mais sério:
é o conflito nas almas e das almas. Cria-se
um ambiente contrário à Democracia como se
possa entender que Democracia é sinõnlmo de
atitudes de governos. Se o Sr. Johnson tomo
uma atitude, Incorpora essa ".atitude como se
fôsse o do seu povo. Os menos desenvolvidos

ou subdesenvolvidos possam o entender que
aquela atitude, que contraria um princípio,
como no coso da autodeterminação e da nãointervenção, é atitude das Democracias. E isso
é Democracia? - É o que nos perguntam.
Sr. Presidente, para justificar atitudes dessa
natureza, que negam princípios e filosofias,
apela-se sempre para o caso da Hungria. Nós,
democratas, nunca nos conformamos com a
intervenção da Rússia ou da China em qualquer país. Porque, sendo democratas, não nos.
conformamos com a Intervenção dos Estados
Unidos, da França, da Alemanha ou do Inglaterra nos negócios internos de outro pois, por
pequeno que êle seja.
Querem clareza, aí está a clareza: não se
j ustificom erros com erros.
Sr. Presidente, o terceiro grupo tem que surgir e está surgindo, no mundo, contra os monopólios que grandes potências querem estabelecer; tem que surgir e está surgindo, porque só essas outras potências seriam capazes
de eliminar o perigo do guerra. Não é possível
que vivamos tôda a vida sob o império do
mêdo.
Quando o França .invadiu o México, Victor
Hugo levantou a sua voz e clamou: "Mexicanos, resisti". - Victor Hugo, o gênio do literatura francesa. "Quem vos foz a guerra não
é a França: q1.1em vos faz a g1.1erra é o Império. Vencedores ou vencidos, e1.1 estarei con·
vosco. Vencedores, e1.1 vos levarei os meus
abraços e aplausos de cidadão; vencidos, a
minha solidariedade de proscrito."
João Mangabeira citava estas palavras de
Victor Hugo, q1.1e tentou salvar o França com·
batido pelo mundo inteiro, pela intervenção
q1.1e fazia no México.' Não confundia a França
livre e liberta, com o Império.
Sr. Presidente, desejo q1.1e a democracia se
estabeleço, em definitivo, na República Domi·
nlcana, no México, rio Brasil, em tôda parte,
por meios e métodos ~emocróticos. Nós, os que
defendemos essa tese, ,.somos tachados de poe·
to sem sentido, nu~ mundo eriçado de balo·
netos, de canhões, cujos arsenais estão cheios
de bombos atômicas, de bombas de destruição.
Pois é o êsses poises q1.1e cabe salvar o mundo
da catástrofe ·da guerra. E' a poesia de Cristo,
do "amai-vos uns aos outros"; da luta e do
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sacrifício. A grande Naçêio cristã norte-americano há também de so lvar-se e conquistará
o mundo para a sua cousa, se adotar outros
métodos que não os preconizados pelo macortismo, métodos que não se coadunam com nossas mentalidades.
Sr. Presidente e nobres Senadores, sabemos
que o projeto vai ser aprovado. Sabia-se que
no Câmara seria aprovado, mos houve 99 votos contrórlos. É porque queremos o comunismo na República Dominicano que votamos
contra o envio de nossos tropas àquele pais?
Não, É porque não queremos o comunismo lá,
nem estabelecido em outro país, principalmente americano, é que não desejamos que nossas
tropas portam,
Esta intervenção fica na alma doquêle povo
e, por e><tensão, dos outros povos latino-americanos. Todos os povos - notem bem que
não digo todos os governos - , todos os povos
sentir-se-ão, como se sentem, ameaçados e alguns já se rebelaram, achando o que o Parlamento não daria apoio à tese intervencionista.
Sabemos que o projeto vai ser aprovado,
Não vamos tachar de covardes os que vão
votar a favor. Acredito que muitos o farão por
convicção, outros porque estão na linha do
Govêrno e não querem ferir compromissos,
Mos não joguemos contra êles nem sôbre êles
o pecha de covardia, porque também não admitimos - porque defendemos o princípio do
não-intervenção naquela Repúbl ice- que nos
tachem de servos de linha avançada, de sicários de qualq1.1er doutrina com a qual nunca
poct1.1amos.
Defendemos o princípio, porque temos princi pios. Adotamos princípios, porque somos fiéis
aos trotados e convenções que votamos e estão
em pleno vigor,
E, se não fôsse absurdo, concluiria: se os
homens não estão podendo nem sabendo, que
Deus salve as Américas, paro que a democracia estabelecido e restabelecido, em tôdo.. o
porte, nos dê confiança em nós mesmos e
confiança uns nos outros.
Que Deus salve as Américas, desde que os
homens, parece, não estão podendo nem sabendo fazê-lo, (Muito bem! Muito bom! Pai•
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Está encerrada a discussão,
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende, paro pronunciar o parecer da Comissão ·
de Constituição e Justiço e o da ComissCio de
Finanças, sôbre a emenda oferecida ao projeto.
O Sr. Eurico Rezende:
Sr. Presidente, consultaria V. E><.a se poderio, num só parecer, oferecer os pontos de vista
das Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças, ou se terei de bipartir o parecer.

,,

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

V. Ex, 0 terá de dor dois pareceres. Um, pelo
Comissão de Constituição e Justiça; outro,
pelo de Finanças, porque são duas as Comissões que relatam o projeto.
O Sr. Eurico Rezende:

(Para emitir parecer. Não foi revisto pela
orador.) Sr. Presidente, a emenda de autorio do nobre Senador Bezerro Neto, secundodo por outros Srs. Senadores, dispõe o seguinte: (U.l
"Ao art. 2. 0 , acrescente-se:
Parágrafo único - O Govêrno brasileiro
determinará o imediato retômo do contingente militar das Fôrças Armadas na
caso da ocorrência de fotos que alterem
a final idade pacificadora ou comprometam . os princípios de coexistência internacional que o Pais adotou como "signatário da Carta da Organização dos Es·
todas Americanos, firmada no ano de
1948, em Bogató."
O art. 2. 0 da proposição governamental
reza, in verbi1: (L&.l
"O contingente a que se refere a artigo
anterior, tendo a finalidade pacificadora,
nos têrmos do ato que instituiu a fôrço
interamericona, permanecerá em território dominicano durante o período que a
Organização dos Estados Americanos,
pelos seus órgãos específicos, julgar necessários à normalização da vida Institucional daquela República e a restauração
do ambiente de paz social e dos direitos
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facções em litígio e o livre constituição
de um govêrno rigorosamente fiel aos
postulados da democracia representativa."
O simples confronto do emenda com o projeto, no seu artigo reproduzido, nos sugere
duas conclusões: primeiro, o limitação prevista na emenda já está contido no texto do projeto do Govêrno, porque dispõe taxativamente que a participação do Brasil no contingente interamericano se dará em têrmos de missão
de paz.
Aliás, essa referência e essa cautela na proposição da Govêrno seria até mesmo desnecessária, porque a política suasória está contida
no Estatuto da Organização dos Estados Americanas. Mas não é só, data vinla, o aspecto
de redundância que emerge da emenda.
Há outro aspecto: se o Govêrno brasileiro
estabelecer condições, êle estará refugindo do
confiança espontâneo e compromissada que
ofereceu à Organização dos Estados Americanos, co firmar o seu documento constitutivo e
ao reiterar, em documentos subseqüentes, suo
integração naquele organismo.
Portanto, Sr. Presidente,. o .Comissão de
Constituição e Justiça nõo se apõe à emendo
no parte em que elo, dota vinia, .comete redundância, repetindo os desígnios já contidos
no projeto. Mas, no Instante em que estabelece que o Brasil retirará , o seu contingente
pela não atendimento o determinadas condições, entendemos que o emenda passo o ser
crivado pela elva da injuridlcldade, frente ao
compromisso de ordem, digamos assim, jurldico-militor êste no sentido suas6rio contraído pelo Brasil. Ou nós mantemos o
nosso c'ompromissodo crédito de confiança com
o OEA, e neste coso não estabelecemos limitação, ou então negamos o envio de tropas,
denunciando, de nosso porte, o poeto internacional continental.
A Comissão de Constituição e Justiça, por
êsses fundamentos, Sr. Presidente, é contrário
à emendo do eminente Senador Bezerra Neto
e outros 11 ustres Senadores.
No que diz respeito ao parecer da Comissão de Finanças, o emenda, com o regresso
das tropas, oferecerá aspecto positivo ao Invés

ele oferecer aspectos financeiros negativos
poro o Brasil. Saliento o Comissão de Finanças
que o emendo não se comporto no ângulo do
suo competência, porque nõo tem nenhum aspecto financeiro. Mos noto que V. Ex. 0 • Sr.
· Presidente, se coloco em posição de perplexidade e, assim, declaro que o parecer do Comissão de Finanças é contrário à aprovação
do emendo.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
A Comissão de Constituição e Justiça deu
parecer contrário à emendo.
No mesmo sentido se definiu a Comissão de
Finanças.
Tem a palavra o Sr. Senador Zacharios de
Assumpçõo, paro dor o parecer da Comissão
de Segurança Nacional sôbre a emenda.

O SR. %ACHARIAS DE ASSUMPÇÃO:
(Não foi revisto pelo orador.) Sr. Presidente, irei basear-me justamente no art. 2.0
do projeto do Executivo, tão bem examinado
pelo Senador Eurico Rezende. Os argumentos
de S. Ex. 0 são os mesmos do Comissão de Segurança Nacional, porque· o ort. 2. 0 prevê,
sàmente, que as trapos permanecerão em ter·
ritório dominicano enquanto necessário para o
restabelecimento da pax social e da ordem social dessa República.
De forma que essa emendo está prejudicada, previsto seu conteúdo no ort. 2. 0 De
forma que a Comissão de Segurança Nocional
também é contrário à emendo, acompanhando
o parecer do Senador Eurico Rezende, da Comissão de Finanças e do Comissão de Constl·
tuição e Justiço. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
O parecer do Comissão de Segurança Nocional é contrário à emenda.
Está poro esgotar-se a hora do prorrogação.
Os Srs. Senadores que concordem com a
prorrogação do sessão até às 20 horas e
30 minutos queiram permanecer sentados.

(Pausa.)
Aprovado.
Está prorrogada a sessão até às 20 horas c
30 minutos.
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Solicito o parecer do Comissão de Relações
Exteriores, nobre Senador Pessoa de Queiroz,
Relator.

O SR..PESSOA DE QUEIROZ:
Sr. Presidente, o meu parecer sôbre a emenda em oprêço é favorável: o espírito dessa
emendo se acha completamente adequado
dentro do parecer que dei em nome do Comissão de Relações Exteriores. (Muito bem!)

O·. SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
O parecer da Comissão de Relações Exteriores é favorável à emenda.
Vai se passar à votação do projeto.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura
de requerimento que se acho sôbre o mesa.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 258, DE 1965
Nos têrmos do art. 281, combinado com o
art. 212, letra . n, do Regimento Interno, re·
queira votação nominal poro o Projeto de De·
creto Legislativo n.0 19, de 1965.
Sola das Sessões, em 20 de maio de 1965,

-

Aarão Steinbruch.
O SR. DANIEL KRIEGER:

Sr. Presidente, peço a palavra poro encaml·
nhor a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem a po lavra o nobre Senador.

O SR. DANIEL KRIEGER:
(Para encaminhar a votação - Sem revisão
do orador) Quero dizer o V. Ex. 0 que o Uder
do Govêrno jamais recusará uma votação no·
minai, porque jamais atribuirá ao Senado da
República o desejo de se esconder no anonl·
mato.
Nós, que representamos os Estados do Fe·
deração Brasileira, somos homens conscientes
e, como homens conscientes, queremos declarar que assumimos a pleno responsabilidade
dos nossos otos. (Palmas.) Jamais nos escon·
deremos no anonimato, porque o anonimato
não dignifica; o que dignifico e exalto é o
expressão claro dos nossas consciências.

Por isso, Sr. Presidente, jamais o Líder do
Govêrno no Senado do República recusaria um
pedido dessa natureza. Queremos que se vote
Iivremente e que se vote com responsabilidade,
porque não há um Senador da República que
fujo às sues responsabilidades. (Muito bom!
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multo bem!)
O Sr. Eurico

Re~:ende:

Sr. Presidente, peço a palavra paro encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem o palavra o nobre Senador.

O SR. EURICO REZENDE:
(Para encaminhar a vataçcio - Sem revi·
são do orador) Sr. Presidente, o Senador Aarão
Steinbruch, usando aliás um direito regimental, como obviamente lhe reconhecemos, pede
votação nominal.
Todo pedido tem seu objetivo, e eu desejo
interpretar o objetivo do nobre Senador Aorão
Steinbruch: é para que conste, nos malditos
arquivos do Rússia Soviético, o nome dos Senadores que votaram a favor do papel redentor e da cruzada bendita em favor do Democracia, esculpida na bandeira do defeso dos
Ideais ponamerlcanos. (Não apoiado.)
A mim me honra, Sr. Pr~sidente, constar
meu nome no esteira do ódio da Rússia Soviética. Não tenho receio. Cumprirei, aqui, meu
dever até o fim, pugnando para que o maldi·
ção comunista seja definitivamente varrida da
América cristã e eterna! (Muito bem! Muito
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bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
i'

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Lembro ·aos Srs. Senadores que a votação
serei feita nominalmente, tanto poro o projeto como paro o emendo;
Possa-se à votação do projeto, sem prejuízo
da emenda.
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O Sr. 1.0 -Secretário procederá à chamada,
que seró feito da Norte pore o Sul.
Os Srs. Senadores votarão "sim" ou "não".
Procede-se à votação.
Respondem à chamado e votem "sim"
os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard ;..._
Eduardo Assmar - Josué de Souza Zccharias de Assumpção - Cattete Pinheiro - Lobão da Silveira - Eugênio
Barros - Sebastião Archer - Victorino
Freire - Joaquim Parente - Menezes
Pimentel - Vicente Augusto - Dincrte
Mariz - Wclfredc Gurgel - Salviano
Leite - Argemiro de Figueiredo - Pessoa de Queiroz - Silvestre Péricles Rui Palmeira - Arnon de Melo - Heribaldo Vieira - Dylton Costa'- José
Leite - Aloysio de Carvalho - Jefferson de Aguiar Eurico Rezende Ra~1l Giuberti Vasconcelos Tôrres Faria Tavares Benedicto Vallcdares
- Bezerra Neto - Milton Menezes Mello Braga -Antônio Carlos - Attílio
Fontano Guida Mondin · Daniel
Krieger - Mem de 56.
Respondem à chamada e votam "não"
os Srs. Senadores:
·
Edmundo Levi - Arthur Virgflio Barros Carvalho - Josaphat Marinho·Aarão Steinbruch - Afonso Arinos
Aurélio Vicnno Pedro Ludovico
Nelson Macuicn.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O projeto foi aprovado. Recebeu 39 votos
favoráveis e 9 contrários,

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Vai passar-se à votação da emenda.

O Sr. Bezerra Neto:
Sr. Presidente, peço o pclcvro,

O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Havia pedido o palavra, poro encaminhar
a votação, o Sr. Senador Bezerra Neto.

O Sr. Bezerra Neto:
Cedo a pclcvrc, Sr. Presidente, ao Sr. Senador Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O Sr. Senador Bezerro Neto cede a palavra ao Sr. Senador Daniel Krieger, a quem
dou c palavra.

O SR. DANIEL KRIEGER:
(Para encaminhar a votaçõo.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, c emenda apresentado
por elementos do PTB do Senado e tendo,
.em primeiro lugar, o subscrição de um dos
homens mais eminentes deste Coso, o nobre
Senador Argemiro de Figueiredo, estó, o meu
ver, enquadrado no projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
A Presidência esclarece que o Sr. Senador
Argemiro de Figueiredo não é subscritor do
emende. O seu primeiro subscritor é o Sr. Senador Bezerra Neto, e o Sr. Senador Argemiro
de Figueiredo não se ache entre os subscritores de emenda.

O SR. DANIEL KRIEGER:
Sr. Presidente, eu me sinto feliz em prestar
homenagem a um homem da estirpe moral do
Senador Bezerra Neto que sempre sotopõe as
suas angústias, os seus desesperos e as suas desilusões aos sentimentos, às esperanças e às
convicções de um Brasil maior. (Muito bem!)
Por êsse motive, Sr. Presidente, lamento
profundamente pedir a rejeição da emenda
apresentada por um Senador do Partido Trabalhista Brasileira, integrada, nesta Cosa, por
elementos que, é meu desejo reconhecer e proclamor, sempre demonstrarem o mais alto espírito público e procurarem constantemente
servir, com denodo e desprendimento, ao regime democrático e ao País, à Noção brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda apresentada está contida no prpjeto; é
emenda que não ln'ova, não cria; ele se condiciona ao projeto, porque estabelece que, "caso
as Fôrças brasileiras 'tenham que enfrentar solução que não seja de paz, o Govêrno brasileiro terá de reconsiderar e reconduzi -ias às
suas origens que é a Nação brasileira." Quero
afirmar que o propósito do Presidente do Re-
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pública, de ccôrdo com c solicitação da OEA,
é mandar uma Fôrçc para c manutenção da
paz, paro preservar a integridade dos territórios assolados e, sobr.etudo, para garantir a
sobrevivência do regime democrático que é 0
nossa suprema aspiração. Nossa, de UDN, do
PSD, do PTB e dos pequenos partidos, porque
não creio que nenhum Partido almeje outra
solução que não a elo regime democrático.
(Muito bem I) ·
Sr. Presidente, divirjo da emenda não pela
sua· substância que reconheço nobre e generosa; reconheço que elo quer preservar e defender um princípio assegurado aos Estados
americanos. Mas, votarei contra e creio
que os elementos do PTB compreenderão porque entendo que a emenda está· implfcita
no documento. Mas afirmo, em nome do Presidente do Repúblico, e como Líder do Go. vêrno, que se qs contingências do Coribe, de
São Domingos, exigirem outra açõo que não o
de pacificação, que não o de paz, poderão, Sr.
Presidente e Senhores Senadores, ter a certeza
de que o Govêrno da República consultará, novamente, o Congresso, porque o Congresso é
a expressão do povo e o Poder soberano poro
decidir se se deve ou não interferir nos conflitos internacionais.
Presto de alma e de coração, partindo do
fundo do .coração poro o alta do consciência,
o homenagem ao PTB do Senado da Repúblico, apesar dos profundos divergências que
nos separam. É Partido que não tem outro pro·
póslto senão o de servir à democracia, senão
o de ser· fiel aos destinos do Brasil. O PTB
do Senado do República nunca teve intenção
escusa, nunca procurou acobertar certas coisas
deprimentes e deploráveis, o PTB do Senado é uma expressão moral que se pode
comparar à UDN e ao PSD do Senado do
República, todos unidos no dever de defender
o regime democrático, supremo aspiração desta Nação.
O Sr. Aloysio de Carvalho:
O Partido Libertador é um partido pequeno, mos sempre dó seu apoio a qualquer projeto que vise a defender o regime democrá·
tico.

O SR. DAI-IIEL KRIEGER:

V. Ex. 0 me perdoe esto omissão. Se V. Ex. 0
'1:,

conhecesse os recônditos do meu coração não
teria dito isto.

O Sr. Aloysio do ·carvalho:
Não tenho o privilégio de conhecer o pensamento de V. Ex.a

O SR. DANIEL KRIEGER:
:',.:

A União Democrática Nacional do Rio
Grande do Sul e o Partido Libertador se confundem. Não vejo ninguém, no vida pública
brasileira, mais eminente do que o Sr. Senador
Mem de 56. Acho que é uma das maiores expressões desta Casa e lhe rendo, em todos os
instantes e momentos, a minha homenagem.
Sinto-me feliz, porque no Rio Grande sou considerado um elemento do Partido Libertador.
O Sr. Mem de Sá:

V. Ex. 0 está pecando pele generosidade, que
todos sobem em V. Ex. 0 excessivo,

i''

O SR. DANIEL KRIEGER:
Nõo é excessiva. Também reconheço no
PSP, onde vejo dois homens excepcionais, com
espf rito público, que sempre se subordinam
àquele princípio sagrado, que é o de conservar o união. Também o PSP, entre cujos membros destaco o Senador Cattete Pinheiro. Não
posso esquecer um Ministro do Sr. Jênio Quadros, homem probo, modelar, sempre a serviço
das cousas nobres, e também o Sr. · Miguel
Couto, que nunca esqueceu os seus deveres
poro com o República.
O Senado, mercê de Ceus, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, é uma comunidade espiritual
para a qual o ódio é modalidade insensato de
sentir. O Senado se ama, se compreende e se
respeita, porque todo o Senado tem apenas a
objetivo de servir ao Pais e às instituições democráticas! (Muito bem! Muito bem! Polma1.l

;'''

~

..

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Tem a palavra o nobre Senador Bezerro
Neto, poro
encaminhar a votação.
,,,
O SR. IÍÊZERRA NETO:
(Para encaminhar a votação, Sem rcvtsao
orador.) Sr, Presidente, quero, na fixa~ão de

;

'
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um voto, expressar, perante esta Casa, o
quanta pensei na separação de dois 'momentos
que constituem o problema discutido neste Plenário.
Não estamos deliberando sôbre o episódio
do desembarque americano na Repúblico de
São Domingos; estamos deliberando sôbre a
Resolução adotado em 6 de maio, pela X Reunião de Consulta d,os Ministros das Relações
Exteriores das Repúblicas Americanas.
O Brasil, Sr. Presidente, - estou repetindo.
o óbvio - é signatário do docl.lmento desta
Resoll.lção. O Brasil é membro da Organlzaçéia
dos Estados Americanos e aqlli, nesta Coso, estamos apreciando e já deliberamos sôbre ato
aprovado por aquela entidade interamericana,
adotodo pelo Chefe de Estado brasileiro, com
parecer do Conselho de Segurança Nocional,
aprovado no Cômora dos Depl.ltodos, aprovado
nos Comissões de Relações Exteriores, de Finanças e de Justiça desta Cosa. Só poderíamos, ou sá deveríamos invalidar tal compromisso se, para tanto ou para nós, hol.lvessem
sido carreados provas oll trazidos docl.lmentos
suficientes paro ql.le fugf ssemos ao compromisso. Na fll!lO a êsse compromisso, estaríamos também fixando a falência do Organização dos Estados Americanos. No entanto, sel
não aceitássemos o conduta americano no República de São Domingos, teríamos embora seja matéria estranho à nosso deliberação - os elementos necessários para o rompimento , definitivo com aquêle sistema de
ação. Precisaríamos de provas cabais para
tomar atitude que seria, do contrário néio
provada, o violentação do processo histórico e
dos compromissos da geografia do hemisfério.
Sr. Presidente, não temos êsses elementos.
Sei que o mundo -.todos reconhecemos marcho poro um processo de polarização, ~
multo élifícll, sairmos do momento histórico do
processo hemisférico. Não temos, para isso, os
elementos necessários.
[I

Dentro dêste realismo histórico, com a consciência de quem está selrvindo à causo da liberdade, fiéis a compromissos assumidos pelos
representantes juristas e autorizados do Brasil, ó que damas o nosso vote.

E digo mais Sr. Presidente, seria muito mais
fácil, muito mais cómodo, multo mais popular
e político votar um simples "não".
Mas estaria eu atendendo às consultas que
fiz, maduramente, à minha consciência de cidadão brasileiro e de cidadão dos Américas.

(Muito bemll
O SR. PRESIDENTE <Moura Androdel:
Vai passar-se à votação.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à chamada

r:
f

de Sul paro Norte:
Procede-se à chamada.
Respondem à chamada e votam "sim"
os Srs. Senadores:
Mello Braga Nelson Maculon Bezerra Neto - Aloysio de Carvalho Silvestre Péric:les Pessoa de Queiroz
- Argemiro de Figueiredo - Solviano
Leite - Cattete Pinheiro Edmundo
Levl Josué de Souza Eduardo
Assmor - José Guiomard - Adalberto
Sena - Barros Carvalho.
Respondem à chamada e votam "néio"
os Srs. Senadores:
Guida Mondln Daniel Krleger Mem de Sá- Antônio Carlos -,Attilio
Fontano Milton Menezes Faria
Tavares Benedicto Valladores Afonso Arinos - Vasconcelos Tôrres Aarão, Steinbruch Raul Giubertl Eurico Rezende - Jefferson de Aguiar
- Josaphat Marinho - José Leite
Heriboldo Vieira ---'
Dylton Costa Arnon de Melo Rui Palmeira Walfredo Gurgel - Di norte Mariz -Vicente Augusto - Menezes Plmentel Joaquim Parente - Eugênio Barras Sebastião Archer - Vlctorino Freire Zachorlos de Assumpção Lobão da
Silveira - Arthur. Vlrgflio.'

, O SR. PRESIDENTE'(Moura Andrade):
A emenda foi rejeitado.
Votaram contra·, a emendo 31 Srs. Senadores, e a favor, 15 Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andradol:
Acham-se sõbre a, mesa as declarações de
votes dos Srs. Senadores Aloyslo de Carvalho,

i'
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Cattete Pinheiro, Victorino Freire, Josaphat
Marinho e Aarêio Steinbruch, que serão pu. blícadas.

ticipoc;ão, por fôrça de Resolução da X Reu·
niãa de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores das Repúblicas Americanos, tornou·
se um imperativo indeclinável o seu atendi·
menta.

São as seguintes as declarações de
voto enviadas à mesa:

Por assim entender, e nas estritas bases ex·
pressas no mensagem do Poder Executivo, é
que voto pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 19, de 1965.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro haver votado a favor do Projeto de
Decreto Legislativa n. 0 19, de 1965, com ressalvo, no artigo 2. 0, no parte final, o contar
das expressões" e à restauração do ambiente de paz social", visto que êsse enunciado
final extravaso inteiramente do finalidade pacificadora, Llnlca que autoriza, nas presentes
circunstâncias, o expedição de Fôrça militar
brasileiro.
Por êsse mesmo fundamento, votei favoràvelmente à emenda.
Solo dos Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Aloytlo de Carvalho.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que votei contra o emendo, porque
pressupõe o remessa do contingente das Fôrc;os
Armados, que recusei, rejeitando o projeto.
-

Solo dos Sessões, em · 20 de maio de 1965.
Josaphat Marinho.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que votei pelo envio de tropa brasileiro paro o República Dominicana, certo de
que o Brasil fixará ali, com sua presença, uma
posição contra o comunismo, evita,ndo que se
forme naquela República uma novo base soviético, como aconteceu em Cubo.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Victorino Freire.

DECLARAÇÃO .DE VOTO
Voto pelo envio de um contingente militar
brasileiro para formar, com os de outros noções do continente, uma fôrc;o interomeri·
cano de pacificação do República Dominicano
- e tão-somente com finalidade pacificadora
porque coloco acima de tudo, nêste momento, o Paz.
Desde que, no cumprimento de compromissos aos quais o rosll está ]ungido, como membro da Organização dos Estados Americanos,
o nosso Pais está sendo convocado àquela par-

··''

',:.

Solo das Sessões, em 20 de moio de 1965.
Cattete Pinheiro.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Votaram contra a mensagem que dispõe
sôbre o envio de tropas brasileiros paro o Re·
pública Dominicano.
Através de pronunciamentos anteriores, um
dos quais desta tribuno, tivemos a oportunidade de salientar, ao analisarmos o que ora se
desenrolo na Repúblico Dominicana, que o
ação do Govêrno dos Estados Unidos feriu em
cheio a Carta do OEA e o ONU, sem que
o êle fôssem aplicados as sanções decorrentes
dêsse ato, expressas e previstas naqueles trotados.

,.
'

:::
.",<

Somos e seremos sempre fiéis à trodi~ão
brasileira de respeito à autodeterminaçõo dos
povos e aos princípios da não-intervenção nos
negócios Internos das demais nações.
Grande parcela do povo amerlco.na se manifestou contra a medido adatada por seu
Govêrno, conforme se vê em artigos publicados num dos malares jornais daquele pais, o
New York Times. E iombém, .um dos seus mais
eminentes lideres, o .Senador Kennedy, irmão
do saudoso Presidente Kennedy, mostrou-se
cantrório à politica externa adotodo pelo Pre·
sidente Johnson.
Somos, por Isso, Senhor Presidente, centrei·
rios ao envio de tropas brasileiras, paro lr:~ter
vir na crise da Repúblico Dominicano, porquanto falece à OEA autoridade poro a cons·
tituição da fôrc;a, oro proposto, pois seu prl·
melro. dever deixou ·de ser cumprido, que era a
caracterização de uma intervençéia consumado, e a exigência de sua Imediato cessação.
-

Sala das Sessões, em 20. de maio de 1965.
Aarão Stclnbruch.

!' ..
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O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
O Sr. 1. o.secretário vai proceder à leitura
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 19, de 1965.
~ lida o seguinte:

PARECER
N. 0 599, DE 1965
Redação final do Proj0to de Decreto Legislativo n.0 19, de 1965 (n.0 225-A/65,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos
Esta Comissão, ao apresentar a redcção
final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 19,
de 1965 (n. 0 225-A/65, na Casa de origem),
que autoriza o envio de contingente dos Fôrças Armadas à República Dominicana, e dá
outras providências, esclarece que:
I

1.

ii
iii

0

)

Na ementa suprimiu a expressão:
"., . . Brasileiras, como desnecessária e, por ser mais condizente com
o texto do projeto, substitui a expressão: "Autori~a o envio de contingente ... ", pela seguinte: "Autoriza o Presidente da República a
enviar ... 11 ,

'/

!)

2. 0 ) No art. 1.0 , faz as seguintes modificações:
a)

11

íl

bl

"

I'

i

!

c)

suprime o indefinido "um" entre as
expressões:". . . autorizado a enviar •.• " e ". • . contingente militar •.. ";
substitui a expressão: "
contingente militar das Fôrças Armadas
no valor não excedente de um grupamento tíitico •.. ", pela seguin·
te: " ... contingente militar das
Fôrças Armadas que não exceda,
em valor, o um grupamento tá·
tico ... ";
substitui a expressão: ". . . integrar uma fôrça lnteramerlcana com
destino à República Dominicana ... ", pela seguinte: ·~. . . integrar fôrça interamericana na Repúblico Dominicana ... ",

1',

Realmente, no redcçãc final do projeto
vindo Câmara não se fixou bem o princípio
estabelecido pela resolução aprovada no Plenário da X Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicos
Americanas, mencionada no projeto. Diz essa
resolução textualmente:
" . . . a integração de uma fôr;a intera•
mericana significará, ipsa facto, a transformação das aluais fôrças em território
dominicano em outra fôrça que não seria
de um Estado nem de um grupo de Estados, ... 11 ;
e, mais adiante:
"A retirada do fôrço interamerlcana do
território dominicano serei determinada
por esta Reunião de Consulta."
Vê-se que o texto do redoção final da Câmara dos Deputados não condiz, propriamente, com o objetivo da mensagem Presidencial,
e bem com o espírito do projeto naquela Caso
aprovado.
Daí a emenda.
3, 0 ) No ort. 2.0 substituiu-se o gerúndio "tendo" pelo preposição "de",
mais adequada ao texto do artigo.
Solo dos Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Ant6nio Carlos, Presidente e Relator
Walfredo Gurgel - Sebastião Archer.
ANEXO AO PARECER
N. 0 599/65
Faço saber que o Congresso Nocional aprovou e eu, •..•........•...•.•....... ,
Presidente do Senado Federal, nos têrmos do
art. 47, n.0 16, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
I
DE 1965
Autoriza o Pre1idente da República a
enviar contingentes das Fôrças Armadas
à República Dominicana, o dii outras

provid&ri~i~~.

O Cong.resso' Nocional decreta:
Art. l; 0 - ~ o Presidente da República
autorizado c enviar contingente militar dos
Fôrças Armados que não exceda, em valor, a

I
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- 815 um grupomento tático, com elementos de co·
mando, bem como de apoio logístico e de fôr·
ços aéreos e navais indispensáveis para, na
forma da resolução adotada, em 6 de moia
corrente, pela X Reunião de Consulto dos Mi·
n istros dos Relações Exteriores das Repúblicos
Americanas, integrar fôrça Jnteramericona na
Repúbllca Dominicano.
0

Art. 2. - O contingente o que se refere
a artigo anterior, de finalidade pacificadora,
nos têrmos do ato que instituiu o fôrço interamericana, permanecerá em território dominicano durante o período que o Organização dos
Estados Americanos, pelos seus órgãos especí •
ficas, julgar necessária à normalização da vida
instlt;Jcional daquela República e à restaura·
c;ão do ambiente de paz social e dos direitos
humanos, mediante entendimento das facc;ões
em litígio e a livre constituição de um gÓvêrno
rigorosamente fiel aos postulados da demo·
cracio representativo.

Art, 3.0

-.

~ste Decreto Legislativo entra·

ró cm vigor na data de sua publicação.

O requeri menta é de urgência, poro imedia·
to discussão e votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer como se acham. (Paula.)
Está aprovado.
Passa-se imediatamente à aprec1açao do
Projeto de l.ei n. 0 24, de 1965 (N.o .... ,
2.953·8/65, na Coso de origem), que incor·
poro ao "Fundo" de que trato o Decreto-Lei
n. 0 2.063, de 7.3.40, de "A Equitativa dos
Estados Unidas do Brasil", a importância dos
seus débitos fiscais, e dó outras providências.
O projeto é de iniciativa do Sr. Presidente
do Repúblico, acha-se em regime de urgência,
o qual acabo de ser aprovada pelo Plenário;
está em fim de tramitação, quanto ao tempo
previsto pelo Ato Institucional.
Os pareceres são: da Comissão de Finanças,
oferecendo substitutivo; da Comissão de Constituição e Justiço, oferecendo outro substitutivo.
Em discussão o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:

O Sr. Bezerra Neto:

Em discussão a redoção final.

Peço o palavra, Sr. Presidente.

Não havendo quem peça a palavra, encer·
ra o discussão. (Paula.)
Está encerrada.
Em votação a redação final, tal como lida.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Paulo.)
Está aprovada. O projeto será promulgado
ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
.Na hora da Expediente foi lido o Requeri·
mente n.0 247, de urgência, de autoria dos
Senadores Daniel Krieger, Walfredo Gurgel e
Barros Carvalho, cuja votação deverá se dor
neste instante.

O referido requerimento de urgência se refere ao Projeto de Lei do Câmara n. 0 24, de
1965, que Incorporo ao "Fundo", de que trota
o Decreto-Lei n.o 2.063, de 7 de março de
1940, de "A Equitativa dos Estados Unidos do
Brasil", o importância dos seus débitos fiscais,
e dó outras providências.

;:•,

O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade):
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto.

O SR. BEZERRA NETO:
(Sem revisão do orador.> Sr: Presidente,
sôbre o Projeto de Lei n. 0 24, existem dois subs·
titutivos: um, da Comissão de Constituição e
Justiça, e outro da·Comissão de Finanças.
Não havendo requerimento o respeito, o
preferência será para o substitutivo do Co·
missão de Constituição e Justiça. Mos, como
Relator da matéria na Comissão de Finanças,
encaminho à Mesa requerimento de preferên·
cio para o substitutivo daquela Comissão. O
projeto, conforme perecer do relator na Comissão de Justiço, reconhece que atende pie·
nomente o objetlvo de quantos, estudando o
problema do Equitativa dos Estados Unidos do
Brasil e suo atuol situação, acham que a em·
prêsa, sob intervençõo federal, tem que passar
por uma transformação profundo. E essa ne·
cessldade foi reconhecida ·pelo próprio Govêr·
no Federal que, através de mensagem ao Con·

.,_.,,
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- 816gresso, formulou projeto de lei. que não foi
atendido também pela Câmara que, por sua
vez, elaborou outro proposição. Mos, o projeto elaborada no Comissão de Finanças - e
dou meu testemunho como Relator -'- foi resultado de entendimentos e assistência de técnicos, pessoas e autoridades Interessadas oficialmente na solução da questão. De modo
que o próprio Relator, na Comissão de Constituição e Justiço, o eminente Senador Jefferson de Aguiar, após a elaboração do seu. parecer, teve ciência dessa realidade e acredito
que S. Ex. 0 , apesar de haver elaborado um
trabalho minucioso, mesmo mais preciso, porque até o capital da futura· !lmprêsa foi previsto, acatará ou estará de acôrdo com a sugestão de minha autoria.

poro ao "Fundo" de que trato o Decreto-Lei
n. 0 2.063, de 7 de março de 1940, de "A
Equitativa dos Estados Unidos do Brasil" a
importância dos seus débitos fiscais, e dá
outras providências (projeto de iniciativa do
Sr. Presidente da República, cm regime de
urgência, no1 têrmos da· art, 320, n.0 5-b, do
Regimento Interno), tendo

I;
PARECERES Cn.0 ' 579 e 580, de 1965), das
Comissões:
-

de Finanças, oferecendo substitutivo;

-

de Constituição e Ju1tiça, ofe.recendo

:
"
1

outro substitutivo.

2
Era, Sr. Presidente o que, ao ensejo da discussão da matéria, tomei a liberdade de esclarecer e requerer. (Muito bemll
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade!:
Estó encerrada a hora destinada à sessão,
inclusive a prorrogação.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andrade!:
Acabo de promulgar o projeto de decreto
legislativo que autoriza o Sr. Presidente da Re·
pública o enviar contingente das Fôrc;as Armadas. à República Dominicano, e dó outras
providências. (Pauscl.l
. I'

O SR. PRESIDENTE CMoura Andrade!:
Lembro os Srs. Senadores que o Congresso
Nacional estaró reunido, hoje, às 21 horas e
30 minutos, para apreciação de vetos presidenciais.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar
p ·sessão, designando para a de omanhõ, a
seguinte

' ~I

ORDEM DO DIA

I'
,.
,,·'

Discussão, em turno único, do redação
final (oferecida pela Comissão de · Redac;ão
em seu Parecer n. 0 440, de 1965), do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 139, de 1964 (n. 0
95-A/61, na Casa de origem), que mantém a
decisão do Tribunal de Contas da União, que
negou registro o contrato celebrado entre
Felisberto Olímpia Carneiro e a Divisão do
Pessoal do Ministério da Educação e Cultura,.
poro desempenho da função de técnico em
lexicografia, revisão e coordenação de textos.

~~,,
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 54, de 1965 (n. 0 2.719-A,
de 1965, na Casa de origem), que fixa os
volôres para os símbolos dos cargos e dos funções gratificadas do Quadro da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2. 0 Região,
e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n. 0 '
573, ·de 1965, das Comissões:

572 e

de Serviço Público Civil e
de Finansas.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 24, de .1965 (n. 0
2.593-B/65, no Casa de origem), que incor-

I'
I
I

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 30
minutos.)

t

56.a Sessão, da 3.a Sessão Legislativa, da s.a Legislatura,
em 21 de maio de 1965

,.:··
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PRESIDINCIA DOS SRS. MOURA ANDRADE E CAnETE PINHEI!lO

j ~ ''1

;:y'
:

Às 14 horas e 30 minutos achom·se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Cattete Pinheiro Lobão da Silveira - Joaquim Parente Menezes Pimentel - Vicente Augusto Salviano Leite - Argemiro de Figueiredo
- José Ermlrio - Heribalda Vieira Dylton Costa - Aloysio de Carvalho Eurico Rezende Faria Tavares Pedro Ludovico Moura Andrade Bezerra Neto - Guida Mondin - Mem
de Só- (19).

-

Projeto de Lei n. 0 2.630-B/65, na Câmara, e n.O 25/65, no Senado, que ou·
toriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério do Guerra, o crédito especial
de Cr$ 2.750.000, paro o IIm que es·
pecifico (projeto que se transformou no
Lei n.O 4.633, de 18-5-651.

N.• 115/65 (n.0 de origem 292/65)
-

O SR. PRESIDENTE <Mouro Andrade!:
A listo de presença acusa o comparecimen·
to de 19 Srs. Senadores, Havendo número le·
gal, declaro aberta a sessão.
Vol ser Ilda a Ato.
O Sr. 2. 0 -Secretório procede à leitura
da Ata da sessão anterior.

Projeto de Lei n.0 2.638-B/65, na Câmara, e n.0 29/65, no Senado, que dis·
põe sôbre a elevação do capital da Fóbrlca Nacional de Motores, e dó outras
providências (projeto que se transformou
na Lei n.0 4.634, de 18-5-1965).

-

Projeto de Lei n. 0 2.639·6/65, na Céimaro, e n. 0 30/65, no Senado, que

Em discussão o Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observações
sôbre o mesma, dó-la-ei cama. aprovada.

autoriza a Poder Executivo o abrir, ao
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 180.000.000, para
custear as despesas com obras de recupe-

(Pouao.)
Estó aprovado.

ração do Imóvel situado no Estado da

O Sr. 1.0 -Secretório lê a seguinte

Guanabara, à Praia do Flamengo n. 0 132

. EXPEDIENTE
MENSAGENS

N.0 113/65 (n. 0 de origem 290/65)
- Projeto de Lei n,0 2.722-C/ 61, na Câmara, e n.0 14/63, no Senado, que ai·
tera o art, 64 do Código de Processo
Civil (Decreto-Lei n. 0 1.608, de 1 B de
setembro de 1939), projeto que se trans·
formou no Lei n. 0 4.632, de 18-5-1965.

::''

N.0 116/65 n. 0 de origem 293/65)

O SR. PRESIDENTE !Mouro Andrade):

Do Sr. Presidente da República, de 18 do
mês em curso, de restituição de autógrafos de
projetas de lei sancionados:

'

N.• 114/65 (n. 0 de origem 291/65)

(projeto que se transformou na Lei n.0 •••
4.635, de 18 de maio de 1965).
H.• 117/65 (n, 0 de origem 294/65)
-

Projeto de Lei número 2.643-B/65, na
Câmara, e número 41 I 65, no Senado,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Pú·
bllcas, o crédito especial de Cr$ .....
25, 100.078, para o fim que especifica
(projeto que se transformou na Lei n. 0 •••
4,636, de 18 de maio de 1965).

r

818 MENSAGEM
N. 0 118, DE 1965

(N. 0 306/65, na origem)
Senhores Membros do Congresso l')locional:
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Na forma do artigo 22, § 2. 0 , da l.ei n. 0
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tenho a
honra de submeter a Vossas Excelências a in·
dicação do Sr. Alvaro Gonçalo Americano
Oliveira e Souza para o Conselho de Admi·
nistraçéo .do Banco Nacional do DesE!nvolvimento Econômico, em vaga decorrente do
término de seu mandato anterior.
Brasília, 20 de maio de 1965. tello Branco.

H. Cas-

ALVARO GONÇALO AMERICANO DE
OLIVEIRA E SOUZA
Nascido no Rio de Janeiro (Guanobclral, a
8 de junho de 1927, Filho de Cid America·
no de. Oliveira e Souza e Alayde Reis Ame ri·
cano de Oliveira e Souza (falecida).
Estada Civil -

desquitado.

Curso Secundário de Janeiro).

Colégio. Séc José (Rio

Cursos Superiores:

1l .Em 1943 ingressou no Curso de Geografia e História da . Faculdade de Filosofia
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Bacharel em ·1945 (orador da turma) e licenciado em 1946.
2) Em 1947 ingressou na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro. Bacharel em 1951 (orador da
turma).
Empregos e funções:

1l De 1946 a 1950 - funcionário da Biblioteca Nacional· do Rio de Janeiro, na Se·
, çéo de Manuscritos da Diviséo de Obras Raras e Publicações.
2) Professor do Colégio de S. Bento (Rio)
de 1947 a 1952.
3) Em 1950 - funcionário do Museu Histórico Nacional.

4) Em 1952 Professor do Instituto de
Cultura Uruguaio-Brasileiro, de Montevidéu,
comissionado pela Divisão Cultural do Minis·

tério das Relações Exteriores. Cursos de Geografia e História do Brasil.
5) De 1953 a 1956 - Professor do Centro de Estudos Brasileiros, da Embaixada do
Brasil em Buenos Aires, comissionado pela
Diviséo Cultural do Ministério das Relações
Exteriores. Cursos de Geografia, de História do
Brasil e de Português.
6) De 1956 o 1958 Assistente do Pre·
feito do Distrito Federal, Embaixador Frcn·
cisco Negréo de Lima.
7) De 1958 a 21 de abril de 1960 Chefe do Gabinete do Prefeito do Distrito Federal, Dr. José J. de Sá Freire Alvim.
8) Em 1959 - Secretória (Interino) de
Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura do então Distrito Federal.
9) Redator de "O Globo", do Rio de Janeiro, de maio de 1960 até hoje.
10) Redator do "Diário Carioca", em
1961-1962.
11 ) Procurador de 1. Categoria do Estado
da Guanabara, exercendo as funções de Representante da Fazenda na Conselho de Contribuintes da Estada, desde junho de 1960.
12) Representante da Prefeitura do antiga
Distrito Federal e depois da Estada da Gua"
nabara na Conselho Regional do Serviço Social da Indústria (SESil, de 1958 a 1964.

°

13) Membro do Conselho de Curadores da
Universidade do Estado da Guanabara, em
1959 a 1960. Suplente do Dr. José Joaquim
de Sá Freire Alvim, no mesmo Conselho, eleito
pelo Conselho Universitário, em 1964, por
um triênia.
No BNDE:
1) Nomeado membro
do Conselho de
Administração, em outubro de 1960. Exerceu
as funções até março de 1961, quando renunciou ao mandato.
2) Nomeado membro· do Conselho de
Administração, em abril de 1962. Exerceu o
mandato até a extinção do mesmo, em 3 de
abril do corrente.

Outras comissões no exterior:
1) Membro da · Delegaçéo do Brasil oo I
Coloquium de Estudos Luso-Brasileiros, realizado em Washington, Estados Unidos da
América, em outubro de 1950,

I
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-8192) Delegado·SI.Ibstitllto do Brasil à 14,0
Assembléia-Geral da ONU, em setembra,novembro de 1959:
· Publicosõe•:
além de artigos jornalísticos, conferências e trabalhos publicados em revistas
diversas e participação em publicações coletlvas orgaÍ'lizodas pelo Divisão de Obras Raras
e Publicações da Biblioteca Nacional.
Condecoraçõea:
1) Comendador_ da Ordem do Mérito Aero~
náutico;
2) Comendador da Ordem "ol merito"
(Chile);
3) Comendador da Ordem do Santo Sepul·
cro (Senta Sél;
4) Oficial da Ordem "ai merito de Mayo"
(Argentina);
5) Oficial da Ordem do Mérito da Repú·
biica Italiana;
6) Medalha do Mérito de Santos Dumont;
7) Medalha do Centenário de Rui Barbosa,
e outras condecorações e diplomas nacionais
e estrangeiros,
À Comissão de Economia,

RESPOSTA A PEDIDO DE
INFORMAÇOES
Do Sr, Ministro das Relações Exteriores:
- Aviso n, 0 DPF·DAS-5-585,2 (23), de lB
do mês em curso, com referência ao
Requerimento n. 0 112/65, do Senhor
Senador José Ermí rio,

OFlCIOS
Do Sr. 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 74, DE 1965
(N. 0 1.181-B/63, na origem)
Amplio o iaenção do imp&sto do 1êlo
concedido à firmo Aços Fino• Plrotini
S.A. pelo ort. s.• da Lei n.• 3.972, de
13 de outubro do 1961,
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 A lsençõo do impõsto do sêlo
concedida à firmo Aços Finos Piratinl S.A.,

constante do art. 5. 0 da Lei n. 0 3.972, de 13
de outubro de 1961, abrangerá todos os do·
cumentos por ela firmados, quer para sua or.
ganlzação interna, quer para obtenção de fi·
nanciamentos, aquisição de materiais e equi·
pamentos, execução de obras de engenharia e
tudo que se fizer necessário à ir:nplantação e
funcionamento do conjunto industrial, com·
preendendo as unidades principais e auxilia·
res de administração, nos Municípios' de Pôr·
to Alegre e São Jerélnlmo, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2.0 - A Isenção concedida nesta
Lei é extensiva aos documentos já firmados
no interêsse da citada Companhia, inclusive
seus ates constitucionais e aumentos de CC·
pitei, cancelando-se todos os procedimentos
administrativos ou judiciais em andamento
poro a respectiva cobrança.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4.0
contrário.

-

,.,·

i''

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Finanças.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 20, DE 1965
(N. 0 200-A/64, no origem)

'

':"

Aprova o Ac6rdo Comercial a11inado
entre 01 Eltadoa Unido• da Bra1il e a
República do Senegal, em Bralilla, a 23
de aetembro de 1964.
O Congresso Nacional decreta:
.Art. 1.0 É. aprovado o Acôrdo Comercial assinado entre os Estados Unídos do Brasil e a República do Senegal, em Brasília, a
23 de setembro de 1964.
Este decreto legislativo entra
Art. 2. 0 em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0
contrário,

-

Revogam-se as disposições em

MENSAGEM N. 0 587 DO PODER EXECUTIVO
· · .Senhores Membros do Congresso Nacional,
De acôrdo com o artigo 66, Inciso I, do
Constituição Federal, tenho o honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado da exposição de motivos do
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- 820Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acôrdo Comercial assinado entre os
Estados Unidos do Brasil e a República do
Senegal, em Brasília, a 23 de setembro de
1964.
Brasília, 29 de outubro de 1964, - H.

Castella Branco.
Em 19 de outubro de 1964.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DAF .DAI.DPC.252-890.(42J (15)
DO MINISnRIO DAS RELAÇOES
EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
Marechal Humberto de Alencar Castello
Branco,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Por ocasião da visita oficial ao Brasil de
Sua Excelência, o Presidente da República do
Senegal, foi assinado em Brosí lia, a 23 de setembro findo, na presença de Vossa Excelência e do Presidente Léapold Sédar Senghor,
pelos respectivos MirÍistros das Relações Exte·
riores, um Acôrdo Comercial entre o Brasil e
o Senegal.
2, Considerando que a África, ao sul do
Soara representa um mercado potencial de
190 milhões de habitantes, cujo comércio
global sobe a 9,5 bilhões de dólares, está o
ltamarati empenhado em dinamizar o inter·
câmbio comercial do Brasil com aquela área,
em consonância com a a tua I politica do Govêrno brasileiro de diversificar, por países e
produtos, a pauta de exportações nacionais.
O Acârdo Comercial acima ai udido se enquadro no esquema geral dessa orientação.
É êsse Acôrdo o primeiro do gênero a ser as, slnado com um pois negro-africano; objetiva
não só atrair o interêsse dos exportadores
brasileiros para a área africana, mas também
abrir caminho para futuros acôrdos que o
Brasil intente assinar com outros poises daquele continente.
3, O acôrdo procuro, em linhas gerais, estruturar as relações comerciais entre Brasil e
Senegal, relações essas que, até o momento,

,,

têm sido irregulares e de montante relativamente baixo. Em 1963, as exportações brasileiras paro c Senegal atingiram apenas 370
mil dólares, representando 0,22% das Importações senegalesas globais; as importações
brasileiras proveniente do Senegal foram somente de 47 mil dólares, ou seja 0,034%
das exportações senegalesas. A quase totali·
dode dêsse intercâmbio foi constituída de sisal brasileiro e de fosfato de cálcio senegalês.
O Acôrdo visa, assim, a Intensificar e diversificar as trocas entre os dois poises. As listas
de mercadorias, anexos ao Acôrdo, exemplificam os mercadorias mais suscetiveis, pelo
menos no Inicio, de serem objeto de comércio
entre êles.

J

4. Procura, portanto, o Acôrdo assegurar
às exportações brasileiras melhores condições
de competlvidade no mercado senegalês. Em
virtude de antigos tratados entre a Brasil e a
França, .as mercadorias brasileiras vêm sendo
incluldas pelo Senegal em categoria tarifária
favorecida, a "Ta rifa MI nlmo", inferior de
30% à "Tarifa Geral". O presente Acôrdo,
por seu artigo 2. 0 , veio assegurar ao Brasil a
manutenção dêsse regime favorável.

5.

Visto que os pagamentos entre as partes
contratantes serão efetuadas apenas em divisas conversiveis, o Acôrdo procura garantir,
também em seu artigo 2. 0 , tratamento favorável ao Brasil na concessão de licenças de
importação e dos respectivas divisas por parte do Govêrno senegalês.

6.

Cria o artigo 12, finalmente, uma "Comlssãó. Mista" senegalo-brasilelra, a se reu·
nlr alternadamente em Brasllia e Dacar, ao
menos uma .vez por ano, que deverá propor
medidas suscetíveis de favorecer o desenvolvi·
mente do Intercâmbio. mútuo, podendo, inclusive, completar ou modificar as listas de
mercadorias ·supra mencionadas.

1. Creia, Senhor Presid~hte, que o Acôrdo
Comercial em aprêço merece o aprovação do
Poder Legislativo e, para êsse fim, junto à
pr~sente sete cópias autenticados do seu texto e um :projeto de mensagem presidencial,
solicitando c Vossa Excelência, se assim hou-
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ver por bem, se digne submetê-lo ao Congresso Nacional, nos. têrmos do artigo 66, inciso I,
da Constitui~éio Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - V.
da Cu11ha,
ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOV~RNO
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
E O GOVSRNO DA REPúBLICA
DO SENEGAL
O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil e
o Govêrno da República do Senegal,
Conscientes da interdependência existente
entre o comércio internacional e o desenvolvimento dos povos;

DeseJosos de expandir e de fortalecer as
relações comerciais entre os dois países em
bases de igualdade e de interêsse recíproco,
Resolveram concluir um Acôrdo Comercial
e para êsse fim nomearam seus Plenipotenciários, a saber:
O Presidente da República dos Estados Uni·
dos da Brasil, Sua Excelêr)cia o Senhor Vasco
Tristão Leitão da Cunho, Ministro de Esta·
do das Relações Exteriores;
O Presidente da Repúblico do Senegal, Suo
Excelência o Senhor Doundou Thiom, Ministro
dos Relações Exteriores;
Os quais, após .haverem trocado seus Pie·
nos Podêres, achados .em boa e devida for·
ma, convieram no seguinte:

Artigo I

As Partes Contratantes se comprometem a
adotar tôdas os medidas necessárias poro in·
centivar e desenvolver ao máximo o intercâm·
blo comercial entre os Estados Unidos do
Brasil e a República do Senegal.
Artigo 11
As Partes Contratantes concedem-se mutuamente o tratamento mais favorável possí •
vel em matéria comercial e oduonelro, em
particular no que se refere à concessão recf •
proca de licenças de Importação c de expartoçõo, pelas autoridades competentes de
cada Estado.

As disposições do presente artigo não se
aplicarão ao tratamento preferencial, às vantagens, concessões e isenções que cada Parte Contratante conceda ou passa conceder
aos países limítrofe no comércio fronteiriço
ou aos países com os quais foram un1oes
aduaneiras, zonas de livre comércio ou grupos
econômicos regionais, já criados ou a serem
criados na fututro.
Artigo III
O intercâmbio comercial . entre os dois
Países terá por objetivo, na medida do possível, o equilíbrio das importações e das exportações.

Artigo IV
O intercâmbio de mercadorias entre as
Portes Contratantes se efetuará segundo as
listas "A" e "B", anexos ao presente Acôrdo
e cujo coráter não é restritivo ou limitativo.

;.·,
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Artigo V
As mercadorias exportados por uma das
Portes Contratantes poro a outra não pode·
réio ser reexportados poro um . terceiro país.
Essa proibição não abrange os produtos obti·
dos pela transformação das matérias-primas
importados.
Qualquer derrogação às disposições acima
deverá ser abjeto de Acôrdo prévio entre as
Partes Contratantes.

'
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Artigo VI
Cada Parte Contratante deverá, de acôr·
da com os leis' e regulamentas vigentes em
seu país, isentar de direito aduaneiros as
amostras de mercadorias diversos, sem valor
comercial, originários da outro Parte Contratante.

Artigo VIl
Com a finalidade de incentivar o intercâmbio comercial entre os dois poises, cada uma
das Portes Contratantes poderá promover fei·
· · ra e exposiçõ.es comerciais no território da
outro Parte, de conformidade com o legislação desta último.
As Portes Contratantes poderão concederme, mutuamente, de ocôrdo com suas respectivos leis e regulamentos, o suspensão de

'
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direitos aduaneiros poro os mercadorias importados em corá ter temporário em seu pais, e
destinadas às feiras e exposições comerciais
oci ma referi dos.

Poderá ela propor qualquer medida susce•
tível de favorecer o desenvolvimento do inter·
câmbio entre os dois países, principalmente
com relação a tôda dificuldade que posso sur-

Artigo VIII

gir em suas relações económicas. Em parti·

As Partes Contratantes· tomarão tôdos os
medidos cabivels para permitir e facilitar, tonto quanto possível, o desenvolvimento do comércio de trânsito concernente aos dois países, através de seus respectivos terrif6rios, de
ocôrdo com as leis e regulamentos em vigor
em cada Estado.

culor, poderá completar ou modificar as lis-

Artigo .IX
Os pagamentos entre os Portes Contratan ..
tes serão efetuados em tôdo divisa conversí •
vel, segundo o regime monetário em vigor em
seus respectivos países.
Artigo X
Com vistas o facilitar o intercâmbio comercial mútuo, cada uma das Portes Contratantes fornecerá, a pedido da outra, tôdas as
informações necessárias sâbre a concessão de
licen;as de importa;õo e de exportação e SÔ·
bre as possibilidades de fornecimento e de
compra das mercadorias originárias de cada
país, especialmente aquelas que constam das
listas "A" e "B" anexas.
Artigo XI
As pessoas fislcos e jurídicas constituídas
segundo as leis e regulamentos de uma das
Portes Contratantes.·
O presente Acôrdo será submetido no ter·
rltórlo do outro Parte Contratante, em conformidade com o legislação vigente neste úl·
timo.
Artigo XII

A fim de assegurar o perfeita execução
dos disposições do presente Acôrdo, é Instituí·
do entre os dois poises uma Comissão Misto.
Essa Comissão, que deverá reunir-se alter·
notlvomente no Capital de um e outro Esta·
do, ao menos uma vez por ano ou o pedido
de uma dos Portes Contratantes, será com·
posto por Representantes dos dois governos.

tas "A" e "B", anexos ao presente Acôrdo.
As recomendações ou conclusões do Comissão Misto serão submetidas à aprovação
dos dois governos.
Artigo XIII
O presente Acôrdo é concluido por um pe·

rí odo de um ano, sendo renovável por recon·
dução tácito de ano em ano, enquanto uma
ou outro Parte Contratante não o houver de·
nunciodo por escrito e com notificação prévio
de três meses antes da doto de suo expiração.

O presente Acôrdo será submetido à aprovação das autoridades competentes de cada
parte contratante, em conformidade com as
disposições constitucionais de seus Estados
respectivos, e entrará em vigor após haver
cada Parte Contratante notificado à outro
essa aprovação,
Artigo XIV
As disposições do presente Acôrdo continuarão Igualmente aplicáveis apôs a denúncia do mesmo poro todos os contratos concluidos sob sua vigência, mos não-executados ou
PClrciolmente executados na momento do denúncio.
Feito em Brasília, a vi(lte e três de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro, em
dois exemplares, cada qual nos Idiomas Português e Francês, sendo ambos os textos Igualmente autênticos.
Pelo Govêrno dos Estados Unidos da Brasil: Vasco .T. Leitão da Cunha. -

Pelo Go-

vêrno da

Doundou

Thiam.

Repúblico do Senegal:

-823ANEXO I
LISTA "A"
Produtos senegale"s exportáveis para
DI Estados Unidos do Brasil
Peixes defumados e salgados
Amendoim
Óleos de.amendoim
Torta de amendoim
Fosfatos
Pequenas aves
Peles
Instrumentos geodésicos
Zircon
llmenlta
Artigos de artesonato senegalês, inclusive
jóias
Farinha de trigo
Goma-arábica
Adubos fosfáticos
Cimento.
ANEXO 11
LISTA "B"
Produtos brasileiros exportáveis poro
a República do Senegal
Mandioca
Frutas frescas, especialmente laranjas
Chá e mate
Pimenta
Arroz
Carnes em conserva
Legumes em conserva
Vermutes, licores, runs e aguardentes
Charutos
Álcoóis cíclicas

,,

I

Cosméticos, misturas de substâncias odorlficas
Artigos de borracha
Madeiras em geral (comuns e finas) e artigos de madeira
Algodão em bruto
Sisai
Roupa de como e mesa
Tecidos sintéticos, artificiais e de algodão
(salvo oquêles de importação proibida)
Pedras semipreciosas, jóias de fantasia

Artigos de caça, pesca e esporte, armas e
munições
Móveis de escritório (de metal)
Aparelhos de refrigeroçêío em geral, industriais e domésticos
Máquinas de escrever
Máquinas de escritório
(Às Comissões de Constiiuiçêío e Jus-.
tiça, de Relações Exteriores, de Eco- .
nomia e de Finanças, de acórdo com o
art. 340-A do Regimento.)
PROJETO DE LEI DA CÃMA.RA
N.o 75, DE 1965
(N. 0 2.754-A/65, na origem)

Fixa novos valélres dos símbolos dos
cargos do Quadro do Pessoal da Secre·
teria do Tribunal Regional do Trabalho
da 1.0 Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os valôres dos símbolos dos
cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 1.0 Região,
fixados pela Lei n. 0 4. 047, de 21 de dezembro de 1961, e alterados pelas Leis n. 0 s ..
4.069, de li de junho de 1962 e 4. 242, de
17 de julho de 1963, passam a ser os constantes da tabela em anexo.
Art. 2.0 - O salário-família passará a ser
pago na base de Cr$ 5. 000 (cinco mil cruzeiros) por dependente.
A.rt. 3. 0 - : ·Aplica-se esta Lei aos servidores inatívos, independente de prévia apostila.
Art. 4. 0 - As vantagens financeiras decorrentes desta Lei são devidos a partir de 1.0
de junho de 1964.
Art. 5. 0 - Aplica-se aos funcionários da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 1.0 Região o disposto no ort. 15, e seus
porógrofos, do Lei número 4 . 345, de 26 de
junho de 1964.
·Art. 6.• - Os cargos de carreiro e os
isolados de provimtnto efetivo, do Quadro do
Pessoal do Secretario do Tribunal Regional do
Trabalho da 1.0 Região, serão preenchidos
mediante concursos públicos de provas e titules,

",j',

-824Art. 7.0 Para atender às despesas decorrentes desta Lei, no exercício de 1964, é
o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder
Judiciário - Justiça do Trabalha - Tribunal Regional do Trabalho da 1.0 Região - a
crédito especial de Cr$ 655. 546.871 (seiscentos e cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentas e setenta
e um cruzeiros), que será registrada pela Tribunal de Cantos do União e distripuído ao
Tesouro Nocional.

Art. 2.0 - À Componho de Erradicação
do Malária, que terá súo duração limitado de
ocôrdo com os planos elaborados e aprovados
pelo Ministro da Saúde, compete:
-

orientar, coordenar e executar, dentro do território nocional, quaisquer otividades de
combate à malária visando à
sua erradicação;

11 -

preparar os planos de trabalho, suas revisões periódicos, o
proposta orçamentária e o
Plano de Aplicação dos recursos consignados no Orçamento do União, poro a erradicação da molérla;

III -

realizar, em todo o País, estudos. e pesquisas espec1a1s
vinculados ao programo de
combate à malária; ·

IV -

realizar e promover a formação e treinamento de pessoal
técnico e especializado e administrativo, assim como viagens de estudo ou observação
e · de representação, inclusive
no estrangeiro, de técnicos do
Campanha;

Art. 8.0 Esta Lei entro em vigor no
dato de sua publlcoçõa.
Art. 9.0
contrário.

Revogam-se os disposições em

-

TABELA A QUE SE REFERE
O ART. 1.0 DA LEI
Símbolo PJ

•• o. o • • • • • o • • • • • • o . '

Cr$
417.000

PJ-O

•

••••

410.000

o o ••••••

405.000

PJ-I
PJ-2

iI

.I
:r

Valor

o

••••• o

••••

••• o • • • • • • o.

O

O

O

o

o

O

0

o

O

PJ-3

• • • • • • o o.

PJ-4
PJ-5
PJ-6
PJ-7
PJ-8
PJ-9

I

O

O

o ••

O

O

O

o

O

O

O

O

0

o ••

o o ••••••

•

o •• o • • • • • o.

o. o. o •••

O

0

0

0

O

O

O

0

O

0

0

O

O

0

0

O

O

O

I

O

• • • • o o. o •• o.

o ••• o •••

• • • • • • o o •• o.

o. o o •• ' .

O

O

O

O

O

O

O

0

O

O

O

O

O

••• o o o ••••• o

O

0

O

O

O

0

I

••• o ••••

387.000
367.000
333.000
317.000
300.000
275.000
250.000
225.000

(Às Comissões de Serviço Público Civil
e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 76, DE 1965
0
(N. 2.700-B/65, na origem)
Altera a Lei n. 0 2. 7 43, de 6 de mar•
ço de 1956, c cria a Campanha .de Er·
radicação da Malária.
O Congresso Nocional decreto:
Art. 1.0 ~ criada no Ministério da Saúde, e ao seu titular subordinado, a Campanha
de Erradicação do Malária (CEM).

V _;, divulgar os trabalhos dé Investigação, os estudas . e outros otlvidodes de interêsse,
relacionados com o malária.
Parágrafo único - As otividodes mencionados no Item I poderão estender-se às faixas
de fronteiros de países limítrofes, quando
convênios com os mesmos, aprovados pelos
governos respectivos,.,: .assim estabeleçam.
Art. 3, 0 - Ficam extintos o Grupo de
Trabalho e o Componho de Contrõle e Erradicação do Malária, constituí dos pelo Decreto n. 0 43.174, de 4 de fevereiro de 1958, e
alterado pelos Decretos n. 0 s 44.494, de 23
de setembro de 1958, e 50.925, de 7 de
julho de 1961, ficando suas atribuições transferidos poro o Componha de Erradicação do
Malária.
§ 1.0 A Componho de Erradicação
do Malária será executado por pessoal tem-

r..

- 825porárlo admitido pelo Superintendente, dentro
dos recursos· próprios da Campanha, regido
pelas Leis Trabalhistas, e por funcionários do
Ministério da Saúde, designados pelo Ministro
para servir a Componha.
§ 2.0 Ao pessoal especialista temporário serão pagas, de acôrdo com as respectivos atribuições, vantagens equivalentes
às concedidas aos funcionários públicos civis,
em exercfclo na Campanha.

Art. 4,0 A partir da data da presente
Lei, ficam à disposição da Campanha de Erradicação da Malária:
a) as datações que anualmente figurem
no Orçamento da União destinados
poro o combate à ma Iária, quer sejam com indicação especí fi éa ou
quer' figurem incorporadas a outros
órgãos, com a dita finalidade;
bl as contribuições em dinheiro, material ou equipamento que se obtenham de órgãos nacionais ou internacionais que cooperem com a Campanha, mediante convênio ou doações especiais;
c) as fundos e demais contribuições que
o serviço receba no forma de cooperação, de autoridades locais, de emprêsa ou de particulares.
Parágrafo único - Os materiais e equipamentos, obtidos na forma de convênio, doações au acôrdos terõo sua aplicação e alienação reguladas pelas estipulações dos respectivos têrmos.

As despesas gerais com pesArt. 5.0 soal temporário, material, serviços de terceiros, outros encargos, bem como outras vantagens especiais devidas ao pessoal, na forma
da presente Lei, correrão à conta de datação
global, consignada específica mente à Campanha de Erradicação da Malária, no Orça·
menta da União.
Art. 6. 0 - Os créditos orçamentários e
adicionais concedidos à Campanha de Erradicação da Malária serão registrados pelo Tri·
bunal de Contas, distribuídos ao Tesauro Nocional e depositados pelo Banco do Brasil So·
cledade Anônlma, em conta especial, à dispo-

slção do Superintendente da Componha, em
parcelas trimestrais adiantadas, no primeiro
dia útil df! cada trimestre.
Parágrafo único - O saldo das dotações
concedidas à CEM, verificado em 31 de de·
zembra do exercício a que se referir o Orçamento, ficará em poder da citada Campanha,
sendo escriturado, pelos órgãos. competentes,
como adiantamento da primeira parcela trimestral referida neste artigo.
A execução de serviços ou
Art. 7. 0 obras, aquisição de materiais e equipamentos
necessários CIO desenvolvimento dos trabalhos
da Campanha de Erradicação do Malária
serão realizadas diretomente pelo referido órgão sem as limitações do item I, do ort. 1.0,
do Lei n. 0 4. 40 I, de I O de setembro de
1964, cujos licitações serão realizCidas mediante concorrências adminlstrativCis ou coletes
de preços, previamente aprovadas pelo Ministro da Saúde.
As importações de material
Art. 8. 0 ou equipamento destinadas CIOS trabalhos a
cargo da Campanha de Erradicação da Malária, devidamente autorizadas. pelo Ministro
da Saúde, além da isenção constitucional de
impostos, ficam isentos de gravação de quaisquer taxas.
Fica criado no Ministério da
Art. 9.0 Saúde um Conselho Consultivo de Erradicação da Malária, com a finalidade de assessorar o Ministro da Saúde em tudo que se refira
aos aspectos técnico-administrativos e operaclonais do .progrCima de com bote à ma Iária
no País.
Art. 10 - O Conselho Consultivo de Erradicação da Malária, qu~ terá como Presidente o Ministro do Saúde, será constituído
pelo Dlretor do Departamento Nacional de
Endemios Rurais, pelo Dlretor da Departamento Nacional de Saúde, de representantes do
Ministério da Fazenda e dos Ministros Extra,
ordinários para o Planejamento e Coordenação Econômica e para o Coordenação dos Organismos ·Regionais, do Superintendente da
CEM e de representantes dos Organismos lnternaclona is cooperantes.
Parágrafo único - A designação dos representantes. a que se refere êste artigo será
feita pelo Presidente da República, mediante .

'.

"

I ~I
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-826indicação das respectivos. Ministras de Estado
e dos dirigentes dos organismos representados,
por intermédio da Ministério da Saúde.
Art. 11 - A Componha ·de Erradicação
da Malária, que teró sua 'estrutura interna
estabelecida no forma da art. 19, compreenderá órgãos regionais, locais e de administração central.
Art. 12 - Dirigirá a CEM um Superintendente, simbala 1-C, nomeado er'n comissão
pela Presidente do República, mediante indicação do Ministro do Saúde, dentre os médicos sanitaristas do Ministério do Saúde, com
curso de especialização e comprovado experiência em malarialogia.

. Parágrafo única - O Superintendente da
CEM nas seus impedimentos será substituído
por· técnico da Campanha, designado pelo Ministro da Saúde para seu substituto eventual,
que possua as requisitas dêste artigo,
Art. 13 - Serão de livre escolho do Superintendente, e par êle designados, os assessõres, técnicos, administrativas e jurídicas, os
cnefes de seções, de coordenações e setores.
§ 1.0

As funções de secretariado,
de assessoramento técnico, administrativo e
juridica, de chefia de seções, setores e coordenações regionais, serão gratificadas, no
forma do legislação em vigor.

§ 2, 0 O plano de aplicação de recursos, anualmente aprovado pela Ministro da
Saúde, indicará as funções da Campanha que
devam ser remuneradas no forma dêste ·artigo.

Art. 14 - É condição para a exercício
de cargo ou função, de natureza técnica-científica na Campanha, possuir cursos ou conhecimentos especializados no campo da malariaiogla.
·

4: ....

Parágrafo único - O regime de temP?,,in~
tegral e dedicação exclusiva é de aplicação
obrigatória.
Art. 1S - Aos servidores em exerci cio
na Campanha de Erradicoção-dá~·Molária se·
rão concedidas as vantagens do Item V, do
art. 145, da Lei n. 0 1.711, de 23 de outubro de 1952, no forma do § 2. 0 , do art. 15,
. do Lei n.o 4, 345, de 26 de junho de 1964,

Parágrafo único - A gratificação c que
se refere êste artigo não excederá de 40%
(quarenta por cento) do vencimento ou solária e será fixada anualmente pelo Ministro
da Saúde.
Art. 16 - O pessoal
temporário do
CEM, quando em exercício de tarefas fero de
sua sede de serviço, poderá fazer jus c percepção de diárias poro indenização de despesas com alimentação e pousada, os quais,
todavia, não poderão exceder o valor de 1/30
(um trinta avos) do salário mensal respectiva,
nem poderão, em qualquer hipótese, ser a êle
incomparadas.
Art. 17 - Concluído o programa e certificada a erradicação da malária, de ccôrdo
com as normas internacionais adotadas, o
pessoal, materiais e equipamento pertencentes à Campanha de Erradicação da Malária
serão aproveitadas por outras órgãos integrantes do Ministério da Saúde, mediante plano
aprovado pela Ministro de Estado,
Art. 18 - A colaboração voluntário, prestado pelos notificantes à CEM, será considerada de relevante interêsse nocional por
decreto do Presidente da República, mediante
proposta' do Ministro da Saúde.

Parágrafo único - Os cidadãos agraciados
com o reconhecimento do País, na forma dêste artigo, receberão certificados do Ministro
do Saúde.
Art. 19 - O Poder Executivo expedirá,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Regimento da Componho de Erradicação da Maléria, que indicará a estrutura interno da
Campanha em suas divisões, seções, coordenações e setores.
Art. 20 - Fica .. extensivo à Campanha
de Erradicação do :Malária, no que lhe couber, o Decreto-Lei núme.ro 3. 672, de 1.0 de

outubro de 1941.

·· ·.. · ·-~,I

"

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor no
data de sua publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em
contrário.
(Às Comissões de Projetas do Executi·
vo e de Finanças, nos têrmos dos arts.
102-A e 120 do Regimento Interno.)
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(N, 0 2.652-B/ 65, na origem)
Autoriza a abertura de créditos especiais, num montante de Cr$
47.033.454.687,40 (quarenta e sete bilhões, trinta e trila milhões, quatrocentos
e cinqUenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e aete cruzeiros e quarenta centavaa),

a órgãos 111bordinadoa à Preaidílncla da República e a diversos Miniatérios.
O Congresso Nocional decreto:
Art. 1.0 - É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelas órgãos subordinados à Presidência da República e Ministérios, c seguir indicados, os créditos especiais de Cr$. , •.
47.033.454.687,40 (quarenta e sete bilhões, trinta e três milhões, quatrocentos e cin·
qüenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete cruzeiros e quarenta centavos), discriminados
na presente Lei:
PRESID~NCIA DA REPúBLICA
Cr$
1) Para regularização de despesas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatístico, relativas ao exercício de 1963,
com o pagamento do 13.0 salário a que faz jus o pessoal
do Serviço Nacional do Recenseamento, admitido de
66.576. 142,10
acôrdo com o legislação trabalhista IMF. - SC. 178.511-63)
2)

Pera regularização de despesas realizadas no exercício de
1963, nos têrmos do § 1.0 , do artigo 48, do Código de
Contabilidade Público da União, referente a pessoal do
Conselho do Desenvolvimento (MF. - SC. 195.036-63) ...

40.676.000,00
115.252.142,10

SUPERINTEND~NCIA DO PLANO DE VALORIZAÇÃO
ECONOMICA DA REGIÃO FRONTEIRA SUDOESTE DO PAfS
•;''

1)

Paro pagamento da porte referente às dotações orçamen·
tórias do exercício de 1962, consignadas à Superintendên·
ela do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteira
Sudoeste do País, que não foram pagas, nem relaciona·
das como Restos a Pagar, naquele exercício IMF. - SC.
2. 528-64)
Para regularização de despesas realizados no exerci cio de
1963, na formo do § 1.0 , do artigo 43, do Código de
Contobi Ilda de Público da União, poro o manutenção da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteiro Sudoeste do País IMF. - SC. 292.709-63)
o o o o. o. o. o o o •• o. o o o. o o o o o •• o o o. o. o o

2)

3)

Para atender às despesas com o funcionamento e pessoal
da Superintendência do Plano de Val_orizcção Econômlca da
Região Fronteiro Sudoeste do Pois, no· exercício dé 1964,
em face, especialmente, do reajustamento dos vencimentos do pessoal temporário, de que trota o artigo 42, da
Lei n, 0 4, 345, de 26 de junho de 1964 , ...•.........

~·,.,

405 o 944.000,00

40. 100 000,00
o

31 o. 520 o 000,00
754.564 000,00
o
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IJ

2)

Para regularização de despesas realizadas em 1957, na
· ·formo do § 1.0 do art. 48 do CCU e Inscritos no Ministério da Fazenda como "Diversos Responsáveis - Despesas a Regularizar" (Processo MF. - SC. 323, 304-57) ..

1.438.540.225,60

Para pagamento da cota p~evista para as Companhias Ci·
vis de Aviação, correspondente ao auxílio às emprêsos nacionais ' concessionárias de · transporte aéreo !Processo
MF. 207.493-55)· ....................... .

12.717.480,00

Para atender ao pagamento das vantagens previstos nos
arts. 300 e 303 do CWM, aos oficiais e praças reformadas por incapacidade física, referente aos anos de 1954
e ·1957, em virtude do Parecer n. 0 355-Z, da CGR, publicada na D. O. de 28-1-57 (Processo MF.- SC. 87,842-59)

62. 250. 000,00

Para atender ao pagamento de despesas realizadas com os
abras de ampliação do pista 18-36 - Aeroporto de Guararapes - Recife !Processo MF. - SC. 43.527-61) , ...

110.110.000,00

Para regularização de despesas realizadas em 1962, no
forma do § ·1. 0 do art. 48 do CCU e Inscritos no Ministério da Fazenda como "Diversos Responsáveis - Despesas
a Regularizar" (Processa MF. - SC. 421. 677-62)

652.378. 677,30

Para atender ao pagamento de despesas relativas ao reajustamento de salários, abonos de emergência e especial
temporário e salário-família, devidos a pessoal admitido
à canta de dotação global (Processo MF - SC. 417 .O 16-63)

168.081.127,00

se.

3)

4)

5)

6)

2.444.077.509,90
MINIST~RIO DA AGRICULTURA

1)

2)

3)

Paro constituição de recursos do Fundo Federal Agropecuário. (FFAP), de acôrdo com o Item VI, do artigo 4.0 , da Lei
Delegada n. 0 8, de 11-1 0-62, correspondente a O, 5%
da taxa de despacho aduaneiro prevista no ort. 66, § 1. 0 ,
da Lei n. 0 3.244, de 12·8-47, arrecadada em 1963 (Processo
M. Agrlc. 37.336-64) .................. , .... , .... .
Para socorrer os agricultores cujas. plantações foram prejudicadas pelas chuvas torrenciais que assolaram de formo
calamitoso vários Municípios do Estado do Parei, durante a
última estação invernoso (Processo M. Agric. 58.778-64)
Poro pagamento a Laurinda Nunes de indenizoção a que
tem direito, de acôrdo com o ort. 144 do E. F., pelas despesas que efetuou em conseqüência de ocidente em serviço,
resultando cegueira total do ôlho direito (Processo M.
Agric. 3.158-63) . , ....... , , . , ...... , .. , .. , . , ..

84.367.137,90

j

100.000.000,00

~

I
I

i
45' 000,00

-8294)

5)

6)

7)

Para atender a despesas decorrentes da execução das obras
do Centra Pan·americano de Febre Aftosa ·(Processo M.
Agrlc. 68.1 01·64) ............................. .

203.415.000,00

Para atender a despesas com o conclusão das obras do Hospital no Km. 47 da antiga Rodovia Rio--São Paulo (Processo
M. Agric. 2.247-64) ........................... .

200. 000.000,00

Para ·constituição de recursos do Fundo Federal Agrope·
cuório (FFAP), considerando o disposto no item I, da art.
-4. 0 , da Lei Delegada n. 0 8, de 11 de outubro de 1962, na
Importância correspondente à diferença entre 3 % da Ren·
da Tributórla da União arrecadada em 1963, e a dotação
atribuída ao FFAP, no Orçamento Geral da União, relativa
ao mesmo exercfcio (Proc. M. Agric. 68.208-64) ..... .

143.413.888,20

Para regularização de despesa na forma do art. 48 do CCU
com a aquisição de medicamentos e gêneros ali menti elos
para as populações atingidas pelas inundações ocorridas no
Estado do Maranhão (MF. - SC. 51 . 955-64) ....... .

250.000.000,00

Cr$

15.093.341.026,10
MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Para atender às despesas com a recuperação do Hospital
Antonio Pedro, situado em Niterói, da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (MF - SC. 411 . 709-64)

600.000.000,00

MINISnRIO DA FAZENDA
1)

Para liquidação de compromissos assumidos, contratual·
mente, com a "Remlngton Rand do Brasil S. A.", pela pres·
tação de serviços técnicos no exerci elo de 1961 <MF. - SC.

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

57. 672.048,00

Para regularização de despesas efetuadas pelo Conselho de
Ministros, com o seu funcionamento, no exercício de 1963
(MF.
318.860-62l ...................... ..

16.425. 550,50

37.079-61)
2)

-se.

3)

Para ocorrer ao pagamento, à Companhia Urbanizadora da
Nova Capital Departamento de Telefones Urbanos e
Interurbanos - , de taxas referentes a ligações telefõnlcas
entre Brasflia e o Estado da Guanabara, efetuadas em

1960 (403. 195-62) ............................ .
4)

Paro pagamento de serviços de telex, prestados pela Cio.
Rádio Internacional do Brasil, em ··t~63:
Cr$
28. 172,80
(MF. 61. 368-63) ......... ..
Fev.
33.065,10
Mar. (MF. 77. 220-63) .......... ..
802.502,60
Mar. (MF. 77.221-63) .......... ..
175.073,90
Mar. (MF. 77 .223-63) ........... .
308.069,60
Abr. (MF. 23.671-63) .......... ..

3.506.419,30

- 830Cr$

Abr.
Maio
Maio
Jun.
Jun.
Jul.
Ag.
Set.
Set.
Out.
Nov.

CMF. 106. 193-63) ........... .
CMF. 134.616-63) ........... .
CMF. 134. 6.1 8-63) ........... .
CMF. 152. 393-63) ........... .
CMF. 152.394-63) ........... .
<MF. 177. 667-63) .•........ , .
CMF. 207. 122-63) .......... ..
CMF. 236.092-63) ........... .
CMF. 236. 093-63) ........... .
CMF. 263. 435-63) ........... ,
CMF. 86. 632-64) ........... ,

Cr$

125.256,1 o
93.181,50
92.518,70
154.748,20
37.794,10
54.037,90
70.543,00
14.428,40
71.760,00
27,329,90
121.440,00

II
I

11

2.209. 921,80

I
I

5)

6)

7)

8)

9)

I

Para pagamento de serviços de telex, prestados pelo De·
portamento dos Correios e Telégrafos, durante os exercícios
de 1961 e 1962 <MF. 23.671-63) ................ .

2. 237. 855,90

Poro regularização de despesas com pessoal e com a substituição de material técnico, na Rádio Nacional de Brasília,
no exercício de 1963 CMF. 105-064-63) .......•....

20 . 000. 00() ,o o

Para pagamento de despesas provenientes de serviços de
comunicação telegráfica internacional, prestados pela "Ali
America Cables and Radio, lnc.", em 1963 (MF ..•.•.
106.319-63) ....•.......•........•............

2.426,30

Para liquidação de despes~s provenientes ·do fornecimento
de papel, feito pela Cio. Fabricadora de Papel, em 1951,
à Casa da Moeda (MF. 119 . 397 -63) , ......... , ... .

6. 680 . 00() ,00

II

II

Para pagamento de despesas provenientes de serviços de
telex, prestados pela Cio. Radiotelegráfica Brasileira, em
1963:
Cr$

Abr. CMF. 206.332-631
<MF. 206. 333-63)
Ag.
Set,
<MF. 234.668-63)
<MF. 234.669-63)
Set,
Out. CMF. 264 . 536-631
Nov. <MF. 285.206-63)
10)

(I

11l

5. 399,80
36.070,90
175.545,10
7.244,20
89.443,40
223. 608,60 ..

Para liquidação de compromissos assumidos com o Banco
do Brasil S. A., relativos às despesas decorrentes do forne· '
cimento de carvão nacional. feito pelas emprêsas industriais
às estradas de ferro da União, em 1961 CMF. 270.415-631
Para liquidoçéo de compromissos assumidos com o Banco
do Brasil S. A., relativos às despesas decorrentes da fornecimento de carvão nacional feito pelas emprêsas industriais
às estradas de ferro da União, em 1960 (MF. 294.159-62) .

537.312,00

I

~

Il
•

I

1 . 264.885,90

491 . 406. 124,90

- 831 12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

Para liquidação de compromissos assumidos com o ComDepartamento
panhia Urbanlzadoro do Nova Capital de Telefones Urbanos e Interurbanos -'- pela instalação
de telefones na residência do Ministro da Fazenda, em Brasllia (MF. 417.315-63) ........................ ..

130.800,00

Para pagamento, à administração do Pôrto do Rio de Janeiro, de despesas referentes a ·taxas de armazenagem e
capatozlos, devidas pelo Caso da Moeda (MF. 24, 233-64)

1 .455.479,50

Para regularização de despesas com diárias dos membros
do Delegação Brasileira à III Conferência da ALALC, rea"
lizada em Montevidéu, de 1. 0 de outubro a 5 de novembro de 1963 CMF. 276.362-63) ................... .

5. 667.503,00

Poro atender à regularização de pagamento de despesas
de pessoal do ex-Território Federal do Acre, durante o ano
de 1963, assim divididas (MF 38. 105-64);
Cr$
Pessoal do Quadro Permanente .... 724.616.984,00
Pessoal do Quadro Especial .•...... 339.839.760,00
!nativos e Pensionistas ....•...... 410.901.140,40

1.475.357.884,40

Para regularização de despesas realizadas na forma do
art. 48, do Código de Contabilidade Público da União, com ·
o _pagamento de subsídios devidos às emprêsas nacionais produtoras de fertilizantes, referentes aos exercícios de 1961,
1962 e 1963 (MF. 102.938-63) ................. .

2.216.336.595,10

Cr$

Paro regularização de despesa com o pagamento dos vencimentos do Ministro Extraordinório para a Reforma Administrativa, no período de 1.0 de fevereiro a 31 de dezembro de 1963 CMF. 416. 453-63) ................ ..

4. 180.000,00

Para regularização de despesas com a TV-Ródio Nacional
de Brosllia, no exercício de 1963 ................ .

50. 000.000,00

Para atender ao pagamento de diferença de vencimentos
e demo is vantagens ao 'pessoa I do Estado do Acre, relativamente aos exercícios de 1961 e 1962, amparado pelo
artigo 1. 0 da Lei n. 0 3. 967, de 5 de outubro de 1961 e
enquadrado pelo Decreto n. 0 51 . 581, de 8 de novembro de

I

,

·:1;

1962 (MF. 12.062-64) ......................... .

293.614.070,00

Para pagamento de servidores do Ministério da Educação
e Cultura, referente ao mês de dezembro de 1963 e decorrente do aumento de vencimentos e demais vantagens
da Lei n. 0 4.242, de 17 de julho de 1963 (MF. 29.344-64)

4.159.468,80

Para ocorrer ao pagamento das ·d~spesas com o· prosseguimento das obras de constrl.lçéo do prédio destinado à Delegacia Fiscal de Minas Gerais (MF. 151 . 581-64) ..... .

60.000.000,00

Paro atender à integralização da ·cota da União Federei
no aumento de capital da Companhia Vale do Rio Doce
S. A. (MF. 400.006-64) ....................... .

6. 643 . 920. 000,00

r
11

.

~

,,

·''
'/:

li.''
'

:1
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- 83223)

24)

25)

Poro atender ao pagamento de Auxílio-Doença, no período
de janeiro a dezembro de ·1964, ao servidor da Penitenciária Lemos de Brito, Noei Luiz de Melo (MF. 27. 299-64)

513.600,00

Para atender ao pagamento de servidores do Instituto Nacional de Educação de Surdos, relativo ao mês de dezembro
de 1963, decorrente do aumento de vencimentos e demais
vantagens da lei n. 0 4 . 242, de 17 de julho de 1963 (MF.
29. 343,64) ..............................•....

107.699,80

Para atender ao pa!!Jamento das gratificações de presença
aos membros da Comissão de Investimentos e das gratificações de representação de Gabinete aos integrantes da
Secretaria da mesma Comissão, relativamente · aos meses
de julho. a dezembro de 1964 (MF. 228.313-64) ..... .

2. 752.394,80
11.360.158.040,40

MINIST~RIO

1)

2l

3)

DA GUERRA

Recursos destinados ao pagamento de diferença comple'
mentor entre vencimentos c o salário-mínimo fixada pelo
Dec. n. 0 .45.106-A, de 28 de dezembro de 1958, bem como
acréscimo da abono de 30% de que trata a Lei n. 0 3.531,
de 19 de· janeiro de 1958, conforme Nota n. 0 37-D-6-A,
de 19 de dezembro de 1961 (Despachos Ministeriais nos
processos prots, sob os n.0 s 6. 220-63, 6, 290 - 844 2.334-64 COSEP e 8.473-64-GM) ........... ,

6.704.411,40

Recursos destinados ao pagamento da diferença de vencimentos aos funcionários cujos níveis foram alterados pelo
Decreto n. 0 53,252, de 13 de dezembro de 1963, que aprovou o enquadramento definitivo do pessoal do Ministério
da Guerra, a partir de 1960 ................ ·, .. ..

120.000.000,00

Recursos destinados ao pagamento, pelo Exército, de despesas de qualquer natureza com o emprêgo da tropa e
quaisquer outros medidas para· a manutenção da ordem,
·· em conseqüência da conjuntura política por que passou o
País, a partir da substituição do ex-Presidente João Belchior
Goulart (EM Sec. número 006, de 23 obr. 64) ..... .

200.000. 000,00
.;.:,

4) . Recursos destinados a suplementar o crédito solicitado em
EM Sec. n. 0 006, de 25 abr. 64, para atender a despesas
de qualquer natureza com emprêgo de tropa etc., para
manutençéio da ordem em conseqüência da conjuntura politica por que passou o País, bem como atender transporte,
alojamento c alimentaçéio de pessoas postas à disposição da
Comissão Geral de Investigações (EM Sec. n. 0 008, de 24
Jun. 64) .. , ... , .... , .. , , , , .... , , . , . , . , , , , , , , . ,

200.000. 000,00

...

-8335) . . Recursos destinados a atender ao pagamento de danos
causados em bens da Fazenda Nacional, nos territórios da
3.a e 5. 0 Regiões Militares, pelos violentas· temporais que
assolarem aqueles Regiões, em fins de 1963 CEM n. 0 005,
de 17 Jcn. 64) .•.......•.•..•.•.•.......•..••..
6)

7)

8)

9)

65.009.872,30

Recursos destinados c atender despesas com aquisição de
munição, tendo em vista que os explosões ocorridas nos
Depósitos de Deodoro e Pcracombi deixaram o Exército
sem estoque <EM Res. n. 0 080, de 22 Jul. 63 e 001 DF-Res.
de 3 Jan. 64) ..• , •...•..•...•......•.•...•...•.

3. 000.000.000,00

Recursos destinados ao atendimento inicial, pela Departamento de Produção e Obras, de despesas com aquisição de
armamentos, munições, acessórios, transportes, seguros,
etc. (EM n.O 002, de 13 Fev. 64) •....•.•.••.•.•..•.

2. 009.500.435,00

Recursos destinadas ao atendimento inicial de despesas
com o montagem de uma rêde de telecomunicações, abrangendo as sedes dos Comandos dos I, 11, III e' IV Exércitos e
Militares da Amazônia e Brasília, bem como substituição de
viaturas especializadas, aparelhamento de instalcçães escolares etc.\(EM n. 0 105, de 10 de outubro de 1963) ...

1 . 000.000. 000,00

Pera regularização de despesa na forma do art. 48 de
CCU com o programe de rearticulação do Serviço de
Rádio do Exército <MF. - SC. 264. 038·63) •.•..•.•...

174.000.000,00

'•,'

6. 775.214.718,70

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGóCIOS INTERIORES
1)

2)

3)

4)

1

I
!

. ,.'

Pare pegamento de dívida de "exercícios findos" oo Instituto São Vicente de Paulo, em Nova Cruz, Estado do Rio
Grande do Norte, relativa aos meses de novemb"ro c dezem·
bro de 1955, referente à Internação e tratamento· de me·
nores, encaminhados pelo Serviço de Assistência aos Me·
nores (Processo MJNI 38. 795-55) •..•.•..•.....•...

11.7.10,00

Para pegamento à Sudeletro S. A. da lmpartôncic que lhe
é devida pelo material fornecido ao Instituto Governador
Mccêdc Soares, em 1955 (Processo MJNI 32. 599-61 l ..

55.830,00

Para pegamento a Mario Lúcia Racho Dummcr, do aluguel
do prédio ocupado pele Delegacia Regional do SAM
no Estado do Ceará, relativo ci~s meses de jc:iríeiro a março
de 195B (Proc. MJNI 39.420-59) ................ .

19.500,00

Poro pagamento ao Seminário Arquidiocesano de São José,
sediado no Estado da Guanabara, de Importância que lhe
é devida pela Internação de 25 menores, durante o exercício
de 1961 (Proc. MJNI 32.185-61) ................. .

622.080,00

- 8345)

6)

7)

Para pagamento ao Asilo Isabel, sediado . no Estado da
Guanabara, da Importância que lhe é devida pela interno·
çõo de 21 menores, durante o exercício financeira de 1958
(Proc. MJNI ,20. 759-62) •...•.•......••.•......•.

348.319,80

Para pagamento de indenizaçõo; reconhecida pela Juizo de
Direito privativo de Acidentes do Trabalho do Estado da
Guanabara, a João Paulo Guimarães, ex-interino da Peni·
tenciória Prof. Lemos de Brito, em virtude de ter sido víti·
ma de acidente do trabalho, da qual resultou amputação
traumótlca da 5. 0 • falange da 2. 0 quirodóctila esquerda,
senda Cr$ 622,40 para pagamento das custas do processo
(MJNI 24.020-62) ............................ ..

17.902,40

Para saldar o débito' contraído para com o Instituto de
. Aposen!adoria e Pensões dos lndustriórlos, referente à cota
do Empregador, no período de 7 de julho de 1958 a 31 de
dezembro de 1959, não recolhido pela Divisão do Pessoal
do Departamento de Administração do Ministério. da Jus·
tiça e Negócios Interiores, conforme preceituo o artigo 259
da Lei Orgânica da Previdência Social (Proc. MJ N I ••..
12. 350-59 ......•.•...... ~ .....•....•...•••....•

104.295,00

8) Para regularização de despesa, .na forma do artigo 48 do
CCU, decorrente do execução do programa organizado pelo
Comissão de Planejomento e Execução das solenidades de
Instalação do Govêrno Federal na Nova Capital do País
(MF 64.957 -64l .•.•.......... ;· ..... : ·. ; .. ; ..... .

1)

Para atender às despesas realizadas no exercício de 1962,
na forma do artigo 48, do CCU, relativas às seguintes
dotações:
Verbo 1.0.00 - Custeio, Consignação 1.3.00 de Consumo e de T ransformaçõo, Subconsignações:

Material

· 1.3.11 - Produtos qulmicos, biológicos, farmacêuticos etc. (Despe. so autorizada à Delegacia Federal
de Saúde da 5. 0 Região - Processo
· número 53.466 de 1962) ...... .

181.522,'00

1.5.03 - Assinatura de órgãos
oficiais etc. (Despesa autorizada
a diversas repartições Processa
número 54 .034-62) .. , ....... ;

173.200,00

1.5.04 - Iluminação a fôrça motriz e gós (Despesa autorizada a
diversas repartições
Processo
número 41 . 545, de 1962) ..... .

4. 838. 000,00

N·r:r

1.
1~

.

150. 000.000,00
151.179.637,20

MINIST~RIO DA SAúDE
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- 8351.5.12 - Aluguel
ou arrendamento de Imóveis etc. (Despesa
autorizada a diversas repartições
- Processo n.0 41.917, de 1962)
1.6.23 -

Diversos

I l Despesas de qualquer natureza
de proveniência com formação de
alimentação, diretamente p e 1 a
administração, com órgãos do Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Departamento Nacional da Criança, Serviço Nacional do Câncer e
Instituto Oswaldo Cruz (Despesas
autorizados à Divisão do· Material
- Encargos Gerais .(05.02.02), ·Processo número 40.726, de 1962)
2)

'
!
(

!

'',

•,",, I

'I;

372.537.583,00

381.550.121,00

100. soo. 000,00
65.000.000,00

J 65

Para atender a despesas com o
Hospita I Antônio Pedro, de Niteról, conforme E.M. Ü3, Br., de. 1.3
de abril de 1962, publicada no
D. O. de 13 de abril do mesmo
ano, sendo:
Paro manutenção .........•...
Paro obras . . .............. .

3)

3 . 819. 816,00

o

800 000,00
o

Para atender as despesas realizados
no exercício de 1963, na forma do
§ 1.0 , da art. 48, do CCU, relativas
às seguintes dotações:

'I

Custeio. ConsigVerba 1.0.00 nação 1.5.00 - Serviços de Terceiros. Subconslgnações - 1 . 5 . 04
Iluminação, fõrço motriz e gás

13.071 . 000,00

1.5.11 · Telefone, telefonemas
et. (Processo n. 0 41 . 627, de 1963)

6.131.000,00

19. 202.000,00

Paro atender ao pagamento da·s. dívidas do Departamento
Nacional da Criança com· a Cooperativa Central de Laticfnlos no Região Sudeste do Ria Grande do Sul (MF
4 J 2.034-64 .................................... .

166.701.415,20

J
i

~

4)

73 3 . 253 . 536,20

,-
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I)

Para pagamento ao Instituto de Aposentadoria e PensÕe$
dos Marítimos, a fim de atender, em face da Lei n. 0 1.756,
de 5-12-1962, às despesas com a cobertura dos deflclta re·
lati vos aos exerci cios abaixo discriminados (MTPS n. 0

170.182, de 1963:
Cr$

1958
1959
1960
1961
1962
1963 .
2)

3)

4)

5)

. 61

7)

53. 834. 304,70
113.818.132,70
.174. 184.852,70
257.770. 835,90
419.050.175,40
374.283.775,40

1 . 392.942.076,80

Para atender ao pagamento à Fundação da Casa Popular,
do saldo que lhe deixou de ser entregue, relativa à contri·
buição do exercício de 1955, de conformidade com a Lei
n. 0 1.473, de 24 de novembro de 1951 (MTPS 185.139,
de 1963) . . ....•............................ ~

40.000.000,00

Para pagamento ao Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (I PASEI, a fim de atender às des·
pesas com deflclti verificados no exerclclo de 1960, com
os serviços de assistência (MTPS 203.40 I, de 1963) ....

200. 000. 000,00

Para atender ao pagamento de despesas jó efetuadas com
a contratação de trabalhadores, para obras Indispensáveis à
urbanização de área em Brasília, pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em
5 e r v i ç a s P ~ b I i c o s OAPFESPl (MTPS 167 . 005,
de 1964) , •...................• , ............ .

16. 000. 000,00

Para atender ao pagamento de despesas (gratificação pela
Representação de Gabinete - exercício de: 1963) já efe·
tuadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, na
na forma da art. 48, parágrafo único, do Código de Conta·
bilidade P~blica da União (MTPS 316.073, de 1963) , .. ,

4. 356. 000,00

Para atender ao pagamento de despesas com a criação de
funções gratificadas da Seção de Segurança Nacional, dês·
te Ministério, efetuodas através de Decreto n. 0 47.445, de
17-12-59 (MTPS n. 0 143.696-621 ............... ..

6. 288.000,00

Paro atender ao pagamento de . um débito controfdo pela
Delegacia Regional do Trabalho, do Estado de Alagoas,
com a Cia. Telefónica daquele Estado, referente à monta·
gem de novos instalações telefônlcas daquele Estado
(MTPS 178.634-64) ............................. .

450.000,00

• •

•

••• '

o ••••• o • o

o ••

o

o o o o

o o

o o o o o

o o 'o

o o

:.,:

:.

-8378)

Poro atender ao pagamento do contrato de aluguel existente entre o DRT de Alogoas e o IPASE, com o limpeza e
conservação do sede do citado órgão regional

178 634-64)
o

9)

o

o

o o o o o o o o o

(MTPS

200.000.00

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Poro atender ao pagamento de despesa com o criação (je
funções gratificadas do Serviço Atuarial dêste Ministério,
efetuada através do Decreto n.0 515, de 18 de janeiro de

1962 (MTPS 162,130, de 1964) .• oo . . . .
I 0)

oo

00

oo

00

..

6 .348. 000,00

00

.

Para atender ao pagamento de despesas com a criação. de

.... ,.

funções gratificadas no Departamento Nacional de Previdência Social, conforme

Decr~to

31-7-61 (MTPS 154.276-64)

número, 51.087,

de

37.512.000,00

oo • • oo . . . . o o . oo oo oo . . .

I. 704 096 076,80
o

o

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS
I)

:.'. -~

·,: :'

Para regularização de despesa escriturada em "Diversos
Responsáveis -

Despesas a Regularizar", referente ao paga- ·

mente de diferenças de remuneração da pessoal das ferrovias
da Rêde Ferroviária Federal S.A. (Processo n. 0

6.224,

de 1961)· . ........ , ............................ .

2)

. 4 377 318.000,00
o

o

Para atender a diferença de vencimentos e de salário-família
a servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, amparados pela Lei n. 0 3.772, de li de julho de

1960 (Proc. n.0 185,423, de 1964) ............... ,
3)

925 000 000,00
o

o

Para regularização de despesa referente ao refôrço · dos
duodécimos do exerclcio de 1962, concedidos à Comissão
de Marinha

Mercante,

para

atender à

cobertura

do

deficit de exploração industrial das diversas emprêsas de
navegação (Proc. n.0 152. 321-62) .....•......... ;·, .

<i

2. 000.000 000,00
o

7 302.318.000,00
o

TOTAL GERAL .

.

....•...••....•...•.... , .

47 033 454 687,40
o

o

o

Art. 2,0 - Os créditos especiais de que trata a presente Lei serão automàticamente'
registrados e distribuídos ao Tesouro Nocional, pelo Tribunal de Contas.
Art. 3.0

-

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi·

ções em contrária.
À Comissão de Finanças.

·-'
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PARECERES
PARECER

N.0 600, DE 1965
Da Comissão de Economia, s6bre o Pro·
jeto de Lei da C6mara n,0 20, de '1965
(n,0 887-B, de 1963, na Cômaral, que
Isenta do lmp6sto da aila os contratoa as·
. sinÓdas pela Companhia Pernambucano de ·
Borracha Sintética -

COPERBO - , ·so·

cledade de economia mista localizada no
Munlciplo do Coba, Estado de Pernam·
buco.

provêm de uma inteligente compos1çao entre
a poupança popular e a economia estatal,
sendo assim conveniente a isenção pleiteada.
Diante dêsses aspectos, parece-nos, devemos aprovar a Isenção objeto dêsse projeto
de lei.
Nessas condis;ões, a Comissão de .Economia
opina favoràvelmente à aprovação da. presen·
te matéria .
Sala das Comissões, em 4 de maio de
José
Leite, Relator -.José Ermírio Lopes da
Coata lrlne11 Barn.auaen Adolpho
Francó.

1965. -.. Attillo Fontano, Presidente -

PARECER
Relator: Sr. José Leite
A COPERBO, no Estado de Pernambuco,
sociedade de economia mista destinada à
produção de borracha sintética, é uma daquelas iniciativas promovidas pela ação da
SUDENE, e por esta considerada como altamente prlorltória e essencial poro o desenvolvimento do Nordeste.
Em virtude disso, a própria SUDENE, em
exposição de motivos ao Sr. ·Presidente da República, sugeriu a êste a remessa, ao Congresso Nacional, de mensagem, acompanhada de projeto de lei, concedendo Isenção do
impôsto do sêlo para os contratos assinados
pelo COPERBO (Companhia Pernambucano
de Borracha Sintética).
Conseqüentemente, o projeto de lei ora sob
nosso exame é oriundo de mensagem do Chefe do Poder Executivo, e dlspãe sôbre a referida isenção, esttndendo-a oté mesmo aos
documentos jó firmados no interêsse da citada ·Companhia, Inclusivo seus atas constitutivos e aumentos de capital; cancelando-se,
assim, conforme estabelece o ort. 2. 0 , todos
os procedimentos administrativos e judiciais
em' a~domento, para a respectiva cobrança.
A isenção em aprêço, assegura a SUDENE,
faz-se lndlspensóvel para evitar o 6nus que recairia sôbre a Companhia, cujos recursos devem ser mobilizados para os inversões.· ·
Além do mais, adianta-se, é de. se levar
em consideração o fato de que ditos recursos

N.o 601, DE 1965
Da Coml11ão de Finança•, sôbre o Pro·
jeto de lei da camara n. 0 20, de 1965.
Relator: Sr. Peasoa de Queiroz
O projeto em exame, que objetiva isentar
do impôsto do sêlo os contratos assinados pela
Companhia de Borracha Sintética de Pernambuco -

COPERBO - , foi encaminhado ao

Congresso Nacional com a Mensagem número 264, de 13 de ag6sto de 1963, do Sr.
Presidente da República, devidamente acompanhada de exposis;ão de motivos da Superin·
tendência do Desenvolvimento do Nordeste,
onde são dadas as razões que determinaram
e justificam a medida.
Prevê, air.da, a proposição que a isenção
concedida se estende aos documentos jó fir·
modos no lnterêsse daquela Companhia, inclusive seus atos constitutivos e aumento de
capital, determinando'sejam cancelados todos
os procedimentos administrativos ou judiciais
em andamento e que visem à cobrança de tol
I

,;

impôsto.
O assunto estó devidamente estudado no
parecer do Deputado Geraldo Guedes, Relator
da matéria na Comissão de Economia da Cê·
moro.

..

' .. :l
r: f.
. "'~

- 839A medido, evidentemente, possibilitará à
beneflci6rlo maiores recursos, que poderão ser
mobilizados para novos inversões.
lnexistindo razões que possam obstaculizálo, opinamos pelo aprovação do projeta.
Sala das Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argenliro de. Figueiredo, Presidente
l'e••oa de Queiroz, Relator - Lobão da SiJ.
veira - Lina de Mattos - José Ermirio Victorino Freire - Walfredo Gurgel - Be·
zerra Neto - Eurico Rezende.
PARECER

N.0 602, DE 196S

Da Comissão de Constituição e Jus·
tiça, aôbre o Projeto de Decreto Legisla·
tivo n,0 143, de 1964 (n,a 80-A/63, na
Camara), que mantém o ato do Tribunal
de Contas da União denegatório ao re·
giatro sob reserva de concessão à me·
I h orla· de proventos de inatividade o a ex•
tl'llllumerário Olívio Thiago de Melo,
aposentado do Ministério da Justiça.
Relator: Sr, Ruy, Carneiro
O presente projeto mantém o ato do Tribunal de Contas, denegatório do registro, "sob
reserva", de concessão à melhoria de proventos de !natividade ao extranumerário Olívio
Thiago de Melo, aposentado do Ministério da
Justiça.
Segundo· deflui do processado, o referido
funclonório foi aposentado por sofrer de
doença especificado em lei, atribuindo-se-lhe
provento inicial correspondente a 70% do salório médio constante do Lei n.o 488, a con·
cessão, nestas bases, foi aprovada pelo Tribunal, que autorizou o competente registro.
Posteriormente, a Administração, com fincas no Lei n. 0 1 . 050, de 3 de janeiro de
1950, segundo a qual "tem o lnotlvo direito
a que sejam os seus proventos reajustados
aos vencimentos da atividade~', fixou o provento do aposentado em valor igual a. 100%
do padrão de vencimento da atlvldode.
O Calenda Tribunal, no entonto, ao apre·
clar a referido melhoria, negou-lhe registro,
com fundamento no inobservância do orti·

go 5. 0 , porógrofo 4. 0 , do Decreto-Lei número 3, 768/41.
O processo foi, então, submetido ao Sr. Presidente do Repúblico, através da Exposição de
Motivos n. 0 652, do Ministério do Justiça, o
qual autorizou. o registro "sob reservo", nos
têrmos do ort. 56 do Lei n. 0 830/49.
Autorizado o registro, nos têrmos do mencionado despacho, foi o mesmo remetido ao
Congresso, para os efeitos do parágrafo 3. 0
do ort. 77, da Lei Magna.
Isto pôsta, · a Comissão,· louvando-se . nos
doutos fundamentos da decisão judicial, e na-,
do tendo a opor. do ponto de visto jurídicoconstítucíonol, opina favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 1.0 de dezembro
de 1964. - Afonso Arlnoa, Presidente - Ruy
Carneiro, Relator - Aloyaio de Carvalho Wilson Gonçalves Josaphat Marinho
Edmundo Levi - Jeffenon de Aguiar.
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PARECER
N.• 603, DE 196S
Da Comissão de Finanças, sôbre a Pro•
jeto de Decreto Legislativo n.0 143, do

1964.
:: .. l

Relator: Sr. Walfredo Gurgel

1-:;

''.

O egrégio Tribunal de Contas da União
houve por bem recorrer do registro sob reaer•
va do melhoria dos proventos da inatividade
do extranumerário OL[VIO THiAGO DE MELLO, aposentado por doença especificada em
lei.
O registro sob-· reserva foi determinado pelo
Sennor Presidente da República, em virtude
de o revisão dos proventos haver sido feita com
pleno obediência aos requisitos da Lei número 1 . 050, de 3 de janeiro de 1950, e com
fundamento, também, no orientação para o
espécie traçada pelo Parecer n. 0 1-U, de 9
de setembro de 1954, do Consultor-Geral do
Repúblico.
O Tribunal, contudo, que j6 havia concedido anteriormente a aposentadoria nos têrmos do disposto no art. 5. 0 , § 4. 0 , do Decreto-Lei n. 0 3.768, de 28 de outubro de 1941,
calculando-a, assim, na base de 70% do so-

..
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lário médio estatuldo na Lei número 488, de
1948, mandou proceder ao registro sob reserva, rnas recorreu do ato do Senhor Presidente da República para o Congresso Nacional, a fim de que êste se pronuncie sôbre a
sua decisão denegatória de revisão de proventos.
Ora, a deciséio denegatória de revisão de
proventos, como vimos, pautou-se ern dispositivo de lei já de muito ultrapassado por legisiaçéio posterior. Não é possível mais, ern
séi consciência, e nem mesmo alegando-se
apêgo à letra da lei,. conceder-se aposentadoria na base de 70%, tornando-se por apoio
o disposto no art. 5. 0 , § 4. 0 , do Decreto-Lei
n. 0 3.768,de 1941.
Leis posteriores, a saber, 1 • 050, de 3 de
janeiro de 1950, 2. 622, de 18 de outubro
de 1955, e 4. 068-A, de 1O de junho de
1962, concederam à !natividade os mesmos
vencimentos e salários da atividade, deixando, no caso, de distinguir entre os titulares
de cargos e os ocupantes de funções de extranumerário, ainda que não amparados pelo
art. 23 do Ata das Disposições Constitucionais Transitórias.
Esta é, aliás, a interpretação que vem sendo acolhida inclusive até em pareceres da Direteria Técnica do Tribunal, que se tem mostrado favorável à integralização dos proventos do extranurnerário beneficiado · pela Lei
n. 0 .1. 050, de 3 de janeiro de 1950, à luz
do que dispéie a Lei n. 0 4. 068, de 1O de
junho de 1962, que expressamente assim estabelece:
"Ârt. 1.0 - Ao servidor extranumerá.. rio, de qualquer categoria, quando julgado
incapaz por motivo de acidente no exerclcio
de suas atribuições, de doença profissional ou
de moléstia espeC:ificadcÍ em lei, aplicar-se-ão
as di~posições dos arts. 178 e 182, letra b, da
Lei n. 0 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ficando derrogadas, a partir da vigência da Lei
n. 0 1 . 050, de 3 de janeiro de 1950, as normas restritivos estabelecidas no parágrafo 4. 0 ,
do artigo 5. 0 , do Decreto-Lei n. 0 3. 768, de
28 de outubro de 1941."

O art. 2. 0 da mencionada Lei número
4. 068-A, de 1962, por sua vez, dispõe ainda:
"Art. 2.• - ~ o Poder Executivo autorizado a proceder, pelos órgãos competentes, à revisão dos proventos de !natividade dos extranumerários aposentados até a data desta Lei, para o fim de
conceder-lhes salário integral, idêntico
ao que perceberiam se estivessem em atividade."
O parágrafo único, da art. 2. 0 acima transcrito, doutra parte, estabelece:
"Parágrafo único Os benefícios decorrentes da referida reviséio, bem como todos os
seus efeitos, retroagiréio à data em que passou a viger a Lei n.o I .050, de 1950, a que
faz remisséio o artigo 1.0 ."
Diante dos dispositivos que acabamos de
transcrever, não . resta dúvida quanto à procedência da revisão e do acêrto do despacho
presidencial, determinando o registro 1ob re•
serva.
Nessas condições, oferecemos substitutivo
ao Projeto de Decreto Legislativo em oprêço,
redigido nos seguintes têrmos:
EMENDA N. 0 1-CF (Substitutivo)
Art. 1.0 - Autoriza o Tribunal de Contos a proceder ao registro da revisão dos proventos da aposentadoria concedida ao extranumerário OLfVIO THIAGO DE MELLO, aposentado do Ministério da Justiça, nos têrmos
do que dispõem as Leis n.0 ' 1 . 050, de 3
de janeiro de 1950, e 4. 068-A, de 1O de junho de 1962•
Art. 2. 0
contrário.

-

Revogam-se as· disposições em

Sala das Comissões, em 7 de abril de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
Pessoa de
- Wolfredo Gurgel, Relator Queiroz Antônio Júcá Mem de Sá,
pelo audiência do douta Comissão de Constituição e Justiça sôbre o Substitutivo, que, em
principio, mereceu seu voto favorável - Euri·
co Rezende Aurélio Vlanna Llno de
Mattos - Lobão da Silveira.

841 PARECER
N.• 604, DE 1965
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Pr~jeta de Decreto Legislativo
n,0 143, de 1964.
Relator: Sr. Menezes Pimentel
O projeto volta à apreciação desta Comissão em ·face de substitutivo apresentado Pela Douta Comissão de Finanças. O projeto
mantém ato do Tribunal de Contas, denegatárlo do registro, "sob reserva", de concessão à
melhoria de proventos de inotividade ao extranumerório Thlago de Mello, aposentado do
Ministério da Justiça.
Examinando a. matéria à luz da legislação
específica aluai, conclui-se que o ato presidencial, determinando o registro "sob reserva", foi certo. A melhoria de proventos de
inatividade pleiteada, face às leis números
1 . 050, de 3 de janeiro de 1950, e 4. 068-A,
de 1962, é procedente. O parecer do nobre
Senador Walfredo Gurgel, Relator da matéria
na Comissão de Finanças, esclarece muito
bem o assunto, demonstrando à saciedade o
direito de o servidor ter seus proventos de
inatividade melhorados, em razão da legislação citada. Estamos inteiramente de acôrdo
com as razões expostas no aludido parecer.
Apoiamos a emenda substitutivo apresentada
pela Comissão de Finanças, mas, po'r uma
questão de técnica legislativo, oferecemos subemenda à redação da mesma.
Ante o exposto, somos pela aprovação da
Emenda n. 0 1-CF, nos têrmos da subemenda
que ora apresentamos:
SUBEMENDA
Autoriza o Tribunal de Contas da
União a proceder ao registro da revisão
doa proventoa da apoaentadr:-ria concedida ao extranumerárlo Olívio Thlago do
Mello, aposentado ilo Ministério da
Justiço.
Art. t.• - É autorizado o Tribunal de
Contas da União a proceder ao registro da
revisão de proventos da aposentadoria concedida ao extronumerárlo Olívlo Thiago de Mel-

lo, aposentado do Ministério da J ustlço, nos
têrmos do que dispõem os Leis n. 0 " 1. 050,
de 3 de janeiro de 1950, e 4. 068-A, de 1O
de junho de 1962.
Art. 2, 0 - . Revogam-se as disposições em
contrária.
Sala das Comissões, em 4 de maio de
1965. - Afonao Arlnoa, Presidente - Me·
nezes Pimentel, Relator - Antônio Balblno Bezerra Neto Aloyalo de Carvalho Edmundo Levl.
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PARECER

N.0 60S, DE 1965

I'·' I

Da Comisaiio de Finanças, aôbre a Pro·
jeto de Decreto Leglalatlvo n.0 143, de
-,,,

1964.
Relator: Sr. Walfredo Gurgel

O presente projeto de decreto legislativo
já foi objeto de exame desta Comissão, que
concluiu por apresentar emendo substitutivo
ao projeto original.
De acôrdo com o Regimento, voltou à Co·
missão de Constituição e Justiça, que, aprovando a emenda aqui oferecida, houve por
bem propor subemenda à redação do mesma,
por questão de técnica legislativa.
Esta Comissão, neste seu nôvo pronunciamento, manifesta-se favorável à subemenda
daquela douta Comissão.
Sola das Comissões, em 19 . de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Walfredo Gurgel, Relator - Bezerra Ne·
to - Lobão da Silveira - Pessoa de Queiroz
- Eurico Rexende' - Lina de Mattos - An·
tônio Jucá.
PARECER

N.0 606, DE 1965
Da Comissão de Redação, apresentando
a redaçiio do vencido, para 2. 0 turno, do
Projeto de Lei do Senado n.• 24, de 1963
(substitutivo da C.C.J. aprovado na sessão
de 18-5-65).
Relator: Sr. Sebastião Archer
A Comissão apresenta a redoção do vencido, para 2. 0 turno, do Projeto de Lei do
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- 842Senado n. 0 24, de 1963 (substitutivo do
C. C. J • aprovado no sessão de 18-5-65), que
concede o título honorifico "post-mortem" de
cidadão brasileiro o Winston Leonard Spencer
Churchill.
Sola dos Sessões, em 20 de moia de 1965.
- Antônio Carlos, Presidente. - Sebastião
Archer, Relator. - Walfredo Gurgel. ·
ANEXO AO PARECER
N. 0 606/65
Substituo-se o projeto pelo seguinte:
Concede o · titulo ·honorífico "post·
mortern" de. cidadão brasileiro a Wins·
tan Leonard Spencer Churchill.
O Congresso Nocional decretQ:
Art. 1.• - ll: concedido o título honor i·
fico "post-mortem" de cidadão brasileiro a
Winston Leonard Spencer Churchill.
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor no
dota de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER
0
N. 607, DE 1965
Da Comiasão de Constituição e J usti·
ça, aôbre o Projeto de Decreto Legis·
latlvo n. 0 16, de 1965 (n. 0 179-A, de
1964, na Cômaral, que mantém decisão
denegatária a registro de têrma aditivo
de contrato celebrado entre o Ministé·
rio do Aeronáutico e o Professor Antêi·
nlo Mário Barreto.
Relator: Sr. Bezerra Neto
O Tribunal de Contas da União, em sessão de 13 de janeiro de 1949, recusou regis·
tro ao têrmo aditivo de contrato celebrado
entre o Ministério do Aeronáutica e Antônio
Mário Barreto poro, no. Escola de Aeronáuti, ca, desempenhar a função de Professor de
: Português, preliminarmente, porque já estava encerrado o ano financeiro, à conto do
qual havia sido classificado porte do despesa
decorrente. Houve apresentação posteriormente do contrato renovado, e foi recusado
registro por estar vinculado o outro de registro denegado.

2. O fato é que êste processo chego ao Senodo 14 anos após seu envio ao Congresso
Nocional, para os fins do art. 77, § 1.0 , do
Constituição.
O mais prático é o que ora fazemos: aprovar o presente projeto de decreto legislativo
elaborado no Câmara das Deputados, e que
confirma o ato denegotório do Tribunal de
Contas.
ll: o' parecer.
Sala das Comissões, em 4 de maio de
1965. - Afonso Arinos, Presidente. - Be·
zorra Neto, Relator. - AloYJio de Carvalho
Edmundo Levi Menezes Pimental Antônio Balbino.
N.0

PARECER
608, DE 1965

Da Comissão de Finanças, s&&re o
Projeto de Decreto Legl1lativo n. 0 16,
de 1965.
Relator: Sr. Llno de Matt01
O projeto de decreto legislativo, ora em
exame nesta Comissão, mantém o decisão do
egrégio Tribunal de Contas, que recusou registro ao têrmo aditivo ao contrato de 28
de julho de 1948, celebrado entre o Ministério dà Aeronáutico e Antônio Mário Barreto,
poro desempenhar função de Professor · de
Português, no Escola de Aeronáutico.
Como fundamentação do ato denegatórlo
aponto aquela Côrte de Contos o f,oto de já
se encontrar encerrado o ano financeiro, à
conta do qual havia sido classificada parte
da despesa decorrente,
Após dois anos do dota desta recuso, ou
seja, o 6 de junho de 1950, o mesmo Ministério do Aeronáutico transmitiu cópias do têrmo de renovação do mencionado contrato.
Resolveu, também, o Tribunal_ de Contos
recusar-lhe registro por 'estar vinculado ao
contrato aditivo anterior~. cujo registro fôro
denegado.
O Congresso Nacional tomou conhecimen·
to de ambos os decisões;. tendo sôbre as mes·
mos deliberado.
Em 1951, entretanto, voltou o Ministério
do Aeronáutico o transmitir nôvo têrma adi-
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- 843tive, êste, celebrado em janeiro do mesmo
ano, a contrato destinado aos mesmos fins,
(desempenho de função de Professor na Es·
cola de Aeronáutica).
Por se prender ainda ao primeiro contrato,
cujo registro fôra denegado, ou seja, pelas
mesmas motivas aduzldos quando da segundo
decisão de 27. de junho de 1950, o Tribunal
de Contas resolveu, também, recusar .registro
o êsse terceiro têrmo' aditivo.
A douta Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi' de parecer ·que se devia
aprovar 6 presente proj~to' elaborad6 pela Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada
de Contas da Câmara, confirmando, desta forma, a dec.lsão denegatória do Tribunal de
Contos.
Julgado; assim, do ponto de vista legal, plenamente certo o não-prevalecÍ~ento do ato
aditivo a . contrato ' legalm!mte inexistente,
como ocorre com o processo em causa, a Comissão de Finanças não pode deixar de concluir, também, pela aprovação do ato denegatório a que se refere a presente projeta de
decreta legislativa.
Sala das Comissões, em · .f.9 de mofo de
1965. - Argemiro de Figueiredo, PresidenLino de MaHas, Relator. - Bez~rra
te. Neta Penoa de Queiroz Walfredo
Gurgel - Victorino Freire - Lobão da Silveira - José Ermírio - Eurico Rezende.
PARECER.
N.0

609, DE 1965

Da Comissão de Redação, apresentando
a redaçãa final do Projeto de Lei do Senada, n. 0 4S, de 1963.
R~lator:

Sr. Sebastião Archer

A Comissão apresenta o redação final da
Projeto de Lei do Senado n. 0 45, de 1963,
que dispõe sôbre a redução de 50% nos fretes da Rêde Ferroviária Federal S.A., para
transporte de adubos, fertilizantes e forragens.
Solo das Sessões, em 20 de maio de i965.
- Antônio Carlos, Presidente Sebcntiáo
Archor, Relator - Wolfredo Gurgel.

ANEXO AO PARECER
N. 0 609/65
Redação final do Projeto de Lei da
Senado n.0 45, de 1963, que dispõe 1&bre a redução de. 50% nas fretei da
Ride Ferroviária Federal S.A., para tran•··
porte de adubos, fertilizantes e forragens.
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1. 0 ~ estabelecida uma redução
de 50% (cinqüenta por cento) nos fretes da
Rêde Ferroviária Federal S.A., para transporte de adubos, fertilizantes de tôdo espécie,
calcóreo, tortas oleaginosas e de cereais, farelo e rações balanceados, quando destinados
a lavradores e criadores registrados no Serviço de Estatística de Produção do Ministério
da Agricultura, cooperativas de produção
agropecuória, associações rurais e respectivas
federações.
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Art. 2.0

Esta Lei entrará em vigor na
dato de sua publicação, revogados as disposições em contrário .

PARECER

1'1. 610, DE 1965
0

Da Comissão de Finansos, sôbre · o
·Projeto de Lei da Câmara n.0 61, de
1965 (n. 0 2.662-B/65, na. Cosa de origem), que autoriza a abertura, pelo Ministério da Indústria e do Comércio, de
crédito especial de Cr$ 1.000.000.000
(um bilhão dé cruzeiros), destinado à recuperação do edifício da Praça Mauá,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.
Relator: Sr. Eurico Rozendc
De Iniciativa do Senhor Presidente da
Repúblico, o presente projeto autoriza a abertura, pelo Ministério da Indústria e do Comércio, do crédito especial de Cr$ 1.000.000.000
(um ,bilhão de cruzeiros), destinado à recuperação do edifício da Praça Mauá n. 0 7, no
cidade do Rio de Janeiro, imóvel transferido
à administração do Ministério da Indústria e
do Comércio.

i.'

- 8442. Acompanhando a mensagem presi dencial, consta do processo a exposição de motivos do titular daquela Secretaria de Estado
justificando o crédito solicitado.
Diz a Senhor Ministro que se trata, no
caso, de "proporcionar ao Ministério condições para instalar suas repartições que devam permanecer em caróter definitivo no Rio
de Janeiro e aquelas que, embora tenham de
se localizar na Capital Federal, permanecerão
no Rio de Janei(o, até que se concretize a
fixação do Executivo em Brasília".

3.

verba assim vultosa, que bem pode ser aproveitada na execução de plane de transferência dos órgãos da administração federal pare
Brasília.
Isso pôsto, opinamos pela rejeição do projeto.
Saia das Comissões, em 20 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente.
- Eurico Rezende, Relator. Pe110a de
Queiroz, vencido. Walfredo Gurgel, de
acôrdo com o voto do Senador Pessoa de
Bezerra
Queiroz. - Lobão da Silveira -

Na Câmara dos Deputados, a proposição não foi votada, sendo aprovada em virtude de não haver sido apreciada dentro do
prazo previsto pelo artigo 4. 0 do Ato Institucional.

Neto - Victorino Freire - Menez11 Pimental, de acôrdo com .o parecer do Relator.

4.

O Chefe do Govêrno apresentou ao Congresso o presente projeto de lei, que autoriza
c abertura, pelo Ministério de Indústria e do
Comércio, do crédito especial de Cr$ , •...•
1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros), destinado à recuperação do edlficio da Praça
Mcuó, 7, no Estado da Guanabara.

Não discutimos o valor da edifício de
"A Noite", onde funciona o Ministério da Indústria e do Comércio, nem a necessidade de
reparé-lo, pois se trata de um imóvel do patrimônia da União e que não pode ser deixado
ao abandona.
Entretanto, nós, que residimos em Brasília,
temos que estar atentos à necessidade de se
consolidar a novo capitel, preocupação, aliás,
do próprio Chefe da Nação, que a tem demonstrado em constantes e inequivocos pronunciamentos.
Ora, sabemos todos que, pràticomente, só
funcionam em Brasília os Podêres Legislativo
e Judiciário, pois, da Poder Executiva, só uma
parte aqui se acha e, assim mesmo, muito
pouca tempo aqui permanece.
Não poderemos, é claro, continuar a ter
duas capitais: uma, de fato, onde se tomem
Rio;
as grandes decisões governamentais outra, apenas de direito, posto à margem de
nossa vida poli ticc e administrativa.
E só poderemos, efetlvcmente, ter Bras i lia
funcionando como Capital Federal autêntica,
quando aqui estiverem, antes e acima de tudo, os ·diversos ministérios, e, para que êstes
possam ser, realmente, transferidos pare có, é
necessórlo que c nova metrópole disponha de
edificlas pare as seus serviços e apartamentos para os seus funcionários.
Assim, não compreendemos como se possa
desviar para reparos, em prédio no Rio, uma

VOTO EM SEPARADO DO
SR. PESSOA DE QUEIROZ

Determine, ainda, c preposição, que o mencionado crédito, aberto na forma do artigo 44
de Lei n. 0 4. 320, de 17 de março de 1964,
será registrado automàticamente pelo Tribunal de Contes e distribuida ao Tesouro Nacional.
Deu origem à iniciativa governamental c
exposição de motivos do Ministro da Indústria e do Comércio que, justificando a crédito,
assim declare:
"Objetiva a medida proporcionar ao Ministério condições para Instalar suas repartiçõe's que devam permanecer em caráter definitivo no Rio de Janeiro e aquelas que, embora tenham de se localizar
na Capital Federal, permanecerão no Rio
de Janeiro, até que ·se concretize c fixação do Executivo em. Brasília.
Trata-se, na realldáde, de um patrlmônlo cujo valor deve'.~stcr situado acima
dos seis bilhões 'de 'cruzeiros e que, icmentàvelmente, 'não mereceu c atenção
devida dos responsóvels pelo sua conservação.

-845Com efeito, durante vários anos, o pré-

ANEXO AO PARECER
N. 0 611/65

dio estêve alugado, ficando sob a administração do "Emprêsa Edifício A Noite", integrante da Superintendência das
Emprêsos

Incorporadas

ao

Potrimôriio

Nocional.
A simples preservação do valioso patrir'nônlo que o "Edifício A Noite" repre·
senta exige obras urgentes de recupero'
ção, sem os quais a próprio segurança
do prédio poderá ficar comprometida."

Redoção final do Projeto de Lei da
Câmar(l número 23, de 1965 (número
2.S92-B/65, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da Repúbll·
ca, que dispõe s6bre as cursas de teatro e
regulamenta as categorial praf111ionois
correspondentes.

Para todos os efeitos legais, são
Art. 1.0 categorias definidos:

A Comissão de Constituição e Justiço do

1 -

Diretor de Teatro;

2 -

Cenógrafo;

pecto jurídico-constitucional.

3 -

Professor de Arte Dramática;

4 - Atar;

é daquelas que dispensam maiores comentá-

5 -

Contra-regro;

rios, dado o evidência de suo necessidade.

6 -

Cenotécnico;

7 -

Sonopiasta .

O parecer da Comissão de Finanças é, pelas
razões expostas, favorável à aprovação do
projeto.
Sala dos Comissões, em 1~ de maio de
1965. -

Peasoa de Queiroz, Relator.
PARECER
N.0 611, DE 1965
Do Comissão de Redação, apresentando

a redação final do Projeto de Lei da Câ·
mara n,o 23, de 1965 (n.0 2.592-B/65,
na Coso de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República.
Relator: Sr. Walfredo Gurgel
A Comissão apresento a redoção final do
Projeto de Lei do Câmara n. 0 23, de 1965 (n. 0
2.592-B I 65, no Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúblico, que dispõe
sôbre os cursos de teatro e regulamento os categorias profissionais correspondentes.
Sola dos Sessões, em 20 de maio de 1965.
-

Antônio Carlos, Presidente. -

Gurgel, Relator. -

Sebastião Archer.

Walfredo

'

O Congresso Nocional decreta:

Câmara Federal aprovou o projeto em seu asComo se vê, a medida inserto no projeto

,,

'• .

Art, 2.0 - O Diretor de Teatro, o Cenógrafo e o Professor de Arte Dramática serão
formados em cursos de nível superior, com duração e currículo mínimo fixados pelo Conselho
Federal de Educação.
Art. 3.0 - O Atar, o Contra-regro, o Cenotécnlco e o Sonoplasta serão formados em
cursos técnicos de nível médio, organizados de
ocôrdo com o parágrafo único do art. 47 da Lei
n. 0 4. 024, de 20 de dezembro de 1961.
Art. 4, 0 - São atribuições do Diretor de
Teatro: ser o responsável pela transposição cênica, em têrmos .. de espetáculo, de um texto
dramático, determinando o interpretação de papeis, plonejomentos e execução de ensaios,
até a unificação final de todos os elementos
artísticos e técnicos que constituem êsse espetáculo.
Art. 5.0 - São atribuições do Cenógrafo:
criar os elementos próprias da arquiteturo e da
decoração cênlcos, essenciais à caracterização
da peça, Inclusive iluminação e indumentária.
É .o responsável P.elo setor visual, estático, do
espetáculo.
Art. 6,0 São atribuições do Professor
de Arte Dramática: leclonar nos cursos de
nível médio disciplinas de arte dramático.

': :

'
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televisão, personagens qlle compõem o elenco
de llm texto dromáti~o.
Art. 8.0 - São atribuições do ·Contra-regra: ser responsável pela exota .ex2cução do
espetáculo nos seus mínimos detalhes, em
cada apresentação, tanto do, ponto , de vista
técnico, como do ponto de .vista disciplinar.
Art, 9.0 -·São atribuições do Cenotécnico: executar os projetas criados pelo cenó.
grafo.
Art. 1O - São atribuições do Sonoplasta: executar e coordenar as projetas criados
pelo Diretar de Teatro relacionados com o
som.
Art, 11 - Para que tenham efeito legal,
os diplomas dos cursos referidos nesto. Lei deverão ser registrados no órgão competente do
Ministério do Educação. e Cultura.
Art, 12 - Os aluais portadores de diplomas de Diretor de Teatro .e de Cenógrafo, expedidos após a ·conclusão de cursos regulares,
de 3 (três) anos de duração mínimo, terão
direito ao registro referido no artigo anterior,
desde que o requeiram dentro do prazo de 1
(um) ano, a contar do publicação desta Lei.
Art. 13 - Os atuais cursos de Diretor
Teatral e de Cenografia deverão adaptar-se
às exigências desta Lei no prcizo de 1 (um)
ano após o suo publicação.
Parágrafo único - J>:.o ·aluno matriculado
anteriormente à adaptação fica assegurado o
direito de concluir o respectivo curso no regime em que se matriculou, bem como o de
receber ,diploma válido para o registro referido no art. 11 destCI Lei.
Art. 14 - Deverão requerer registro profissional. no prazo de 1 (um) ano, a partir do
publicação desta Lei, os atôrcs, diretores, cc'nógrafos, contra-regras, cenotécnicos e sonoplastos que, há mais de dois anos, exercem
suas profissões, sendo-lhes Impedido o exercício na falta do registro.
Art. 15 - O Ministério da Educação e
Cultura e o do Trabalho e Previdência Social,
no prazo de 60 (sessenta) dias após a publi-

cação desta Lei, expedirão instruções para sua
fiel execução.
Art. 16 - Esta Lei entrCirá em vigor nCI
data de sua publicação, revogadas as disposições em ·contrário.
PARECER
N.0 612, DE 1965
'

Da Comissão de Redação~ apresentando
11 redação final das emendas do Senado
CIO Projeto de Lei da camara n. 0 35,
de 1965 (n.0 2.640·8 /65, na Cala
de origem), de Iniciativa do. Sr.• Prelidente da República.
Relator: Sr. Walfredo Gurgel
A Comissão apresenta a redCição final do
Projeto de Lei da Câmara n. 0 35, de 1965
(n.O 2. 640-B/65, na Casa de origem), de
Iniciativa do Sr. Presidente do República, que
dispõe sôbre o segurei de crédito à exportação, e dá outras providências, esclarecendo
ql.le da mesma não, figuro a Emenda n. 0 2-CF,
uma vez que esta foi prejudicada pela aprovação da Emenda n. 0 2-CPE.
Sala dCis Sessões, em 20 de maio de .1965.
- Antônio Carlos, Presidente .. - Walfredo
Gurgel, Relator. - 5ebaatião Archer.

ANEXO AO PARECER
N.0 612/65
Redação final doa emendas do Senado
CIO . Projeto de Lei da camara n.0 35, de
1965 (n.0 2.640-B/65, na Casa da ori·
· :goml, de lnic,lativa do Sr. Preaidelite da
. República, que dilpõe sôbre o •esuro de
crédito à exportação, e dá outras pravi·
dênciaa.
Emenda n.0 1
(Corresponde à Emenda n, 0 1 -

CPEl

0

Aos arts. 1. , coput, 3.0 ,. 4. 0 , 5. 0 , 6. 0 e
item b do art. 13.
Suprima-se a palavra "produtos".
Emenda n.0 2
(Corresponde à Emenda n. 0 2 -

CPE)

Ao art. 1. 0 , §§ 1;0 e 2. 0 ,
Suprimem-se os §§ 1. 0 e 2. 0 do ort. 1.0
do projeto.

- 847Emenda n.• 6

Emenda n.0 3
(Corresponde à Emendo n. 0 3 -

CPE)

'' '

Ao art. 15.

Ao art. 4. 0 inciso III.

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:

Suprima-se no inciso III do art. 4. 0 o parte
final, que diz:
" ... assim entendido o que fôr definido
no regulamento da presente Lei."

Emenda n.• 4
(Corresponde à Emenda n. 0 4 -

(Corresponde à ,Emenda n. 0 6 - CPEl

CPE)

"Art. 15 - O Instituto de Resseguros
do Brasil poderá manter intercâmbio com
entidades do exterior, que operem em
seguros de crédito à exportação, com a
finalidade de garantir ao País, em qual-.
quer moeda, o risco comercial ,do importador brasileiro."

•'

·:

:. ·,,

PARECER
N.• 613, DE 1965

Ao art. 7. 0 •
Dê-se ao art. 7. 0 a seguinte redação:

"Art. 7.0 - A cobertura do 'seguro
será concedida em cruzeiros ou em moeda estrangeira, conforme as condições de
financiamento ou da negociação ou do
repasso de financiamento exigirem.

Da Comissão de Redação, apresentando
a redação final do Projeto de Lei da
Câmara n.• 36, de 1965 (n.• 2.644-B,
de 1965, na Casa de origem), de. inicia·
tiva do Sr. Presidente da República.
Relator: Sr. Walfredo Gurgel

Emenda n.• 5

A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara n. 0 3 6, de 1965
(n, 0 2.644-B/65, na Casa de origem), de
iniciativa da Sr. Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Aeronáutica o crédito especial de
Cr$ 103. 806. 000 (cento e três milhões, oitocentos e seis mil cruzeiros), para o fim que
especifica.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Antônio Carlos, Presidente. - Wa1fredo
Gurgel, Relator. - Sebosti~o Archer.

(Corresponde à Emenda n. 0 5 - CPEl

ANEXO AO PARECER
N. 0 613/65

Parágrafo único - -Para tornar efetiva
a cobertura do seguro em moeda estrangeira, o Banco Central da República do
Brasil firmará convênio com o Instituto
de Resseguros do Brasil, de modo a garantir a êste a necessária cobertura de
suas posições em moeda estrangeira, re·
laclonadas com o seguro de crédito à
exportação."

Ao art. 1O.
Dê-se ao art. 1O a seguinte redação:

"Art. 10 - Tanto as apólices de seguros como os certificados de cobertura
deverão abranger, por tipo de risco coberto, a totalidade dos negócios de ex·
portoçõo a crédito de mercadorias e ser·
viços.
Parágrafo único. - O Instituto de Res·
seguros do Brasil, a seu critério, poderá
excluir determinadas operações da co·
bertura do seguro."

Redoção final do Projeto de Lei do
Câmara n, 0 36, de 1965 (n.• 2.644-B/
65, no Casa de origem), de iniciativa do
Sr. Presidente da República, que autorizo
o Poder Esecutivo a abrir, no Ministério
da Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 103.806.000 (cento e três milhões,
oitocentos e seis mil cruzeiros), poro o
fim que especifica.
O Congress~ Nacional decreta:
Art. 1,0 - É o Poder Executivo autori·
zado a obrir, ao Ministério da Aeronáutico,
com vigência ern dois (2) exercícios, respeito·
do o disposto na Lei· n. 0 4. 320, de 17 de

,·

...,

I

I
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de 1964, o crédito especial de Cr$ ..
103. 806.000 (cento e três milhões, oitocentos e seis mil cruzeiros), para atender a despesas com a execução da Lei n. 0 4.340, de
13 de junho de 1964, que regula a execução
do art. 3. 0 da Lei n. 0 458, de 29. de outubro
de 1948, que dispõe sôbre o extensão de
vantagens do monteplo militar.
~ revogado o ort. 1O da Lei
Art. 2. 0 0
n. 4. 340, de I 3 de junho de 1964,
Art. 3.0 ~ Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publica~ão, revogadas as disposi~ões em contrário.
·

N. 0

PARECER
614, DE 1965

Obras Públicas, em favor do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas, o crédito
especial de Cr$ 2. 300. 000.000 (dois bilhões
e trezentos milhões de cruzeiros), destinado
o atender às despesas com o desaproprio~ão
das bacias hidráulicas dos Açudes Mãe
d'Água e Buqueirão de Cabaceiras, na Paraíba, e Banabuiú, no Estado do Ceará, sendo
Cr$ SOO. 000.000 (quinhentos milhões de
cruzeiros) para os dois primeiros e Cr$ .....
·1 , 800. 000. 000 (um bilhão e oitocentos milhões de cruzei rosl paro o último.
Art. 2.0

Da Comissão de Redação, apresentando
a redação final do Projeto de Lei da
Cimara n.0 39, de 1965 (n.0 2.647-B/
65, na Casa de origem), de iniciativa do
Sr. Presidente da República.

·data de sua publicação, revogadas as disposi~ões

em contrário.
PARECER

N.• 615, DE 1965

Relator: Sr. Sebastião Archer
A Comissão apresenta a redação final da
Projeta de Lei da Câmara n. 0 39, de I 965
(n. 0 2. 647-B/65, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pela
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 2. 300. 000. 000
(dois bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), para o fim que menciona.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Antélnio Carlos, Presidente. - Sebastião
Archer, Relator. - Walfredo Gurgel.
ANEXO AO PARECER
N. 0 614/65
Redação final do Projeto de Lei da
Cimara n. 0 39, de 1965 (n. 0 2.647-B/
65, na Casa de origem), de iniciativa do
Sr. Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação c Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 2. 300 . DOO, 000 (dois
bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
~ o Poder Executivo autoriArt. 1.0 zado a abrir, pelo Ministério da Via~ão e

Esta Lei entrará em vigor na

-

Da Comissão de Redação, apresentando
a redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Cimara n.0 46, de

1965 (n. 0 2.660-B/65, na Casa de ori·
geml, de iniciativa do Sr. Presidente da
República.
Relator: Sr. Sebastião Ârcher
A Comissão apresenta a redação final do
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, de 1965 (n. 0 2. 660-B/65, na
Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que Isenta de impostos
de importação e outros contribul~ões fiscais
os bens adquiridos, mediante doa~óo, pelas
instituições que se dedica!T'> sem finalidade lucrativo, à prestação de "~sslstência médicohospitalar.
Saio das Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Antônio Carlos, Presidente. - Sebastião
Archor, Relator. - Walfrcdo Gurgel.

:-
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N.0 615/65

ANEXO AO PARECER

N. 0 616/65

Reda~Ci11 final da emenda do Senado
ao Projete~ de Lei da Cimara n.o 46,
de 1965 (n.0 2.660-B/65, na Caaa de
origem), de Iniciativa da Sr. Preaidente
da República, que lnnto de lmpoatoa
da Importação e outro• contrlbuiçõea
flacala 01 bona odquiridoa, mediante doo•
ção, poloa lnstltulçõea que n dedicam,
aem finalidade lucrativa, à preatação de
a11l1t6ncia médlca·hoapltalar.

Emenda n.

0

Rodação final daa emendai do Senado
ao Projeto do Lei da Câmara n.0 65, de
1965 (n,0 2.709·8/65, na Caaa de arl·
gemi, do Iniciativa de~ Sr, Prealdente .da
''

to do produtividade e à 'contenção do
proço1, o dá outraa provld.ncial
:

Emenda n.0 1
(Corresponde à Emenda n. 0 '.2 -

1

I'

República, que crio estimulai ao aumen.

.. '•

CPEI

Ao ort. 1.0 , § 1.0 •
(Corresponde à Emenda n. 0 1, de Plenóriol
Acrescente-se, onde couber, o seguinte or·
ligo:

"Art.

-

O disposto nesta Lei esten-

de-se o materiais e equipamentos doados
por entidades filantrópicas, cssistenclais
ou assemelhadas estrangeiras a entidades educacionais e ossistenciais brasileiras, registradas no Conselho Nacional de
Serviço Social."
PARECER
N.0 616, DE 1965

reda~Ci11

final doa emendas

"§ 1.o -

de~

Senad11

n.0

ao Projeta de Lei da C6mara
65, de
0
1965 (n, 2.709-B/65, na Caaa de orl•
gemi, de Iniciativa do Sr. Pre1ldente da
República.
Relator: Sr. Walfredo Gurgel
A Comissão apresenta a redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 65, de 1965 (n.0 2.709-B/65, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Pre·
si dente da República, que cria esti mulos ao
aumento de produtividade e à contenção de ·
preços, e dó outras providências.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1965.
- Antêtnio Carlos, Presidente; - Walfrcdo
Gurgel, Relator. - Sebastião Archar.

i·'
'
'
: :. '

O Poder Executivo regulamen·

taró o disposta no presente artigo, estabelecendo normas de simplíffcaçêio do
registro poro as emprêsas que negociam
com gronde variedade de mercadorias,
podendo estabelecer livro especial, para
o registro das mercadorias entregue ao
consumo, vendidas ou consignadas."
Emendo n,o 2

Da Comissão de Redação, apreaentando
a

Dê-se ao § 1.0 do crt. 1.0 a seguinte re·
dação:

(Corresponde à Emenda .n.0 3 -

CPE)

Aa art. 4.0.
Acrescente~·se,

ao artigo 4. 0 , os seguintes

parágrafos:
"§ 1.0

-

•
O disposto
neste artigo não

se aplica às emprêscs comerciais que
demonstrarem uma taxa percentl.lal de
lucro bruto, sôbre os vendas efetuadas
em 1965, igual cu Inferior à obtida em

1964.
Para fins de aplicação do parógrafo. anterior, define-se lucro brLitO CC·
§ 2. 0

-

mo a diferença entre a receita total da
venda dos produtos e o custo total de
aqulsiçõo dos mesmos produtos.

i·:

- 850
§ 3. 0 - Também não ficarão sujeitas à
elevação do impôsto; ,..de que trata êste
artigo, as emprêsas que comprovarem ter
sida· o aumento de p~eços ·supe.rior a 30%
(trinta 'par cento),' résultanre', combinada
ou isoladamente, dos· seguintes fatôres:
a)

elevação da taxo ccimbicil para a importação de matérias-primas obrigatoriamente utilizadas em suas indústrias
e fornecidas por emprêsas sob contrôle
acionário do Govêrno Federal .

§ 4.0

Em

caso de dúvida, caberá
ao Conselho Monetário decidir a respeito
da ocorrência de circunstância mencionadas no parágrafo onlerior:"
-

Emenda n.• 3
(Corresponde à Emenda n. 0 I -

a) · seja·

verificado pelo Conselho Monetário Nacional redução substancial de
consumo de caráter não-sazonal, que
possa resultar em diminuição de produção com dcsemprêgo, no setor in·
dustrial respectivo;

b) assuma a indústria beneficiada o com-

promisso de estabilizar os demais componentes do seu preço de venda além
do impôsto de consumei
seja integralmente transferido ao consumidor o benefício da redução ou
isenção do impósto de consumo concedido ao fabricante.

Parágrafo único - Ficará sujeita oo pegamento em dObro do valor da isenção ou
redução de impôsto de que se tiver beneficiado a emprêsa que deixar de cumprir
o compromisso a que se refere a allnea b
ou de efetuar a transferência do beneficio
ao consumidor, nos têrmos do allnea c."

n.• 4 -

CCPE)

Inclua-se, onde couber:

"Art.

-

As pessoas jurídicas poderão ·
pagar as prestações do impó~to de renda

corresponde~te 6 sua declaração de ren-

dimentos dó exerCício financeiro de 1965
· e devidas nos meses de junho e julho, com
redução de até cinqüenta por cénto, caso
se comprometam a aplicar, ·durante êsses
· dois meses, .importância igual ao dôbro da
aludida redução, na· aquisição dos seguintes bens destinados ao seu otivo Imobiliário:
o)

máquinas, equipamentos, tratares, vei- ·
cuJos de .carga. r:'ovos, de fabricação
nacional;

b)

materiais a serem api icados na construção de prédios e instalações fixos .

É o Ministro da Fazenda auto-

. ri:z:ado, a isentar ou reduzir, por período
de tempo não superior a 120 (cento e
vinte) dias, ·em cada exercício, o impôsto
de consumo incidente sôbre artigos cujas
indústrias produtoras ·satisfaçam as seguintes condições:

c)

(Corresponde à Emenda

CPEl

Inclua-se onde couber:

"Art. -

Emenda n.• 4

Parágrafo única- A emprêsa indicará na
notificação de lançamento do impôsto,
com a assinatura de pessoa responsável, o
compromisso do aplicação a que se refere
·
·
êste artigo.

Art. -

As aplicações indicadas no artigo anterior de~erão figurar destacadamente no primeira balanço á ser encerrado
pela emprêsa, com os comprovações asseguradas ao exame da fiscaffzação do impôsto de renda .
'
'

~ Na hipótese de verific~~-se a
falho do compromisso assumido, o emprêsa deveró pagar em dôbro a diferença do
impâsto, com a multa de mora e correções exigíveis nos têrmos da. legislação
em vigor."

Art.

O SR. PRESIDENTE cMoura Andrade):
Estó finda a leitura do Expediente ..
A hora do Expediente, da sessão de hoje,
será destinada à ·comemoração do centcnório
de Epitócio · Pessoa,. conforme requerimento
anteriormente aprovado.
Falaró, em nome do Senado Federal, o Sr.
Senador Aioysio de Carvalho. Tem S. Ex. 0 a
palavra.

851O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
o 1egulnte discurso,) Sr. Presidente,
concederam-me os meus ilustres pa.res. - e,
neste número, notadamente, os ·nobres representantes da Paraiba - a honra de expressar,
pelo Senado, os tributos da nossa homenagem
a .EPITACIO PESSOA, na transcurso da prl·
m'eiro centenária da seu nascimento.
(U

~ste nome recorda a todos os brasileiros (e
digo todos os brasileiros, parque paraibanas
ou não) um homem de inteligência e de cultura, um homem, sobretudo, de inteligência
poderosa, que encontrou na oratória o instrumento maravilhoso. das suas idéias, sempre
muito . lúcidas, das suas convicções, sempre
multo firmes, dos seus sentimentos, sempre
multo positivos.

A franqueza dêsses seus sentimentos ficou
proverbial, granjeando-lhe, no política e fora
da política, Inúmeros desafetos e adversários.
Em compensação, a segurança das suas convicções, a . claridade estelar do seu espf rito
deram-lhe admiradores sem conto, aos quais
o brilho incomparável da sua palavra, acrescido do magnetismo da. sua figura, como· que
fanatizava,
Por isso, aa homem de. Inteligência é que
devemos, primeiro, reverenciar. Porque diante
da f6rça da sua inteligência, depois de tantos
anos decorridos das lutas .que ela suscitou
ou aceitou, · é que todos nos curvamos, no
mesmo culto, a uma eminência que se tornou
Incontrastável. Podiam, com efeito, dissentir
das suas Idéias. Nunca lhe poderiam negar
nem a inteligência nem o destemor com que
êle as exprimia.

dos defeitos que cinda maculam os nossos
costumes politicas - eram bem Irmãos na
eloqüêncla e na bravura. Quando os dois se
defrontaram, pleiteando do País o mesmo supremo encargo, motivo seria de justo orgulho
poro uma comunidade politico decidir, . pelo
voto nas urnas, entre homens dessa . dupla
grandez:a.
Antes de tudo, louvemos, pois, em EP ITACIO PESSOA, os dons da eloqüênclo e da bravura. Andaram elas juntos, multas. vêzes, me-.
didas pela mesmo altitude. Como naquela
ocasião da fase final do seu govêrno, em que,
descendo de Petr6polls para a Capital, onde
fervilhavam notícias alarmantes, inclusi\'e a
de ·que se tramava o seu assassínio, falou, do palácio do Catete, à multidão, que
o aplaudia. Acadêmico de Direito, cursando a
Faculdade Nacional, bem perto dali, nossa
eminente companheiro, Senador AFONSO ARINOS, correu para escutá-lo e do cena guardou,
paro as páginas de "A Alma do Tempo", esta
lembrança: "Eu . mesmo, pouco. atrai do pela
poli tlca, saí da Faculdade, onde já me encontrava, e que era, então, no bairro. do Cctete, poro ouvir, à porta do Palácio, o grande
orador parolbano falar dlretamente ao povo."

Vê-se como à alma do mô;o estudante im'presslonou a clrcunst6ncla singular de. um
Presidente falando "dlretomente ao povo'f, o
que hoje valeria dlz:ermos falando sem distancias preestabelecidas e sem aparato de. segurança. Naquele Instante memorável, que foi
um dos Instantes culminantes do sua carreira,
poderia o '"grande orador paraibano" repeti r
o dito do seu valente coe~taduano VENÂNCIO
NEIVA ao oficial que, de arma em punho, o
ameaçava, dentro da sedição militar que lhe
A bravura, eis, assim, outra das suas virarrebcitou o govêrno da Paraíba, nos Inicias
tudes essenciais, sôbre que assentou, pacífico,
da República: São multoa para me matar e
a julgamento dos seus contemporâneos, mespouco• para me amedrontar.
mo daqueles que lhe foram adversos, e não
foram poucos, nem tí mldos, · nem pequenos,
A gloriosa provi nela do Nordeste sempre se
quer no seu Estado, quer no plano federal.
envaideceu, de direito, com os seus homens
Conta-se de PINHEIRO MACHADO que em que o açõo e a palavra se conjugam, a
afirmava ser ainda maior cm RUI BARBOSA. serviço da . ~a usa públ ice. ~ verdade que não
o coragem do que o talento. Se dissesse o somente a Paroiba, senão também todos os
povos aos quols o destino reserva o alto prlvi·
mesmo de EPITÁCIO PESSOA, nõo incorreria,
léglo. As coletivldades sociais se revêem, parpor certo, em êrro, e, então, veríamos que os
ticularmente, nos seus
oradores, que são,
nossos dois homens mais representativos da
como os poetas e os músicos, os legitimos ln·
primeira Repúblico representativos, até,
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- 852térpretes dos seus sonhos, dos seus sentlmen·
tos e do seu pensamento.· Daí, prlnclpalmen·
te, o gôsto de confrontar os oradores do mes·
mo tempo, para a palma de uma primazia
que nem sempre o futuro, mais isento de
paixões ou mais frio nos seus juízos, sói con·
firmar.
Foi o caso, na Parafba das primeiras décadas do século, de EPITACIO PESSOA e CASTRO PINTO, as duas famosas patativas, a
,que, depois, se juntaria, no consenso de mui·
tos, OTACILJO DE ALBUQUERQUE.·
Tal a minha terra, · com MANOEL VITO·
RINO e RUI BARBOSA, até que, um dia,
os viu, juntos, na mesma festa política,
quando RUI, saudado . pelo eloqüentfssimo
compatriota, disse, comovido, ser aquela uma
noite ateniense, assim a Paraíba teve a· rara
fortuna de os encontrar, aos seus três gran·
des oradores, numa mesma reunião, de que
temos, neste trecho rememorativo de ALFEU
ROSAS, o eco vivíssimo:
"Houve, em 1913,. um espetácula memo·
rável e grandioso na Paraíba. Era, a reunião,
um banquete politico. Havia três oradores CASTRO PINTO, EPITACIO PESSOA e OCTA·
CILIO DE ALBUQUERQUE, CASTRO PINTO
levanta-se, transbordando de conceitos e ale·
grias. Semelha uma rajada, que se não pode
conter. ~ o torvelinho da palavra, que dormia
o homem Impetuoso, que a cultura e o talento
verbal arrojavam às estrêlas. Vem EPITACIO
- a serenidade .Irritante, a. perfeição silábica e
vocal, a aprumo jurídico, e até, por favor de
exceção da natureza, a figura apolfnea. EPI·
TACIO,· no momento, fêz, talvez, até hoje,
o seu maior discurso. Domino a palavra; dá
a idéia do artista que, trabalhando no aço
rebelde ou no· ferro candente, faz, à sua
vontade, o instrumento preferido.· Eis que
surge, depois dêsses dois privilegiados mor·
tais, OTACILIO DE ALBUQUERQUE. E êste não
desmerece dos antecessores. Tem o seu dia fas·
to. Estava ainda môço, forte e bravo."
Outro troço fundamental de EPITACIO
PESSOA era o cunho pessoal que imprimia a
todos os seus atas, dos menos aos mais lm·
portantes, Em "Alguns homens do meu tem·
po", CASTRO NUNES descreve-o "algo auto·
rltário, traço, êsse mesmo, bem republicano,

superotório, de certo modo, da exageração
demagógica do princípio democrático". Seu
govêrno, que, por efeito de norma constitucional, não chegaria a quatro anos, foi, em
têrmos de legalidade republicana, o ponto
alto do presidencialismo brasileiro. Mãos tão
vigorosos - peito inflado aos escarcéus que
cresciam jamais conduziram nau do Estado, Os veteranos da propaganda republicano, aquêles jornalistas, tribunos populares,
oradores parlamentares que fizeram do "poder pessoal" do Imperador a pedra angular
da campanha contra a monarquia, entreolhavam-se, ora desconfiados, ora atónitos,
diante daquela República com alguns ritos de
Império, daquele titular temporário que parecia empenhado em ressuscitar o slstemci vi·
talfclo de govêrno.
A malícia dos caricaturistas não o poupou,
por êsse prisma. Uma charge da época, reproduzida no livro de HERMAN LIMA, retrata-o, por exemplo, confidenciando ao CONDE
D'EU: "Há uma profunda diferença entre nós
dois: Sua Alte%a tem "marechal", "príncipe"
e "conde", antes do ."eu". - E Vossa Excelência? - Eu, antes de tudo."
Justiça, todavia, lhe seja feita, proclamando-se que o seu temperamento, em que
a vontade era a qualidade mestra, deparou,
na realidade política brasileira, os meios por
onde manifestar-se e expandir-se, levando o
presidencialismo ao seu paroxismo. No que,
afinal, o Imitariam os dois Imediatos sucessores, cavando os três, sem intermitência, o
abismo em que a legalidade democrática acabou soçobrando. Procede a observação de
HAMILTON LEAL, embora com demasia de
tintos, de que "os métodos políticos que concorreram para desmoralizar as Instituições representativas do Império, anulando-as, pràticamente, frente ao pod~r penoal do soberano, todos êles transferiram-se para a República". Assim, como espe'rar de EPITACIO que
contrariasse a vocação, . Í!/lpondo-se ou superpondo-se à tradição dei ·.nosso presidencialismo, que era, ao revés, Intel rem ente à feição
do seu feitio?
Quando RUI BARBOSA dêle divergiu, sensacionalmente, pelos fundamentos jurfdlcos e
políticos a que se arrimara paro a Intervenção

i,
i"

i'r'
'

r~

f

f
[
/,

I
r.

I

~

~
I.

'
~

- 853na Bahia, condenou-o, paradoxalmente, por
exercer o· Presidência sem o relêvo da vonto·
de, do "energia eficaz" que tonto apregoava
e prezava possuir, Isso porque, podendo em·
prestar o suo autoridade poro uma solução de
ordem pessoal, conciliando os grupos desavin·
elos - o que ao Mestre dos Mestres não se
afigurava destoante, ao contrório disso, con·
sonante com o govêrno presidencialista - op·
tara pela interferência armada, cedendo a in·
jun~ões e pressões estritamente partidórias.
Mos a acusação, que JOÃO MANGABEIRA
odotou, era uma gôto de ógua no oceano.
O caróter pessoal do seu govêrna, de que
andóvamos deslembrados desde as longínquas
presidências paulistas, introduziu uma nota
Imprevista e palpitante na vida brasileira. Em
verdade, antes ou depois de empossado, EPi·
TÁCIO rompeu, ousadamente, com preconcei·
tos constitucionais, como o da inoceitobilidade
de condecorações estrangeiras; quebrou tabus
quase imemoriais, como o da impossibilidade
de investir paisanos nos ministérios milito·
res, coisa que, na República, ninguém fizera,
dantes, e ninguém, nos duas postos, faria de·
pois; ampliou, inteligentemente, o o lconce de
disposições constitucionais, como o do uso, que
inaugurou, do veto dito parcial; salvou a Cons·
tituição de exegeses menos apurados, como no
episódio da intervenção na Bahia.

nos acode se alguém fixou, poro a posteridade, o reoção do Presidente Artur Bernardes a
essa advertência.
Nos dias derradeiros do seu govêrno, tumultuado pelo violento componho do súo sucessão, o povo, apesar de tudo, estimava nêle
o intrépida encarnação do poder civil - do
poder civil que ninguém, como êle, representou, com tonta consciência e tamanha altivez,
passeando o seu topête por um mundo que
desmoronava, como, de fato, desabou, menos de um decênio depois, no arrancada de
uma revolução em cuja crista êle mesmo vi·
nha, surpreendentemente .

Duas explicações haveria, afinal, para o ex·
troordinório acontecimento. Uma, o similitude
da situação do Bohia, em 1920, quando ln·
terveio, como Presidente do República, em
amparo do govêrno estadual contra um levan·
te sertanejo, e da situação da Paraíba, em
1930, quando uma insurreição de igual ou
mais ampla envergadura mantinha incompre·
ensivelmente inativo, senão ostensivamente
conivente, o poder federal. Solidarizando-se
com o govêrno paroibano, de que era chefe
seu sobrinho JOÃO PESSOA, do ·número das
seus parentes mais queridos, que nem todos
desfrutaram, sempre, da sua amizade ou do
suo confiança, correspondia, decerto, EPITÁ·
Foi, em tudo, um govêrno de estilos pró·
CIO à necessidade de ser intimamente fiel às
prios, de estilos originais, diferentes, sem ne·
razões que lhe ditaram o comportamento em
nhuma dúvida, dos conhecidos e praticados.
relação à Bohia, agora com o merecimento
Deu à Constituição, que cada dia se esteri li·
maior de à'conjuntura manifestar-se ·sobremo"
zavo, mercê da teimoso doutrina de suo into·
neiro árdua e de conseqüências, na verdade,
cabilidade, um largo sôpro de vida, infundin·
imprevisíveis. A outro explicação seria, ainda,
uma obrigação de fidelidade aos motivos ·que
do·lhe alento poro, ao menos, atender, sob os
nortearam, em · 92, suo impávido oposição
velhos moldes, às novos exigências. Com isso,
parlamentar à ditadura florianlsta. Avançara,
preparou, psicologicamente o Pois poro uma
então, que se o Congresso Nacional aprovas·
"revisão" que, de foto, se processaria no
quadriênio seguinte e em que tontos das suas
se os atas do govêrno, consumados em vir·
tude
ou a pretexto do estado de si tio, melhor
idéias, sustentados, seguidamente, do cadeira
de juiz, do bancada do Parlamento, da curul
seria entoarmos os funerais· do Repúblico. A
da Presidência, triunfaram. Entretanto, ines·. menos -.ressalvou - que "o brio nacional,
peradomente, com o revisão não concordou,· · · obedecendo ao influxo dos leis que regem os
contra ela argumentou e votou, no Senado,
destinas da sociedade, e reagindo no torveli·
decloradomente por entender incompatível a
no dos iras populares, venha abater o despo·
execução de umo tarefo dessa natureza com
tismo triunfante e converter o sofrimento das
o clima de intranqüilidode politico que se
vítimas de hoje no gérmen prolificador da re·
construção amanhã".
respirava, sob permanente estado de sítio. Não
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-854Foi a .bandeira dessa 'irresignação que êle
sustentou, em 1930, nas mãos que começavam o tremer-llie, nõo de mêdo.
Vontade, inteligência, bravl!ra, eis aí está,
brevemente comprovado, o conjunto dos predicados preclaros que fazem da glória de
EPITACIO PESSOA uma glória tronqüila e
perene.
Vejamos, agora, o perfil do homem combatido e discutido, do homem "tão discutido",
como êle' a si mesmo .se intitulavà em carta
dirigida a JOS~ PEREIRA, responsó~el, algum
tempo depois, pelo subversão de Princesa.
~ste documento, por sinal, denuncia que a
austeridade de EPITÁCIO não era tão imanente,
e sofria, vez par outra, intervalos em que o
suo palavra, escrita ou falado, revestia· leves
tons de graça e de ironia. O foto foi que
o capitão de Princesa quisera erguer-lhe, no
cidade, uma estátua. Chegava ao fim 1923. O
ilustre filho de Umbuzeiro concluíra, no ano
anterior, o curto período do Presidência do
República e projetava-se, de nôvo, no cenário
internacional, como delegado à Côrte Internacional de Haia, .em substituição a Rui Barbosa, que falecera, desde março. Seria grande demais o homenageado paro o modesto
preito de um burgo sertanejo? .
"Meu caro Coronel JOSé PEREIRA - escrevia, do Rio, aos cinco dias de novembro daquele ano de 1923. - Acabo de ler nos jornais que Você teve o idéia de levantor'me
uma· estátua em Princesa! - Sou-lhe muito
grato ·pelo sua lembrança,· meu amigo, mas
acho-o exagerado e Inoportuna: exagerado
porque os serviços que porventura eu tenha
prestado à sua terra não estão à altura de
tão honroso homenagem; inoportuno, · porque
estátuas s6 se devem erigir em memória ·de
pessoas mortos, a respeito de cuja benemerência o opinião do maioria se tenha já ma·
nlfestado de modo lnequivoco e triunfante. Oro, eu ainda estou vivo e espero conservar·
me assim por multo tempo; por outro lado,
não há, presentemente, no Brasil, pessoa tão
discutida. . . - Assim, pois, o melhor é de·
slstlr do projeto e aplicar os recursos angariados o uma obro qualquer de beneficência.
Creia que isto me seria multo mais agradável; hó tanta dor a aliviar pelo mundo ...

Eu, pessoalmente, me contento com a alei·
ção das amigas. Reflita e veja que tenho razão.
Atento, amigo e abrigado;. (a) EPITÁCIO
PESSOA."
Não obstante, fêz-se a estátua. JOS~ PE
REIRA desatendeu às razões da amigo.
Outro ensejo de idênticos expansões, em·
boro fugazes, de amenidade, .é. o do contes•
tação que redigiu, em 1916, poro um jornal
carioca em tôrno das graves increpações de
fraude eleitoral oriundas das correllgionórios
do Monsenhor WALFREDO LEAL. Ao trodicio;
na I paredro nordestino EPITÁCIO · derrotara,
assumindo, de direito e de fato, a direçõo política do Paraibo, que nunca mais entregaria,
até que a revolução de 30 veio alterar, tão
profundamente, como o fêz, os quadros exis·
tentes.
O certo é que orgüiam os vencidos que a
vila de Umbuzeirci fôro "cercado" por uma
fôrça de cangaceiros que impedira a entrada
dos Walfredistos para o exercicio do voto. A
réplica de EPITÁCIO é modêlo de humor, com
matizes à altura da pena de EÇA:
"Em Umbuzelro nunca houve volfredistos.
Agora apareceram três: o vigário, que é sobrinho do Monsenhor: o sacristão e um
cunhado do sacristão. Dêstes, só o último· quis
votar e votou. O vigário, vexado de não obter
o resultado que prometera ao tio, não quis
comparecer, apesar de Instantemente solicitado pelo Coronel Pessoa, que para êste fim
foi duas vêzes à sua casa. O sacristão acompanhou o vigário, como é dos livros. A balela
dos. cangaceiros, pura invenção de espi ritos
despeitados, já foi desmentida pelo Dr. Júlio Lira",. juiz municipal do têrmo, pessoa insuspeita e magistrado de alto conceito, . em
telegrama que o Dr. Castro Pinto fêz publicar no órgão oficial.".
Um terceiro espécime do seu intimo pen·
sar, e êste inconfessável, de público, podemos
respigar no tomo "No política da Paraiba",
onde, nas suas "Obras Completas", ficaram
compendlados telegramas; cartas, manifestos,
entrevistas de sua autoria dlreta, tudo reloclonodo com a politica daquele Estado no lorguisslmo ciclo epitocista .:..,_ seus .problemas,
seus dlssidlos, suas tricas. Tol peça histórica
oferece-nos a visão de um EPITÁCiO envolvi-

·;'

,)

'j:

,.
!

i

I
t;

.j

-855do, em profundidade, nas contingências mais
pe110sas .da militança politica. Envolvido, po·
rém, talvez conformado, e deseJando, sobretudo, que as soluções favoráveis se acumulassem, para seu maior prestigio, também ali·
cerçado, como· da fatal idade dos nossos usos,
nessa base do empreguismo. ~ o final de uma
carta de 1915, transmitindo ao presidente do
Estada, DR. CASTRO PINTO, os seus reclamos
dêsse teor:
"Vivo a receber cartas de amigos que
pedem que eu os recomende ··a V. Vou
me esquivando quanto possível. Nem
sempre, porém, passo recusar. Irei, pois,
tr~nsmitlndo

algumas

pretensões~

cuja

justiça V., conhecendo melhor os inte·
ressadas e a possibilidade que há em
atendê-los, poderá apreciar melhor do
que eu."
Na corbeille de sentimentos e· de pensamentos, que é o volume em' aprêço, e onde há
desde a rosa ao mangericão, tini ssimas essências de amizade e, de súbito, agudí ssimos
espinhos, aparece-nos, em dimensões humanas acaso. Insuspeitados, um EPITÃCIO extremamente vivo, ·sensível, em boa porte, aos
desvãos partidários, denotando; por fim, ser
um mito a sua tão proclamada ausência de
vocação ·paro o politico. Dado, porém, que
não nos movem propósitos de desfozimento de
mitos, em que outros se constituem profissionais, felizmente gorados, baste-nos, neste posso, a afirmativa de que há, no conceito, uma
generalização Improcedente,
Em verdade, não é de falta de vocação politico que se trato, mos de falto do complexo
indispensável de atributos para a função de
chefia politico, ou melhor, do. excesso de qualidades negativas poro êsse mister, em que a
grande maioria, efetivomentc, malogro. Convenho-se, entretanto, em que EPITÁCIO não
era homem paro ser conduzido, e sim "paro
conduzir, no que exteriorizou, aliás, qualidades
de prol no comando, quase Infinito, do politico
poroibana, principalmente quando arrancou o
suo chefia dos mãos do MONSENHOR WALFREDO, numa componha eleitoral o que deu

a sua contribuição positiva, em t5das as horas,
paro todos os deveres, por todos os contos e
recantos da suo terra.
Ma's, o inflexibilidade de que era senhor, e
de que se utilizava em situações porventura
inadequadas; a franqueza, não raro áspero, de
seus pronunciamentos, em público· e na convivência dos amigos e companheiros; .um. certo
ar de oristocroc'ia;' q~~ a sua presença respirava, transfiguravam-no; · muitas vêzes, em
oportunidades diver.sas, num chefe que. se..fazia temer, antes que estimar. Disso ninguém
prestaria mais precioso testemunho,· se o houvesse querido em vida, do. que CAMILO. DE
HOLANDA, presidente da Paraíba no perlodo
de 1916
1920; o homem a quem .se . atribuí ro o dito de que, com a morte; então' ocorrida, do coronel ANTON 10 PESSOA, irr!lSo cie
EPITÁCIO e seu melhor amigo, estava. em
festas o. inferno •. ~ o desrespeito, talvez: sem
outra Intenção que a do chiste (isto ainda riu~
ina época em que o. psicanálise não via vulgarizados, entre nós, os seus dogmas), valeu
ao Inconfidente a expulsão da chapa de deputados federais que' se organizava, porque · ao
irmão, aos filhos, aos parentes do morto, impossível seria sufragarem o nome do s~u detrotar, esclarecia EPITÁCIO, em têrmos de
·
. .
.
cruel veemência:
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Podemos, ademais~ afa~tar da atlvidade político:portidório de EPITÁCIO o signo do "Inesperado", que marcou .tôdas as suas altos. in~
vestiduras, a de deputado à primeiro Constituinte Republicana, a de ·.Ministro da Justiça
na Governo Campos Soles, a de Ministrei do
Supremo Tribunal Federal,' o de ·nosso delegado na Conferência da Paz, a de Presidente
da República, a de Juiz da Côrte Internacional de Haia, evidência Insofismável, sôbre que
a acadêmico PEDRO CALMON escreveu, agora mesmo, encantadora crônlca.
A poli tlca lhe deu, de modo inesperado, is,
to sim, CJs investiduras, as mais altas Investi·
duras do seu Pais. Mas· a politlcCJ, em si, a
politica; como carreira, o política, como profissão, êle a desejou, êle trabalhou por ela,
êle o serviu, porque a CJmova, nas linhas .re·
tas e nos meandros, nos seus baixos e altiplanos. Haja vista o ardor com que se arremessou c) suCJ conquista, a pertinócia com que
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-856se manteve, durante trinta anos, como Chefe
supremo do seu Estado, onde os candidatos
a governador falhavam sem a seu apoio, e
onde os governadores se sucediam com o seu
beneplócito, desprezando, às vêzes, sinceras
ponderações, como no caso da escolha da candidatura JOÃO PESSOA ao govêrno paraibano.

como V. Ex.a acaba de dizer; êle, o homem
de uma vontade férrea, que deu ao Govêrno
dêste Pais um sentido extremo de legalidade
e de ordem; êle, todavia, o homem que, na
politica nacional, como na politico paraíbana, aparecia algumas vêzes destoante dêsse
perfil grandioso que se lhe poderio fazer.

O Sr.. Argemlro de Figueiredo:
.

O Sr. Solvlana Leite:

Permite V. Ex. a um aparte?

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:

V. Ex. 0 dó licença para um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:

Com prazer.

Pois não.

O Sr, 'Argemlro de Figueiredo:
Nobre Senador Alovsio de Carvalho, foi feliz a Bancada da Paraiba aclamando, por unanimidade, o nome de V. Ex. a pará orador
nesta homenagem. ~ brilhante o discurso que
V. Ex.a estó pronunciando. Brilhante e, portanto, à altura da figura singular de EPITÁCIO
PESSOA, que foi, sem dúvida, glória imortal
do meu Estado. e da própria Nação. Nêle, que
foi uma integração rara de grandes virtudes e
qualidades, ninguém sabe. qual seja a mais vigorosa das manifestações, nesta vida: se o
orador fluente, que parecia ter magnetismo no
olhar e na palavra; se o jurista lúcido, argumentando com as armas de uma lógica e de
uma cultura admiróveis; se o homem de lendória coragem pessoal e cívica, empolgando e
emocionando o povo com atitudes, par vêzes,
assombrosas. Congratula-me com V. Ex. 0 , pela
notóvel peça com que homenageia a memó·
ria imortal de EPITÁCIOPESSOA.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Agradeço aa nobre Senador Argemiro ·de
Figueiredo a generosidade extrema dos seus
conceitos a respeito do discursa que estou
proferindo. ·
Realmente, quando a B'ancada da Paraiba
me ·investiu na 'honra excelso desta representação, tive, comigo, a convicção de que
não devia trazer para a Tribuna do Senado,
que EPITÁCIO muitas vêzes ocupou, com o brilho da sua inteligência e do sua cultura, um
discurso simplesmente laudatório, mas um dis·
curso em que pudéssemos ter· o visão do homeif\ de corpo Inteiro: - êle, a intellgên·
cio iulgurante; êle, a bravura assombrosa,

O Sr, Solvlana Leite:
Eminente Senador Aloysia de Carvalho, não
quero e nem devo omitir-me Inteiramente neste instante, coma integrante da bancada paraibana no ·Senado, quando V. Ex. 0 , com tanto .brilho e com tanta autoridade, fala sõbre
EPITÁCIO PESSOA, ao ensejo do transcurso do
seu centenório, e tantas vêzes, no seu brilhante discursa, evoco o nome da pequenina e
boa Paraiba, como chamou-a Epitócio, e que é
também a minha terra.
~ certo, nobre Senador, que nada tenho a
acrescentar, nem mesmo a retificar no grande discurso de V. Ex. 0 • Quando aplaudi a in·
dicação de V. Ex. 0 para falar nesta homenagem, sabia que V. Ex. 0 tinha tõdas as condições para analisar, fiel e brilhantemente, cama ó estó fazenda, a figuro singular de EPITÁ·
do, Neste momento, desejo pois, testemunhar
minha inteiro solidariedade à fulgurante oração que V. Ex. 0 vem proferindo, da Tribuna
do Senado, oração . tõo fulgurante como fulgurante a vida de EPITACIO. Agradeço o
aparte com que V. Ex.a me honrou.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Sr. Presidente, sensibilizam-me profundamente as expressões ~~ generosidade com que
acaba de me cumular o eminente representante da Paraiba e sinto-me feliz de, recebendo essa incumbência, ter podido desempenhóla de modo que os nobres representantes da
gloriosa e pequena Paraiba pudessem considerar-se, também, homen'Cigeantes do seu grande e Imortal patrício.
·'
O Sr. Eurico Rozondo:

·Permite V. Ex. 0 um aparte?

.
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857 O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Pois. não.
O Sr. Eurice~ Rezando:
O eminente Senador JOÃO AGRIPINO não se
encontra presente, nesta sessão, mas não estó
ausente das homenagens, merecidas e enaltecedoras, que se rendem à memória, à obra,
ao destino e à glória de EPITÁCIO PESSOA. O
ilustre representante paraibano nesta Cosa, que
perfilhou também a alta designação de Vossa Excelência para interpretar o pensamento
do Senado neste preito, deve estar, hoje, na
Paraíba, onde foi, a fim de assistir à trasladação dos restos mortais do grande paraibano.
V. Ex. 0 , nas emoções, na beleza e na cultura
do seu discurso, considere também presente a
solidariedade atuante do nobre Senador JOÃO
AGRIPINO.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Perfeitamente. Incorporo, com muita satisfação, a solidariedade do Senador JOÃO AGRIPINO, o outro dos três eminentes representantes da Paraíba nesta Casa, 'transmitida pela
palavra de V. Ex. 0 •
Permito-me, Sr. Presidente, depois dessas in·
tervenções, continuar o meu discurso e concluí-lo.
(Retomando o leitura)
Aposentado no Supremo Tribunal Federal,
por doença de que breve se recuperava, deparou-se EPITÁCIO com o vazio em tôrno de
si, sem outra aplicação para as suas excepcionais qualidades que o. escritório de advocacia. Aí, as questões profissionais e os pareceres do jurisconsulto poderiam trazer-lhe,
de fato, vultosos rendimentos financeiros, mas
acabariam anulando os impulsos de sua vera
inclinação para a vida pública, amortecendo,
qulçó extinguindo, legítimas aspirações de ascensão politica.
Quando os seus patrícios da Paroíb~, da
terra que chamaria de "minha terra peqi.u:inina e boa", forem buscó-lo, naquela emergência, para um mandato eletlvo, não defronta·
rem, assim, um homem, no íntimo, hesitante,
acaso recalcitante, mos alguém que, por bem
dizer, vinha, em caminho, ao seu encontro,

ainda que fatos e particularidades indicassem
o contrário.
Recomeçou, então, e agora, numa cadeira do Senado, uma fulgurante atividade
parlamentar, que, interrompido para a representação de Versalhes, e, imediatamente, a
Presidência da Repúblico, havia de renovar-se
em 1924, até paralisar com a dissolução do
Congresso, em 1930.
GEORGES VEDEL caracteriza a democracia
como um conjunto de diólogos: o diólogo entre
os governantes e os governados, de que a
expressão m':JIS completo é o voto; diólogo entre o Parlamentar e o Govêrno, entre a maioria e a minoria, e, essencialmente, entre o Estado e os partidos ou grupos poií ticos.
Nenhum Presidente, no Brasil, deu maior
ênfase do que EPITÁCIO PESSOA ao diólogo
entre governante e governados. Como é sabido,
através dos seus biógrafos e dos historiadores
do regime, era irresistível o seu pendor para
o debate. Atas do seu govêrno, aspectos de
sua atuação poií tica, trechos de sua vida privada, quando noticiados e analisados, e tantíssimos vêzes tendenciosamente ou falsamente,
na Imprensa e no parlamento, tudo era assunto para um esclarecimento ou uma formal
negativa. Praticou c democracia, agindo e ensinando. Agindo, como na construção monumental contra o flagelo das sêcas do Nordeste, a Iniciativa, por excelência, do sua administração. Ensinando, como na exposição das
razões que o forçaram a intervir na Bahia, o
mais di.scutido dos seus ates de govêrno. Aí, "
o diólogo se revestiu da excelso condição. de
um. prélio de gigantes, de que a porção Ilustrado do País participou, com interêsse, coma
se compusesse uma assistência empenhada no
resultado de alguma justa esportivo.
À tese principal de RUI, de que c intervenção de União no Estado-membro, quando fundamentada no § 3. 0 do art. 6, 0 do Constituição então vigente (1 891 ), isto é, mediante re'
quislção do govêrno estadual, e para "restabelecer .ci ordem e a tranqülildcde", era uma
faculdade e não uma obrigação, acudiu EPI·
TÁCIO com a tese de que, em ocasiões tais, a
intervenção é uma obrigação e não . uma fa·
culdade. Em têrmos, portanto, de poder ou de
dever a União Intervir, se perfeitamente defini·
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-858da aquela situação, desdobrou-se, em suma, a
contenda, realçado, de lodo o lodo, por cópia de precedentes e de autores, nacionais e
alienlgenos. O debate, da porte de Rui, des·
locou-se, de. certo formo, paro considerações
de natureza subjetiva, desde que, a seu ver,
licito não seria à União intervir se a causo
primeiro da conturbação do ordem fôra a próprio govêrno requisitante, hipótese em que à
mesma União assistia, antes; o dever de nomear um interventor, que repusesse o govêrno estadual na legalidade, "cujo contravenção
originara a desordem", O discernimento de
Epltácio, ao contrário, guardou impecável objetividade. Dividiram,se constitucionalistas e
juristas, e o dissldio passou ~ categoria de
clássico, no tormentoso ·capítulo da intervenção federal.

Desta Tribuno do Senado, a suo voz, nos
acentos peregrinos do eloqüêncio, dirigiu-se
ao Pois, no estudo dos mais transcendentes
temos jurfdicos, pollticos, sociais. Esta Coso
foi o arena de empolgantes vitórias .de suo ln·
teligêncio, de belos momentos da sua vida.
Curvemo-nos, todos, diante da sua memória,
honrando, nêle, acima de tudo, a inteligên~
cio e a bravura, que fazem de suo glória uma
glória tranqüila e perene. !Multo bem! Multa
bem! Palmas prolongadas. O orador é efusl·
vamente cumprimentado.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomord - Josué de Souza Edmundo Levi - Zachorios de Assump·
ção - Sebastião Archer Wolfredo
Gurgel - João Agripino - Pessoa de
José
Queiroz Silvestre Péricles . Leite - Milton Menezes - Mello Bra·
go - Daniel Krieger.

Mais de quarenta anos depois, submetido o
texto do ort. 6, 0 do Constituição de 1891 à
completa revisão de 1926 e · à reformulação, .
que a experiência dos casos· ia apontando, de
O SR. PRESIDENTE (Maura Andrade):
1934 e de 1946, o problema provoca, ainda
A presidência deferiu, hoje, os seguintes re·
e sempre, as mais acesos e profundos diverquerimentos de informações, apresentados on·
gências interpretativos. No raiz delas tôdas,
tem pelo Sr. Senador Vasconcelos Tôrres:
inapelàvelmente, RUI e EPJTÁCIO, na eternidaI - oo Sr. Ministro Extraordinário pore
de dos seus conceitos. Caso será p_ara recordaros Assuntos do Gabinete Civil ·da
mos AURELIHO LEAL, que já sentenciava, no
Presidência do República: n. 0 249;
primoroso volume de Técnica Constitucional
11 - ao Sr. Ministro da Indústria e do
Brasileira, que o intervenção federal da União
Comércio: n. 0 ' 255 e 256;
nos Estados é "a matéria-plástica, por excelência, das pretensões menos dignas· da poli ti·
III - ao Sr. Ministro das Minas e Energia:
co, argila com que se argamassam Idolos de
n. 0 248;
.
uma democracia fementida, de uma feIV - oa Sr. Ministro da Viação e Obras
deração imaginária".
Públicas: n. 0 ' 250, 251, 252, 253,
"Coração da República", dissera, do artigo
254 e 257.
constitucional, CAMPOS SALLES. Coração, inú·
· Está finda o hora do Expediente.
meras vêzes ·lanceado, mas sôbre cada ferida
vivendo, no seu grandioso papel de presidir .
Passa-se à
ao destino federativo do Brasil, destino, de
há longo tempo, desgraçadamente precário.
ORDEM DO DIA
Sr. Presidente, Srs. Senadores, imposslvel serio, nos conhecidos limitoções de prazo regimentol, dizer mais compridomente .ou mais
pormenorizadamente de EPJTÁCJO PESSOA.
Ele é um dos o quem os povos costumam cho·
mar de homens de Estado. No panorama do
Repúblico Brasileiro, êle é um dêsses poucos,

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Câmara, n. 0 .24, de 1965 (número 2. 593-B-65, no Casa de origem),
que incorporo ao "Fundo" de que troto o
Decreto-Lei n. 0 2. 063, de 7 de março

- 859de 1940, de "A Equitativa das Estados
Unidos do Brasil", a Importância das seus
débitos fiscais, e dá outras providências
(projete de iniciativa do Sr. Presidente da
República, em regime de urgência, nos
têrmos do art. · 320, n. 0 5.b, do Regi·
mente Interno), tendo Pareceres (núme·
ros 579 e 580, de 1965), das Comis·
sões: de Finanças, oferecendo substituti·
vo; de Constituição e Justiça, aferecen·
da outro substitutivo.
Na sessão anterior foi iniciada a discussão,
interrompida com o término do tempo da
sessão.

.O nobre Senador Bezerra Neto havia, na
sessão anterior, requerido preferência poro o
substitutivo do Comissão de Finanças.
Continuo em discussão c matéria.
Se nenhLim Sr. Senador pedir c pclovro,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrado.
Acham-se, na Caso, 26 ·Srs. Senadores. Não
há número poro c votação, que fica adiada.
· Item 2
Discussão, em turno único, do redação
final (oferecido pela Comissão de Redação, em seu Perecer n. 0 440, de 1965),
do Projeto de Decreto Legislativo número 139, de 1964 (n. 0 95-A-61, no Caso
de origem), que mantém a decisão do Tri·
bunol de Contes da União que negou registro a contrato celebrado entre Felisberto Olímpia Carneiro e a Divisão do
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura, poro desempenho do função de
técnico em lexicografia, revisão e coordenação de textos.
Em discussão c redoção finei.
Se nenhum Sr. Senador pedir a pcicvra,
darei c discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrado.
Não havendo emendo nem requerimento
poro que c redoção final seja submetida a

votos, é o mesmo dado como definitivamente
aprovado, independente de votação, nos têr·
mos do ort. 3 i 6-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação,
É c seg1.1lnte o redação final aprovada:

Faço saber que o Congresso Nacional opro~
vou, nos têrmos do art. 77, § 1.0 , dei Constituição Federal, e eu, ....•..••..... , Presidente do Senado· Federal, promulgo o se·
guinte

DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1965
Mantém o ato do Tribuna r de Cantaa
da União, denegatório de registro a tirmo de cont~ato celebrado aoa 3 de fevereiro de 1951, entre a Unlõo Federal e
Felisberto Olímpia Carneiro.

O Congresso Nocional decreta:
Art. 1.0 É mantido o ato, de 12 de dezembro de 1951, do Tribuno I de Contos da
União, denegat6rio de registro a têrmo de contrato celebrado, aos 3 de fevereiro de 1951,
entre a União Federal e Felisberto Olímpia
Carneiro, para o desempenho, no Instituto Nacional do Livro, da função de técnico especializado em lexlcografic, revisão e coordenação
de textos.
~ste Decreto Legislativa entraArt. 2. 0 rá em vigor no date de sua publicação, revogadas· as disposições em contrário

O SR. PRESIDENTE CMouro Andrade!:
Item 3:
Discussão, em turno &:~nico, do Projeta
de Lei da Câmara n.0 54, de 1965,
(n. 0 2. 719-A, de 1965, no Caso de ori·
geml, que fixo os volôres para os símbolos dos cargos e das funções gratificadas do Quadro do Secretaria do Tribunai Regional do Trabolno da 2.0 Região,
e dá outros providências, tendo Pereceres
favoráveis, sob n, 0 ' 572 e 573, de 1965,
dos Comissões: de Serviço Público Civil
e de Finanças.
Em discussão o projeto.
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-860Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra, darei a discussão como encerrado . (Pausa.)
Está encerrado.
Não há número poro se proceder à vota·
ção, que fica adiada.
Esgotada a matéria do Ordem do Dia.
Há. oradores inscritos.
Tem o palavra o nobre Senador Dylton Costa, por cessão do nobre Senador Aarão
Steinbruch.

O Sr. Dyltan Costa:
(L& o seguinte dlscuno.l Senhor Presidente,
Senhores Senadores:' As descobertos .minerais
em Sergipe, notodamente as jazidas de Carmópolis ,onde se localizo o maior campo petrolífero do País, têm feito lembrar a figuro
mitológico do Rei Midas que, pelo condão de
transformar em ouro o que tocava, ficou condenado à inanição e ao sofrimento.

A imagem, lembrado pelo Presidente do
Conselho Nocional de Economia, o ilustre
Conselheiro Antônio Horácio Pereira, dos mais
lúcidos inteligências de que dispõe o cenário
nocional, retrato fiel e dolorosamente o qÚe
vem ocorrendo em meu Estado.
Até o presente momento, os trabalhos desenvolvidos pelo Petrobrás em Sergipe, antes
de trazer vantagens à economia do lugar, s6
lhe têm acarretado prejuízos e desossossêgo. é
inqualificável o procedimento do emprêso em
relação aos donos que suas atividodes provocom em propriedades de terceiros. Como já
tive ocasião de fixar, em trabalho que consto dos Anais desta Coso, os jazidos petrolíferos de Sergipe localizam-se em terras de grande fertilidade e plenamente trabalhados. O
Vale do Japorotubo detém o recorde estadual
de produtividade. O rendimento do cultura
conovleiro é ali dos mais altos do Nordeste.
Pois bem: os trabalhos do Petrabrós desenvolvem-se sôbre esta área. E, com·a não pode·
ria deixar de ser, o que sobrelevo para o Pais,
em relação à economia tradicional já instalado, é o pesquiso e o lavro do petróleo em
terras serglponos.
Permito-me ressaltar o júbilo de meu Estado em contribuir de maneiro tão eloqüente
poro o desenvolvimento do Petrobrás, e poro

confirmar o ocêrta do solução estator no exploração do petróleo. O que o emprêsa represento hoje, como expectativa de equilíbrio de
nossa balanço comercial, não se pode comparar o nenhum outro empreendimento de nossa história. ~ por esta razão que não hesito
em afirmar que o .lnterês~e do País confundese hoje com os objetivos da Petrobrás. O que
não se pode admitir, Senhor Presidente, é que
os últimos se sobreponham ao primeiro. O procedimento do emprêso precisa subordinar-se
às leis brasileiros e à ordem jurídica e social
vigente no País.
O nosso regime garante o direito de pro·
priedade. Em suo defeso têm-se erguido as
vozes mais representativos e autorizados do
pensamento nocional e de nosso cultura jurídico. Os donos ao património dos pessoas
curam-se pelo pagamento de indenizoções
equivalentes. Se existe em Sergipe uma economia frágil, mos otivo, que está sendo alijo·
da em benefício de uma novo otividode mais
rendoso e produtivo poro o País, é indispensável que oquêles que o fundaram, que torno·
rom possível os empreendimentos tradicionais,
em nosso Estado, tenham meios de prosseguir
substituindo, cm outras regiões, e em outras
ativldodes, o trabalho que .até há pouco foi
fecundo. E isto, Senhores Senadores, é um
imperativo do próprio lnterêsse de uma Uni·
dade do Federação, que tem na agro-indústria os meios de promover o progresso e o
bem-estar coletivo. Paro que êsses proprietários possam tornar passivei essa substituição,
é urgente e inadiável que, através da lndeni·
zoção que a lei lhes garante, disponham de
melas e recursos sem os quais vão transformar ponderável contingente humano, não
absorvido pelo novo ativldode, em mão-deobra marginalizado no economia nocional.
Ocorre que os protelações do emprêso em
odotor o único solução que a lei Impõe estão
criando uma situação de desespêro. Ninguém
em Sergipe se opôs aos trabalhos do monopólio, mos estavam todos confiados nos palavras
de seus dirlgen-~es, que, sem cessar, têm prometido solução breve poro o coso. Mos suas palavras não acompanham os atas. Desde setembro os agricultores do região, e com êles
todo o Estado, esperam a solução do proble-

- 861ma. De tudo a que reclamam é apenas a configuração jurídica do assunto, de tal modo
que possam adquirir o direito de voltar a contribuir para a engrandecimento da Estado, e
para a prosperidade do País, pois só assim
encontrariam justificativa para o consentimento que deram à turbação de seus direitos.
Poderíamos debitar - ou antes, gostaríamo's de fazê-lo, pois seria mal menor - tais
desacertos à burocracia da emprêsa, à macrocefalia de que padece, resistindo à departamentallzaçã~ que se impõe na sua estrutura.
Mas, estamos levados à suspslta de que preside êsse lamentável procedimento um estado de espírito inquietador. Eis um assunto,
Senhores Senadores, que transborda a aten,
ção regional para merecer o cuidado e ci diligência dos responsáveis pelo País.
Das criticas que insistentemente vem sendo
objeto a Petrobrás, neste Plenária, uma dentre
tôdas merece prevalência: a emprêsa segue a
tendência de se constituir em ente suprana·
clonai.
Pletórica de podêres, escudada ainda em
inegável, justo e consciente apoio popular reminiscência das campanhas históricas que
inspiraram a sua criação - vem-se tornando
a emprêsa, por compreensível mas perigosa
distorção, autónoma em relação aos podêres
constituídos.
Ao que se sabe, a própria hierarquia do
Conselho Nacional do Petróleo vem sendo
pertinazmente desobedecida pela Petrobrás,
de tal modo que êsse alto órgão, não obstante
a excelência de seus dirigentes, depara-se fre·
qüentemente com fatos consumados, a despeito de sua esfera de ação.
O próprio Ministério das Minas e Energia,
cujo titular vem, inegàvelmente, dinamizando
sua pasta, tem encontrado resistências nos
contatos com a emprêsa. Mais greve, todavia,
e disso podemos dar testemunho pessoal;, :é o
que ocorre nas inter-relações da emprêsa com
os autoridades estaduais onde opera.
Para se ter uma idéia de como os regres
do federalismo estão perturbadas, acabo a Petrobrás de obter, do Poder Executivo, atos pelos
quais considera de utilidade público, para

efeito de desapropriação, terras correspon·
dentes a nada menos que treze Municípios de
Sergipe.
Não só a medida em si merece reparos.
Pior, ainda, é o fato de que o Govêrno Esta·
.dual sequer foi informado da providência,
sendo surpreendido com qs notícias que a êsse
respeito publicaram os jornais.
Ora, Senhores Senadores, considerar de uti·
!idade público, para o efeito de desapropria·
ção, área abrangente de treze Municípios,
sem, ao menos, ouvirem, sôbre as razões da
providência, os autoridades constituí das do Estado, é atentar, sem dúvida, contra o princípio federativo que rege nossa organização
político.
É cloro, no caso, que os passos ocauteladores
cabiam à emprêsa, que se escusou de dá-los,
como ademais vem sendo de sua iterativa
conduto.
Ainda agora, não fôra a firme reação do
Governador Celso Carvalho, e Sergipe teria
sido levado, em relação à Petrabrás, a um
convênio em tudo prejudicial aos seus altos
e legítimos interêsses.
Assim é que o Govêrno pleiteou, à guisa
de adiantamento dos. "royalties" estabeleci·
dos pela Lei n.0 2.004, fô::se .liberado, em
favor do Estado, determinada verba.
Tudo prometido; arma-se a solenidade na
qual seria assinado o convênio pretendido.
Quoi não é a surprêsa do Sr. Governador, ao
lhe ser ·entregue, em meio à cerimônia, o ins· · •
trume~tal do acôrdo: pela letra fria do texto,
ali estava que a destinação da importância
seria para o emprêgo em trabalhos de conservação e remodelação da estrada que liga Ara·
caju a Carmópolis, isto é, ao compo petrolífero.
Em tal convênio, 60% da custeio das abras
caberia ao Estado, e os demais 40% êl Petrobrós. A despesa do Estado, financiado. pela
emprêsa, correria, porém, à conta do adianta·
menta solicitado.
Assim, procurava-se destinar à obra de ln·
terêsse fundamental da Petrobrós - e que ela
teria de fazer forçosamente, - quantia que a
lei determinava caber ao Estado, para sôbre ela
dispor segundo as necessidades administratl·
vos, como pagamento das regalias correspon·
dentes à riqueza do seu subsolo,
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- 862O mesmo se verificou com as demais justas
pretensões. Pleiteou o Estado que procedesse
à abertura da barra de Aracaju, trabalho que
beneficiaria a economia local e seria aproveitado· pela Petrobrós. A negativa coroou os entenlimentos, e a emprêsa estatal optou pela
terminal marítimo que só o ela aproveita. Pretendeu-se a Instalação, em Aracaju, de refi·
naría para abastecer o Nordeste e a resposta,
econômicamente incorreta, daya que as refi·
narías só devem ser instaladas próximas a
centros de consuma, como se Abadan, no
Oriente Médio, e Curaçáo, nas Antilhas, não
fôssem eloqüente desmentido à estranha tese,
Rogou-se a Instalação de fábrica de asfalto
na regi(io, uma vez que o petróleo serglpana
tem essa base, e o mesma desaprêça seguiu-se cama resposta.
Ora, Senhores Senadores, Sergipe é uma
Unidade da Federação que ao longa da história vem contribuindo. para a riqueza comum
da Nação. Agora abre-se ao Estado essa excepcional perspectiva histórica, que é a de
contribuir· decisivamente para a emancipação
cambial do Brasil. O campo de Carmópalls
significa considerável poupança de divisas
para· o Pais, que, em contrapartida, lhe deve
facultar as meios· para seu desenvolvimento
e progresso.

O Sr. Eurico Rezendo:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. DYLTON COSTA:
Pois ncio.

O Sr.. Eurico Rezende:
No Instante em que V. Ex. 0 descreve, de
maneira ·tão serena e ao mesmo tempo ·percuciente, o quadro que se desenrola na seu
Estada, em conexão com as atlvidades da
"PETROBRAS", tenho para mim que, ao tomar conhecimento das denúncias formuladas
por V. Ex. 0 , o Marechal Adhemar Queiroz,
Presidente daquela emprêsa estatal, procuraró, com o seu patriotismo c com a noção
exata da cumprimenta dos seus deveres funcionais, e><amínar a situoçõo, medir, dimensionar o pesar as criticas que compõem o seu
pronunciamento, e, se procedentes, estou con-

victo e certo de que aquêle eminente administrador não deixará de se sensibilizar com
a conjuntura que, no dizer de V. Ex. 0 , está
sendo penosamente vívida pelo complexo sócio-económico da Estado que V. Ex. 0 tão dignamente representa nesta Casa. O Marechal
Adhemar de Queiroz é, sobretudo, um patriota, um dos melhores administradores setoriais
da atual Govêrno e, por isso, chego a inclinar-me a supor que, se procedentes as criticas de V. Ex. 0 , S. 5.0 ignora o que tão desastradamente se processa no Estado de V. Ex. a.

O SR. DYLTON COSTA:
Agradeço ao nobre Senador Eurico Rezende
o aparte que dó ao meu discurso e, especialmente, vejo neste aparte, com a serenidade
que sempre caracteriza as afirmativas do nobre
Senador, uma esperança e um apoio à soluÇão
dos graves acontecimentos que vêm, realmente, ocorrendo em Se.rgipe.
. A respeito do eminente Presidente da PETROBRÁS, Marechal Adhemar ·de Queiroz,
não nos surpreende a afirmativa do nobre Senador Eurico Rezende de que se trata de um
homem do mais alto nivel moral e de patrio·
tlsmo. E, também como V. Ex.0 , não só ,o
orador que agora representa o pensamento de
Sergipe, nesta Tribuna, como todo o Estado
confia no patriotismo e na dignidade do Marechal Adnemar de Queiroz.

O Sr, Eurico Rozo11do:
Se V. Ex. 0 permitir complementar e encerrar o tema do meu aparte, realizo no seu espi·
rito. a certeza de que o Marechal Adhemar de
Queiroz irá ler o seu discurso e sôbre êle debruçar a sua vigilante atenção em favor .do
nobre e altivo povo que V. Ex. 0 representa
nesta Casa.

O SR. DYLTON COSTA:
Agradeço, mais uma vez, a V. Ex. 0 e mais
uma vez fico feliz em poder, desde já, antever
soluções breves para êste angustiante problema.
Sr. Presidente, prosseguindo:
ILo11do)
O Senado Federal, como Cômara representativa da Federação, não podcr6 ficar indife-
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transviando-se dos limites justos de sua ação,
esteja a ferir no seu prestígio, e na sua economia, um dos Estados-membros da União.
Mos essas atitudes, Senhor Presidente, não
nos tiram a confiança no destino grandioso da
emprêsa,. nem nos levam a confundir uma deficiência e uma atitude, que são humanas, com
a instituição que há de sobreviver às dificuldades. E tanto é esta a convicção de meus
coestaduanos, que ainda agora a Assembléia
Legislativa de Sergipe vem de conceder ao
Marechal Adhemar de Queiroz o titulo de
cidadania que Sua Excelência há de ostentar,
como testemunho de nossa satisfação em participar desta fase histórica do desenvolvimento da emprêsa, que é, ao mesmo tempo, de
reafirmação da monopólio estatal do petróleo.
Se, no entanto, par período razoável, não
conseguirmos vencer a Inércia dos baixos escalões da Petrobrás, não nos restará outra
alternativa que a de pedir a intervenção da
Casa para uma apuração detalhada e profunda de tôdas as implicações decorrentes do
abandono a que se pretende levar a economia
de· meu Estado.
O povo serglpano e o Govêrno estadual confiam, porém - assim como nós, seus representantes-, em que a solidariedade do País e
a intervenção do Marechal Adhemar de Queiroz, em sua dupla qualidade de Presidente
da emprêsa e, já agora, como sergipano, aliada
à alta compreensão que tem demonstrada o
Presidente Castello Bronco, não hão de faltar
aos que, com tanto entusiasmo, estão cooperando paro o progresso, o desenvolvimento,
e o engrandecimento do Brasil. !Multo bem!
Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
Tem a palavra o Sr. Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE: .
(Sem revisão do orador.) Sr. Prêsidente,
Srs. Senadores, desejo ver esculpida, nos onàis
do Senado, a significação de uma efeméride,
por sinal o máxima relativamente a meu Estado.
O Espírito Santo completará, no prox1mo
dia 23, quatrocentos c trinta anos de sue co-

Ionização e povoamento. Assim, na Federação
brasileira existe, a 48 horas daquela comemoração longa área de ufanla e, principalmente, de enaltecimento e retrospecto dos
fatos, dos acontecimentos e dos homens que
vêm formando, na poeira do tempo e no galopar dos séculos da história, o destino e a obra
daquele pequeno-grande Estado do · condomínio nacional.

. ;:,

E temos, Sr. Presidente, na evocação da
data, motivos e provas paro participarmos,
nós,, espí rito-santenses, da música perene da
gratidão da Pátria.
Em todos os óngulos e em tôdas as ativldades nacionais, o Espírito Santo, ínobstante a
sua pequena extensão territorial e o tradicional desfavorecimento dos altos conselhos da
República, vem cumprindo, com eloqüência
e com pertinácia, a nobreza dos seus deveres.
No campo educacional, o Espírita Santo foi
contemplado com as sandálias andarilhas· de
Anéhleta, cuja generosidade distribuiu a sua
obra entre São Paula e o Espírito Santo e representou, sem dúvida alguma, o primeiro
passa, o toque Inicial da questão educacional
do Brasil. Nesse ângulo, Anchicta ofereceu,
também, ao Brasil nascente, através da floração da prece e da presença de Cristo, o apostolado da catequese ao lado do sacerdócio da
ensino.
Com o avanço dos tempos - e não desejo '
aqui,. neste registro singela, alongar-me -··
hoje o meu Estado representa e garante uma
participação vigorosa no desenvolvimento sócio-económico do Brasil. ~ a presença do Espírito Santo na economia nacional e· na produção de divisas, através da exportação do
nosso principal produto, que é o café; da exportação de minério de ferra; da exportação
de mármore - e obro um parêntese para ossinalar e enfatizar que todo o mármore que
recobre o prédio do Congresso Nacional velo
de meu Estado - , tudo isto e mais a circunstância de estarmos construindo o maior embarcadouro de minério do mundo, que é a
Ponta do Tubarão, através do regime de confraternização e de intercompreensão que assinalam as relações entre o Espírito Sento e
Minas Gerais.
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- 864Sem dúvida, por êstes e outros motivos e
fotôres, os comemorações da efeméride que
exprime a colonização do Espírito Santo não
se perdem, apenas, porque se afirmam como
instrumenta vigoroso que nos tornam, a nós
capii<abas, credores da gratidão nocional pelo
trabalho - como dizia Rui Barbosa - que
realizamos, com mão diurna e mão noturna,
em favor do bem-estar social e do desenvolvi·
mente económico do Brasil.

O Sr. Lobão da Silveira:
Permite V. Ex. a um a porte? (Assentlmen•
to do orador), Quero associar-me a tôdas as
homenagens que 'V. Ex. a presta a seu Estado,
que tem, sem dúvida, uma fonte de energia
nas suas famosas praias, notadamente Guarapari, hoje um centro de turismo.

O SR. EURICO REZEN DE:
Agradeço a contribuição do aparte de V.
Ex.a, que, recentemente, nos honrou com a
sua presença em Guarapari, estância baineérea sôbre a qual, hoje, jó se debruçam a
curiosidade e. a fascinação de vérios países.

O Sr. Edmundo Levi:
V. Ex.a permite um aparte? (Assentimento
do orador,) Jó me habituara a admirar e amar
o grande Estado da Espírito Santo, através das
póginas belíssimas que Graça Aranha escreveu a respeito. E essa afetividade aumentou
com o convi vi o que aqui temos tido com os
representantes do Espf rito Santo, que, de maneira tão cativante, têm tratado os membros
da bancada da Amazônia. No Senado V. Ex.a,
o nobre Senador Jefferson de Aguiar e o nobre
Senador Raul Giubertl, são expressão viva da
cultura, da llhaneza de trato da povo do Espírito Santo. Em nome do povo da Amazônia,
associo-me à homenagem que V. Ex. a estó
prestando - a homenagem da grande Estado
da Amazonas ao grande Estàdo do Espf rito
Santo.

O SR. EURICO REZENDE:
Recolho, Sr. Presidente, na sinceridade do
meu agradecimento, o aparte honroso e cativante, ao mesmo tempo, com que distinguiu
o meu discurso o Ilustre Senador Edmundo
Levi. O Espfrlto Sento, ao celebrar o auspi-

ciosa data, rende as emoções da sua recordação e da sua saudade àqueles vultos e àqueles obreiros que, na madrugada ciclópica do
seu destino, ofereceram ali as primeiras luzes
da civilização e empreenderam os primeiros
passos da colonização.
Renovo, Sr. Presidente, o agradecimento
pelos apartes que enriqueceram o meu pronunciamento.

O Sr. Faria Tavares:
Permite V. Ex. a um aparte?

O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Faria Tavares:
Não poderíamos deixar de solidarizar-nos
com V. Ex.a ao ensejo da comemoração da
grande efeméride a que se refere. Sabemos
todos que hó profundas interligações ·afetuosas, histéricas e cívicas entre Minas Gerais e
Espírito Santo, e nós, mineiros, pela intimidade
dêsses contatos, talvez mais do que outros
compatrícias, aprendemos a admirar o nobre
povo do Estado que V, Ex.0 , tão dignamente,
representa nesta Casa; e cumpre observar que
tanto maior é nossa admiração quanto, realmente, os Estados menores se vêm construindo
pelo esfôrço, sempre mois fecundo, dos seus
filhos. Podemos dizer que nem sempre é. mais
glorioso o destino de cada um dos Estados
da Federação, na medida em que êsses Estados tenham sido beneficiados, pela natureza,
em riqueza, em população, em situação geogrófica. Por isso mesmo, os Estados menores,
quando se engrandecem, revelam a própria
capacidade da sua gente, do seu povo, por·
que, Intimamente ligado ao homem, ao seu
trabalho, à sua energia, à sua cultura, à sua
inteligência estó o próprio destino da comunidade. Sabemos que é o homem que cons·
tr61 seu mundo, o seu mundo humano, que
domina a ·natureza, o aspereza do meio am·
biente em que vive, em que plantou a sua
civilização. Por essa razão, podemos notor a
gronde dimensão do destino do Espf rito Santo,
pela proporção que com:: êle guarda a própria
dimensão do espírito, da capacidade de trabalho, da generosidade da sua gente e do seu
povo. Nobre Senador Eurico Rezende, a nossa
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admiração é tanto maior quando compreende·
mos que o destino do seu ~stado é a própria
construção do trabalho da sua gente.

O SR. EURICO REZENDE:
O excelente aparte do prelúcido Senador
Faria Tavares, corno vê o Senado, deu o bri·
lho que ·estava faltando ao meu pronuncia·
menta.
O Sr. Faria Tavarea:
~ generosidade .de V.

Ex. 0 •

O SR. EURICO REZENDE:
A homenagem que o ilustre representante
mineiro rende ao povo capixaba, no instante
das comemora,ões gratulatórias de mais um
aniversário da sua colonização, é tonto maior
quando se tem em vista que Espl rito Santo e
Minas Gerais, bons vizinhos e fraternos ir·
mãos, têm procurado, no curso da história,
carregar o Brasil nos braços e nos corações.
Saúdo, assim, Sr. Presidente ,o Govêrno do
meu Estado, o seu povo, os famílias tradicio·
nais que têm a sua vinculação diluída sôbre
eis raízes da formação do Espírito Santo, as
suas classes trabalhadoras, a sua comunidade,
as classes produtoras e conservadoras, assina·
lendo, com profunda emoção, o trabalho pio·
neiro daquele povo e daquela gente. Quando
o Espírito Santo era apenas um tapête verde
de matas lmensuróvels, êles, os pioneiros,
com o machado na mão e com o fé na alma
e no coração, plantaram os primeiros fun·
dementes daquela terra que, mais tarde, pelo
trabalho e pela dedicação, iria afirmar-se,
como se afirmou, Instrumento vigoroso da
grandeza nacional.
Assim, Sr. Presidente, ao assinalar, no despovoamento desta sessão, o povoamento do
admlróvel solo capixaba, endereço, daqu.l, ao
povo do meu Estado, meu louvor a Deus Todo
Poderoso, a minha prece para que continue a
abençoar e a proteger o povo capixaba, oben·
çoando e protegendo, também, os seus esfor·
ços e as suas recompensas. (Muito bem! Mui·
to bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiral:
· Não hó mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando · para a ·próxima a
seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara, n. 0 24, de 1965 (n. 0 2. 593-B-65,
na Casa de, origem), que incorpora ao "Fundo" de que trata o Decreto-Lei n. 0 2. 063, de
7 de março de 1940, de "A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil", a importância dos
seus débitos fiscais, e dó outras providências
(projeto de Iniciativa do Sr. Presidente da República, em regime de urgência, nos têrmos do
art. 320, n. 0 5. b, do Regimento Interno),
tendo
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PARECERES (n. 0 ' 579 e 580, de 1965), dos
Comissões

·-

de Finançaa, oferecendó substitutivo;
de Constituição e Justiça, oferecendo outro substitutivo.

2

I

,,I,'
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n.o 54, de 1965 (n. 0 2.719-A;
de 1965, no Cosa de 'origem), que fixa os valôres poro os simbolos dos cargos e das fun- ·'
ções gratificadas do Ouadro da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2. 0 Região,
e dó outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob números 572 e
573, de 1965, das Comissões

-

de Serviço Público Civil e
de Finança•.
3

Discussêio, em turno único, da redaçêio fi·
nal (oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer n. 0 611, de 1965), do Projeto de
Lei do Câmara, n. 0 23, de 1965 (número
2.592-B/65, no Cosa de origem), que dispõe
sôbre os cursos de teatro e regulamento os
categorias profissionais correspondentes.
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Discussão, em turno único, do redoção final (oferecido pela Comissão de Redoção, em
seu Parecer n. 0 612; de 1965), dos emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara número 35, de 1965 (n. 0 2. 640-B/ 65, na Caso de origem), que dispõe sôbre o seguro de
crédito â exportação, e dó outros providências.

5 .

I

seu Parecer n. 0 615, de 1965) da emendo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 46, de 1965 (n. 0 2.660-B/65, na Coso
de origem), que isenta de lmpôsto de im·
portação e outros contribuições fiscais os bens
adquiridos, mediante doação, pelas instituições
que se dedicam, sem finalidade lucrativa, à
prestação de assistência médico-hospitalar.

8

Discussão, em turno único, do redação final (oferecido pelo Comissão de Redoção, em
seu Parecer n. 0 613, de 1965), do Projeto de
Lei do Câmbro n. 0 36, de 1965 (número
2. 644-B/65, no Casa de origem), que autorizo o Poder Executivo o abrir, ao Ministério do
Aeronáutico, o crédito especial de .....•••
Cr$ 103.806. 000, poro o fim que especifico.

Discussão, em turno único, da redaçéio final (oferecido pela Comissão de Redoção, em
seu Parecer n. 0 616, de 1965) dos ernendos
do Senado ao Projeto de Lei da 'Câmara nú·
mero 65, de 1965 (n.0 2.709-B/65, na Casa de origem), que crio estímulos ao aumento
de produtividade e à contençéio de preços, e dó
outros providências.

6

9

Discussão, em turno único, da redoção final (oferecido pelo Comissão de Redoçéio, em
seu Parecer n. 0 Ó14, de 1965), do Projeto de
Lei do Câmara n.0 39, de 1965 (número
2.647-B/65, no Coso de origem), que autorizo o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Viaçéio e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 2.300.000.000, paro o fim que especifica.

Discussão, em turno único, da Redação Fi·
nol (oferecida pela Comissão de Redoção, em
seu Parecer n.0 519, de 1965), do Projeto de
Resolução n. 0 37, de 1965, que suspende a
execução do Lei n."' 2.085, de 26 de dezembro de 1957, do· Estado de Alagoos, decla·
rodo Inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

7
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pelo Comissão de Redoçéio, em

Está encerrada a sessão.
(Levcmto·se a sessão às 16 horas e 25
minutos.)

I

I

.57.a Sessão, da

3.8

Sessão Legislativa, da
em 24 de maio de 1965

5.8

!",·

Legislatura,

. '"

PRESIDINCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA
'

Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Cattete Pinheiro - Joaquim Parente
Menezes Pimentel Vicente Augusto - Walfredo Gurgel - Argemiro
de Figueiredo - José Ermfrio - Silvestre Péricles - Aloysio de Carvalho Eurico Rezende Aurélio Vianna Faria Tavares - Nogueira da Gama
- Milton Menezes - Daniel Krieger Mem de Só - (16).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

A lista de presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo número
legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.

O Sr. 2. 0 -Secretório procede à leitura
da Ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE !Moura Andn11lel:

Em discussão a Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sõbre a mesma, dó-la-ei por aprovada. (Pausa.)
Está aprovada.

O Sr. 1. 0 -Secretário lê o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
MENSAGEM
H.o 119, DE 1965

..

,,

(N. 0 284-A/ 65, na origem)
Do Sr. Presidente da República, de i 5 do
mês em curso, restituindo dois dos autógrafos, sancionados, do Projeto de Lei n. 0

976-B/63, na Câmara, e n. 0 10/65, na Senado, que acrescenta parágrafo ao art. 6. 0 da
Lei n. 0 4.096, de 18 de julho de .1962 (projeto que se transformou no Lei n.0 4.631, de
15-5-1965).

..,,
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MENSAGEM
N. 0 120, DE 1965

(N. 0 295/65, na origem)
.;:

Do Sr. Presidente da Repúblico, de 19 do
mês em curso, agradecendo o comunicação referente oo pronunciamento do Senado sõbre
o Projeto de Lei n.0 2.466-B/64, na Câmara,
e número 2 i J65, no Senado, que dispãe sôbre a incorporação do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno à Universidade do
Ceará,
MENSAGEM
N. 0 121, DE 1965
(N. 0 296/65, na origem)
Do Sr. Presidente do República, de 19 do
mês em curso, agradecendo a comunicação referente ao pronunciamento do Congresso Nacional sôbre o veto presidencial ao Projeto de
Lei n. 0 1,486-B/63, na Câmara, é n. 0 ••••
288/64, na Senado, que dispõe sôbre o reestruturação administrativa do Distrito Federal.
MENSAGEM
N. 0 122, DE 1965
lN. 0 297/65, no origem)
Do Sr. Presidente da República, de 19 do
mês em curso, agradecendo a comunicação referente ao pronunciamento do Congresso Nacional sôbre o veto presidencial ao Projeto de
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n. 0

25/64 (C.N.), que dispõe sôbre ven-

cimentos e salários do pessoal da Rêde Fer-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI
DO SENADO
N.• 19, DE 1965

MENSAGEM
N. 123, DE 1965
0

(N. 0 298/65, na origem)

Dlapõe a6bre aa camemoraçõea cio cen·
tenário_ do nascimento do Marechal
Rondon.

Do Sr. Presidente da República, de 19 do
agradecen~o

a comunica;ão re-

ferente ao pronunciamento do Congresso Na-

O Congresso Nocional decreta:

cional sôbre o veto presidencial ao Projeto de

Art. 1. 0

Lei n.0 468-B, de 1963, no Câmara, e n. 0

I
I

i
I

13/64, no Senado, que concede aos servi·
dores do Viação Férreo do Rio Grande do Sul,
aposentados até 31 de dezembro de 1959, o
abono provisório de que trota a Lei_ n,0 3.531,
de 19 de janeiro de 1959. -

!

I
I

I

MENSAGEM
N.o 124, DE 1965
(N. 0 299/65, na origem)

J

'I

I,

Do Sr. Presidente da República, de 19 do

"
~:

mês em curso, agradecendo a comunicação re-

i

ferente ao pronunciamento do Congresso Na-

,I

i

I

mlnhando à revisão do Senado os seguintes
proposições, respectivamente:

roviária Federal Sociedade Anônima.

mês em curso,

ti

cional sôbre o veto presidencial ao PrÓjeto de
Lei n. 0 2.419-B/65, na Câmara, e n. 0 315/64,
no Senado, que define a competência julgadora de recursos fiscais.

MENSAGEM
N. 125,' DE 1965
0

(N. 0 300/65, na origem)
, Oo Sr. Presidente da. República, de 19 do
mês em curso, agradecendo a comunicação referente à oprovaçã-o da escolha da Diplomata
Dora Alencar de VasconceiÓs para o cargo
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do República Popular da Polónio.

OF1CIOS
N. 0 s 1.129, 1.130 e 1,131, do Sr. Primei·
ro-Sccretórlo da Câmara dos Deputados, enco-

A União fará comemorar festivamente, em todo o território nacional, o centenário do nascimento de Cândido Mariano da
Silva Rondon, o, Marechal Rondon, o transcorrer no dia 5 de maio de 1965.
Art. 2.• - O Poder Executivo, através do
Ministério do Educação e Cultura, designará
uma Comissão, -com a finalidade de- organizar
o programa dos festejos, composto de representàntes do Senado - Federal, do Câmara dos
Deputados, dos Ministérios da Guerra e da Viação e Obras Públicas, do Executivo e Legisla·
tive da Estada de Moto Grosso, da Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, do Academia Brasileira de Letras, da Universidade do
Brasil, do Museu Histórico Nocional, do Academia Mato-grossense de Letras, ·do Instituto
Histórico de Mato Grosso, do Instituto de Pesquisas Históricas "Dom Aquino Corrêa", e da
Comissão Interestadual dos Vales do Aroguaio
e Tocantins CVIVAT).
Parágrafo único ...,... Os representantes__ do
Senado F-ederal e da' Câmara dos Deputados
serão indicados, respectivamente, pelos duas
Casos do Congresso, os do Govêrno e do As·
sembléio Legislativo do Estado de Moto Grosso,
pelos respectivos Podêres.
Art. 3.• ..,.. Dentre os comemorações pro·
gramados, deverão constar:

e

o)

palestras e conferências em estabeleci·
mentos dé renslno e instituições culturais do País sôbre o vida e obra de
Rondon;

b)

instituição de concurso histórico-didático o respeito. "Cio insigne sertanlsto,
realçando o- seu, amor ao índio e o seu
trabalho pela integração e pelo defeso
de nossos fronteiros.

I!
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·data de sua publicação.
Art. 5.0
contrária.

-

Revogam-se as disposições em'

À Comissão de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 78, DE 1965
(N. 0 2.724-B/65, na Casa de origem)

Isento do taxo de despacho aduaneiro
um conjunto eletrônico importado pelo
Govirno do Eatado do Paronci.
O Congresso Nacional decreta:

· Ârt. 1.0 E' concedida. a isenção da
taxa de despacho aduaneiro de 5% (cinco por
~ente) prevista no art. 66 da Lei n, 0 3.244,
de 14 de agõsta de 1957, para um conjunto
eletrõnico, importado pela Govêrno do Estado
do Paraná.

A isenção concedida não
Art. 2.0 abrange o material com similar nocional.
Art. 3, 0 Esta Lei entra em vigor na
dota de suo publicação.
Art, 4, 0
contrário.

-

Revogam-se os disposições em

À Comissão de Finanças, de acôrdo
com o disposto no artigo 94-C, § 2. 0 , do

Regimento Interno.

: ··~

quadrados), situado em frente à Estação Ferroviário do Cidade de Guorapuava, no Estado
do Paraná, por dois outros pertencentes àquela
Prefeitura, medindo um dêles 122.417,81 m2
(cento e vinte e dois mil quatrocentos e dezessete metros quadrados e oitenta e um decí •
metros quadrados), situado em frente .ao Quartel do 1.0 Esquadrão Independente de Cavalario do Ministério do Guerra, e o Óutro, .••.
479.636,49 m2 (quatrocentos e setenta e nove
mil seiscentos e trinta e seis metros quadrados e quarenta e nove decfmetros quadrados),
situado no reprêso que fornece água à referida
Unidade Militar, com a área total de , ...
602.054,30m2 (seiscentos e dois mil e clnqüento e quatro metros quadrados e trinta decí metros quadrados). ·
Art. 2.0 - Poro efeito da permuta oro
autorizado, consideram-se de igual valor as
áreas a permutar.
Art. 3.0 - Esta . Lei entra em vigor na
data 'de sua publicação.
Revogam-se as disposições em
Art, 4,0 contrário.
À Comissão de Finanças.
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N. 617, DE 1965
Da Comiasão de Conltltui§Õo e J ultiça,
sôbre o Projeto de Lei do Senado n;0 : 19,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 79, DE 1965

ile 1965, que diapõe síibre prl1ão os~·

(N, 0 818-B/63, na Caso de origem)

cial de dirigentes Íle entldodet alndicals.

Autorizo o Poder Executivo a permu·
tar um terreno de propriedade da União
Federal por outros pertoncentea ao Muni·
cíplo de Guarapuava, Estado do Paraná.
O Congresso. Nacional decreto:
E' o Poder Executivo autoriArt. 1,0 zado a permutar, com c Prefeitura Municipal
de Guaropuavo, tendo em visto o Lei n. 0 293,
de 7 de dezembro de 1961, daquela Munici'
palldode, o terreno nocional com o área de
301.027,15 m2 (trezentos e um mil e vinte e
sete metros quadrados e quinze decímetros

Relator: Sr. Josaphat Marinho·
1 . Propõe êste projeto, de autoria do nobre
Senador Faria Tavares, seja "assegurado aos
dirigentes sindicais, em exerclclo das funçõ.es,
o direito a prisão especial, na formo da lei"
(art. · 1.0 ). Estabelece, ainda, que "o empre.gado ou empregador no exercfclo de função de
representação profissional ou em cargo de administração· sindical, quando sujeito a prisão,
antes de condenação definitiva, seró recolhido
a prisão especial, à dlsposlc;ão da autoridade
competente" (§ 1.0 ). Por fim, ressalva que
"não terão direito a prisão privilegiada os di-

....,,

- 870rigentes sindicais, empregado ou empregador
acima referidos, quando indiciados por crime
contra a segurança nacional ou o patrlmõnlo
pública" (§ 2. 0 ).

2. Como refere a justificação do projeto, a
medida proposta consta de anteprojeto de Código do Trabalho elaborado pelo Prof. Evaristo de Moraes Filho (ort. 721) • E, a nosso ver,
é justo, dadas os encargos e as responsabilidades de que são inve~tldos os dirigentes de
entidades sindicais.
Demais, não hó impedimento de ordem jurldica a que seja admitida em nõva Código de
Trabalho, visto que êsse diploma deve abranger, quant~ posslvel, as normas, de qualquer
alcance, peculiares à situação de empregados
e empregadores e das entidades criadas em
função das respectivas categorias profissionais.
3. Mas, uma lei, como a proposta agora,
destinada apenas a regular a prisão especial
paro os dirigentes de entidades sindicais, não
tem sentida jurldico, no momento. ~ que hó
lei em vigor - a Lei n.0 2.860, de 31 de
agõsto de 19 56 - , que estabelece prisão especial para os dirigentes de entidades sindicais
e para o empregado no exercício de representação profissional ou no cargo de administração sindical.
A lei vigente é, mesmo, de caróter mais amplo do que o projeto, pois abrange os "dirigentes de entidades sindicais de todos os graus
e representativas de empregados, empregadores, profissionais liberais, agentes e trabalhadores autônomos" (art. 1. 0 ). E mais: estende
o beneficio ao "empregado eleito para função
de representação profissional ou para cargo de
administração sindical" (art. 2. 0 ).
A vigência dessa lei escapou, compreensivelmente, ao ilustre autor do projeto, no tumulto da legislação em prótica no ·Pais,
4. Pelo exposto, opinamos contràrl.amente à
proposição, por jó estar a matéria regulada
em têrmos adequados.
Sala das Comissões, em 27 de abril de 1965.
Afonso Arinos, Presidente Josaphat
Marinho, Relator - Aloysio de Carvalho Argomiro de Figueiredo - Bezerra Note Edmundo Lovi.
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N. 618, DE 1965
Da Comi11ão de Legi1lação Saciai, III•
bre o Projeto de Lei da Senado n.0 19,
de 1965,
Relatar: Sr. Âarão Stelnbruch
Apresentado pelo ilustre Senador Faria Tovares, o .Presente projeto assegura "aos diri·
gentes sindicais em exerclcio das funções o direito a prisão especial" (art. 1. 0 ).
·
2. Em sua justificação, o autor esclarece
que as prerrogativas outorgadas no projeto jó
se acham previstas no anteprojeto de Código
do Trabalho, sendo justo, entretanto, a sua
antecipação, uma vez ser incerta, ainda, a
data de apresentação do referido anteprojeto à
apreciação do Congresso Nacional.
3. Ouvido o respeito, a. Comissão de Constituição e Justiça opinou no sentido de que
o medida proposto "é justa, dados os encar·
gos e os responsabilidades de que são investidos os dirigentes sindicais". O· parecer do
nobre Relator, Senador Josophat Marinho,
aprovado por aquela Comissão, foi, no entanto, pela rejeição do projeto, por jó estar a ma·
térla devidamente regulada na Lei n.0 2. 860,
de 31 de agOsto de. 1956, a qual, Inclusive,
é de caróter mais amplo do que o projeto,
pois se destina aos "dirigentes de entidades
sindicais de todos os graus e representativas
de empregados, empregadores, profissionais li·
berais, agentes e trabalhadores autõnomos",
além de estender o beneficio ao "empregado
eleito para função de representação profissional ou para cargo de administração sindical".
4. Diante do exposto, pelas mesmas razões
aduzldas pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, por jó estar a matéria devidamente regulada ·:em lei 'em vigor, a Comissão
de Legislação Social opina pela rejeição do
projeto.
Sola das Comissões, em 20 de mole de
1965. Walfredo Gurgel, Presidente
Aarão Steinbruch, Relator - Eugênio Barros
- Josó Rallemborg Leito - Edmundo Lovi Horibaldo Vieira.
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N. 619, DE 1965
0

Da Coml11ão de Relações Exterlorei,
sôbre o Projeto de Decreto Legillatlvo
n. 0 1O, de 1964 (Projeto de Decreto Le·
gitlativo n.0 155-A/58 - na Cimara),
que aprova a acôrdo para o ettabeleci•
menta de um programa de colaboração
para o preparo de mapas topográficos e
de cartas aeronáutica•, na Bratll.

4. Sob o primeiro aspecto, o parecer acolhi·
do, unânimemente, pela Comissão de Constltulçéio e Justlça da Câmara, firma ponto de vista
inquestionável, ao· esclarecer:
"A matéria do presente processa, não
resta dl!vlda, é. de competência do Poder
Legislativo, não só devido a ~nvolver matéria tributária, mas, também, nos preCisos têrmos do n.o I do art. 66 da Constituição Federal. Todos os atas bilaterais

Relatar: Sr. Ant4nlo Carlos
A oito do corrente, a Câmara dos Deputados
encaminhou a esta Casa do Congresso Nacional projeto de decreto legislativo que, atendendo à Mensagem Presidencial n.0 460, de
li de setembro de 1956, aprova o aclirdo para o estabelecimento de um programa de colaboração, para o preparo de mapas topográficos e de cartas aeronáuticas, na Brasil objeto da troca de notas entre os Ministros
das Relações Exteriores do nosso País .e dos
Estados Unidos da América, de n.O' 329 e
568, respectivamente, ambas de 2 de junho
de 1962.

2.

A Exposição de Motivos, confidencial, do
então Ministro das Relações Exteriores, n.0
137, de 31 de agôsto de 1956, que propôs,
nos têrmos do ort. 65, 11, do Constituição
Federal, o encaminhamento do convênio ao
Congresso Nacional, esclarece:

em que o Brasil fôr parte, só a União os
pode praticar, mas não prescindem a ra·
tificação legislativa . Assim, a competência do Câmara em se manifestar nesta
matéria é pacífica, e a mesma não atenta
contra os dispositivos constitucionais."

5•

No que se refere ao prisma dlplomótlco,
isto é, do interêsse do Brasil, no que diz respeito à Interligação de suas relações internacionais com a sua soberania, o seu progresso
e o seu desenvolvimento (matéria da competência desta Comissão), a troca de notas que
deu origem ao decreto legislativo em exame é
da maior importância.

6 . Como Nação tradicionalmente aliada, estabelecemos um programa de colaboração que
objetlvo proporcionar, a diversas atlvidades
básicas, elementos científicos indispensáveis ao
"O convênio foi assinado em administra. seu perfeita desenvolvimento, resgucirdOda a
ção anterior, havendo as autoridades de
então considerado que dispensava autori- nossa independência .
zação legislativa, por conter apenas me- 7 . Será desnecessário encarecer o valor que
didas de ordem executiva.
têm para o Brasil levantamentos e contrôles
Todavia, o referido convênio prevê isen- geodésicos, filmes topogróficos-base, cartas aeções tributárias que, nos têrmos do artironáuticas e mapas topográficos elaborados
go 65, 11, da Constituição Federal, devem
com perfeição técnica . ~. justamente, o que
ser autorizadas pelo Poder Legislativo."
objetiva o convênio.

3. O exame do matéria deve ter em vista
quatro aspectos:
a) o furfdlco;

b) o diplom6tlco;

c) o de Segurança Nacional;
d) o financeiro (o convênio prevê lsen.
ções trlbut6rias).

a.

Dos aspectos financeiro e de segurança

nocional - Igualmente relevantes -'devem
falor as Comissões de Finanças e Segurança
Nacional, às quais está o presente profeta des•
pachado pela Presidência desta Casa •
Ante o exposto, esta Comissão, sob o as•
pecto que lhe cabe examinar a matéria, é fa·
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-872voróvel ô aprovação do Decreto Legislativo n. 0
10, de 1964 (n. 0 '155-A-58, na Câmara dos
Deputados) •
Sala das Coml~sões, em 2 de melo de 1964.
- Benedicto Valladorea, Presidente - Ant6·
nio Carlo1, Relator - Aarão Steinbruch Argemiro de ·Figueiredo - Meneze• Piruntel
- Rui Palmeira - José Guiomard.

PARECER
N,O 620; .DE 1965
Da Comi11ão de Segurança Nacional,
c6bre o Projeto de Decreto Legialativo
de 1f64.
· n,0

10,

Relator: Sr. Jo1é Erm írlo
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A tramitação do Projeto de Decreto Legis·
lativo n.0 155, de 1958, da Câmara dos Depu·
todos, destina-se a legalizar um ocôrdo firma·
do, em 1952, entre os Governas brasileiro e
norte-americano, paro o preparo,_ por comissão
mista, de mapas topográficos .e cartas aeronáu·
ticas, -no Brasil. Embora seja tranqüllo que
ocârdos dessa natureza, mormente quando en·
volvem, como no caso em foco, assuntos flnan·
ceiros (isenções fiscais para 'os membros es·
trangeiros da. Comissão), o Executivo concluiu
o acôrdo em 1952 ·e sômente em 1958. pedia
a ratificação do Congresso Nacional.
Trata-se, pois, de fato consumado. Depois
de doze anos de firmado o acôrdo, seria mais
razoável saber-se se olnda está, o. mesmo em
vigor. No entanto, já mereceu parecer favorá·
vel de duas Comissões da Câmara ...:.. Justiça
e Relações Exteriores_._, e foi ali aprovado em
Plenário. No Senado, pronunciou-se favorà·
velmente a Comissão de · Relações Exteriores,
em parecer de 20 de maio último •.
Do ponto de vista da segurança do Brasil,
o_ acõrdo é totalmente . desacol)selhável. A
nossa topografia e os nossas rotas aéreas são
assuntos que devem ser. ~antldos sob a maior
reserva, guardados dos governos estrangeiros.
São segredos que não podemos compartilhar
com pais estrangeiro, por mais amigo que seja;
E tal posiçõo é odotoda por tôdas as potências
que zelem pela suo soberania e Independência.

Além disso, a Fôrça Aérea Brasileira e a
Companhia Cruzeiro do Sul possuem equipamentos razoáveis para o execuçõo das tarefas
previstas no acôrdo. Em qualquer tempo, estaremos também em condições de Importar dos
Estados Unidos algum mecanismo que nos falte para levar a bom têrmo os serviços previstos
no- acôrdo. E dos,_nossos amigos do Norte, podemos esperar até financiamento a longo prazo, baseados em nossas relações e nas boas
tradições de aliados na guerra e na paz.
O pessoal técnico da Fôrça Aérea Brasileira, ·justiça se faça, está em condições de realizar os trabalhos requeridos com a necessária rapidez, desde que os nossos engenheiros
aeronáuticos e os nossos topógrafos contem·
com o material necessário.
A nós, ·que já por duas vêzes entramos em
guerra ao fado dos nossos bons amigos - os
Estàdos Unidos - , para dar ao mundo tranqülfidade e vida melhor, que perdemos quase
tôda a nossa Marinha Merc~nte durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto outros poises
da América Latina levaram grande vantagem
em mantendo. a neutralidade, nada mais justo
do que o reconhecimento da parte dos' Estados
Unidos. E o fornecimento dêsse equipamento,
a prazo longo, seria normal, pois, na verdade,
nõo devemos pedir favores a governos e sim
manter a mais estre_ita amizade, para efetuor
uma politica de sólido Intercâmbio econômlco.
No hipótese de que não estivéssemos em
condições de ·efetuar êsses trabalhos, que afetam de perto a segurança nacional, mesmo
asslrn, deverfanios, antes, enviar nossos enge·
nheiros ao estrangeiro, para de Já nos trazerem experl~ncla e !écnlca. Nunco encomendar
a estrangeiros, ()S· serviços pertinentes à segu·
rança da NaÇ5o,.
Antes de aprová-lo, pedir Informações sõbre
se êste acôrdo ainda está em vigor.
Sala das Comissões, em 12 de junho de
1964. - Zacharias ·de Assump~ão, Presidente - José Ermirio, Relator - lrineu Bornhauscn.

873PARECER
N.0 621, DE 1965
Da Camlasão de Segurança Nacional,
1&bre o Projeto de Decreto Legl1lativo
n. 0 10, de 1964.
. Relator: Sr. Jo1é Ermirio
Em nosso parecer do dia 12 de junho do
corrente ano, sôbre o projeto em questão, oli·
nhamos os motivos por que julgamos desaconselhóvel a aprovação do acôrdo para o pre·
paro de mapas topográficos e cartas aeronáuticas, no Brasil, com participação estrangeira,
assim resumidos:

Temos, ainda, a lamentar que o nosso País,
que atravesso graves dificuldades financeiras,
se comprometo o pagar quatro milhões de dó·
lares por um serviço que poderio ser feito por
nós mesmos, gostando-se um quarto , dêsse
valor,
Discordamos dêsse ponto de vista, não ve·
mos lnterêsse nocional no acôrdo firmado e
pôsto em execução, e, por tôdos os razões aqui
expostas,. concluimos pelo rejeição do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 1O.
Sola dos. Comissões, em 22 de setembro
de 1964 . - Zocharla1 de À11umpçãa, Presi·
dente - José Ermírla, Relator - Raul Glu·
berti - Attílio Fontano.

1) a segurança nocional indica que tais
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assuntos devem permanecer no domí·
nio exclusivo do Brasil;

21 a Fôrça Aéreo Brasileiro, como também emprêsos particulares, estão em
condições de executar os serviços re·
queridos;

31 no caso de faltar material técnico,
poderíamos adquiri-lo, o longa prazo,
nos Estados Unidos, nosso aliado no
guerra e na paz;

41 mesmo que não tivéssemos capacidade técnica para a realização da pro~
grama, seria o cosa de enviarmos pessoal para aperfeiçoamento no exterior.
E, para concluir nosso parecer, mostramos
serem necessárias informações do ltamarati,
sôbre a ·vigência do acôrdo.
Recebidas essas informações, mais se reforçou a nossa oposição ao projeto, pois comprovado ficou que não hó prazo de vigência. O
Sr. Ministro dos Relações Exteriores salienta
que o acôrdo pode ser denunciado, com aviso
prévio de 18 meses, ollós, condição constante
da cláusula 1O da nota brasileira. Por êsse
dispositivo, fica claro que, se algum dia jul·
germes o ocôrdo lndesejóvel;'··teremos 'que
suportar, ainda um ano e melo, ~llltores estrangeiros fazendo o nosso levantamento topo·
gráfico.
E, ainda mais: o acôrdo já está em execução,
Independentemente da ratificação do Congres·
so, sob a Invocação de interêsse nocional.

N.0 622, DE 1965
Da Comluão de Finança1, l&bre o Pro·
jeto de Decreto Legislativo n.0 10, de

1964.
Relator: Sr. lrineu Bornhau11n
Os principais argumentos levantados pelo
Relator da Comissão de Finanças do Senado,
Senador. Ermírlo de Moroes, contra. a aprovo·
ção do Acôrdo Brosii-EUA, sObre Serviços Cor·
togróficos, são os seguintes: 1) sob o aspecto
do segurança nacional, êle seria desaconselhá·
vel, e melhor-" estariam resguardados os segre·
dos nacionais" se o serviço fôsse efetuado por
técnicos brasileiros; 2) haveria companhias
brasileiros capazes de efetuor o levantamento
· oerofotogrométrico previsto, o que resultaria
mais econômlco poro os cofres públicos; 3) os
facilidades para a importação, com isenção de
direitos e outros gravames alfandegários, de
equipamentos, combustfvel etc., previstas no
ocõrdo, seriam desnecessárias, o que levo o
relator o discordar, do ponto de vista finon·
ceiro, de s1.1o aprovação, por porte da Comissão;
e 4) ocôrdos . dessa natureza dependeriam de
aprovação do Congresso.
Segundo esclarecimentos jó prestados ao
Congresso Nacional pelo Ministério dos Rela·
ções Exteriores, os órgãos dlretamente lnteres·
sodas no problema cartogrófico, em geral, e no
do segurança nacional, em particular, foram
consultados exaustivamente, tendo sido constl·
tuldo, em 1951, uma Comissão de Estudos. Cor·
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- 874tográficos, presidida pela Chefe do EstadoMaior das Fôrçcs Armadas e composta de representantes dos três ministérios militares, do
ltcmoroti, do IBGE e do Observatório Nacional.
Com pequenas alterações, foi o texto do ocôrda aprovada, sem que fôsse apresentado, então, qualquer objeção, sob a ponto de visto do
segurança nocional. O apoio dada ao acôrdo
pela Estada-Maior dos Fôrços Armados e pela
Conselho de Segurança Nacional atesta que
oquêle Instrumento, longe de ferir o segurança
nocional, atende às suas exigências.
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Quanto ao item 2 - existência de companhias e técnicos brasileiros capazes de efetuar
o levcnto;,ento - é oportuno esclarecer que,
de acôrda com os órgãos competentes consultados, as companhias brasileiros não dispõem
de equipamento capaz de obter fotografias no
escala de 1:60.000 e de atender o outros
condições e requisitas desejáveis. De ocôrdo
com os mesmos órgãos, os técnicos brasileiros
nõo estão familiarizadas com o equipamento
estrangeiro mais moderno. ·
Quanto ao terceira argumenta, o de que as
facilidades fiscais previstas no ocôrda seriam
desnecessários e Inconvenientes, é óbvia que o
prejuízo supostamente cousada à Fazenda Nacional com as isenções fiscais é manifestamente Irrelevante, de vez que o levantamento oerafatagrométrica é de lmpartôncia primordial
poro o desenvolvimento económico do País.
Considerem-se, em todo a seu alcance e profundidade, o papel do mapeamento no progresso e
desenvolvimento sócia-econômico dos povos, a
conjuntura cartográfico nacional e a inadiável
necessidade do levantamento cartográfico do
Brasil. O mapeamento é problema de base paro qualquer país, autêntico elemento de pro"gressa, que possibilito o levantamento dos dodos básicos Indispensáveis poro as plonejamentas e projetas, para a administração racional
e para a organização do espaço, permitindo,
ademais, o inventário e a exploração adequada das recursos naturais. Projetas de vias de
comunicação, de cdutoras, de linhas de transmissão, de captação de águas, de Irrigação e
drenagem, de regularização de cursos d'água,
a organização do cadastro territorial, urbano e
rural, a tributação justa e correta, entre numerosíssimos outros, sõo onerosos ou lmpossí-

veis sem o existência de cortas precisas e minuciosas, levantados com apoio geodésico.
Um último fato elimino qualquer dúvida
quanto à conveniência econômico do acôrdo:
sua execução, importantíssima poro o. desenvolvimento ecanômlco da Brasil, e de custos
altíssimas, não acarreta nenhuma despesa para
o País.
No que se refere à última objeção, a saber,
a de que acôrdos dêsse gênero dependem de
aprovação da Congresso Nocional, é lícito lembrar que, firmado em 2 de junho de 1952 e
submetido ao Legislativo em 1956, até hoje
aguardo a Executivo o pronunciamento do Congresso. Segundo praxe do Govêrno brasileiro,
relativa a ocôrdos que versam matéria de ln.terêsse nocional, o cartográfico foi considerado provisàrlamente em vigor. Se tal praxe
não existisse, o acôrdo, firmado há 13 anos,
seria letra morto até hoje, apesar de sua importância poro o desenvolvimento do Brasil.
Ante o exposto, considerando aconselhável o
acôrdo em tela, opino pela aprovação do projeta.
Sala das Comissões, em 12 de maio de

Argerniril de Figueiredo, Presidente
- lrlneu Bornhaunn, Relatar - Lobão da
Silveira - Menezea Pimentel - Eug&nio Barroa - Eurico Rezende - Edmundo Levi Antônio Jucá.
1965. -

VOTO EM SEPARADO DO SR. JOS~ ERMIRIO
O Poder Executivo concluiu, em 1952,
acôrdo com o govêrno norte-americano, paro
o preparo, por comissão misto dos dois países,
de mapas. topográficos e cartas aeronáuticos,
na Brasil.
Embora seja· tranqüilo que acôrdos dessa
natureza dependam de aprovação do Congresso
Nocional, somente em 1958 foi o mesmo submetido à ratificação da Poder Legislativo.
Em informação prestada ao Senado Federal,
a 1. 0 de agôsto de 1964, o Sr. Ministro das
Relações Exteriores afirmou que o ocôrdo, emboro ainda não .ratificado pelo Congresso, jó
estava "provisoriamente em vigor".

i)
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Na parte que interessa mais intimamente à
Comissão de Finanças do Senado, está o it~m
4. 0 das obrigações a que o Brasil se sujeita
para a execução do acôrdo:
"Permitir a importação, com Isenção de
direitos e outras gravames alfandegórias,
de equipamentos, combustivel, acessórios
·e outros artigos necessários à execução
dos projetas de operação empreendidos
por órgãos do Govêrno dos Estadas Unidos da América, bem como de todos e
quaisquer artigos de uso pessoal dos civis
e militares pertencentes a tais órgãos e
residentes no Brasil, desde que a Impor-

~

vel técnico, de maior interêsse nacional seria
enviarmos pessoal ao exterior, para aperfeiçoamento, do que recebermos técnicos estrangeiros. Dessa forma, ainda estariam resguardados
os segredos nacionais, como fazem todos os
poises que prezam a sua soberania .
Enfim, do ponio de vista financeiro, o acôrdo, por implicar na concessão· de regalias fiscais desnecessórias, é tão desaconselhóvel
quanto sob a aspecto da segurança nacional,
motivo por que não temos dúvida em nos manifestar pela rejeição do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 1O, de 1964.
Sala das Comissões, em 12 de maio de

1965. -

J01é Ermírio.

tação de tais artigos não seja proibido

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

pelas leis brasileiras; e a exportação, li-

O expediente lido vai à publicação.

vre de direitos e outros gravames, de

Há oradores inscritos.

equipamentos e outros artigos trazidos
para a Brasil por tais órgãos e pessoal do
Govêrno dos Estados Unidos da América,
de conformidade com o presente acôrdo,"

Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende, (Pousa.)
S. Ex. 0 não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Cattete

Depois de demorada tramitação na Cômaro
dos Deputados, o projeto mereceu aprovação
daquela Casa .

Pinheiro.

No Senado, onde chegou em abril dêste anl),
recebeu parecer favorável da Comissão de Relações Exterll)res e parecer contrório da Comissão de Segurança Nacional.

(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
vimos à tribuna· para breves comentários em
tôrno de respostas recebidas a dois reJ=tuerimentos de informações por mim formulados
nesta Casa. No primeiro dêles, dirigido ao Sr.
Ministro da Agricultura, solicitava algumas lnformações sôbre assuntos relacionados ao problema da pesca em nosso País.

Dêsse último documento, se extrai a informação de que tanto a Fôrça Aérea Brasileiro
quanto a Cio. Cruzeiro do Sul promovem equipamentos e técnicos para a realização dos serviços atribuidos à Comissão Mista, bem como
pessoal capacitado. E, caso tais elementos nos
faltassem à época da conclusão do acôrdo,
mesmo assim seria justo esperar que o situação, hoje, 12 anos passados, estivesse diferente.

O SR. CATTETE PINHEIRO:

A resposta, enviada por S. Ex. 0 é assinada
pelo Sr. Emílio Varoli, Superintendente da SUDEPE; e, no que tange ao produto nacional da
pesca, o que vimos foi a confirmação dos comentários por n6s feitos, quando da formulaSe estamos aparelhados pa;a ·realizor, n6s · ção do noso requerimento. Vemos que, no ano
de 1961, por exemplo, o valor total do pesca
mesmos, os serviços previstos no acôrdo, não
vemos motivo para a suo ratificação; no hipó- de mar em nosso Pais, foi de 7 bilhões, 130
milhões, 650 mil cruzeiros; no ano de 1963,
tese de que nos venham a faltar equipamentos,
cremos ser mais aconselhável importarmo-ll)s o valor foi de 25 bilhões, 586 milhões, 887
mil cruzeiros, sendo esta a resposta mais imde poises amigos, como os Estados Unidos, e
portante.
sairia multo mais barato; quanto ao nosso ní·

,,
.
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- 876Com relação c situação do Frota Nocional do
Pesca, diz o S~. Superintendente do SUDEPE:
(Lendo)

"A frota nocional de borcos de pesco ex·
cetuondo umas. duas dezenas de barcos,
é composta de borcos de madeiro, desprovidos até de ródios, guinchos mecânicos,
para não falarmos em ecosondo, equipamentos frigoríficos e outros, pràticomente
inexistentes. A quase totalidade dedico-se,
por essas razões, à .p.esca costeira".
Diz ainda o informação:
"Os barcos estrangeiros, operados por firmas nacionais podem ser. resumidos sumàriamente: um borco de arrosto, Dinamarquês, ·operado pelo . PESCAL, drco de 4
barcos de arrosto e 2 baleeiros, operados
pelo Cla. de Pesco Tojyo; 3 baleeiros e
3 atuneiros, operados pela INBRAPE".
A isso ·se resume o frota de pesco que opero
nos costas do Brasil, o que demonstro o preca"
riedade que vem cercando esso otividade em
nosso País.
Pretendíamos, em continuação ao estudo
dêsses problemas, encaminhar ao Sr. Ministro
do Agricultura um rõvo requerimento de .. informações jó com relação às providências para
sonar estas deficiências. Encontramos, entre'tonto, no jornal "O Globo", entrevisto do Sr.
Superintendente da SUDEPE, na qual afirmo
que foi enviado ao Govêmo, por Intermédio do
Sr. Ministra do Agricultura um texto· de Mensagem a se; encaminhada ao Congre'sso Nocional, na qual exporia a situação do problema
da pesca e quis as medidos propostos por S.
S. 0 , como Superintendente daquele Departamento. Aguardaremos a chegado. dessa ·,Mensagem ao Congresso paro voltarmos o êsse assunto.
Jó não se dó o mesmo com relação às respostas formulados pelo Sr. Superintendente do
Plano de Valorização Económica do Amazônia,
com relação ao· requerimento que formulamos
sôbre o situação em que vem otuando aquêle
organismo regional.
Envia o Superintendência do Plano de Valorização Económico da Amazônia, através do
Ministério Coordenador dos Organismos Reglo-

nois, relação dos adiantamentos pagos aos empreiteiros, pela RODOBRAS, no ano de 1964.
Remete, ainda, S. Ex. 0 um balancete de demonstração do movimento financeiro daquela
superintendência, no ano que passou a porte
do corrente ano.
No requerimento que formulamos, sollcltóvomos, entre outras informações as seguintes: "Qual o total dos recursos recebidos pela "S.P.
V.E.A." no exerclcio de 1964?" "Qual a aplicação, especificamente, d ê s s e s recursos?"
"Quais os despesas com ·pessoal, em Belém,
Rio e Broslllo?"
Pelos balancetes enviados verificamos o seguinte: a S.P.V.E.A. recebeu, no exercício de
1963, Cr$ 4. 368.546. 354, e, no exercício
de 1964, Cr$ 14.357.497.404 mais Cr$ ...
5 . 000. 000. 000 do crédito especial votado
pelo Congresso Nacional, em novembro de
1964. Da ·receito recebida empregou a S.P.
V.E.A. Cr$ 542.993.319, para pagamento de
pessoal, enquanto, para atender a problemas
de energia elétrico dispendeu Cr$ 70, 000.000;
para o Fundo ·de Fomento à Produção, pagou
a S.P.V.E.A. Cr$ 1 , 339.914. 000; poro atender ao crédito rural, Cr$ 19. 000. 000; paro
atender ao crédito industrial, Cr$ 863. 654.000
e, paro participações em investimentos outros,
Cr$ 756, SOO. 000. Acusa ainda, de forma surpreendente, como saldo de dotações anuais de
verbos: no exerci cio de 1953, Cr$ 9. 150; no
de 1959, Cr$ 6.472.859; no de 1960, Cr$
467.056; no de 1961, Cr.$ 17.697.634; no
de 1962, Cr$ 70. 173. 346, e, no de 1963,
Cr$ 558. 322.624, num total de Cr$ ..... .
653.142.669,
Assim, em 1963, a Superintendência recebeu 4 bilhões de cruzeiros e apresentou um
saldo de SSB milhões.
~

o que tenho procurado salientar nesta
Coso: a Incapacidade revelada pelo administração do.qiJele organismo regional no plonejomento e aplicação dos recursos destinados à
valorização amazônica.:. E o fato como representante daquela região e para mostrar ao Poder Executivo o necessidade de uma mudança
de orientação naquele organismo regional, desde que a nomeação de seu superintendente é
de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo.

'•
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- 877Perguntamos quanto havia sido gasto com
pessoal em Belém, Brasília e Rio de Janeiro,
em 1963, pelo fato· de, numa entrevisto, o
S.uperlntendente daquele organismo regional
haver salientado ter encontrado no órgão um
excesso de pessoal. Enquanto em 1963 oquêle
organismo gastou com pessoal a Importância
o que me referi, ao que lemos nas respostas
transmitidas vai gastar em 1965 mais de 3
bilhões de cruzeiros. Enquanto deve gastar somente cêrca de um bilhão de cruzeiros com o
fomento agricola, vai gastar com pessoal mais
de três bilhões de cruzeiros neste ano de 1965,
sendo que mais de cento e cinqüenta milhões
com a chamada representação de Brasilía e
mais de cem milhões de cruzeiros com a chamada agência da Guanabara.
Ora, Sr. Presidente, o que nos tem causado
espécie, é justamente a S.P.V.E.A. ter de gastar mais de cem milhões de cruzeiros para
manter funcionários no Estado da Guanabara,
quando dispõe de representação na Capital da
República que é onde, naturalmente, pode ser
justificada a sua existência, para atender aquêles problemas de lnterêsse do organismo regional.
Temos, então, para o ano de 1965, gasto
de pessocil que atingirá mais de três bilhões de
cruzeiros, o .que significa, portanto, de acôrdo
com o balancete que me foi enviada, quase a
verba de 1963, que foi de quatro bilhões e
trezentas e setenta e oito milhões de cruzeiros.
Ainda, Sr. Presidente, o Superintendente da
Valorização Ecanâmica da, Amazônia, numa
entrevista ao jornal "O Globo", publicada em
sua edição de dez dêste mêsí fêz as seguintes
referências:
"que a S.P.V.E.A. era um instrumento
que falhara às suas finalidades, com suas
instalações materiais diversificadas em
mais de uma dezena de pardleiros, em di·
ferentes bairros de Elelém. ·
Entre cêrca de qase 800 servidores, enfa·
tlzou o Superintendente da S.P.V.E.A.,
dêsses só encontramos profissionalmente
qualificados dois economistas, dois agrônomos, um técnico em pesca,· um veterinário e um geólogo, septuagenário, há
multo atingido pela compulsória."

,;

Muito bem. Diz o Superintendente que só
encontrou êsses técnicos qualificados. Quais as
providências tomados por S. Ex. 0 com relação
ao pessoal ali encontrado, se ao invés de sua
redução encontramos um aumenta progressivo
. das respectivos despesas naquele órgéio.
"A Indústria de passagens e hospedagens
em hotéis de luxo a pelegos e elementos
subversivos atingia ao máximo, montando
a soma de milnões de cruzeiros, e Isso a
titulo de valorização da Amazô!lia", afirma o Superintendente.
Pergunto eu: QuaIs as providências tomadas
por S. Ex.•, desde que nõo se tem notícia, tomadas ccim relação às Irregularidades verificadas ainda no inicio da atual administração?
Assinalou o General Barros Cavalcanti que
"na sede da misão da FAO em Santarém,
onde funciona um centro de treinamento
técnico, os profissionais da corrupçéio da
S.P.V.E.A. Inventaram uma "caixa preta", .qeu se destinava a desviar importâncias das vendas da madeira da Missão
da FAO".
Pergunto eu: Quais as providências tomadas,
não conhecidas até o presente momento?
"Néio existia na S.P.V.E.A., prosseguiu,
um livro, um arquivo, um fichário que
contivesse um registro de suas operações".
Pergunto eu, como esta a situação, se até
agora, nos Ir~ formações remetidas ela se. resume à remessa de um balancete, sem especificar
os operações porventura feitos?
"Declarou ainda que adotou providências
paro, dentro das possibilidades orçamentários do S.P.V.E.A., atender às nec~ssi
dades do anca de Crédito· da Amazôrilo,
canalizando para aquela instituição o que
lhe era. devido em 1964, . , ,
. . . bem como os saldos de exerci elos anteriores, acrescidos da importância de 1,5
bilhõo de cruzeiros" ...
Se ero devido ao Banco,. êsse numerário,
nada mais está sendo feito do que o cumpri·
menta de dispositivo legal.

·,I
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-878Diz mais o Superintendente daquele Órgão,
que contratou
"serviços da emprêsa Montor do Grupo
Montreal, especializada em consultorlo e
cssessoramento técnico, e econômico. Essa firma teró por missão supervisionar,
coordenar e orientar os trabalhos de um
.grupo de técnicos da S.P.V.E.A. e da próprio emprêsa, objetivando a elaboração
de um plano de desenvolvimento poro a
Amazônia, que chamou de Plano de Ação
Administrativa" ...
Procurando saber que emprêsa era a Montreal, as informações que recebi foram as seguintes: a Montreal é firma com especialidade
em montagem de refinarias. Não tem experiência alguma na· região omazônica, olsse contrato foi feito sem concorrência pública, sem
que os grupos técnicos. de região fôssem ao
menos consultadas. O valar do contrato com
a Montreal é de mais de 100 milhões de cruzeiros.
Então, a Superintendência do S.P.V.E.A. sem
concorrência, sem consulta aos técnicos do região - porque existem mesmo em Belém escritórios técnicos hoje exclusivamente dedicodos ao planejamento econômico - a Superintendência da S.P.V.E.A. paga a uma firma especializado em montagem de refinarias de petróleo cem milhões de cruzeiros, paro elaboração de um plano de ação administrativa, "orientando os trabalhos de um grupo de técnicas
da S.P.V.E.A." ...
O Sr. Joaquim Parente:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. CATTETE PINHEIRO:
Com prazer.
O Sr. Joaquim Parente:
Nobre Senador Cattete Pinheiro, a afirmação que V. Ex.a acaba de fazer sôbre a firma
Montreal, quero, c titulo de esclarecimento,
dizer que se troto de uma firma que dispõe
de uma seção de plonejamento conhecido e
constituí de de técnicos de renome. Entre êstes
cito, par exemplo, o Dr. Sérgio Quintelo, jovem
economista jó com largos serviços prestados oo
Pois, A Montreal é uma firma composta de
brasileiros e superintendido pelo Doutor Derek

Herbert Lowei-Parker, homem com longa experiência, a quem conheço hó muitos anos.
Considero-o, assim, entre os mais idônecs e
capazes, apta portanto, a ·prestar os seus serviços no ramo de planejomentos.

O SR. CATTETE PINHEIRO:
Agrdeço o aparte do nobre Senador Joaquim Parente, e eu absolutamente não ponho
em dúvida a afirmação de S. Ex. 0 sôbre a
capacidade da firma MONTREAL para planejamenta. Cinicamente causou-me espécie
que uma firma, especializada em montagem
de refinarias, fôsse a escolhida paro o estudo
de planejamenta económico para a Amazônia
sem concorrência pública, sem que as grupos
de · planejamento da região fôssem consultados, pela menos pela experiência de que dispõem e, ao mesmo tempo, pagando mais de
cem milhões de cruzeiros para o realização
dêste estudo cujos dlretrlzes não conheço e
que naturalmente aguardarei outra oportunidade poro analisar melhor.
O que quero ·salientar é que justamente
quando se atiro sõbre uma organização, sôbre
um organismo regional e, portanto, sôbre todos que ali trabalham, o pecha de desonestl·
dode, vem o Superintendente da SPVEA e diz
que a MONTREAL vai coordenar grupo de
técnicos daquele ·órgão paro o estudo a que
se propõe. Com relação às otividodes da RODOBRÁS no Rodovia Belém-Brasllia, o Superintendente do SPVEA que afirma ter sido esta a sigla da corrupção, - ao que me parece,
'teró dificuldades paro explicar certos fatos.
Procurei, por exemplo, verificar nas· relações das flmnas que receberam adiantamentos da otuol Superintendência para a execução
de obras na Belém-Brasília e, de acôrdo com
a relação que nos foi enviada, com surprêsa,
até certo ponto, fui verificar que as mesmas
firmas acusadas de desonestidade na adml·
nistroçãa anterior, são os :que receberam adiantamentos da atual administração, em montantes diversos, para execução de obras diversas, mediante uma autorização especial do
Senhor Presidente da Repúblico, sem concor·
rêncla público, sem registras dos respectivos
contratos, anteriormente, ·no Tribunal de Contos.

"
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-879Portanto, não é admissível. Não conheço
a maior· parte dos firmas enumeradas aqui.
Mas não possa aceitar que o atual Superin·
tendente da SPVEA a classifique como a sigla da corrupção, afirmando que até 31 de
março ali só havia desonestidade e só havia
portanto desonestos contratando com a SPVEA,
como pode S. S. 0 manter as mesmos desonestos apontados par êle, como contratantes
de obras na Belém-Brasília. Foi aquêle órgão
que remeteu êsses dados, em resposta ao meu
questionário. As firmas estão catalogadas por
aquêie mesmo organismo e pela sua conta·
bilidade.
Então, o que julgo, Sr. Presidente, é que
é necessórlo que a Superintendência atual do
SPVEA, mais de um ano após ter o responsabilidade daquela administração, cesse essa
cantilena que jó é antiga, de acusar as administrações anteriores de desonestas e passe
a apresentar realizações concretas, que demonstrem a sua honestidade e, principalmente,
o sua capacidade para dirigir aquêie organismo regional.
A esta altura, mais de um ano após a re·
volução, o que interessa é saber quais eram
de foto os desonestos, os corruptos, os . corruptores e coma foram punidos. O principal
é a punição dos desonestos e não ficar eternamente o cantor essa ladainha da desonestidade, permitindo que continuam a ocorrer
as mesmos fatos. Firmas contratantes antes
de 31 de março eram desonestas; depois de
31 de março passaram a ser honestas e a
merecer contratos. Como? Porque?
Era o que em linhas gerais, precisava dizer, na anólise das respostas ao requerimen·
to de informações que formulei. Pretendo sempre agir assim. Os requerimentos de informa·
ções, a meu ver, não são para uso nosso ape·
nas: são para que a Nação tome conhecimento - através dos Anais desta Casa dcs respostas porventura transmitidas pelos
órgãos responsáveis.
Além da questão de firmas cootratantes,
Sr. Presidente, podemos mencionar, com re·
loção às respostas do Superintendência da
SPVEA, que o atual Superintendente mandou
realizar a avaliação patrimonial de tõdas os

firmas financeidas pelo Fundo de Valorização
e elas estão aqui especificadas:
Brasil Extratlva
Pedro Carneiro S.A.
Indústria Têxtil de Aniagem
CERPASA Cervejas da Pará Sociedade
Anónima e tão-somente.
Pois bem, o Fundo de Valorização Econômi·
ca da Amazônia estó financiando a implantação, em Belém, de uma fóbrica de cerveja.
Com ·isso, naturalmente, se pretende melhorar a alimentação do povo da região amazõnica ...
Mas, apesar de serem os financiamentos
somente êstes os apontados - e. apontados
como sendo realizações concretas da atualidade - possa afirmar que tôdas essas instalações industriais tiveram sua Implantação
iniciada antes de 31 de março. Então, se a
SPVEA era a sigla da corrupção antes de 31
de março, por que essas indústrias - iniciadas antes de 31 de março - continuam a
merecer o financiamento e, ainda, aparecem
como realizações da atual administração da
SPVEA?

t

a pergunta que faça - . e faço para dizer, demonstrar que, realmente, muita desa·
nestidode houve na SPVEA, como tem havido,
lomentàvelmente, em outros organismos por
êste Brasil a fora. Não se pode aceitar é que
a Superintendência, em declarações à imprensa do Rio de Janeiro, dê a impressão de que,
.naquele organismo, até 31 de março, só pds·
sa~am desonestos, quando houve homens de
bem, do mais alto nível, como o atual Go·
vernador Artur Reis, cuja honestidade, dignidade, capacidade para analisar os problemas
da Amazônia são incontestóveis, e o doutor
Aldebara Klautau, advogado em Belém, Pro·
fessar da Faculdade de Direito do Paró, cidadão da maior dignidade.
Sr. Presidente, êstes os comentários que
desejava fazer sôbre êsse requerimento de
informações.
Antes, porém, de encerrar o que me pro·
pus como breves comentários, quero acrescentar que o Presidente do Banco de Crédito da

·I

-880Amazônia, doutor Armando Mendes, grande
economista da . região, numa entrevista a jornais de Belém, diz o seguinte: (Lendo)
"Existe, de fato, a · sugestão concreta
para anteproj~to de lei visando reformular a politico de valorização econômica da Amazônia e reestruturar os
seus principais organismos. O antepro:
jeto foi elaborado de comum ac6rdo1 'durante o segundo semestre de 1964, pela
SPVEA e pelo. Banco, e representava
àquela altura não apenas .o pensamento
oficial e tranqüllo das duas adminlstrac;ões, como, também, o do Sr. Ministro
Extraordinório para Coordenação de Organismos Regionais. Desde agasto S. Ex. 0
anunciara-o perante a própria Comissão
de Valorização Econômica da Amazônia
e, em repetidas declarações públicas, o
que, aliás, confirmou em encontros recentes conosco. De nossa parte continuamos fiéis ao pensamento bósico, é
16glc'o que suscetível de aperfeiçoamento, expresso nessa minuta de anteprojeto, que foi amplamente examinado, de:
batido e ·aprovado pgr órgãos do Ministério da Fazendo, da então Superintendência da Moeda e do Crédito, da Carteira de Redescontas do Banco ·do Brasil, do Assessoria do Ministério •de· Planejamento, da Assessoria do Ministério
de Organismos Regionais e do próprio
titular dêsse Ministério, e do · SUDENE,
· em cuja ·sede, no Recife, estivemos ·pessoalmente - o meu . ilustre amigo General Mário Cavalcante e eu, e· com alguns técnicos e connecedores do assunto.
Explicando os detalnes do trabolno, disse
o Dr. Armando Mendes:
Os principais objetlvos dêsse anteprojeto
residem na maior articulação entre a
SPVEA e o Banco, bem como os demais
organismos federais da região, na especialização e complementaridade de suas
tarefas, na dl~clpllna de seu regime con-·
tóbll e financeiro, na expansão dos beneficias fiscais que favorecem a região e,
no que nos diz respeito, no superação
das dificuldades institucionais que liml-

tom, mutilam ou deformam a ação do
Banco, e contribuem para gerar na opinião pública a convicção de que é ingovernável e de que se constitui por Isso
· um insaclóvel devorador de homens e
reputações, o que, em parte, esteriliza
qualquer esfôrço por melhor orientado
. que seja. A ncissa perspectiva, amplamente exposta nas sugestões elaboradas,
· néia mudou, néio nos cabendo, portanto,
explicar atitudes que permanecem as
mesmas que se Inspiram em motivos de
ordem puramente técnica plana ao
qual almejamos alc;ar o debate e o único
que proporclonaró a .solução dos problemas .regionais."
Já existe, portanto, um plano desde 1964,
estudado por todos' os organismos aqui mencionados. ' Quando jó existe êsse plano, êsse
estudo feito por homens da· região, o que
aconteceu? Misteriosamente foi afastado e
convocada a firma MONTREAL para fazer os
estudos que jó ·estavam prontos.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer nesta oportunidade, para assinalar nos Anais desta Casa nossa posição como representante da
Amazônia, na defeso dos · seus peculiares e
mais importantes lnterêsses. !Muito bem. Mui·

to bem.)·
O SR.

PRESIDE~TE

!Nogueira da Gama):

Tem a palavra o nobre Senador Milton Menezes.

O SR. MILTON

ME~EZES:

!Sem revl1áo do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, uma das mais prestigiosas entida·
des rurais do Paraná ....:.. o· Associação Rural
de Londrina - comunica-nos, por telegrama,
que chuvas incessantes cafram naquêle Estado,
nestes últimos dias.
o fato pode parecer sem relevância, porém,
à agrlculturc, chuva ou outro qualquer fator
climático nunca é' in.diferente ou neutro: ajudem ou desfavorecem.
As chuvas extemporâneas, que coiram no
Paraná, nestes ú Iti mos dias, jcí trouxeram conseqüências prejudiciais: a safra de fellão
acho-se altamente .prejudicado c, bem assim,
a colheita de café;. que agora se Inicia.

-881O lavrador poranaense, sofrendo as contin· ríamos admitir um valor médio ponderado de
gênclas dos preços oficiais, não corresponden· aproximadamente Cr$ 32.500.
tes às necessidades de subsistência da lavou·
O esquema admite, pois, em participação
ra daquela região, acha-se, assim, agora,
igual, a cota de exportação, a cota de mer·
diante· do sobressalto de chuvas que provocam · cada e a cota de retenção. Assim, vigentes
nêío só a deterioração de parte da colheita de
êsses dois preços - Cr$ 45.000 mais a média
fel)êío como, e principalmente, comprometem a de Cr$ 32.500 para a cota retida - teriamas
de café, que se Inicia, quer tornando-a mais
um prêço médio que, deduzidos os despesas
cara e dispendiosa, quer prejudicando o tipo que se fazem, num ·e noutro coso, admitidas
da bebida.
em tôrno de Cr$ 10.000, oscilaria, para a
safra
atual, entre Cr$ 26.000 e C~$ 28.000;
Mas, Sr. Presidente, não ficam aí as preo·
no
máximo,
prêço na fazenda, prêço para o
cupações dos cafeicultores do Poroná: mais do
lavrador,
que as chuvas que vieram a deatempa, está a
afligi-los e a preocupá-los, como de resto
creio esteja a preocupar todos os cafeicultores
nacionais, o pensamento oficial, transmitido
ao IBC, com respeito à elaboração da esque·
ma cafeeiro da próxima safra 1965/66.
A palavra oficial para ali levada, à guisa
de proposta do Govêrno, a ser submetida à
consideração da Junta Administrativa do IBC,
traz em sobressalto, como já disse, os
cafeicultores do Paraná.
O esquema oficial parte por admitir um volume, para a próxima safra de café, da ordem
de 33 milhões de sacas, o que nos parece exa·
gerado e tendencioso. Outras estimativas mais
realistas e mais sinceras dizem que a safra
deve girar em tôrno de 28 milhões de sacas.
Partindo, assim, de uma estimativa alta, o
Govêmo propôs à Junta Administrativa do
IBC que se divida essa safra futura em
duas categorias, cada uma delas participando
com 50%.
A primeira cota - a de mercado - foi
subdividida em outros dois grupos: de "tipo 5"
para melhor e de "tipo 7" para melhor, en·
quanto que, para a cota de retenção - a cota
excedente que também foi dividida em outros
subgrupos - , o Govêrno admitiu preços que
oscilam entre Cr$ 35.000, Cr$ 32,500, Cr$
30.000, e Cr$ 24.000, conforme o "tipo" 5, 6, 7 e 8 paro melhor.
Reduzindo esta proposta em têrmos do
valor do café no fazendo, teríamos o seguinte:
para a cota de mercado de éxportação, vlglndo as preços atuais no exterior na· mesmo
base do confisco que ora se faz, o preço seria
da ordem de Cr$ 45.000 - FOB-pôrto, e paro
a cota de retenção, cota de equilíbrio, pode-

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a safra
atual estó sendo negociada, pelo lavrador, na
ordem de Cr$ 30.000 e Cr$ 33.000. Hó, portanto, uma redução, uma quebra no· preço
para o lavrador, no Interior.
E' de se estranhar que as autoridades administrativas, a quem incumbe o estudo do
assunto, hajam proposto, na junta. do IBC,
uma indicação no sentido de admitir-se uma
redução de preço. E' Inadmissível aceitá-la,
pois se a inflação se vem reduzindo em números relativos, admite-se, no entanto, que ela
continuo no seu processo, tanto que o próprio
Govêrno, at.ravés de medidas fiscais, procura
favorecer aquêles que contenham seu~ lucros
dentro de determinada proporção.
O Sr. Vicente Auguato:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. MILTON MENEZES:
Perfeitamente, nobre Senador Vicente Augusto.
O Sr. Vicente Augusto:
~ de admirar que Isto aconteça. O Gavêrna,
através dos seus órgãos competentes, tem proclamado que desejo incentivar a produção,
mas, pelo que V. Ex. 0 estó expondo, estão
sendo criadas dificuldades paro os exportadores de café, na seu Estada.

O SR. MILTON MENEZES:
Agradeço o aparte do nobre Senador Vicente Augusto, Acredito mesmo que o Govêrno
esteja interessado em fomentar a produção
ogrlcola do Pais, mas êste rocioclnlo não está
servindo para o coso do café. De resto, quanto
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ao café, existe indisposição generalizada na
mentalidade . administrativa, não de agora,
desde há muitos anos.
Prosseguindo, Sr. Presidente, dizíamos nós
que é inadmissível - quando se sabe que a
inflação, embora. contida sob certos aspectos~
em números relativos, ainda subsiste como um
processo de deterioração do valor da moeda - ,
é lnadmlsslvel que o Govêrno haja exposto semelhante esquema, que reduz os preços do
café para o lavrador.
Seria paradoxal, dever-se-Ja procurar que
razões escondidos existem paro que a Administração Pública viesse formular tal propos·
ta de estudo à Junta Administrativa do Instituto BrasJreíro do Café.
Diga-se, de passagem, as propostas enviadas
reiteradamente em anos anteriores pelo Govêrno têm prevalecido contra a deliberação
daquele órgão da cafeicultura. Tem o Govêrno, em face da estrutura daquele órgão admí·
nístratívo, a faculdade de vetar as decisões
da Junta Deliberativo. E usa dêsse poder de
veto de uma forma tão ampla que chega CJ
anular quase que Inteiramente as decisões daquele colegiado. Os vetos são apostos de tal
modo que desfiguram totalmente as decisões
daquêle órgão da cafeicultura, para prevalecer
tão-somente o pensamento das autoridades
monetárias.

O Sr. Vicente Augusto:
Permite V. Ex. 0 outra aparte?

O SR. MILTON MENEZES:
Pois não.

O Sr. Vicente Au1u1to:
~ de admirar que· haja essa intervenção tão
draconiana e drástica, como V. Ex. 0 diz, para
desfazer a orientação e medidas estabelecidas
pelo referido órgão, quando êsse mesmo órgão
é que conhece a fundo o problema e adata as
providências que lhe parecem cabíveis.

O SR. MILTON MENEZES:
A estranheza que o eminente Senador manifesta também sente a lavouro, com relação
às atitudes tomadas relativamente às decisões

daquele órgão, que se torno pràticamente !nutil e inoperante em benefício da classe que
ali representa.
Mas dizíamos estranhar que o Govêrno houvesse submetido à consideração daquele Colegiada uma proposta que redundaria em preços
menores para a safra futura. E, na exposição
que fêz àquele órgão o Delegado do Govêrno adido à Junta Administrativa, nenhuma
justificativa houve para os preços inferiores
que se pretendem para a safra futura.

O Sr. Faria Tavares:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR. MILTON MENEZES:
Pais não.

O Sr. Faria Tavares:
Apenas á guisa de esclarecimento: V. Ex. 0
Iniciou a sua exposição, que nos parece realmente claro, dizendo que o Govêrno partiu do
pressuposta de que a safra de 65 orçaria em
35 milhões de sacas. V. Ex. 0 entende que o
cálculo é exagerado, e possivelmente não lograremos mais que cêrca de 28 milhões. Por
isso o Govêrno, tomando êste cálculo como premissa, propõe a redução da preço. V. Ex. 0
entende que se a safra não atingi r a esta
soma, outro deveria ser a alternativa. E V.
Ex. 0 teria elementos, teria dados com que
pudesse apresentar ao própria Gavêrno um
plana que estabelecesse uma solução diverso,
admitida a alternativa da colheita menor da
prevista? Porque entendemos que a questão é
realmente complexa. Todos nós o sabemos, e
o problema da café passou a ser quase que
uma alta especialização dos técnicos, dos produtores. De modo geral, nós que não somos
familiarizados com o problema não temos condições para debatê-lo. Mas, como é problema
de vital interêsse para a Noção, principal produto nacional que garante nossas divisas, entendemos que todos .aquêles que, como V.
Ex. 0 , conhecem o assunto não deveriam limitar-se à crftica que, evidentemente, tem o sua
procedência. Antes, ,deveriam oferecer ao Govêrno e órgãos Té'cnicos ligados ao assunto
as vórias alternativas, que suo solução comporta. De modo que perguntaria: na hipótese
de admitir-se a safra de .65 Inferior c previsto

-883pelo Govêrno, qual seria, do ponto de vista de
V. Ex. a, a solução que o Govêrno deveria
· odotor?

O SR. MILTON MENEZES:

dem o produto e são homens ligados a esta
cultura, e os próprios órgãos governamentais
que, naturalmente, orientam e disciplinam
esta política. De qualquer maneira, cremos
que V. Ex. a, sem embargo de não ser perito,
pode fornecer ao Senado, e a todos quantos se
interessam pelo problema, os sugestões e os
dados indispensáveis para que o Govêrno
conheço o pensamento da classe e,. ao mesmo
tempo, se Inspire quanto à posição a odotcir
em face da última assumida pelos órgãos governamentais.

Agradeço ao eminente Senador Faria Tavares a interferência que me dó, desde logo,
a oportunidade de esclarecer que não sou um
experto, um esperlmentado, um técnico em
assuntos de café, de comercialização do café.
Sou apenas um lavrador que tem os conhecimentos gerais do homem comum que vive na
região cafeeiro. Mos, quando dissemos que o
O SR. MILTON MENEZES:
estimativo nos parecia exagerada, ao posso
que outros, mais modestas, nos pareciam mais
Agradeço a oportunidade que V. Ex,a me
assentes, e na realidade dizem ser menor, do
dó de bem acentuar o meu pensamento. Ele
ordem de 28 milhões de sacas, uma solução não é de cri tlca ao Govêrno. Ainda não estou
desde logo repontaria: o Govêrno, partindo do criticando e creio que não virei a. criticar, pois
pressuposto de que a sofro seria do ordem de acredito o Govêrno permeável àquelas reivin33 a 35 milhões de sacas, fixou em 50% o dicações que ora já se estão fazendo junto aos
quota de mercado e em 50% o de retenção,
órgãos administrativos a que cabe a solução
admitindo, portanto, que seria possível uma
do assunto. O que houve atê agora - e por
exportação de apenas 50% do total de 33
isso não há crítica de minha parte à ação do
milhões de sacas. Se baixássemos, para efeito Govêino - foi uma proposta do Govêrno à
de cálculo, a estimativo da produção, ter iamos Junta Administrativa do IBC. Quem propõe
imediatamente que admitir 60% da safra de espera, naturalmente, contra-oferta. E tonto'
28 milhões como coto de exportação, como assim é que estamos em fase de elaboração,
cota de mercado, e apenas 40% como cota em fase de debate. Estamos examinando o assunto no sentido de enviar elementos com os
retido. Daí resultaria o seguinte: como a cota
de mercado Óbtém o valor de 45 mil sacas quais o Govêrno possa, examinando·os e· aceitando-os, melhorar as condições de preço para
FOB-pôrto, e a cote de retenção vai obter,
nos têrmos da proposto governamental, ape- o safra futura. ·
nas o média de 30 a 32%, nós teríamos, aproO Sr. Faria Tavare1:
ximadamente, a melhoria em preço, por saca,
Mesmo admitindo-se que o Govêrno Ócelte,
de mil e trezentos cruzeiros. Já estaria af
no
caso, uma produção de 28 milhões de sacas
uma solução. Mos, ainda respondendo o apar0
e
destine,
como se disse, 40% dessa produção
te de V. Ex. , repito que não sou esperlmenpara o mercado, acredita V. Ex. 0 que tenhamos
tado no assunto, apenas traduzo, na verdade,
o que me veio em telegrama que recebi, neste condições de colocação, a bom preço, de 60 o/o
instante. Faço estas observações sem possuir sôbre os 28 milhões de sacas?
melhores dados com que me possa orientar,
O SR. MILTON MENEZES:
no sentido dos lnterêsses da cafeicultura.
A pergunta que V. Ex. 0 me faz, mais uma
O Sr. Faria Tavares:
vez me honrando com sua Intervenção, não
0
Mesmo V. Ex, não sendo perito, sabemos seria possível que eu a respondesse, porque
que os produtores de maior envergadura acom- c;lesconheço qual o sentido exoto do atual
panham a político do café e, naturalmente, orientação governamental, no que tange à
têm os dados com que podem, ou torlzados, exportaçõo do nosso produto. A critica que se
criticar a oção governamental. Já é tradição vem fazendo, no noticiário e na palavra de
no Brasil a divergência profunda entre os lnte- todos que debatem o assunto, é no sentido de
rêsses da cafeicultura, segundo os que defen- que o Govêrno, com a pol í tlca de contenção
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- 884do exportação, estó procurando obter melhores preços com. um menor volume de produto
exportado.

O Sr. Faria Tavares:
A crítica, c nossa ver, tem sentido muito
mais negativo. O Govêrno é acusado de, com
a político cafeeiro, estar dando prejuízo à
Nação de bilhões de cruzeiros, pelo diminuição do exportação de café. E' isso o que se
tem folcdc. Como disse c V. Ex. 0 , não conheço o problema a fundo, mas a orientação do
critica quanto à polltiéa do Govêrno é no
sentido de que temos tido bilhões de cruzeiros
de prejuízo em conseqüência do critério de
orientação da política cafeeiro imposto aos
produtores, atuclmente, pelo Govêrno.

j
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Eu também me escusaria, eminente Senador
do Estado de Mines, de entrar em maiores
detalhes que impliquem em exame da atucl
política cafeeiro cdotadc pelo Govêrno. Não
disponho aqui dos elementos minímas essenciais para sequer abrir. debate desse natureza.
Mas acredito que as nobres Senadores héio de
comigo. concordar, afinal.
Dizia eu que o Govêrno não deu nenhuma
explicação justificando a proposta de um preço
inferior para a safra atucl. Mas dó a entender
que o lavrador, tendo colhido, no ano anterior,
apenas a metade ou quase um têrço do que
vai colhêr nessa safra, poderó, com preço inferior - dado o volume maior da colheita - ,
suportar as despesas e os investimentos feitos
na sua lavouro.
O rociocinio prova demais. Primeiro, hó que
se considerar o seguinte: os sêccs, as geados
que, há dois anos, assoicrcm o Paraná, grande
parte do território paulista e mesmo do território mineiro, em zonas cafeeiros, fizerem com
que alguns poucos lavradores tivessem c sua
lavouro preservado quente aos fenômenos climóticos. Os poucos cafezais que não sofreram
a cção dos geados forem os dos privilegicdos
que alguma coisa colheram no sofro anterior.
No entanto, o grosso, o volume maior, está
entre aquêles que nada colheram durante
dois anos. Pelo menos, é a situação no Paraná.
Portento, este cifro representa, para cêrcc
de setenta por cento dos lavradores pcrcncen-

ses, pelo menos, aquilo que êles deveriam
colhêr em três sofres sucessivos. O argumento
de que maior sofro poderio corresponder co
menor preço não procede em virtude destes
circunstâncias. Não procede, cinda mais, porque o preço dos implementes agricolas, adubos, insetlcidcs, sacaria, mão-de-obro, paro a
lavouro, dobraram da safra anterior poro esta.
De maneiro que não basto volume maior de
produção, a preço inferior, para cobrir as despesas do Investimento. Assim, o argumento de
maior safra - menor preço não procede. Parece, porém, ter sido a único rezão, o único
motivo, de preços inferiores para a safra futura
de café.

O Sr. Aurélio Vianna:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. MILTON MENEZES:
Pois não.
O Sr. Aurélio Vianna:
V. Ex. 0 acha que há colocação para tôda a
produção cafeeiro dêste ano tanto no mercado
externo como interno?

O SR. MILTON MENEZES:
Acredito que não. Respondo, desde já, nobre
Senador Aurélio Vianna, que não temos possibilidades, exportando quota que nos é reservada nos convênios internacionais e mais aquela
destinada ao consumo Interno, de absorver tôdc
a produção agrícola dêste ano.
Mas acontece que êste fato não importa,
absolutamente, em qualquer prejuízo financeiro paro o Govêrno. No esquema proposto pelo
Govêrno, em que êle divide o quota de retenção, isto é, o que não tem oportunidade de
exportar, meio a meio, 50% e 50%, aquilo
que êle obteve, através do confisco, já cobriu,
com vantagem, o que .hcja de desembolsar poro
o atendimento e compro do produtor.
O Sr. Aurélia Vianna:
Permite V. Ex. 0 um nôvo aperte, para que
possa apreender bem o pensamento de V. Ex. 0 ?
(Assentimento do orador) V. Ex. 0 acha que, se
no próxima ano a produção fôr multo maior
que a procura, então, o Executivo Fcdc1·al, em
absorvendo o excesso da produção, adiciona-
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sofra. Assim, se continuarmos nesta polftlca,
admitindo e. advogando o tese de que a arma·
zenamento é coberto pelo confisco cambial,
onde irá chegar êste País? Estou provocando
V. Ex. 0 , porque V. Ex. 0 declarou que não esta·
va fazendo cri ticos ao Govêrno. Não entendo,
pois, o que V. Ex. 0 está fazendo pràpriomen·
te. A nós que o ouvimos, parece que V. Ex.0
faz, neste momento, uma crítica, crítica muito
severa, muito cortante, muita segura, poro
quem conhece o assunto e paro aquêles que
não o conhecem. Dada a distinção de V. Ex. 0 ,
é uma crítica que provocou apartes como o
que estou pronunciando. Digo isto para que eu
seja esclarecido. Em verdade, quando se trata,
por exemplo, do problema do açúcar há uma
justificativo; o Govêrno se justifica apresentando razões com as quais tenta satisfazer
àquelas inquirições e perguntas a êle feitos.
Quando se trota da crítica à política do minério, o mesmo. Então chegamos à situação de
perplexidade. Advogamos a compra, pelo Govêrno, do excesso da produção cafeeiro e o
sua armazenagem, pagando preço muito maior
do que vem fazendo, ao lavrador, ao produtor
do café, na hora difícil; advogamos a tese de
que deve continuar comprando, porque o con·
fisco cambial vai cobrir essas despesas. Se há
uma política para o emprêgo daquilo que representa o confisco cambial, então, como o
Govêrno se conduziria paro realizar a sua po·
litica, que diz ser a do desenvolvimento dêste
País? Logo, eu desejaria explicação de V.
Ex. 0 , que está falando para o Senado e paro
a Nação, a fim de que possamos compreender
bem qual a política que os Estados cafeeiros,
realmente, preconizam e defendem; se estão
ou não de acôrdo com a politica do atual Govêrno; se a condenam e por que .o fazem; se
não estão fazendo crítica alguma, então, cri·
ticam quem, expõem para quem? Paro que
compreendamos bem o que desejam!

O SR. MILTON MENEZES:

I

I

Agradeço o aparte de V. Ex. 0 , que me
chama para um debate muito .. mais amplo. Eu
nóo pretendia, absolutamente, encarar o prO'
blema nesta situação, pois apenas trago, de
modo ligeiro, a comunicação de telegrama de

entidade rural, que se mostra apreensiva
diante do .Pensamento oficial quanto aos pre·ÇOS do safra futuro. Eu não teria, aqui, elementos que me permitissem efetivomente entrar no terreno que V. Ex. a propõe. Foi tom-me,
lncl usive, fôrças para chegar lá. Seria a exame
da posição que o Govêrno deveria adotar no
cotnpo do cafeicultura - posição de intervencionismo ou de arbltria da. ativldade privada. São aspectos que têm adeptos, dos dois
lodos, com vantagens poro uns e desvantagens
paro outros. O problema é assaz cof11plexo paro
ser examinado assim, sem maior estudo ou
elementos que possam ilustrar o debate. Com
relação ao que afirma V. Ex. 0 , no seu aparte,
sôbre onde iríamos nós se o Govêrno fôsse re·
montando os excessos de uma sofra sôbre
outro, apesar dos desvantagens que isso afere·
ceria, pelo confisco cambial, poderíamos dizer
que o Govêrno ou intervém em tôdos as fases
ou deixo de intervir no mercado cafeeiro, per·
mitindo à iniciativa privado o livre curso do ·
seu desenvolvimento. O que sucede é que o
Govêrno intervém, apenas, em determinados
fases. Se existem erros acumulados, é bom que
aqui se digo que, absolutamente, não cabe
a culpa ao lavrador. O Govêrno detém o monop61io de tôdo a exportação. A político ínter·
vencionista permitiu o ocúmulo dêsses erros.
Se o Govêrno, sem uma previsão do que pu·
desse acontecer no futuro, não tomou as pra·
vidências que, no passado, deveria tomar, não
é, obsal utomente, o cafeicultor quem tem culpo.
~le sempre repeliu o intervenção governamen•
ta I, pleiteiou; sempre, que se deixasse o café
desenvolver-se naturalmente, através da inicia·
tlva privado, mas o Govêrno quis, p~ocurou e
interveio - e Intervém sempre vontojoscmen·
te paro êle - em oportunidades . passadas,
quando não existia êsse estoque acumulado no
correr do sofro, obtendo vultosí ssimos venta·
gens cambiais, com o que atendeu, inclusive,
ao desenvolvimento do Pais.
O Sr. Aurélio Vianna:
Permito V. Ex. 0 , novamente, uma pequeno
Interrupção - será o último. Desejava provocor V. Ex. 0 para ouvir, precisamente, o pronunciamento que oro acabo de fazer. Eu sabia
que V. Ex. 0 possuía dados, fruto dos seus es-
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-886!Lidos e da sua experiência, para nos esclareinterior, ao invés de aumentar, diminui. Em
conseqüência, vem o fenômeno das fábricas
cer completamente sôbre o assunto. Também
qlie fecham em virtude de uma política Insenesta li com V. Ex. 0 • O lavrador, o homem qlle
sata de homens que desconhecem o momento
trabalha a terra e qlle produz o café, é a
maior vítima de uma política errada. Os mais
qlle o Brasil vive. V. Ex. 0 está revelando Lim
ponto qlle multo nos interessa.
beneficiados são os grandes e poderosos intermediários, são os monopolistas da exportação
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
do café, qlie vêm sendo protegidos desde épo(Fazendo soar a campainha) Comunico oo
cas imemoriais, até hoje. ~ a político,
nobre
orador qlie lhe restam apenas dois miincllisJve, das fretes. Pagamos, de fretes, a emnl.ltos para concluir seu brilhante discurso, exaprêsas qlle não são nossas, uma fortlino fablitamente
o tempo que falta para o término da
loso, poro que levem o nosso café paro o extehora
do
Expediente.
V. Ex. 0 poderá prosseguir
rior. Perdemos mercados tradicionais, como
após a Ordem do Dia, se o desejar.
do Itália, por exemplo. Estive em Turim e ouvi
as reclamações daqueles que são amigos do
O SR. MILTON MENEZES:
Brasil: "Os senhores perderam o mercado itaAgradeça a V. Ex. 0 , Sr. Presidente. E, conliano poro a África." Poderosas 'noções estão,
na África, financiando o plantio do café, fa- cluindo, quero agradecer, ainda uma vez, ao
nobre Senador Aurélio Viannc ...
zendo-nos concorrência, e nêio somente isto:
numa política de proteção mL:ttua, prejudicamO Sr. Aurélio Vianna:
nos na exportaçêio que fazíamos. Nós mesmos
Peço desculpas por ter sido tão grande o
exportávamos café de inferior qualidade como
aperte,
se de superior fôsse. Ai não é o lavrador quem
O SR. MILTON MENEZES:
tem a clilpa, não é o homem do campo quem
tem a .culpa, mas o vítima Inerme dessa poli. . . a sua Intervenção, que veio trazer ao
tica negativista. Estou alcançando o pensa- assunto considerações de ordem geral, quando
mento de V. Ex. 0 • Tenho mesmo a impressão o nosso propósito se limitara apenas a examide que, se adotássemos Lima política mais nar aspectos da proposta governamental para
sábia, mais agressivo, paro a conquista de
o sistema cafeeiro.
novas mercados e para a manutenção dos anPor final, quero dizer que não apenas os
teriores, não estorlamos chesando o esta sipreços inferiores que propõe o Govêrno prejutuação apontada por V. Ex. 0 , de que o produdicam o preço do produto nos fazendas, para
ção brasileira do café não será totalmente eno lavrador, mos, além disso, a garantia efetiva
tregue ao conslimo interno e internacional.
de compra, como está Imaginada no esql.leVamos ter excesso, quando V. Ex. 0 sobe que,
ma, desfavorece, faz cair mais cindo o valor
se todo brasileiro bebesse o café que necessita
do produto nas mãos do lavrador, vez que o
beber, todo dia, terlamos até certa dificuldade Govêrno, com relação à quota de retenção,
em exportar, ou exportar[ amos fazendo ver- propõe seja a mesma uma garantia de comdadeiro triagem na quolldode do café expor- pra qlie seria efetlvada através de pegamento
tado. Eu me dou por feliz, porque V. Ex. 0
feito pelo IBC, a noventa dias dêsse mesmo
está tocando na verdadeira tónica. Vamos cri- foturamento. Mas já com relaçêio à cota do
ticar a poli tlca do Govêrno atual como critlmercado, a proposta govern.ainental propõe
~&v~mos o polftlca do Govêrno passado. Há qlle se estlide a garantia de compra efetiva c
qualql.ler coisa nessa política que não está partir de outubro próximo, isto é, quando se
dando certo, Deve haver, então, uma mudan- possam conhecer, eventualmente, as disponibiça. Não SOL! prlvatisto, como V. Ex. 0 sabe,
lidades do FLindo de Defesa do Café. ~sses famas a politica estatal não está bem aplicada
tôres ainda: mais agravam os condições de preporque os escôndolos continuam, se os havia.
ços poro o: lavrador, porque teremos de admiEstá o mercado Interno brosi lei ro ressentin- tir o contagem de juros por parte do intermedo-se de poder de compra que, no homem do diário que irá fazer a compra, até o possibi-
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produto, ainda que mediante garantia de
compra.
Além dos preços inferiores, o que irá ocorrer, o prevalecer', na sua inteireza, o proposta governamental, é a perplexidade do próprio
intermediária que compra não tendo certeza
de quando efetivamente vi ré a garantia de
compra, da aquisição do que haja comprado
e estocado.
Tudo nos foz pensar que deva, efetivamente, estar apreensiva o lavoura cafeei ra do
Brasil e o lavrador, que não possui meios de
defesa, diante dêsse esquema complicado que
se elaboro, quando êle, no suo simplicidade,
só sabe produzi r e vender pelo preço de compra.

O Sr. José Ermírio:
Permite V. Ex. 0 um oporte?

O SR. MILTON MENEZES:
Pois não.

O Sr. Jo1é Ermírio:
Estou acompanhando o crítico construtivo
de V. Ex. 0 sôbre o café brasileiro. Se todo
brasileiro que vê que o café ainda represento
mo is de 50% do riqueza nocional, não criticar essa conjuntura, então a nossa situação
no mercado internacional da Balança de Pagamentos no Exterior não terá condição diferente do que a de deixar o País na bancarrota.

O SR. MILTON MENEZES:
Agradeço a intervenção de V. Ex.a. Devo
dizer, terminando, que estou certo de que os
órgãos governamentais encarregados de elaborar o atual esquema .cafeeiro serão senslvels, permeáveis, acessíveis às reivindicações
que, desde o conhecimento da proposta oficial, estão senda levadas àquele órgão que
tem a palavra final sôbre o assunto.
~ preciso que não se esqueça, quando se
elaboram os esquemas de preços poro o café,
de que o café não represento mais um privilégio de uma aristocracia rural.
O café, quando soltou o Paranaponcmo,.
quando se transpôs de São Paulo paro o Paraná, democratizou-se. Ali, naquela região,
que hoje produz mais do metade do café bro-

sileiro, existem trinta mil propriedades, numa
subdivisão, num minifúndio que não alcança
sequer dois alqueires paulistas.
Mais de dois milhões de lavradores daquela
região estão agora, como já estiveram na passado, na dependência de preços que lhes permitam a subsistência digna, que lhes permitam continuar na Iuta que vêm travando,
desde há 30 anos, na sentido de abastecer a .
Nação daqueles gêneros de que precisa paro
se alimentar, daquelas divisas indispensáveis
de que carece para atender às suas· necessidades no mercado internacional. <Muito bem!

Muito bem! Palma1J

'. <,.

:
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Compareceram mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Edmundo Levi Lobão da Silveira - Sebastião Archer Dinarte Mariz Dix-Huit Rosado Pessoa de Queiroz: - Hcribaldo Vieira José Leite - Gilberto Marinho.- Lino
de Mattas Filinto Müller - Mello
Braga.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Está findo o tempo destinado ao Expediente.
Passo-se à

ORDEM DO DU
Estão presentes 29 Srs. Senadores. Não há
número paro votação. Assim, os duas primei·
ras matérias do Ordem do Dia ficam adiadas
para a próxima sessão, por estarem em fase
de votação. (Pauso.>

Item 3:
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.0 611, de 1965)
do Projeto de Lei da Câmara n, 0 23, de
1965 (n. 0 2.592/65, no Caso de origem), que dispõe sôbre os cursos de teatro e regulamenta as categorias profissionais correspondentes.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrado.
Nõo tendo havida emenda, nem requerimento no sentido de que o redaçõo final fôsse

'
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-888submetida à votação, elo é dado como definitivamente aprovada, independentemente de
votação, nos têrmos do ort. 316, a, do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
~ a seguinte a redação final apro-

vada: ·
Redação final do Projeta de Lei da
Câmara n.0 23, de 1965 (n. 0 • , •••• ,
2.592-B/65, na Co1a do origem!, de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que di1põe aôbre ai curao1 de teatro e·
regulamenta a1 categorial profissionais
·carreapandentel,
O Congresso Nacional decreta :.

Art. 1. 0

Paro todos os efeitos legais,
são categorias definidas:

1 ;_ Diretor de Teatro;
2 -

Cenógrafo;

3 -

Professor de Arte Dramática;

4 - Atar;
5 -

Contra-regra;;

6 -

Cenotécnico;

7 -

Sonoplasta.

Art. 2.0

O Dlretor de Teatro, o Cenógrafo e o Professor de Arte Dramática serão
formados em cursos de nível superior, com a
duração e currículo mínimo fixados pelo Conselho Federal de Educação . .
Art. 3. 0 - O Atar, o Contra-regra, o Cenotécnico e o Sonoplasta serão formados em
cursos técnicos de nível médio, organizados de
acórdo com o parágrafo único do art. 47 da
Lei n. 0 4.024, de 20 de dezembro de 1961.

Art. 4. 0

São atribuições do Diretor de
Teatro: ser o responsável pela transposição cênica, em têrmos de espetáculo, de um texto
dramático, determinando a Interpretação de
pópels,· planejamentos e execução de ensaios,
até a unificação final de todos os elementos
artísticos e técnicos, que constituem êsse espetáculo.
Art. 5. 0 - São atribuições do Cenógrafo:
criar os elementos próprios da arqultetura e
da decoração cênlcos, essenciais à caracter!-

zação da peça, Inclusive iluminação e indumentário. É o responsável pelo setor. visual, estático, do espetáculo.
Art, 6. 0 - São atribuições do Professor de
Arte Dramática: lecionar nos cursos de nível
médio disciplinas de arte dramática.
Art. 7, 0 - São atribuições do Ato r: Interpretar no palco, no rádio, em filmes ou em televisão, personagens que compõem o elenco
de um texto dramático.

Art. 8. 0

São atribuições do Contra-regra: ser responsável pela exata execução do
espetóculo nos seus mínimos detalhes, em cada
apresentação, tanto do ponto de visto técnico,
como da ponto de vista disciplinar.

Art. 9.0

São atribuições do Cenotécnico: executor os projetas criados pelo cenógrafo.
Art, 1O - São atribuições. do Sonoplasta:
executor e coordenar os projetas criados pela
Dlretor de Teatro relacionados com o som.

Art. 11 -

Para que tenham efeito legai,
os diplomas dos cursos referidos nesta Lei deverão ser registrados no órgão competente do
Ministério da Educação e Cultura.

Art, 12 - Os atuais portadores de diplomes de Diretor de Teatro e de Cenógrafo expedidos após a conclusão de cursos regulares, de
3 (três) anos de duração mínima, terão direito ao registro referido no artigo anterior, desde
que o requeiram dentro do prazo de 1 (um)
ano, a contar da publicação desta Lei.
Art, 13 - Os atuais cursos de Diretor
Teatral e de Cenografia deverão adaptar-se às
exigências desta Lei no prazo de 1 (um) ano
após c sua publicação.
Parágrafo único - Ao aluno matriculado
anteriormente à adaptação fica assegurado o
direito de concluir curso no regime em que se
matriculou, bem como o de receber diploma
válido para o registro referido no art. 11
desta Lei.·
Art. 14 - Deverão requerer registro profissional no prazo de 1 (um) ono, a partir da
publicação desta Lei, os atares, ·dlretorcs, cenógrafos, contra-regras, cenotécnlcos e sonopiastes que, hó mais de dois. anos, exerçcm
suos profissões, sendo-lhes Impedido o exerclcio na falta do registro,
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Cultura e o do Trabalho e Previdência Social,
no prezo de 60 (sessenta) dias após a publicaçéo desta Lei, expediréo instruções poro sua
fiel execução.
Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas os disposições em contrário.

O SR •. PRESIDENTE (Nogueira da Goma):
Item 4:
Discusséo, em turno único, da redação
final (oferecida pelo Comissão de Redação em seu Parecer n.0 · 612, de 1965)·
das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n. 0 35, de 1965 (n, 0 ••••
2.640-B/65, na Casa de origem), que
dispõe sôbre o seguro de crédito à exportação, e dá outras providências.
Em discusséo a redcçéo final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discusséo como encerrado. (Pousa.)
Está encerrada.
Néo havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida o
votos, é a mesmo dado como definitivamente
aprovada, independente de votoçéo, nos têrmos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Para acompanhá-la na outra Caso do Congresso, no estudo das emendas do Senado, designo
o nobre Senador Bezerra Neta, Relator da mo·
tério na Comisséo de Finanças.
~ a seguinte a redcçéo final aprovada:

Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 35, de
1965, (n.0 2.640-B/65, na Casa de ori·
gemi, de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que dilpõe sôbre o seguro de
crédito à exportação, e dá outras provi·
dilncias.
EMENDA N. 0 1
(Corresponde à Emenda n.0 1-CPEI
Aos arts. 1.0 (caput), 3. 0 , 4. 0 , S.•, 6.• e Item
b do crt. 13
Suprima-se o palavra
"produtos",

EMENDA N.0 2
(Corresponde à Emenda n.0 2-CPEI
Ao art, 1.0 , §§ 1,0 e 2.0
Suprimam-se os § § 1,0 e 2. 0 do ort. 1.0 do
projeto.
EMENDA N. 0 3
(Corresponde à Emenda n.0 3-CPEI
Ao art. 4.0 Inciso III
Suprima-se no inciso III do art. 4.o a porte
final que· diz:
" . . . assim entmdido o que fôr definido
no regulamento da presente Lei."

'I
I

''

EMENDA N. 0 4
(Corresponde à Emenda n.0 4-CPEI
Ao art. 7.0
Dê-se ao crt. 7. 0 a seguinte redação:
"Art. 7.0 - A cobertura do seguro será
concedida em cruzeiros ou em moeda es·
trangeira, conforme as condições de fi·
ncnciamento ou da negociação ou do re·
passe do financiamento exigirem.
Parágrafo único - Pore tornar efetivc
a cobertura da seguro em moeda estrangeira, o Banco Central da República do
Brasil firmará convênio com o Instituto de
Resseguros do Brasil de modo c garantir
c êste a necessária cobertura de sues
posições em moeda estrangeire, relccio·
nodes com o seguro de crédito à . expor·
taçéo.''
EMENDA N. 0 5
(Corresponde. à Emenda n.0 5-CPEI
Ao art. 10
Dê-se ao crt. 1O a seguinte redaçéo:
"Art. 10 - Tanto os apólices de se·
guros como os certificados de cobertura,
deveréo abranger, por tipa de risco co·
berto, a totalidade dos negócios de expor·
toçéo c crédito de mercadorias e ser·
viços.
. Parágrafo único - O Instituto de Res·
seguros da Brasil, c seu critério, poderá
excluir determinadas operações da co·
bertura do seguro."

.

'
'
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v1gencia em dois (2) exerclcios, respeitado o

(Correaponde à Emenda n. 0 6-CPEl

disposto na Lei n. 0 4.320, de 17 de março

Ao art. 15
Dê-se ao ort. 15 a seguinte redoçõo:
"Art. 15 - O Instituto de Resseguros
do Brasil poderá manter intercâmbio com
entidades da exterior que operem em seguros de crédito à exportação, com a fi·
nalidade de garantir ao país, em qualquer
moeda, o risco comercial do importador
brasileiro."

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Item 5 :
Discussão, em turno Linico, da redaçõo
final (oferecido pela Comissão de Redaçõo em seu Parecer n. 0 613, de 1965)
do Projeto de Lei da Cômaro n. 0 36, de
1965 (n. 0 2.644-B/65, na Casa de cri·
geml, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cr$ 103.806.000,
poro o fim que especifica.
Em discussão a oedação final.
Se nenhum Sr. Senador. pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada.
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
poro que a redaçõo 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 irá c sanção.
É c seguinte a redaçõo final aprovada:

Redasão final do Projeto do Lei da
Câmara n.0 36, de 1965 (n.0 2.644-B/65,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executiva a abrir ao Ministério da
• · Aeronáutica o crédito especial de Cr$ , .
103.806.000 (conto e três milhões, oitocentos e seis mil cruzeiros), pena o fim
que especifica.
O Congresso Nocional decrete:
É o Poder Executivo autorizaArt. 1,0 do c abrir ao Ministério da Aeronáutica, com

de 1964, o crédito especial de Cr$ ..... .
103.806.000 (cento e três milhões, oitocentos
e seis mil cruzeiros), para atender a despesas
com c execução da Lei n. 0 4.340, de 13 de
junho de 1964, que regula a execução do art.
3. 0 da Lei n. 0 458, de 29 de outubro de
1948, que dispõe sôbre a extensão de venta·
gens do montepio militar.
Art. 2. 0
n. 0

-

É revogado o crt. 1O de Lei

4.340, de 13 de junho de 1964.

Art. 3. 0

-

Esta Lei entrará em vigor no

data de suo publicação, revogadas as disposi·
ções em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nog11eira da Gama):
Item 6:
Discussão, em turno

~nico,

do redação

final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Perecer n. 0 614, de 1965)
do Projeto de Lei da Câmara n. 0 39, de
1965 (n.0 2.647-B/65, na Casa de ori·
geml, que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
PL!blicas, o crédito especial de Cr$ ..
2.300.000.000, paro o fim que especifica.
Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei c discussão como encerrada.
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
poro que a redaçõo fi~ol seja submetida a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independente ·de votação, nos tê rmos do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto Irá a sanção.

- 891~ a seguinte a redaçõa final aprovada:

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara 11, 0 39, de 1965 (n,0 2.647-B/65,
na Casa de' origem), de iniciativa do Sr,
Presidente da República, que autoriza a
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Vlaçéio e Obras Públicos, o crédito es•
pecial de Cr$ 2.300.000.000 (dais bilhões
e trezentos milhões de cruzeiros), para o
fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
É o Poder Executivo autorize·
Art. 1.0 do a abrir, pelo Ministério da Viação e Obres
Públicas, em favor do Departamento Nacional
de Obras Contra os Sêcas, o crédito especial
de Cr$ 2.300.000.000 (dois bilhões e trezen·
tos milhões de cruzeiros), destinado a atender
às despesas com a desapropriação das bacias
hidráulicos dos Açudes Mãe d'Água e Buqueirão de Cabaceiras, na Paraíba, e Banabulú,
no Estado do Ceará, sendo Cr$ 500.000.000
(quinhentos milhões de cruzeiros) para os dois
primeiros e Cr$ 1 .800.000.000 (um bilhão e
oitocentos milhões de cruzeiros) poro o último.
Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Item 7:
Discussão, em turno único, da redcção
final (oferecida pela Comissão de Rede·
çõo em seu Perecer n.0 615, de 1965)
do emendo do Senado ao Projete de Lei
do Câmara n. 0 46, de 1965 (n. 0 , •••
2.660-B/65, na Case de origem), que
isenta de impostos de importação e outras contribuições fiscais os bens adquiridos, mediante doação, pelas instituições
que se dedicam, sem finalidade lucrativa,
à prestação de assistência médico-hospi·
talar.
Em discussão a redcção final.
Se nenhum Sr, Senador pedir a palavra,
darei o discussão como encerrada. (Pausa,)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento
para que o redoção final seja submetida a

votos, é a mesma dada c:omo definitivamente
aprovada, independente de votação, nos têrmas do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
Para cc:omp_anhar, naquela Casa, as emendas do Senado, designo o Sr. Senador Jefferson de Aguiar, relator do matéria na Comis·
são de Projetes do Executivo,
É c seguinte o redação final aprovada:

Redaçãa final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, de
1965 (n.0 2.660-B/ 65, no Casa de ori·
gem), de Iniciativa do Sr. Presidente da
República, que isenta de impostos de im·
portação e outra1 contribuições fiscais 01
bens adquiridas, mediante doação, pelas
instituições que se dedicam, sem finali·
dade lucrativa, à prestação de assistên·
ela médlco·haspitalar.

.\

'

I'

''

EMENDA N. 0 1
(Corresponde à Emenda n. 0 1, de Plenário)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

.I
I

"Art.
- O disposto neste Lei estende-se a materiais e equipamentos doados por entidades filantrópicas, assisten·
ciais ou assemelhadas estrangeires a entidades educacionais e assistencicis brasileiras registrados no Conselho Nacional
de Serviço Saciai."

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

'i
, I

'
.t

''

'

Item 8:
Discussão, em turno único, de redaçõo
final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 616, de 1965)
das emendes do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n. 0 65, de 1965 (n. 0 ••••• ,
2.709-B/65, na Casa de origem), que cria
estí mulas ao aumento de produtividade e
à contenção de preços, e dó outras providências.
• .Em discussão ·O redoção final.
Se ·nenhum Sr. Senador pedir c palavra,
darei a discussão como encerrada.
Está encerrada.

.
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para que a redação final seja submetida a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, Independente de votação, nos têrmos do art. 316-A, do Regimento Interna.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
Para acompanhar naquela Casa as emendas
do Senado, designo o Sr. Senador Mem de Sá,
relator da matéria na Comissão de Projetes
do Executivo.
~ o seguinte o redoção final aprovada:

Redasão final da1 emendai elo Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 65,· de
1965 (n.0 2.709-B/65, na Casa de orl·
gem), de Iniciativa da Sr. Presidente da
·República, que cria estímulos ao aumon·
to de produtividade e à coilten~ão de pre·
ço1, e dá outra• providência•.
EMENDA N.• 1
(Corresponde à Emenda n.0 2-CPE)
Ao art. 1.

0,

a)

elevação do taxo cambial para o im·
portoção de matérias-primas obrigo·
tàriamente utilizados em suas indús·
trios;

b)

elevação de preços de motérios-pri·
mos obrigatôriamente utili:z:ados em
suas Indústrias e fornecidas por em·
prêsos sob contrôle ac:lonério do Go·
vêrno Federal.

§ 4. 0

Em coso de dúvida, caberá
ao Conselho Monetário Nacional decidir a
respeito do ocorrência de circunstônc:las
mencionadas no parágrafo anterior.

.................................."
EMENDA N,0 .3

1. 0

Dê-se ao § 1. do art.
a seguinte redoção:
"§ 1. 0 O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente artigo,
estabelecendo normas· de simplificação do
registro para os emprêsas que negociem
com grande variedade de mercadorias,
podendo estabelecer livro especial, para
o registro das mercadorias entregue ao
consumo, vendidas ou consignadas."

EMENDA N.• 2
(Corresponde à Emenda n.• 3-CPEI
0

Acrescentem-se, ao artigo 4. 0 , os seguintes
porógrafos :
O disposto nêste artigo não
se aplica às emprêsas comerciais que demonstrarem uma taxa percentual de lucro
• ' bruto sôbre as vendas efetuadas em 1965,
igual ou Inferior à obtido em 1964.

"§ 1.0

§ 2.0

artigo as emprêsos que comprovarem ter
sido o aumento de preços superior o 30%
(trinta por cento), resultante, combinada
ou isoladamente dos seguintes fatôres:

§ 1.o,
0

Ao art. 4.

§ 3.• - Também não ficarão sujeitas
à elevação do imposto de que troto êste

Para fins da aplicação do parágrafo anterior, define-se lucra bruto
como a diferenço entre a receita total da
vendo dos produtos e o custo total de
aquisição dos mesmos produtos.

CCorresponde

à Emenda n;0 1-CPEI

Inclua-se, onde couber:

"Art.
- é o Ministro da Fazenda
autorizado a isentar ou reduzir, por período de tempa não superior a 120 (cento
e vinte) dias, em cada exercício, o imposto de consumo incidente sôbre artigos
cujas Indústrias produtoras satisfaçam as
seguintes condições:
o)

seja verificado pelo Conselho Mone·
téirio Nacional redução substancial
de consumo de caráter não sazonal,
que possa resultar em diminuição de
produção com desemprêgo, no setor
industrial respectivo;

b) assumo

o indústria ·beneficiado o
compromisso de estabilizar os demais
componentes do seu preço de venda
além do impôsto de consumo;

-

c) seja Integralmente transferido co consumidor o benefício de redução ou
Isenção do imposto de consumo concedido ao fabricante.
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Parágrafo único- Ficará sujeita ao pagamento em dôbro do valor da Isenção ou
redução de imposto de que se tiver beneficiado a emprêsa que deixar de cumprir
o compromisso a que se refere a alínea b
ou de efetuar o transferência do benefício ao consumidor nos têrmos da alínea c."

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Item 9:
Discussão, em turno único, da redaçéio
final (oferecida pela Comissão de Redai'

ção em se Parecer n. 0 519, de 1965)
da Projeto de Resolução n. 0 37, de 1965,

I

.

'

'
'

'i

EMENDA N.0 4
(Correaponde à Emenda n,o 4-CPEl

que suspende a execução das Leis n. 0 '
2.085, de 26 de dezembro de 1957, e

·' . ~

•I

2.086, de 27 de dezembro de 1957, do
Estado de Alagoas, declaradas inconstitu-

Inclua-se onde couber:
"Art.
- As pessoas jurídicas poderão pagar as prestações do lmpôsto de
renda correspondente à sua declaração
de rendimentos do exercfclo financeiro de
1965 e devidas nos meses de junho e
julho, com redução de até 50%, caso se
comprometam a aplicar, durante êsses
dois meses, Importância igual ao dâbro
do aludida redução no 'aquisição dos seguintes bens, destinados ao seu otlvo
imobiliário:
a) máquinas, equipamentos, trotares,
veículos de carga novos, de fabricação nacional;
b) materiais o serem aplicados na construção de prédios e instola!;Ões fixas.

cionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Em discussão o redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei o discussão como encerrada.
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redoção final seja submetida a
votos, é a mesma dado como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos têrmos do ort. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto Irá à promulgação.
~ a seguinte a redação final aprovada:

Reda5ão final do Projeto de Resolusão

n.0 37, de 1965.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição Federal,

Parágrafo único- A emprêso indicará na
notiflco'ião de lançamento do impôsto,
com o assinatura de pessoa responsável,
o compromisso da aplicação o que se refere êste artigo.

e. eu, •.•.• , •....•..•.•.. ~ ..•......•. ,

Art.
- As aplicações indicados no
artigo anterior deverão figurar destacadamente no primeiro balanço o ser encerrado pelo emprêsa, com as comprovações
asseguradas ao exame da fiscalização do
lmpôsto de rendo. '

Suspende a execução das Leia n.0 '

Art.
- Na hipótese de verificar-se a
folho do compromisso assumido, a em·
prêsa deverá pagar em dôbro a diferen·
ço do impôsto, com o multa de mora e
correções exlgiveis e nos têrmos da legis·
lação em vigor."

'!

Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N.o· .• , DE 1965

2.085, de 26 de dezembro dB 1957, e
2.086, de 27 de dezembro de 1957, do
Eatado de Alago01.
Art. 1.0 ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de 18 de agôsto de 1958, na RepresentaÇão n. 0 358, do Estado de Alagoas, a execução dos Leis n. 0 ' 2.085, de 26 de dezembro
de 1957, que criou o Município de Bôca da
Mato, e 2.086, de 27 de dezembro de 1957,

)

'i
. ':·,,I

- 894que criou o Municipio de Campo Alegre, naquêle Estado.
Art. 2. 0 - Esta Resolução . entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da

~amo):

Está esgotada a matéria do Ordem do Dia.
Há orador inscrito.
Tem a palavra o Sr. Aurélio Vianna.

O SR. AURI!LIO VIANNA:
(Sem revilão do orodor.l Sr. Presidente, $rs.
Senadores, acabamos de ouvir dois discursos,
dois pronunciamentos da mais alta relevância:
um dêles sâbre a SPVEA, sâbre os escândalos
que continuam na Amazônia, com o malbaratamento dos dinheiros do povo' brasileiro, destinados ao desenvolvimento daquela região, O
outro, sôbre o política cafeeiro, numa crítica
severo e, até prova em contrário, irrespondível.
O Senador pelo Paraná verberou a atitude do
Govêrno Federal, que não vem atendendo à
expectativa, às solicitações, aos desejos e ao
imperativo de salvação daqueles que trabalham a terra e que produzem para que tenhamos divisas com as quais possamos resolver o
problema da industrialização dêste País, através das nossas próprias economias.
Pràticomente foram ouvidas os dois oradores
sem que a bancada governista se tivesse pronunciado, como prova de que as críticas estavam sendo aceitas universalmente, sem qualquer restrição, sem qualquer protesta.

O Sr. Faria Tavarea:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. AURÉLIO VIANNA:
Com muito prazer.

O Sr. Faria Tavarea:
Vou um pouco além da afirmativa de V.
Ex. 0 • Entendo que, pelos comentários feitos
pelo 'Senador Cattete Pinheiro o respeito dos
Informações obtidas do Presidente da SPVEA,
Impunha-se nóvo pedido de informações à direção daquele órgão. Chegamos a dizer, particularmente, ao Senador Cattete Pinheiro, que
essas informações vieram aguçar nossas preocupações quanto à orientação administrativa

até agora seguida pelos responsáveis pela
SPVEA. Entendemos que, em face da critica
formulada, não é possível que o Senado deixe
de votar requerimento àquela entidade, paro
obter novos esclarecimentos e novos informações de vez que, pelos comentários e críticos
feitos, concluímos que o situação otuol se tornou mais grave do que quando o Senador
Cottete Pinheiro se julgou no dever de buscar
esclarecimentos a respeito.

O SR. AURÉLIO VIANNA:
De V. Ex. 0 não se esperava outro pronunciamento.

O Sr. Fario Tavares:
Grato a V. Ex. 0 •

O SR. AURÉLIO VIANNA:
No verdade, foram
construtivas; denúncias
mulados por qualquer
qualquer que seja suo
tidário.

criticas severos porém
devem ser feitos e forrepresentante do povo,
colocação político-par-

Não é possível continuemos como País dos
grandes escândalos, das grandes negociatas,
como se os autores dêsse.s escândalos e dessas
negociatas tivessem, sempre, a proteção do
Poder, em qualquer tempo da nossa história.
Sua sobrevivência parece ser eterno. Não há
meios de contê-los na suo voracidade, na suo
capacidade de destruição do património espiritual, moral e económico dêste País. A ordem dos volóres é sempre invertido. Surge
uma revolução ou um movimento armado e a
mudança não se faz sentir. Dizem que ainda
não se fêz, neste País, uma revolução, porque
uma revolução traz implicações tremendas no
seu bójo vêm transformações radicais, estruturais, infra-estruturais; que, se revolução houve,
foi aquela que extinguiu o Império e criou a
Repúblico; as outros apenas substituíram homens e o statu quo não foi alterado. Às vêzes,
não houve nem substituição de homens, porque, nos postos-chove, continuaram os mesmos. Os orientadores do polí tlco dos governos depostos continuaram os mesmos, sem
qualquer alteração. Por· Isso afirmo-se, com
multa dose de razão, que êste Pois ainda não
sofreu uma verdadeiro revolução.

895 O Sr. Vicente Augusto:
V. Ex. 0 permite um aparte?

O SR. AURii.,IO VIANNA:
Com prazer, Excelência.

O Sr. Vicente Augusto:
V. Ex. 0 há de convir que já decorreu mais
de um ano do movimento de 1.0 de abril de
1964. Durante êsse Interregno já deveriam ter
sido apuradas tôdas essas irregularidades. Mas
o que assistimos é a um clima de suspense,
em que não se sabe se realmente houve essas
irregularidades, porque até agora não foram
apuradas. E, agora, temos, aqui no Congresso,
uma emenda constitucional, mandando acrescentar ao texto da Carta Magna novas .modalidades de inelegibilidades e incampatibilidodes, a fim de que não possam concorrer aos
pleitos futuros aquêles que, se diz, estão comprometidos com o Govêrno passado. O que
odmi ra em tudo isso é que, até hoje, não se
tenha apurado a responsabilidade dos faltosos,
o fim de que sejam apontados à execração da
opinião pública.

O SR. AURI!LIO VIANNA:
Nobre Senador, essa politica de perseguições nunca trouxe resultados em nenhum pais
do mundo. Não foi dito, hoje, que os escôndCIIos continuam? Aquêles mesmos grupos econômicos que devoravam o Orçamento da República estão aí prestigiados; aquêles mesmos
grupos apontados como dilapidadores dos dinheiros públicos estão af comandando, conseguindo empreitCidas fabulosas; aquelas concorrências públicas, que eram exigidCis - porque
o. Código de Contabilidade Pública da União
as exige - , não são levadas em consideração.
O lavrador, que tanto concorreu, pela sua
Insatisfação, pela sua revoltCI, paro uma mudança nas cúpulas dirigentes do Pais, hoje
está decepcionado, muito mais insatisfeito
do que ontem.
Da esperança à decepção, do amor ao ódio,
há um tênue limite - tanto que se afirma
que, geralmente, quem muito amo, quando
passa a odiar, odeia com maior intensidade
aquela criatura que amora.
Oro, Sr. Presidente, êste é o ambiente brasileiro: não permitir que um cidadão, em pleno

gôzo dos sews direitos constitucionais, dispute
uma eleição, mas permitir qwe oquêles que
tonto concorreram para que os escândalos administrativos swrgissem e se multiplicassem continuem, prestigiados até, a exercer o direito
de negociar com o Estado. Isto é alguma coisa
que não se entende, qwe não se compreende~
Se a politica da SPVEA era mó, qwe se
modificasse a política; se os bilhões de cruzeiros que o povo brasileiro destina cmualmente
à Amazônia ali não estavam sendo - e não
estão sendo empregados, que se altere
êsse principio, para que Cl Amazônia seja recuperada para o Brasil.
Hoje mesmo, li, no "Boletim Americano",
uma nota sôbre a Amazônia qwe me impressionou. Na verdade, grupos americanos desejam
penetrar na Amazônia, se já não o fizeram;
desejam explorar as nossas riquezas, se já não
têm concessão para isto, ~ naquele boletim insuspeito que lemos isto, que concluímos que
tínhamos razões sobejas paro denunciar a política Clgressivo dêsses grupos internacionais
que se querem apossar das nossas riquezas.
Quando alçamos a nosso voz, denunciando
o que se projetava, houve quem dissesse:
é oposição ao govêrno, sàmente oposição, que
deseja turvar o ambiente. Pois, ogoro, é wm
dos elementos da maior confiança da revolução que denuncia ao País o que ali se queria
fa:z:er. Governador impôsto pelo poder revolucionário ao Estado do Amazonas, eleito pelos
Deputados estodwais daquele Estado da Federação Brasileiro, numa cruzada pelo País
inteiro, quase, nos suas regiões políticas mais
importantes, porQue mais decisivas, vem alertando militares e civis, e o próprio Presidente
do Repúblico, paro o entreguismo, para o espoliação das regiões das t;nais ricas dêste País,
aquelas que representam a garantia do nosso
futuro, o grande potencial econômico, CIS esperanças das gerações vindouras.

,

.. ;

i

i

.

,.

Afinal, ainda hoje o Brasil espera que a
Revolução diga por que foram cassados os direitos pollticos do Sr. Juscelino ·Kubitschek de
QIIveira. Inimigo do mundo ocidental? E' saudado . pelo mundo ocidental, e nêle recebido
de braços abertos. As sues conferências provo·
cam verdadeiro entusiasmo na Europa ocidental, nos Estados Unidos, nas Universidades, nos
.
!"
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meios politlcos, em tôda parte. São saudados
os suas obras como grandes conquistas do
Brasil.

A politico económica e financeiro em uso
entre nós dará lugar ao peronismo caboclo,
tingido de vermelho.

Quando inauguram Furnas e esquecem o
nome de Juscelino, o povo não lê Furnas, lê
JK. E' uma politica até muito imber~e, primário, como se o brasileiro fôsse um povo de botocudos, tivesse o esquecedor profunda, como
diria um amigo nosso.

Há poises no mundo- mais de um -que
têm moeda estável, mas têm fome, e porque
têm fome para manter a moeda, mantêm a
ditadura, e, mantendo o ditadura, mantêm a
fome do pobre.
·

Por que cassaram os direitos politicas do Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira? Ninguém
sobe ainda. Porque era comunista? Tachar-se
o Juscelino Kubitschek de Oliveira de c~mu
nisto seria uma das maiores iniqüidodes. Se
alguém tivesse o coragem de o fazer, essa declaração seria recebido com uma gargalhada
uma homérica gargalhadà que não teria
mais fim, de colina em colina, de quebrado em
quebrado, atravessaria as fronteiras do Brasil
e iria projetar-se pelo mundo. O mundo gargalharia da cassação dos direitos politicas da Sr.
Juscelino e do seu mandato à base das suas
convicções extremistas.
Sôbre a sua administração, nenhuma palavra
ainda. Foi um ato revolucionário, foi cassado,
e pronto! Não pode mais disputar eleições por
X anos, está resolvido o problema. Daqui a X
anos já será velho demais paro disputá-los.
Assim raciocinam.
~ por isso que um politico môço, que teve
seu mandato e seus direitos políticos eliminados, à saída do Brasil declarou para um grupo:
- "Nós temos a nosso favor o que êles não
têm nem recuperam mais." - O que é que
vocês têm o seu favor? - "Nós temos a mo·
cidade, a juventude, podemos esperar; êles
não podem."

Sr. Presidente, transformou-se a SUNAB
numa comédia - a comédia dos pre~os.
O Instituto do Açúcar e do Álcool não contente com o aumento do açúcar por conta próprio; aumento também o açúcar para salvar
o Instituto do falência.
Defendemos na ONU o autodeterminação
do Congo - do Congo, sim, daquela noção
africana que ainda está em formação e
promovemos os adiamento das eleições, que
são a fórmula de autodeterminação nocional.

Hó um outro país que não é sequer país, é
uma dos regiões mais adoráveis do mundo,
que conseguiu prosperar, confundindo o deseja
de importar capital estrangeiro com a perversão de só proteger o emprêsa estrangeiras,
Deixou de ser um país, passou a ser Estado
associado do União Americana, chama-se Pôrto Rico.
Qual o governista que contesta estas palavras? Qual?
A impressão é que todos estão de ocôrdo
com êstes pensamentos que eu acabo de enunciar, mas que não são mel.ls, êstes últimos,
nesta crítico tremendo ao aluai Govêrno; são
do Sr, Carlos Lacerda, candidato do União Democrática Nacional à sucessão do Sr. Costello
Bronco.
O povo está contra o Govêrno e o favor do
Revolução. A maioria das Assembléias está
contra o Revolução e o favor do Govêrna, no
medida em que o Govêrno fique a favor delas,
é claro, e que se deixa dominar por êstes corrilhos, contra os quais precisamente foi feita
a Revolução.
Estó impopular o Revolução? Sim, por cousa
do Gavêrno. Quem está impopular não é a
Revolução, é o Govêrno.
Então é assim que se expl ice o cassação dos
direitos políticos de Juscelino Kubitschek de
Oliveira?
De quem são essas palavras? De um oposicionista ferrenho? De um contrp~revo!ucionárlo,
de um anti-revolucionórlo, de alguém que tivesse mobilizado o povo contra o movi mente
armado que eclodiu e foi vitorioso em primeiro
de abril? Essas palavras, que ferreteiom o
Govêrno otual, fruto do movimento armodo que foi vitorioso em abril, são do Sr.
Carlos Lacel'da, candidato ao Govêrno do Repúblico pelo União Democrática Nocional, par-

- 897tido que apóia incondicionalmente a Govêrno,
tão diretamente criticada pelo seu candidata,
que ainda continua candidata.
Entender, quem hó de?
Procurar entender, qual o gênio que a faria?
As estra~as estão piqueteadas. Ontem, a
carro ~o qual eu viajava foi detida umas cinco
vêzes. Policiais do Exército detinham todos as
carros. Houve quem quisesse se indignar. Eu
dizia: -.- êsses homens estão cumprindo as
ordens recebidas. Não têm culpa nenhuma.
E o brasileiro, com seu espírita aul generla,
delicioso, passou a deliciar-se, quando as homens, as que mais se deliciavam, viam que se
pedia também a carteira de identidade de mocinhas e senhoras. Lembro bem da pensamento de um dêles: - "Seró que estão procurando Miguel Arraes, pensando que está disfarçada numa daquelas senhoritas ou numa daquelas senhoras? ... "
~o espírita jocoso do brasileira.,,

Eu não sei o que estavam procurando, nem
procurei saber.
"Sua carteira" "Está aqui." "Muito bem. Pode passar."
Mas achei Interessante, e quase que tive
vontade de dizer: - "Os senhores não estão
fiscalizando bem." Parque à noite pedem a
carteira de identidade, nós lha damas, êles
vêem a carteira, mas não estão venda a cara
de quem entregou a carteira e deixam passar .. ,
Os próprias soldadas ficam constrangidas.
Um sujeito que qulzesse fugir de Brasflia iria
passar pela estrada central, quando há dezenas, centenas de caminhos paralelas? O indivíduo entra em Brosllia sem nunca passar por
uma desses estradas. Eu conheça Brcsllic quese palma c palmo. Já viajei, no companhia de
Deputadas, c cavalo, por certas regiões de Brcsflic, lugares par onde automóveis não passavam.
Mas é outra problema. Isto cria, apenas,
um espirita de revolta, Se eu fõsse partidário
da tese - "quanto pior tanta melhor" acharia até multo interessante que a revolto
aumentasse e se olastrasse. Dizem que o co-

ração tem razões que a própria rezão desconhece. O Govêrno tem razões que c próprio
razão não aceito, parodiando mel •.•
Mos, Sr. Presidente, se nós formos ao Sr.
Ademcr de Barros, um .dos construtores dêste
movimento, encontremos :
"A crise econõmico-flncncelrc está atingindo duramente nõo só a empresariado,
que se desespera, mas tõda a· população
brasileira, que está sofrendo "suas sérias
conseqüências".

:i
I
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Como seu contendor, mas da mesma área
revolucionária, condena a política da Govêrno
e pede o apoio da Govêrno para os seus abjetivas políticos. Querem passar de oposicionistas, querem carrear para si as simpatias populares, as simpatias· dos insatisfeitas, premavendo c eliminação dos políticos, que poderiam derrotá-los em eleições livres, para lhes
tomar o lugar, ocupando o lugar que nõo é
seu, no esperança de conquistarem os votos repito - dos insatisfeitas, dos dolorosamente
insatisfeitos.
"Assim, todos esperam do Gavêrna Central medidos Imediatas e práticas que
evitem a colapso que arrasaria a economia nocional. Se fõr o caso - declarou
o Governador Ademar de Barros é
necessário substituir as homens que estão
ditando esses normas económicas erradas,
que levam a lntranqüilldcide a todas os
lares, c tõdas as fábricas, a tôdas as casas comercieis e c tôdc a população."
Tôdc, tõda! Não faz exceção.
E eu aqui, desta tribuna, fazendo um
papel assim, semlquixotesco, comentando,
para ficar nos Anais - o que significo ficar
no sepultura - algo sõbre aquilo que seria
motivo de grandes debates nos parlamentos
que mais se interessassem por êsses problemas.
Num parlamento Interessada, não diga o meu
discurso mos os discursos que provocaram êste,
os daqueles dois Srs. Senadores ,.;_ um pelo
Pêrá e outro pelo Paraná, ambos que honram
seus mandatos - teriam sida debatldlsslmos.
Com um Govêrno que estivesse à altura dos
suas responsabilidades constitucionais, êsses
dois discursos seriam levados na maior consl-

::i
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em consideração e, se não, seria ·dado um esclarecimento, porque o Senado representa os Estados do Federação, como a Câmara, o povo
brasileiro! Mas nós nos defrontamos. com esta
paz que alguém denominaria "dos pântanos",
com esta paz que não é paz, com esta tranqüllidade que não é tranqüilidade, com l!ste
conformismo que não é conformismo - espécie de conformÔção - , com esta aceitação do
inaceitável. E aquêles que criticam com autoridade, aquêles que criticam com desejo de
que se acerte, que se tomem medidas que
venham ao encontro dos anseios populares,
ficam até abalados pela falta de correspondência, de atendimento, de compreensão !
Ontem, li aquela declaração do representante dos Estados Unidos do América: as
fôrços norte-americanas, que estão em São
Domingos, se oporiam até pela fôrça contra
qualquer Iniciativa tomada visando aos redutos dos que se denominam constitucionalistas,
daquele coronel partidário do ex-Presidente do
República Dominicana, e que até bem pouco
tempo era apontado como agente do comunismo internacional, ou como comunista.
Nós ti nhomos acabado de votar o favor da
intervenção na República Dominicana. E todo
o discurso do líder do Govêrno justificava a
atitude do Govêrno para conter a ameaça do
comunismo internacional. E eu fiquei pensan·
do: como os argentinos, colombianos, venezuelanos e mexicanos não devem estar gozando
do nossa precipitação !
·Até com as armas deteriam, as fôrças dos
Estados Unidos, qualquer investida, qualquer
atitude bélica contra o homem que defende a
volta do ex-Presidente deposto por uma das
muitos revoluções ou golpes militares que vêm
ensongüentando, ou. que não vêm ensongüen·
tendo, mas vêm sendo desfechados nessas repúblicas, principalmente do Coribe.
~ que reconheceram o êrro do político que

vêm odotondo. O comunismo transformou-se
num fontosmo, penetrando no olmo dos dlrl·
gentes do grande repúblico do Norte. Daqui a
pouco, estarão vendo, dentro do própria caso,
fantasmas· por todos os lados. Será, então, o

principio do fim. O que os seus adversários
tonto desejam, será realizado e concretizado,
sem que êles tenham jogado uma granada. E,
quando o terror se apossar de lares, de fomi •
lias, de uma nação, ai dêsses lares, dessas fa·
mílias, dessa noção. Passará a perder a confiança em si mesma: é o processo de liquida·
ção, porque derrubo a próprio vida de noções
soberanas.
Assim, passamos êstes minutos, comentando
fatos, paro descanso da nossa consciência, na
certeza de que não estamos revolvendo pro·
blema algum, de que não estamos sendo ouvidos nem compreendidos. Estes palavras vão
ficar aqui dentro mesmo. Mos, como bons bro·
síleiros, bons cariocas por adoção e bons alo·
goonos, vivemos de teimosos. Teimamos em
discuti r problemas que não estão sendo, não
são e não sabemos quando serão equacionados
e muito menos resolvidos. Enquanto isto, o número de desempregados aumento, o desespêro
aumenta. Os piores são aquêies que têm olhos
e não querem ver - conservam-se os mesmos
homens que orientavam o politica económica
e financeiro dos governos passados como as·
sessõres dos mais Importantes; e, enquanto isto,
outros querem congregar êste povo em deses·
pêro poro as suas aventuras, porque, inclusl·
ve, muito da revolta que êles dizem que sen·
tem é revolto aparente; o que muitos desejam,
muitos que nunca defenderam os interêsses legítimas do povo nos criticas que fazem, êles
que saíram do ventre do último movimento
armado, a que desejam, no critica que fazem,
é a Implantação da ditadura no Pais, conquanto que êles sejam as ditadores. Criticam
todos êsses erros, não com objetivo construtivo; criticam porque querem tomar a lugar ocupado pelos otuais detentores do Poder. Consi·
deravom-se os herdeiros do regime passado;
iriam usar a herança a seu .talante, aconse·
lharom que fôssem eliminados oquêles politicas Insuspeitos no área democrática nocional e
internacional e esperavam ter realizado a sua
obro. Verificaram, então, que não podem che·
gar ao Poder, através de eleições. Fustigam,
promovem, cada vez. mais, a inquietoçõo, porque desejam tiror partido disso. E nós, talvez,
caminhemos paro a grande aventura, paro o
desconhecido, para o lncognoscivel, se não

-899houver uma barreira que .se anteponha aos
desígnios dos frustrados.
Sr. Presidente e Senhores Senadores, quero,
sensibilizado, agradecer - parque é motivo
de agradecim~nto - àqueles Senadores que
permaneceram todo êste tempo no recinto,
respondendo silenciosamente a certos argumentos expendidos pelo orador, mos dando,
com a sua presença, o prestígio necessário,
para que o sessão do Senado da República não
terminasse há cêrca de uma hora. Estamos
aqui à espero das mensagens, das grandes
mensagens que aniquilarão os pequenos parti·
dos, como se fôssem os culpados dos grandes
erros que, nêste País, vão sendo cometidos,
das grandes mensagens que eliminam os di·
reitos dos brasileiros que se candidatarem.
Fc lo dos brasileiros democratas - democra·
tas - sôbre os quais não há suspeita alguma.
Defendo o direito poro todos, mas estou fa·
lendo, agora, dos democratas. Confio no povo.
Comentaria hoje - o farei em outro oportunidade aquelas emendas apresentadas,
prorrogando mandatos, em cuja justificaçõo
há os maiores insultos contra o povo brasileiro. Homens eleitos pelo povo brasileiro Insultando, desbragadomente, exigindo o prorrogação de mandatos, sob o pretexto de que o
povo brasileiro não está em condições de eleger, de se pronunciar nos urnas. Esta a emendo apresentado, que está sendo articulado cuja cópia me chegou às mãos - no outro
Caso do Congresso Nacional. Vou comentá-lo
como povo, porque Senador não deixou de ser
povo, e verberar aquela atitude. No dia em
que chegar à situação de não mais acreditar
no povo brasileiro, que distingo do mosso,
desacredito-me. Mesmo, porque, no dia em
que chegar à situação de não acreditar no
voto de nosso povo, ao Invés de pleitear prorrogação de mandatas, renunciarei ao meu
próprio. Numa Noção cujos dirigentes, cujo
cúpula politica fôsse altamente responsável,
tudo isso seria levado em consideração.

descanso à nosso Taquigrafia, Teria sido tão
bom que o sessão tivesse terminado há mais
tempo!
Mas é a~sim mesmo, já não podemos nos
conter diante de tanto insensatez, de tonto incomprensão, de tonto infantilidade político.
Ainda sou dos que pensam: o perigo está aí,
mos o perigo multo maior está na Guanabara.
~ ali que está o perigo! Na Guanabara! No
Governador do Guonaborà, paro ser claro, explicito. A suo oposição sistemático o todos os
Governos - até o êsse que êle ajudou o se
Implantar - só tem um sentido: tudo que foz
é visando o êle mesmo, ao poder para êle.
Estamos tão narcotizados que não vemos
isso, que não compreendemos isso?
Ele é o pensamento vivo de um grupo. Que
grupo é êsse? Onde está? ~ o agente de uma
idéia, de um pensamento, de uma espécie de
mlstlco. E não se detém enquanto não fôr ou
destruído, ou enquanto não alcançar o poder.
L.l, ontem, que nos cárceres do Guanabara
os presos são seviciados. ~ o candidato à Presidência da República. Como Governador, permite sevicias em criaturas indefesos, Inermes!
'Como Presidente a que é que faria, ou como
Ditador?
E ninguém dirá que êste meu pronuncio·
mento, desta maneira, é porque amanhã os
jornais vão dizer, principalmente na Guanabara, que eu ataquei a pessoa, ataquei as pretensões do Governador da Guanabara. Sei que,
a estas horas, nenhum jornalista vai anotar
coisa alguma. Não estou explorando polltica·
mente coisa ne[liÍuma, estou dizendo o que
penso, porque não .sei quantas vêzes mais nós
vamos poder dizer o que pensamos.
Pronto, Sr. Presidente, era só por hoje.
(Multo bem! Multo bem!)

·,.I
I

',·
'

I~ '

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.)
Nado mais havendo que trotar, vou encerrar a sessão, designando para. a próximo a
seguinte

Continuamos clamando, pelo menos dormimos tranqüilamente, consciência tronqüilo pelo
dever que achamos estamos cumprindo,

OIUJEM DO DIA

E aqui termino, Sr. Presidente, o meu discurso de hoje à tarde. Infelizmente não dei

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n, 0 24, de 1965 (n, 0 2.593-B/65,

1

I -

-900na Casa de origem), que Incorpora ao "Fundo",
de que trata o Decreto-Lei n. 0. 2.063, de 7 de
março de 1940, de "A Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil", a importância dos seus débitos fiscais, e dá outros providências (projeto
de iniciativa do Sr. Presidente da· República,
em regime de urgência, nas têrmos do art.
320, n. 0 5-b, do Regimento Interno), tendo
PARECERES, n.cs 579 e 580, de 1965, das
Comissões
-

de Finança•, oferecendo substitutivo;
de Conatitulção e Juatlça, oferecendo
outro substitutivo.

2
Votação, em turno único; do Projeto de L.ei
da Câmara n.0 54, de 1965 (n. 0 2.719-A, de
1965, na Casa de origem), que fixa os valôres
para os símbolos dos cargos e das funções gratificadas do Quadro da Secretario do Tribunal
Regional do Trabalha da . 2. 0 Região, e dá
outras providências, te~do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.•s 572 e 573,
de 1965, das Comissões
-

-

de Se"lso Púl»llca Civil e
de Finansaa.

3
Votação, em turno . único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 132, de 1964, originário da Cêmara dos Deputados (n. 0 54-A/ 63,
na Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas da União denegatórlo de
registra do contrato celebrado entre o Govêrno da União e o Estado de Minas Gerais, para
execução de serviços públicos relativos ao florestamento, reflorestamento e proteção de
matos no território do referido Estado, tendo
PARECERES
1- 56bre o projeta (n.•s 54 e 55, de 1965)
das Comissões
-

de Conatitulção e Justiça, favorável e
de Flnansaa, favorável,

11- Sélbre a Emenda de Plenário (n, 0 s 527 e
528, de 1965) das Comissões
-

de Constituição e Justiça, pela rejeição, e
do Finanças, pela rejeição.

4
REDAÇÃO FINAL
Discussão, em turno único, da redaçãa final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer n. 0 432, de 1965) do Projeto de Resolução n. 0 27, de 1965, que suspende a execução das Leis n. 0 ' 577 e 578, de 14 de agôs·
to de 1964, do Estado do Guonabara, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal.

5
REDAÇÃO FINAL
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer n. 0 609, de 1965) do Projeta
de Lei do Senado n. 0 45, de 1963, de autoria
do Sr. Senador Attflio Fontano, que dispõe
sõbre a redução de 50% nos fretes da Rêde
Ferroviário Federal S.A., para adubos, fertilizantes e forragens.

6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Cômara n. 0 45, de 1965 (n,0 • , •• , ~
2.657-B/65, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 10,998,000.000 (dez bilhões, novecentos e noventa e oito milhões de cruzeiros), destinado ao refôrço do Fundo da Marinha Mercante, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 561, de 1965,
da Comissão
-

de Finançaa.

7
Discussão, em turno único,.,ido Projeto de
Lei da Câmara n. 0 50, de. 196S~ .. (n. 0 ••••••
2,655-B/65, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que Isenta dos impostos de Importação e· de consumo
equipamentos de televisão destinados à Rádio
Difusora São Paulo S.A., t~ndo
PARECER FAVORÁVEL., sob n.O 523, de 1965,
da Comissão
- de Finanças,

....
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Cóma,ra n,0 53, de 1965 (n, 0 • , , , ••
2.663-8/65, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera dispositivos da Lei n. 0 3.244, de 14 de agôsto de 19 57, autoriza abertura de crédito especial, e dá outras providências,. tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 526, de 1965,
da Comissão

da Finançat.
9
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n. 0 41, de 1965, ql.je S!.jspende a
execl.jção do parágrafo 2. 0 , do artigo 62, do
Regimento de Custas do Estado de Goiás, declarado Inconstitucional pelo S!.jpremo Tribunal Federal (Projeto apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer n. 0 476, de 1965).
10

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n. 0 42, de 1965, ql.je suspende a
execução do Ato n.O 998, de 1936, da Ml.jnicipalidade de São Pal.jlo,. ql.je versa sôbre taxa
de registro e fiscalização adicional a impôsto,
declarado inconstitucional pelo. Supremo Tribunal Federal (Projeto apresentado pela Comissão de ConstJt!.jJção e Justiça como concll.jsão de sel.j Parecer n. 0 477, de 1965).

11
Discussão, em tl.jrno único, do Projeto de
Resoll.jção n. 0 43, de 1965, ql.je suspende a
execl.jção do artigo 104, Incisos I e · 11, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e
do artigo 92 e seus parágrafos da Lei do
mesmo Estado n. 0 109, de 16 de fevereiro
de 1948, declarados inconstitl.jcionais pelo Supremo Tribl.jnal Federal (Projeto apresentado
pela Comissão de Constitl.jlção e J l.jStlça como
co.ncll.jsão de sel.j Parecer n, 0 478, de 1965).

12
Discussão, em tl.jrno único, do Projeto de
Resolução n. 0 45, de .1965, que S!.jspendc a
execução da Lei n. 0 326, de 1O de julho de
1951, do Estado do Rio Grande do Norte, jl.jl-

gado lnconstJt!.jcional em decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, prolatada no Recurso de Mandado de Segurança n.o 2.375,
daql.jêle Estado (Projeto apresentado pelo Comissão de Constituição e Justiça . como concll.jsão de seu Perecer n. 0 480, de 1965).

13
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resoll.jção n.0 46, de 1965, q!.je· S~.jspende, em
parte, a execução do artigo 102 da Lei n.o
321, de 8 de janeiro de 1949, do Estado do
Paraíba, declarado Inconstitucional pelo Supremo Trlbl.jnal Federal (Projeto apresentada
pela Comissão de Constituição e Jl.jstiça como
conclusão de seu Parecer n.0 481, de 1965).

14
Discussão, em turno único, do Projeto, de
Resolução n. 0 47, de 1965, que suspende a
execução da Lei n, 0 1.077, de 1 0.4.1950, de
Mato Grosso, declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (Projeto apresentado pela Comi são de Constituição e Justiça
como conclusão de seu Parecer n. 0 482, de
1965).

15
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n. 0 56, de 1965, de autoria da
Comissão Diretora, que aposenta Abel Ferraz
de Macedo, Ajudante de Conservador de Documentos, PL-7, da Secretaria do Senado Federal.

l6
Discl.jssão,· em turno único, do Reql.jerimento n. 0 155, de 1965, em ql.je ~ Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres solicita a convocação do
Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social
para comparecer perante o Plenário do Senado, a fim de prestar esclarecimentos sôbre o
problema do desemprego no Pais.

17
Discussão, em tl.jrno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 138, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n. 0 ••••••
188-A/64, na Casa de origem), que al.jtoriza
o Tribunal de Contas da União a registrai' o
contrato celebrado, em 13 de janeiro de 1960,

II

- 902entre a União Federal e o Banco do Brasil
S/ A, para funcionamento e execução dos serviços de Caixa de Mobilização Bancária, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob números 401 e
402, de 1965, das Comissões:

-

de Con1tltulção e Justisa· e
de Flnonça1.

18
Discussão,· em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativa n. 0 140, de 1964, originário da Câmara dos Deputados (n.0 66-A/ 61,
na Cosa de origem), que mantém o ato que
autorizou o registro sob reservo de que trata
a apostila lavrado com base na Lei n. 0 ••
1.050/50, combinada co111 as Leis números
1.229/50 e 2.745/56,' relativa à aposentodaria de Holdée Cabral Huguet, reformando a
decisão do Tribunal de Contas da União que
denegou registro àquele ato, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob números 403 e
404, de 1965, das Comissões:

-

de Con1tituição e Ju1tlsa e
de Flnansa•.
19

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 4, de 1965, originário
da Câmara dos Deputados (n. 0 197-A/64, na
Casa de origem), que mantém o ato do Tribunal de Contas da União, que recusa registro
a contrato celebrado entre o Ministério da
Agricultura e o Sr. Ortegal Benevldes de Azeredo para, no Instituto de óleos, desempenhar
o função de Professor de óleos Essenciais e
de Alcalóides, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS (n.•s 551 e 552, de
1965) das Comissões:

-

de Can1tltulsão e Ju•tlsa e
de Finarisa•.

perintendêncla do Plano de Valorização Económica da Região Fronteira Sudoeste do País
e o Ginásio Salesiano Dom Basco, destinado à
aplicação da verba de Cr$ 1.353.040, correspondente a 63% das dotações de 1963, para
ampliação e melhoramentos do prédio da referido entidade, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS (n.os 405 e 406, de
1965) das Comissões

-

21
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n.0 7, de 1965, originário da Câmara dos Deputados (n.O 185-A/ 64,
na Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas que recusou registro ao
contrato celebrado entre o Departamento de
Administração do Ministério da Agricultura e
o Sr. Otávio Miranda e sua mulher, Erminda
Crillete Miranda, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n,Os 529 e
530, de 1965, das Comissões

-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n, 0 6, de 1965, originário
da Câmara dos Deputados (n.O 202-A/ 64, na
Cosa de origem), que mantém o ato do Tribunal de Contos da União que denegou registro
aos têrmos do contrato celebrado entre a Su-

de Con•tltulsão e Ju1tisa e
de Finansa•.
22

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 11, de 1965, originário da Câmara das Deputados (n.O 174-A/64,
na Casa de origem), que mantém decisão denegatória de registro ao contrato celebrado entre o Ministério da Saúde e a Irmandade do
Senhor Jesus dos Passos de Fiorlanápolls,
Santa Catarina, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.Os 531 e 532,
de 1965, das Comissões ',

20

de Con1titulsão e Justiça e
de Finança•.

-

de Constituição e' Ju1tiçà e
de Flnansa• . .

23
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado n.O 24, de 1963, de autoria do
Sr, Senador Vasconcelos Tôrres, que confere a
cldodonla brasileiro o Winston Leonard Spencer

- 903Churchill (projeto aprovado em primeiro turno,
nos têrmos do 2. 0 Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça), tendo

26
MAT~RIA A SER DECLARADA

PREJUDICADA

PARECER n~ o 606, de 1965, da Comissão
-

de Redação, oferecendo a redação do
vencido.

24
·Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da juridicidade nos têrmos do art.
265-A do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n. 0 141, de 1963, de autoria
do Sr. Senador Mello Braga, que determina a
• de História Natural, das
inclusão, nos cursos
Faculdades de Filosofia, da cadeira de Genética como anexo da cadeira de Biologia, tendo

Projeto de Lei da Câmara n.O 291, de 1964,
(n, 1.199-B/ 63, na Casa de origem), que
concede, pelo prazo de dois anos, isenção dos
impostos de importação e de consumo, paro im. portação de material distinado à fabricação
de móquinas rodoviórias, de acôrdo com os
planos de nacionalização aprovados pelo Grupo·
Executivo da Indústria de Móquinas Agrícolas
e Rodoviórias (GEIMAR), tendo
0

PARECERES, sob n,os 420, 421 e 422, de
1965, das Comissões
-

de Economia, favoróvel com as Emendas que oferece sob n,0 B I--CE e
2--CE;

-

de Tranaportes, Comunicações e
Obras Públlcaa, no sentido de ser
sobrestado o andamento do projeto
para ulterior arquivamento, logo que
fôr promulgada a Lei objeto da Projeto n. 0 2.424-C/64, na Câmara, e
n. 0 320, de 64, no Senado; e

-

de Flnança1, de ac&rdo com o parecer
da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, pelo arquivamento.

PARECERES (n.os 407, 408 e 409, de 1965)
das Comissões
-

de Conltítuíçãa e Juatíça, pela rejeição, por injuridicidade;

-

de Educação e Cultura, pela rejeição;

-

de Finansaa, pela rejeição.

25
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 2, de 1965, de autoria do
Sr. Senador Edmundo Levi, que assegura facilidades para o exercício do direita de representação, tendo
PARECER, sob n. 0 341, de 1965, da Comissão
-

de Conatitulção e Juatiça, pela aprovação do substitutivo que apresenta
(Emenda n. 0 1-CCJl com voto vencido do Sr. Senador Edmundo Levi.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da. Gamo):
Estó encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20
minutos.)

58.8 Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da 5.8 Legislatura,
em 25 de maio de 1965
PRESIIIINCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E CATTETE Plt-IHEIRO
O Sr. 1.0 Secretário, lê o seguinte

Às 14 noras e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Edmundo Levl sumpção -

Cattete Pinneiro -

Vi·

cente Augusto -

Walfredo Gurgel -

Solvlano Leite -

Argemlro de Figueire-

Barros Carvalno -

Pessoa de

Queiroz -

José Erm!rio -

Silvestre

Péricles -

Rui Palmeira -

Heribal·

do Vieira -

José Leite -

Aloyslo de

Carvalno -

Josaphat Marinno · - Eurico

Rezende -

Vasconcelos Tôrres -

Au-

rélio Vionna -:- · Faria Tavares Be·
nedicto Vallodores- Nogueira da Gama
-

Padre Calazans -

Filinto MUller -

RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇOES

Lobão

do Silveira -Menezes Plmentel -

do -

EXPEDIENTE

Zacnarias de As-

Pedro Ludovico Milton Menezes -

Attllio Fontano - Guido Mondln niel Krieger - Mem de Sá - (32).

Da-

O SR. PRESIDEt-ITE (Nogueira da Gama):
A lista de presença acusa o comparecimento
de 32 Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberto a Sessão.
'
Vai ser lido a Ato.
O Sr. 2. 0 Secretório procede à leitura
do Ato do sessão anterior.

Do Sr. Ministro das Relações Exteriores:
- Aviso n. 0 DORG/ 11/300.11, de 17 do
mês em curso, com referência ao Requeri·
mento n. 0 117/65, do Sr. Senador Vasconce·
los Tôrres;
- · Av i so DP/DO/DORG/DIPROC/12/
812.1142) (00), da mesma data, com referên·
cia oo Requerimento n. 0 53/65, do mesmo
Sr. Senador;
-Aviso DP/SRC/13/312.6, da mesma
data com referência ao Requerimento n. 0
82/65, do mesmo Sr. Senador;
-

Aviso DA/DO/.DORG/ 14/962.8, de 18
do mês. em curso, com referência ao Requerimento n.0 127/65, do mesmo Sr. Senador.

AVISO
Do Sr. Ministro das Relações Exteriores,
nos seguintes têrmos:
Em 20 de maio de 1965.'
DOA/DJ/DAI/ 16/650.4 (04

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Recomendação n. 0 116 da OIT.

Em discussão o Ata.

Sennor Primeiro-Secretório,

Se nenhum Sennor Senador fizer observação
sõbre a mesma, dó-la-ei por aprovada. (Pausa.)
Está aprovada.

Tenho o honra de passar às mãos de Vossa
Excelência, em anexo, a título Informativo poro conhecimento dos Ilustres membros do

,...,
'
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Senado Federal - cópia da Recomendação
n. 0 116 da Organização Internacional do Tra·
bolho.

2. Como sabe Vosso Excelência, as decisões
da Conferência Internacional do Trabalho, de
ocôrdo com· os dispositivos da Constituição da
Organização Internacional do Trabalho, po·
dem ter a forma de Convenções ou de Reco·
mendações. As primeiras devem ser obrigatÕ·
riamente submetidas pelos Governos dos Este·
dos-Membros oos órgãos competentes poro
aprová-las com vistas à ratificação. No caso
das Recomendações, a obrigação previsto é a
de submetê-las "à autoridade ou autoridades
o quem competir o assunto, para o efeito de
que lhes dêem forma de lei, ou adotem outras medidas".

5.

Em anexo, remeto a Vossa Excelência
parecer e resolução da Comissão Permanente
de Direito Social a respeito do. assunto.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vosso Excelência os protestos do minha alta
estimo e mais distinta consideração. o) Vasco

T. Leitão da Cunha.

MINISTfRIO DO TRABALHO E
PREVIDIHCIA SOCIAL

ração do Legislativo. Poder-se-ia entender sa·
tisfeita, por êsse exame da Executivo, a obri·
gação prescrita na Constituição da Organiza·
ção do Trabalho. Sustenta, este, no entanto,
que o assunto deve ser de qualquer modo le·
vado ao conhecimento do Legislativo, pois po·
de êste ter, êle próprio, a iniciativa de lei que
dê o pi icoção aos dispositivos de uma Reco·
mendação.
4,

Na 46. 0 Sessão da Conferência Interno·

..

clonai do Trabalho, foi aprovada a Recomen·
dação n. 0 116, a qual versa matéria relativa

à "redução da duração do trabalho". O MI·
nistérlo do Trabalho e Previdência Social, ten·
do examinado o assunto, entendeu que não
seria conveniente, no momento, sugerir legis·
loção que Implementasse os principies da re·
ferida Recomendação.

,,,,

COMISSÃO PERMANENTE DE DIREITO
SOCIAL

Recamendasão n.0 116, sôbre a redu·
ção de duração do trabalho. Submissão
da mesma à autoridade competente.

Parecer n. 0 65/63

A presente Recomendação n. 0 116, apre·
3. As Recomendações não têm o caráter de
veda pela 46. 0 Sessão da Conferência lnter·
Trotados: elas contêm proposições julgados · nacional do Trabalho, realizada em junho de
1962, em Genebra, verso sôbre a redução da
úteis, que os Estados podem, se quiserem, to·
duração do trabalho, apresentando, além do
mar como base de legislação. São, inicial·
preâmbulo, 23 disposições acêrca daquele lm·
mente, apreciadas pelos órgãos executivos,
portante capítulo do direito trabalhista.
que as transformarão, ou não, em projetes de
2. O preâmbulo que procede à Recomenda·
lei que o Govêrno queira submeter à conside·

'

çõo manteve o norma da semana de quarenta
horas, "como norma social o colimar, por eta·
pos, se necessário, e definindo uma duração
normal máxima do trabalho".
Na forma do Parecer n. 0 39 I 61, que ori·
entou a Delegação brasileira, e cujos ju·
diciosos pontos de vista nesse assunto estamos
de inteiro acôrdo, apesar de concordarmos
com a conveniência de redução progressiva da
duração do trabalho, na proporção em que tal
medida se tornar aconselhável pela aplicação
de novos processos tecnológicas, não julgamos
possa ser consagrada, na atual conjuntura, a
instituição da semana de 40 horas, como foi
consagrada na presente Recomendação.

3. O texto do art. 3. 0 manteve a referência
à via legislativo e regulamentar para aplicar
. o princípio da redução progressiva da duração
normal do trabalho, quando o ponto de vista
brasileiro se cifrou no sentido de ser o proble·
mo resolvido por via dos convenções coletlvas
de trabalho.

,,,,
. I
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revisado, faz alusão indireta à semana de 40
horas, mas atenuou consideràvelmente o seu
preceito anterior, como se deduz na atuol redação, in verbls:
"A duração normal do trabalho deverá
ser progressivamente reduzida, quando
viável, com o fim de atingir a norma social indicada no preâmbulo da presente
recomendação, sem nenhuma diminuição
do salário dos trabalhadores, no momento
em que se produz redução da ·duração
do trabalho."
Tol princípio é de ser aceito, com as res·
trições já feitas ao princípio genérico equiva·
lente enunciado no preâmbulo.

5. O texto do art. 62, como o de todos os
dispositivos que fazem remissão oo ort. 4. 0 ,
fica condicionado às observações que sôbre o
mesmo já foram feitas.

6.

O texto do art. 7.. com o acréscimo de
um inciso (que manda levar em conta a "necessidade, no caso dos países que estão ainda
em via de desenvolvimento, de elevar o nível
de vida de suo população"), merece as restrl·
ções já feitos pelos relatórios anteriores (fls.
12 e 23). O acréscimo final entretanto, do
redação do alínea a, coloca, nos seus devidos
têrmos, o problema ali focalizado.
0,

7. A pequena modificação de redaçõo do
art. 14, em seu caput, permite que sõbre o
mesmo já se não possa fazer qualquer restri·
ção, uma vez que esta se cingia à semana
de 40 horas. ' .

B.

A modificação de redoção do art. 16 deu
maior plasticidade à Recomendação, dispondo

in vorbis:
"Tôdos os horas trabalhadas além do li·
mite normal deveriam ser considerados
como horas suplementares, a menos que,
de ocõrdo com os usos, nõo se lhes seja
possível levar em conto no fixação do
salário."
Nado contro·lndlco tol disposição.

9. Quando no ort. 17, em que pese o modificação de suo redoção, nodo há a objetar,
porque vem ao encontro da próprio legislação
brasileira vigente.

lO. Sôbre a redação do art. 18, ligeiramente
acrescido, nada há também a objetar porque
consubstancia medidas já adotadas entre nós
ou justas e socialmente importantes.
11 . O texto do art. 19, mesmo com o acréscimo de redação sofrida, em nodo colide, mas,
pelo contrário, em tudo se ajusta às disposições do § 1.0 do art. 59 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

12. Idem, com relação ao art. 20.
13. Quanto ao art. 22, nove, dispõe medida
geral, decorrente dos princípios adotados na
Direito do Trabalho, pela qual a presente Recomendação não pode atingi r os trabalhadores
que, por qualquer meio legal, tiverem já asseguradas condições mais vantajosas.
14. Finalmente, o art. 23, restabelecendo a
boa orientação, dispôs que:
"Essa recomendação não se aplica nem
à agricultura, nem aos transportes marítimos, nem à pesca marítima. Disposições especiais deveriam ser previstas para êsses ramos de atividode."
Nesse particular, o ponto de vista brasileiro
está satisfeito, nada havendo a objetar-se.

IS. Quanto aos demais dispositivos da Recomendação, não focalizados expressamente, nado apresentam também que justifiquem qualquer objeção.
16. Por fôrço do estatuído no art. 19 da
Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, as Recomendações devem ser submetidas pelos Estados:~embros, dentro do
prazo máximo de dezoito meses, a contar do
término do sessão da Conferência, à autoridade competente para conhecer do assunto, a
fim de que transforme em lei o que nela se
contém ou odote outras medidas que julgue
aconselháveis (n. 0 6, · olfnea b).
.17. De outro lodo; incumbe também aos Es-

tados-Membros Informo r à O .I. T. sôbre as
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providências .adotadas para submeter o instrumento Internacional à autoridade competente
(art. 19, n. 0 6, alínea c).

18. Nessas condições, somos por que se submeta a presente Recomendaçõo, odotada pela
Conferência Internacional do Trabalho, à autoridade competente ex ratione moterlae, no
caso o Congresso Nacional, para que êste, já
que não se torna no momento viável a transformação, em hii, da semana de 40 noras, tome, simplesmente, conhecimento do diploma
internacional, para promover, quando exeqüível, a conversão de suas normas em lei.
19. Assim sendo, indicado por êste Ministé·
rio, o estada da legislação brasileira no atlnente aos prec~itos da presente Recomendação
e externada a opinião de ser inconveniente, no
momento, a trarosformaçõo em lei da semana
de 40 horas, ainda não estabelecida como
princípio genérico no direito brasileiro, é de
ser a presente submetida, mediante mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, ao Congresso Nacional, poro os
precípuos fins acima focalizados.

20. Paralelamente, é de ser também informada a O. I . T. , de acôrdo com a prescrição
lembrada, das providências odotodos para
submeter a presente instrumento internacional
à autoridade competente.
É o que nos parece, s. m. j.

Em 20 de agôsto de 1963. chada Paupéria, Relator.

REsoLUÇÃO

Arthur Ma-

Considerando o parecer do Relator, de fls.
38/41, no sentido de que seja a presente Recomendaçõo submetida à autoridade competente, no caso o Congresso Nacional, poro
que êste, já que não se torna no momento
viável a transformação, em lei, da semana de
40 horas, teme simplesmente conhecimento
do diploma internacional, paro promover,
quando exeqüível, a conversãp de suas nor·
mas em lei,
Resolve a Comissão Permanente de Direita
Social aprovar, par unanimidade, a referido
parecer do Relator, com restrição apenas da
voto do Dr. Rocha Leão, quanto à preliminar
de remessa ao Congresso Nacional, e, nessa
conformidade, submeter o processo à superior
consideração do Sr. Ministro.

Arnal·
Arthur Machado

CPDS, em 20 de agôsto de 1963. -

do Sussekind, Presidente Paupério, Relator.

RECOMENDAÇÃO NP

116

Recomendação Concernente à Redução
da Duração do Trabalho
A Conferência Geral da Organização Internacional do T rabo lho, convocada em Genebra
pelo Conselho de Administração da Reparti·
ção Internacional do Trabalho, e tendo-se reunido a 6 de junho de 1962, em sua quadragésima-sexta sessão;
Após ter decidido adotar diversas propostas
relativas à duração da trabalho, questão que
constitui o 9 ,0 ·item da agenda da sessão;

Após ter decidido que estas propostas toA Comissão Permanente de Direito Social,
mariam a forma de uma Recomendação destireunida em sessão plenária na dia. 20 de agôsnada a completar os instrumentos internacioto de 1963, sob a presidência do Doutor Arnais existentes sôbre a duração do trabalho e
naldo Sussekind, estando presentes os Mema facilitar sua aplicação:
bros Doutôres Alfredo E. da Rocha Leão, Arthur Machado Paupérie, Jorge do Silva Mafra
Indicando as medidas práticas para
Filho, José Luciano de Nóbrego Filho e Moaproceder a uma redução progressiva da
cyr Velloso Cardoso de Oliveira, tendo vista e
duração do trabalho, levando-se em conrelatado o processo constituldo do Recomendata a variedade das condições econômicos
ção n. 0 116, aprovada pela 46. 0 Sessão da •
e sociais prevalecentes nos diferentes
Conferência Internacional do Trabalho, realipaíses, assim como a variedade das prázada em junho de 1962, em Genebra, verticas nacionais para regulamentar a dusando matéria relativa à redução da duração
ração do trabalho e outras condições de
do trabalho,
trabalho;

- 908- indicando de maneiro geral os métodos segundo os qual~ essas medidas práticas podem ser aplicadas;
- indicando o norma do semana de 40
horas, cujo princípio está disposto no
Convenção dos quarento horas, 1935,
como norma social o atingir, por etapas,
se necessário, e estabelecendo um limite
máximo ao número de horas normais de
trabalho, conforme o Convenção sôbre a
duração do trabalho (indústria), 1919,
adota, neste vigésimo-sexto dia de junho
de mil novecentos e sessentq e dois, a
Recomendação o seguir, que será denominado Recomendação sôbre a Redução
da Duração do T rabo lho, 1962:

I-

PRINÔPIOS GERAIS

1. Cada membro deve formular e odotor
uma politico nocional visando a promover, por
métodos adoptados às condições e aos costumes nacionais, assim como às condições de cada indústria, o adoçõo do princípio da redução
progressiva do duração normal do trabalho,
conforme a parágrafo 4 abaixo.
2. Cada memb~o deve, por meios adoptodos aos métodos que estão em vigor ou que
podem ser introduzidos poro regulamentar o
número de horas de trabalho, encorajar e, no
medido em que seja compatível com os condições e costumes nacionais, assegurar o aplicação do princípio da redução progressivo do
número de horas normais de trabalho, conforme o parágrafo 4 o seguir.
3. O principio do redução progressiva do
número de horas normais de trabalho poderá
ser aplicada por via legislativo, por via regulamentar, por meio de convenções coietivas
ou de sentenças arbitrais, pelo combinação
dêsses diversos meios, ou de qualquer outra
maneiro conforme o prático nacional, segundo o método que pareça a mais apropriado
às condições nacionais e às necessidades de
cada setor de otividade.
4. O número de horas normais de trabalho
deve ser progressivamente reduzido, quando
apropriado, cm vista de atingir a norma so-

ciol indicada no preâmbulo do presente Recomendação, sem nenhuma diminuição do so·
lárlo dos trabalhadores no momento em que se
efetuo uma redução da número de horas de
trabalho.
5 . Nos casos em que o duração da semana
normal de trabalho ultrapassar 48 horas, medidos Imediatas devem ser tomados com vistos o reduzi-lo o êste nível, sem nenhuma di·
mlnuição de salário dos trabalhadores no momento em que se produz uma redução do número de horas de trabalho.
6. Quando o número de horas normais hebdomadárias de trabalho está ao nível de quarenta e oito horas ou abaixo, medidas para
uma redução progressiva das horas de trabalho, conforme o parágrafo 4, devem ser estudadas e aplicadas de maneira que correspondam às diversas condições nacionais e às condições próprias o cada setor de atividade ecanômica.
7.

Estas medidos devem levar em conside-

ração:
a) a nível de desenvolvimento econômimico e as possibilidades, para a pafs
interessado, de proceder a uma redução do número de horas de trabalho sem por isso diminuir a produc;éia
global e a produtividade ou pôr em
perigo a expansão econômico, o desenvolvimento de novos indústrias ou
a posição competitiva do pais no
mercado Internacional, e sem provoco r uma pressão inflacionário que
diminuiria, em conseqüência, a renda
real dos trabalhadores;
b) os progressos já realizados e os reali·
záveis ,'no: crescimento da produtividade pela aplicação

da

tecnologia

modern~, do automatização e das
técnic,as de direção;
c) o necessidade, no caso dos poises que
estão ainda em vias de desenvolvimenta, de se elevar o nfvel de vida
de suo população;

,,
,,
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os preferências das organizações de
empregadores e de trabalhadores dos
diversos setores de atividades inte·
ressados quanto aos meios através dos
quais se pode processar a redução do
número de horas de trabalho.

8. (1) O princípio da redução progressiva
do número de horas normais de trabalho, tal
como expresso no parágrafo 4, pode ser apli·
cedo por etapas, que não necessitam ser
determinadas no plano internacional.
(2) Tais etapas podem compreender:
o)

etapas espaçadas no tempo;

bl etapas que abranjam progressiva·
mente ramos ou setores da economia
nacional;
c)

uma combinação dos dois processos
precedentes;

d) qualquer outro processo que pereça

mais apropriado às condições na·
clonais e às condições próprios a ca·
da setor de atividade económica.

9.

Na aplicação das medidas visando à re·
dução progressiva do número de horas de tra·
bolho, prioridade deve ser concedida às in·
dústrias e às profissões que acarretem parti·
cularmente uma fadiga ffsica ou mental, ou
envolvam riscos para a saúde dos trabalha·
dores interessados, sobretudo quando a mão·
de-obra empregada se compõe principalmente
de mulheres e jovens.

1O. Cada membro deve comunicar ao Dire·
ter-Geral da Repartição Internacional do Tra·
bolho, o intervalos apropriados, informações
sôbre os resultados obtidos na aplicação das
disposições da presente Recomendação, com
todos os detalhes que possam ser solicitados
pelo Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho.
li -

MODALIDADES DE APLICAÇÃO

A. Definição
11 . O número de horas normais de trabalho
para os fins da presente Recomendação será
o número de horas fixado em cada pois pela
legislcção, por contratos coletlvos, per senten-

çcs arbitreis, ou em decorrência dos mesmos;
quando não fixado êsse número, será aquêle
acima do qual todo trabalha efetuado é re·
munerado segundo os taxas para horas su·
plementares ou constitui exceçõa às regras ou
costumes reconhecidos poro o estabelecimen·
to ou o tipo de trcbclho em pauta.

B. Determinação do duração do trabalho

12. (1) O cálculo do número médio de horas
normais de trcbclho para um período que exceda uma semana deve ser permitido Qtiarido
condições particulares a certos ramos de ati·
vidade ou às necessidades técnicas o justi·
ficam.
(1) A autoridade ou organismo campe·
tente, em cada país, deve fixar a extensão má·
xima do perfodo para o qual as horas de trabalho podem ser assim calculadas.
13. (1 l Disposições especiais podem ser formuladas para os trabalhos que, em razão de
sua natureza, devam ter sua continuidade assegurada por turmas sucessivas.
(2) Estas disposições especiais devem ser
concebidas de tal modo que. o número médio
de horas normais de trabalho para as atividades necessàriamente continuas não ultrapasse, ~m nenhum caso, o número normal estabelecida para a atividade económica em
aprêço.

C. Exceções
14. A autoridade ou organismo competente
em cada país deve determinar em quais circunstâncias e em que limites as exceções à
duração normal do trabalho podem ser autorizadas: • ·
a)

a título permanente:
I) para os trabalhos essencialmen-

te intermitentes;
11) em certos casos excepcionais que

se impõem no interêsse público;

III) para os trabalhos que, por razões
técnicas, devem ser necessària·
mente execljtados fora dos li·
mltes estabelecidos para o tro·
bolho geral da emprêsa, de uma
parte da emprêsa ou de uma
turma.

·,,
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"
bl a título temporário:
I) em caso de acidente havido ou

iminente;

lll em caso de reparos de urgência
a se efetuorem. nos máquinas ou
nos Instalações;
III) em caso de fôrço maior;
IV) poro atender co acréscimo de
trabalhos extraordinários;
VI para recuperar as !:toras de trabalho perdidas em conseqüência de interrupções coletivos de
trabalho devidos o acidentes
com o. material, o Interrupções
de fôrço motriz, a Intempéries,
o escassez de materiais e de
meios de transporte ou a calamidades;
VIl em caso de estado de emergência nocional;
c) a título periódico:
I) poro o realização de inventários

e palonços anuais;
III para otividodes específicos.
15. Nos casos em que o duração normal do
trabalho é superior o 48 horas semanais, o
autoridade ou o organismo competente deve,
antes de autorizar exceções paro os casos previstos nas olfneos a, I e III, b, IV e V e c,
I e 11, do parágrafo 14, examinar com grande
atenção se as exceções são realmente necessárias.
D, Horas Suplementares
16. Tôdos as horas de trabalho além dos
normais devem ser considerados como horas
suplementares, o menos que sejam, conforme
os costumes, levados em conta no fixação do
salário.
17. Salvo nos casos de fõrça maior, limites
devem ser fixados ao número total de horas
suplementares no curso de um perfodo determinado. ~stes limites devem ser fixados pela
autoridade ou pelo organismo competente em
cada pois.

18. Poro o execução dos horas suplementares, deve ser levado devidamente em conto o
situação especial dos menores de 18 anos,
das gestantes e dos que se encontram em perfodo de amamentação, assim como dos portadores de defeitos físicos.
19. (1 I As horas suplementares devem ser
remunerados a taxo ou taxas mais elevados
que os que são aplicáveis às horas de trabalho normais.
(2) A taxa ou os taxas de remuneração
das horas suplementares devem ser determinodas pela autoridade ou organismo competente
em cada país, mos em nenhum coso a taxa
deve ser Inferior à taxa especificada na
art. 6. 0 , § 2.o, da Convenção sôbre a duração do trabalho (indústria), 1919.
E. Consulta dos Empregadores e dos
Trabalhadores
20. 11) A autoridade competente deve consultar sistemàticamente as organizações mais
representantivas dos empregadores e dos trabalhadores sôbre as questões relativas à aplicação da presente Recomendação .
!2) Tais consultas devem ter lugar particularmente quanto às questões a seguir, desde
que a regulamentação destas questões seja
deixada à autoridade competente em cada
país:
a) as medidas relacionadas ao parágrafo 8, acima;
bl a extensão máxima do período para
o qual a duração médio da trabalho
posso ser calculada em conformidade com a § 12;
c) os disposições que possam ser previstos em conformidade com o § 13
paro os trabalhas cujo continuidade
deva ser assegurada por turmas suc.essivas;
dl ·as exceções previstos no

§

14;

e) o limitação e a· remuneração das horas suplementares segundo os § § 17
e 19.
F. Medidas de contrôlc
21. Com vistos à aplicação efetlva das medidas tomadas para redução progressivo do

- 911duração do trabalho em conformidade com os
§ § 4 e 5:
o) medidas apropriadas devem ser tomodos para assegurar-se a boa aplicação dos disposições relativas 6 duração da trabalha, através de uma
inspeção adequada ou por outros
meios;
b) as empregadores devem ser obrigados o dar conhecimento aos trabalhadores interessados, por meio de
cartazes colocados no estabelecimento, ou segundo qualquer outro método aprovado pela autoridade competente:
I)

dos horários do· inicio e do término do trabalho;

III dos horários do início e do término do trobo lho de cada turma, se o trabalho é efetuodo
por turmas;
III)

os períodos de descanso que não
são considerados como fazendo
parte da duração normal do trabalho;

IV) os dias de trabalho da semana.
c) os empregadores devem ser obrigados a manter um registro, segundo
fórmula aceitável pelo autoridade
competente, das horas de trabalho,
dos salários e dos horas suplementares de cada trabalhador, e apresentá-lo, quando pedido, em qualquer
inspeção;
d) medidas devem ser tomados paro se
preverem os sanções que possam parecer apropriadas segundo o método
pelo qual forem aplicados às disposições da presente recomendação.
G, Disposições Gerais
22. A presente Recomendação não prejudico
em nenhum caso qualquer lei, regul'a':")ento,
sentença arbitral, costume ou acôrdo, nem o
curso de uma negociação entre empregadores
e trabalhadores que assegure ou tenda a as-

segurar condições mais favoráveis aos trabalhadores.
23 . Esta Recomendação não se aplica nem à
agricultura, nem aos transportes marítimos,
nem à pesca marítima. Disposições especiais
devem ser previstas para estes setores de atividade.
O texto que precede é o texto aut~ntico da
Recomendação devidamente odotoda pela
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua· quadrcgésimc:J·sexta
sessão,. realizada em Genebra e encerrada a
28 de junho de 1962.
Em testemunho do que, assinaram, neste
trigésimo dia de junho de 1962:
O Presidente da Conferência: John Lynch
- O Diretor-Geral da Repartiçêío Internacional do Trabalho: David A. Mane.
O texto da Recomendação aqui apresentada
é cópia exalo do texto autenticada pelas os~
sinaturas do Presidente da Conferência Internacional do Trabalho e do Diretor da Reportição Internacional do Trabalho.
Cópia autenticada conforme e completa,
pelo Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho: Francis Wolf - Conselheiro Jurídico da Repartição Internacional do
Trabalho.
~ tradução fiel da Secretaria-Geral Adjunto
para Organismos Internacionais do Ministério
das Relações Exteriores.

OFíCIOS
Do Sr. Primeiro-Secretório da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisêío do Sena-·
do os seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 80, DE 1965
(N. 0 2.744-B/65, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo o abrir,
pelo Ministério da Fazenda, crédito especial de Cr$ 39.412.700 (trinta e nove
milhões, quatrocentos e doze mil e sete•
contos cruzeiros), destinado a atender às
desposas das .obras da Alfândega de
. ltajaí, Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério do Fazendo, cré-
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dito especial de Cr$ 39.412.700 (trinta e
nove milhões, quatrocentos e doze mil e se·
tecentos cruzeiros), para ocorrer ao pagomen·
to das despesas com o. prosseguimento e con·
clusõo das obras de construção do prédio destinado à Alfândega de ltojai, Estado de Santa
Catarina, inclusive retribuição dos encargos de
fiscalização de que trata 'o Decreto-Lei n. 0
a. 750, de 29 de julho de 1944.
Art, 2.0 O crédito o que se refere a
presente Lei será registrado no Tribunal de
Contos· da União e automàtlcamente distri·
buído ao Tesouro Nacional, observado o disposto no ort. 48 da Lei n. 0 4. 320, de 17 de
março de 1964 .
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor no
data de sua publicação.
Art. 4,0
contrário,

-

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Finanças, de acôrdo
com o disposto no ort, 94-C, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 81, DE 1965

CN. 0 2.742-B/65, na Casa de origem)
Disciplina a recolhimento, pela Depor·
tamenta das Carreias e Telégrafos, de·
seus saldas orsamentárias, já empenha·
das, e dá outras pravid&ncias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 Em casos excepcionais, o Departamento dos Correios e Telégrafos proporá
ao Ministro da Viação e Obras Públicas sejam escrituradas como "Restos a Pagar", em
conta distinta, as quantias necessárias ao pagamento de obras e serviços já legalmente
contratados e material já encomendado e cuja
entrega não _se possa realizar, por causas justificadas, dentro do ano financeiro.
§ 1.0 O Departamento dos Correios
e Telégrafos submeterá, até o dia 15 de dezembro de cada ano, à aprovação do Ministro da Vla;ão e Obras Públicas, o relação
das obrCis, serviços e fornecimentos que estejam nas condições previstas neste artigo.

§ 2.0

-

A relação deverá conter:
a)

bl

c)

dl

e)

nome da repartição interessado;
o número da requisição e
designação especificado do
verba ou crédito por onde
deva correr a despesa;
nome do credor e importância a receber;
causas que motivaram a
não-entrega nos prazos convencionais;
prazo de prorrogação o ser
concedido em cada coso.

§ 3.0 O Ministério da Fazenda colocara o disposição do Departamento dos Correios e Telégrafos, no Banco do Brasil S.A.,
no início de cada exercício financeiro, o montante necessário à satisfação dos compromissos relacionados pela forma estabelecida nesta
Lei.
Art. 2.• - 30 (trinta) dias após a data-limite para conclusão de obras e serviços ou
entrega de material, o Banco do Brasil S. A.,
por solicitação do Departamento dos Correios
e Telégrafos, creditará à conta "Receita da
União", pelas importâncias não utilizáveis.
Parágrafo único - O prazo das contratos
e da entrega dos materiais não poderá, em
qualquer hip6tese, Ir além do dia 31 de março
do ono seguinte ao orçamento no qual os verbas tenham sido consignadas .
Ârt. 3.0 Esta Lei entra em vigor nc.
dato de sua publicação,
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos do disposto
nas arts. l 02-A e 120 do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 0 82, DE 1965
CN. 0 2.740-B/65, no Caso de origem)

Dispõe sôbr~ a série de classes de
Pesquiscador, o dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Fica lncluldo, no Anexo I do
Art. 1,0 0
Lei n, 3, 780, de 12 de julho de 1960, que
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no Serviço Técnico-Cientifico, o Grupo Ocupaclonai TC-1 .500 - Pesquisa Cientifica - ,
integrado de séries de classes de Pesquisador,
estruturadas nas nlveis 20-A, 21-B e 22-C.

Art. 2.0

Serão enquadrados nas séries
de classes de . PesqJisador, desde que detentores de diplomas de curso superior, observada
a proporcionalidade de que trata o item 11 do
§ 1.0 do ort. 20 da Lei n,0 3. 780, de 12
de julho de 1960, os cargas diretamente relacionados com a pesquisa cientifico, pura ou
aplicada.
-

§ 1.0 - Os cargos vagas e as ocupados
em caráter interino serão enquadrados na
nivel 20 do respectiva série de classes,
§ 2.0

Haverá tontas séries de classes
de Pesq~o~lsador quantas sejam as especializações de pesquisa, sendo obrigatória a menção
da especialidade na codificação· do cargo.
-

3.0 -

§
O Departamento Administroti"
vo do Serviço Público providenciará os enquadramentos decorrentes da execução desta fel,
devendo, para êsse fim, obter do Conselho
Nacional de Pesquisas as competentes escla·
recimentas sóbre as cargos de nlvel superior,
da administração direta e das autarquias fe·
derais, cuja atividade principal seja de pesq~o~isa cientifica, pura ou aplicado.

Ârt. 3.0

-

Ârt. 4.0

-

Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em

contrórfo.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos do disposto
nos arts. 102-A e 120 do Regimento Interna..

.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 83, DE 1965
0
(N. 2.738-B/65, na Casa de origem)

Crio o Quadro do Prótlcoa da Armado,
e dá outro• provldlnclaa.
O Congresso Nacional decreta:
Ârt. 1.0 - Fica criado, no Ministério do
Marinha, o Quadro de Práticos da Armada,
canstltuldo do pessoal destinado a praticar os
navios da Marinha do Brasil nas óg1.1as marl-

times, fluviais e lacustres da República, em
que êsse tipa de navegaçêio é necessário.
§ 1.0 Os
militares, sujeitos
quando lhes f6r
poderão praticar a

Práticos da Armado são

à legislação respectiva, e,
determinado ou permitido,
bordo de navios mercantes.

§ 2.0 Os Práticos da Armada poderão exercer, também, outras atlvidades na
Marinha Brasileira, de ac6rda com as necessidades da Administração. Naval..

Art. 2.0

O Quadro de Práticos "dá Armada é dividida em 3 (três) Seçães: Amazônia,
Prata e Costa Norte e Nordeste.

§ 1.0 A
tltulda de 3 (três)
e Solimões; a dos
nas e Solimões, e
Casta do Amapá,

Seçãa da Amaz6nlo é conslinhas: a das Rias Amazonas
Tributários dos Rios Amazoa .das Estreitos de Marajá e

§ 2.0

A Seçãa do Prata é constitulda
de 2 (duas) linhas: a dos Rios da Prato e
Baixo Paraná e Paraguai, e a do Médio
Paraná.

§ 3.0 - A Seção do Casta Norte e
Nordeste é canstltufda de 2 (duosl linhos: a
de Recife-Belém, e a do Baixo São Francisco.

Art. 3.0

O Quadro de Práticos da Armada tem o efetlvo de 23 (vinte e três) ofic:ials, assim dlstrlbuldos:

-

Capitão-Tenente Prátlca-Mor: 3 (três);

-

Primeiro-Tenente Prático: I O (dez);

-

Segundo-Tenente Prático: 1O (dez).

O Poder Exec~o~tlva regularó a
número' de Práticos de cada Seção, sua distribuição pelas linhas, assim como as estações, áreas e zonas de exerclcla profissional.
§

h0

-

§ 2.0 cada Seção.

Haveró I (um) Prático-Mar em

§ 3,• - O efetivo menc:lanodo neste artigo é considerado como limite, sendo, porém,
preenchido quando f6r considerada conveniente pela Administração N,oval.
Art•. 4.0

O Poder Executivo balxor6 os
atas necessários para regulamentar a seleção,
admissão, requisitos, qualificações proflsslo·
nais, deveres, responsabilidade funcional e

L.
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Parágrafo único _,;, ~ requisito indispensável
para admissão ao Quadro de Prátic:os da Armada o. efetivo exercfcla nessa profissão durante 2 (dois) .anos anteriores.
Art. 5.0 - O Quadro. de práticos .dos Rios
da Prata, Baixo e Médio Paraná, Paraguai e
Costa, criado pelo Decreto n.0 7. 368, de 11
de junho de 1941, e alterado pel.o Decreto
n.0 j3,546, de 14 de agôsto de 1953, entra
em extinção.
'
.
·
Parágrafo único - A crl,tério da Àdmlnlstração Naval e se fôr julgado conveniente ao
serviço da Marinha do Brasil, os PrÓticos que
pertencem ao Quadro. em extinção poderão ser
admitidos no Quadro de Práticos da Armada;
no pOsto de Segundo-Tenente Pr6tlco, desde
que satisfaçam aos requisitos constantes do
parágrafo único do art. 4.0 • ·.
Art. -6.0 - Estando 'em serviço efetivo, terão
Práticos da Armada, olérn do vencimento, a titulo de pratlcagem, gratificações
correspondentes a 50% (cinqüenta por cento)
das atribuldas · aos escafandristas.
Art. 7.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comiss.ões de Projetes .do Executivo
e de Finanças, nos têrmas do disposto
nos arts. 102-A e 120 do Regimento. lntemo.

os

PROJETO DE L.l DA CÂMARA .
'N,o 84, de 1~65

(N. 0

2.737-B/65, no Casei de origem)

Modifico legl1lasãa anterior 1&bre a
u1o do marco de fogo no soda bovino.
O Congresso Naciona·l decreta:
Art,'·1.0 , _ O gado 'bovino sif poderá ser
marcado a ferro candente na cara, no pescoço
e· nas regiões situadas. abaixo de uma linha
imaginária, ligando as articulações fêrnurorótulo-tlbial e úmero-rédio-cubital, de sorte
a preservar de defeitos a parte 'do couro de
maior utilidade, denominada grupon.
Fica proibido o uso· de marca
Art. 2.0 cujo tamanho não posso caber em um cfrculo
de onze.. centlmetros de diâmetro (0, 11 m>. ·

Art. 3.0 - Fica proibido o emprêgo de
marca de fogo, por porte dos estabelecimentos de abate de gado bovino, para Identificação de couros,
Art. 4.o - Os estabelecimentos de abate,
que sacrifiquem · gado cuja marcaÇão esteja
em desacOrdo é:om o estabelecido nos orts. 1.0 ,
2.0 e 3.o desta Lei, ficam sujeitos à multa
de valor equivalente a 5% ·(cinco· por cento)
do maior salárlo-mlnlmo vigorante no Pais,
par ai-limai assim marcado.

Art. 5.0

Compete ao Ministério da Agricultura, . por intermédio . de seu órgão competente, fiscalizar o fiel cumprimento desta fel,
nos estabelecimentos industriais sujeitos à
inspeçêio feder.al, nos matadouros que ·'abatem
para consumo iocal ~ nos próprios', estabelecimentos pastoris.

Porágrefa · único _.;. O Ministério ·da Agricultura· promoverá, Igualmente, pelos"seus órgãos· de divulgação, ampla campanha educativa junto aos criadores, no que se refere· aos
obejtlvos desta Lei, em colciboração com os
associações nuraís do País e os _órgãos· espe~
clalizados do Ministério da Indústria e do Co.mércio.

Art. 6.0

O Banco do Brasil e demais
estabelecimentos bancários, dos quais ·.a .União
seja o maior aclonista, no estabelecimento de
normas s6bre .níveis de empréstimos ·por cabeça de gado, levarão em consideração, . para
fins de nlvels especiais, os criadores e invernistos que · apresentarem o gado bovino devidamente cuidado e isento de berne e carropato e dispuserem de meios necessários ao
tratamento, ·por polvilhamento, pulverização
ou Imersão do gado ..
_....

Art•• 7,0 - Esta·. Lei .entrei em vigor na
data de sua publicação, com exceção do disposto em seu art... 4.0 , que, vigorará· sàmente
o partir de 1.0 -d~,Í~nelro ·de 1969. .
Art•. 8.0 -:-7' 'j:i6am ;evogai::l~s. o Decreto·Lei
n. 0 4.854;· de 2l de outubro de 1942, _e
demais disposições ·.•em .contrário.
À Comissão de Projetes do. Executivo.
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N.0

<N.

0

85, do 1965 ·

2.735-B/65, na Casa de origem)

Dispõe sôbre transfer.ência de próprio
nacional ao Estaela de. Mlnaa Gerala e à
Prefeitura de Belo Horizonte,
O Congresso Nacional .decreta:
Art, 1.o - ~ declarado desincorporado do
património da União Federal e transferido aos
da Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de
Belo Horizonte, a partir da data da transcrição no Registro de Imóveis competente e
sem prejuízo de destino ulterior, o Imóvel com
a área· de 36 ha (trinta e seis hectares), situado na Avenida de· Contôrno e onde funcionou
o antigo Põsto Experimental de Veterinária, ao
qual se refere a escritura,, que não foi .levada
a registro do Tribunal de Contas, lavrada aos
24 dias do mês de setembro de 1938, no Cartório do 3.0 Oficio, Tabelião. Ferreira de Carvalho, trasladada no livro 86, fls, 8 a li, entre a União Federal, como outorgante doadora
e vendedora, e o Estado de Minas Geral.s e
a Prefeitura de Belo Horizonte,·· como outorgados donatário e compradora,:. respectivamente, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolado no Ministério
da Fazenda sob o n. 0 175.445, de. 1954.

Art. 2.0 -

Revogam-~e as disposições .em

contrário,
À Comissão de Finanças, nos têrmos
do art. 94·C, § 2.0 , do Regimento Interno.

PROJETO DE LÊI DA CÂMARA
N.o 86, de 1965

IN. 0 2.734·8/65, na Casa de origem)
Autoriza o concelamento elo· débito do
eapóllo de Codrato de VIlhena, antigo
Dlretor-Gerente da Companhia Nacional
ele Navegaçiio Coiteiro, incorporada ao
Patrimônlo ~aciDftal,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ~ o Poder Executivo autorizado
o proceder ao cancelamento da divida de Cr$
I 08.632 (cento e oito mil, seiscentos e trinta
e dois cruzeiros), lnclulda no Atlvo da Companhia Nocional de Navegação Costeira, para

efeito de cálculo do indenlzação ao espólio
de Henrique Lage, fixada pelo Tribunal Ar·
bitrol, e proveniente de moteriois e mão-de·
obra aplicados, oo tempo da administração
privada da emprêsa, na reforma do prédio si·
tuado na Rua São· Francisco Xavier n,0 214,
pertencente ao espólio de Codrato de Vilhena,
antigo Diretor·Gerente daquela Companhia.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.0
contrório.

-

Revogam-se as disposições· em

À Comissão de Finanças, nos têrmos

do art. 94-C, § 2. 0 , do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 87, de 1965
(N,0 2.728-B/65, na Casa de origem)
Isenta dos impostos de importação e
de é:onaumo equipamento telefônico de•·
tinado à Emprêaa Telefônlca de Ubera·
ba S.A.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1.o - É concedida isenção dos impostos de importação e de consumo para o
equipamento constante do certificado de cobertura cambial. n. 0 DG-64-28.613, emitido
pela Carteira de Câmbio do Banco do Brasil
S. A., . importado pela Emprêsa TelefOnica de
.Uberaba S. A.
Art. 2.0 - A isenção concedida n ã o
abrange o materi.al com similar nacional.
Art. 3.o - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
~rt. 4.o Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças, nos têrmos
· do art. 94-C, § 2. 0 , do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 88, de 1965
(N. 0 2.727-B/65, na Cosa de origem)
Isenta dos lmpoatoa de importasão e
de conaumo equipamento telef6nica des·
tinado à Telofônico Pinhctl S.A.
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 - ~ concedido 1sençõo dos impostos de Importação e de consumo para o equi·
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DG-58/4368-4409, emitida pela Carteira de
Comércio Exterior,· importado pela Telefônlca
Pinhal S.A.
Art. 2. 0 - A isenção concedida não abrange o material com similar nacional.
Art. 3.0 - O favor, de que trata o art. 1.0 ,
compreende o material jó desembaraçado, me·
diante assinatura de têrma de responsabili·
dade.
Art. 4. 0 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5.~ - Revogam-se 'as disposições em
contrório.
. À Comissão de Finanças, nos têrmas
do art. 94-C, § 2. 0 , do Regimento Interna.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 89, de 1965
(N.I) 2.276-A/65, na Casa de origem)

kegula a asão popular.
O Congresso Nacional decreta:

Da Asão Popular

Art.

1.0 -

Qualquer cidadão se ró parte
legitima pc:ira pleitear a anulação ou a decio·
ração de nulidade de atas lesivos ao patri·
mônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Munlcl pios, de entidades autórqul·
cas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mú·
tuas de seguro nas quais a União represente
os segurados ausentes, de emprêsas públicas,
de serviços saciais autônamos, de instituições
ou fundações, para cuja criação ou custeio o
tesouro público haja concorrido ou concorra
com mais de clnqüenta por cento do patrlmélnio ou: da receita élnua de emprêsas Incorporadas ao patrlmônio da União, do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municl pios, e de
quaisquer pessoas juri dicas ou entidades sub·
vencionadas pelos cofres públicos.
§ 1.0

Consideram-se patrlmônlo público, para os fins referidos neste artigo, os
bens e direitos de valor económico, ortistlco,
estético ou histórico.
§ 2. 0

-

Em se trotando de Instituições
ou fundações, poro cuja criação ou custeio o
-

tesouro público concorro com menos de cln·
qüento por cento do potrlmônlo ou da receita
ânua, bem como de pessoas juri dicas ou entidades subvencionadas, as conseqüências patrimoniais da Invalidez dos atas lesivos terão
por limite a repercussão dêles sôbre a contribuição dos cofres públicos.
§ 3.o -

A prova da cidadania, para
ingresso em juízo, seró feita com o· titulo
eleitoral, ou com documento que a Ale corresponda.
§ 4.0

Para Instruir a inicial, o cidadão poderó requerer às entidades, a que se
refere êste artigo, as certidões e informações
que julgar necessários, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.

§ 5.0 As certidões e informações, a
que se refere o parógrafa anterior, deverão
ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da
entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a
Instrução de oção popular.
§ 6.0 - SOmente nos casos em que o
interêsse público, devidamente justificado, lm.puser sigilo, pode ró ser negada certidão ou in-·
formação.
§ 7. 0

-

Art. 2.0

-

Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta
desacompanhada das certidões ou Informações
negadas, cobendo ·ao fuiz, após apreciar os
motivos do Indeferimento, e salvo em se trotando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita o requisição, o processo correró em segrêdo de justi~a, que cessaró com o trânsito em julgado de sentença
condenatória.
São nulos os a tos lesivos ao

potrÍmônio dos entidades mencionadas no artl·
go anterior, nos casos de;.
a)

incompetência;,

bl vicio de forma;
c) ilegalidade do objeto;
.,(,,

d) Inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
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Parágrafo único - Paro a conceituoção
dos casos de nulidade observor-se-ão as seguintes normas:

a) fôr realizada com desobediência a normas legais, regulamentares,
estatutárias,
regimentais ou internos;

a) a incompetência fica caracterizada
quando o ato não se incluir nas
atribuições legais da agente que o
praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão- ou na observância Incompleta
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade
da ato;

b) o valor real do bem dado em
hipoteca ou penhor fôr inferior ao constante de escritu·
ra, contrato ou avaliação.
III -

a) o respectivo contrato houver
sido celebrado sem prévia
concorrência pública ou ad·
ministrativo, sem que essa
condição seja estabelecido
em lei, regulamento ou nor·
ma geral;

c) a Ilegalidade da objeto ocorre quando o resultada do ato Importa em
violação de lei, regulamento ou outro ata normativo;
d) a inexl1tincia do• motivo• se verifico quando a matéria de fato ou de
direito, em que se fundamenta o ato,
é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultada
obtido;

b) no edital de concorrência fo·
rem incluí das clóusulas ou
condições que comprome·
tom o seu caráter competi·
tlvo;

e) o deiVio de finalidade se verifico
quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto,
explícita ou implicitamente, na regro de competência.
Art. 3.0 - Os otos lesivos ao patrlm5nio
dos pessoas de direito p~blico ou privado, ou
das entidades mencionadas no crt. 1.0 , cujos
vícios não se compreendam nas especiflco;ões
do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as
prescrições legais, enquanto compatíveis com
a natureza dêles.
Art. 4.o - São também nulos os seguintes atas ou contratos, praticados· ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidos no artigo 1.0 :
I -

11 -

A admissão ao servl;o público
remunerado, com desobediência,
quanto às condições de 11abillto·
ção, das normas legais, regulo·
mentores ou constanfes de Instruções gereis.
A operação bonc6rio ou de crédito real, quando:

A empreitada, a tarefa e a
concessõ~ do serviço . pública,
·
quando:

c) a canéorrêncla administrati·
vo fôr processada em condi·
ções que impliquem na limi·
tação das passibilidades nor·
mais de competição.
IV -

As modificações ou vantagens,
inclusive prorrogações, que fcrem admitidas, em favor do ad·
judicat6rio, durante a execução
dos contratos de empreitada,
tarefa e concessão de serviço
público, se111 que estejam previstas em lei .ou nos respectivos
instrumentos.

V -

A compro e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos
em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:
Q)

fôr realizada com desobediência o normas legais, regulamentares, ou constantes
de Instruções gerais;

'--

(
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. fõr superior ao corrente no
mercado, na época do operação;
· c)· O· preço de venda dos bens
fõr · inferior ao corre.nte no
· mercado, na época do. operação.
VI -

A concessão de licença 'de exportação ou Importação, qualquer que seja ·a sua moda lido de,
quando:
a) houver sido praticado com
violação das normas legais e
regulamentares ou de instruções e ordens de serviço;
III resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou· importador.

VIl -·A operação de redesconto quon. do, sob qualquer aspecto, Inclusive o limite de valor, desobedecer -o . normas . legais, regulomentores ou constantes de Instruções .. gerais.
VIII -

O empréstimo concedido pelo
Banco Central do Repóblica,
quando:
a) concedido com desobediência
de . quaisquer normas legais,
regulamentares, regimentais
ou constantes de Instruções
gerais;
III o valor dos bens dados em
garantia, na época da operação, fõr inferior ao do avolloçõo.

IX -

A emissão quando efetuado sem
observância dos normas constitucionais, legais e regulamentodores que regem o espécie.

Da Competência
Art. 5. 0 - Conforme o origem do ato impugnado, é competente paro conhecer do

1

1

oção, processá-lo e julgá-lo, o juiz que, de
ocôrdo com o organização judiciário de cada
Estado, o fôr para as cousas que interessem
à . União, ao Distrito Federal, ao Estado ou
ao Munlciplo.
§ t,o -

Para fins de competência,
equiparam-se o atas do União, do. Distrito
Federal, do Estado ou dos Munlcfplos, os otos
d~s. pessoas criados ou mantidas par essas
pessoas juridlcas' de direita público, bem como' os atas dos sociedades de que 'elos sejam
ocionistas é os das pessoas au · enii dodes por
elos subvencionadas ou em relação ~s quais
tenham lnterêsse patrimonial;
·
· · § 2.0 ...;'Quando a pleito interessar simultâneamente à União e· o· qualquer outro
pessoa ou entidade, será competente o juiz
das causas da União, se houver; quando _Interessar simultâneamente ao Estado e ao Munlcí pio, será .competente o juiz das cousas do
Estado, . se houver.
§ 3. 0 A propositura do· ação prevenirá o jurisdição do juizo para tôdas as oções
que forem posteriormente intentados . contra
os mesmos portes c..sob os mesmos fundamentos.

Das Slljeltal Pàsalvot da Asão e doa
Aisiatentea
. Art. 6.0 - A ação será proposto contra os
pessoas públicos ou privados e os entidades
referidas no art;: 1.0 , contra os autoridades,
fun.clonários ou administradores que houverem
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado
o ato imp~ognado, ou que, por omissão,- tiverem dado oportunldàde à lesão, :.e contra os
beneficiários diretos do mesmo.
§ 1,0

Se não houver beneficiário direlo .do ato .lesivo, ou se fõr. êle Indeterminado ou desconhecido, a oção será proposta somente contra a~ odtras pessoas indicados neste artigo. ·
·
-

§ 2.0 No coso de que trato o Inciso
11, Item 11, do oit. 4. 0 , quando o valor real do
bem fôr lnfeÍior
, .. ao do avaliação, cltor-se-õo
como réus, além dos pessoas públicas ou privados e entidades referidas no art. 1.0 , apenas os responsáveis pela avaliação lnexoto e
os beneficiários da mesmo.
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assinalados, o juiz poderá autorizar prorrogaA pessoa jurídica de direito
público ou de direito privado, cujo ato seja
ção d9s mesmos, por prazo razoável.
objeto de Impugnação, poderá obster·se de
· 11 - Quando o autor o preferir, a cicontestar o pedido, .ou poderá atuar oo lado
tação dos beneficiários for-se-á
do autor, desde que isso se afigure úti I ao in· ·
por edital com o prazo de 30
terêsse . público, a juízo do. respectivo repre(trinta) dias, afixado no sede do
sentante;legal ou dirigente.·
juízo e publicado três vêzes no
§ 4, 0 O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade,
civil ou criminal, dos que nela Incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir
a defeso do ato Impugnado ou dos seus autores.
§ 5.0

jornal. ofii::lof do Distrito Federal,
ou da Capital do Estado ou

ritório em que seja ajuizado a
ação. A publicação será gratui'

ta, e deverá iniciar-se no máximo
3 (três) dias o pós. a entrega, na

~

facultada a qualquer cidadão habilitar-se coma litisconsorte ou assistente do autor da ciçãci popular.
-

Ter~

repartição .competente, sob protocolo, de uma via autenticada
do mondado.

Do Proceaao
III -

Art. 7,0 - A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código dei Processo Civil, observadas as seguintes normas
modlflcativas:

Qualquer pessoa, beneficiado ou
responsável pelo ato Impugnado, cuja existência ·ou identidade se torne conhecida no cursa
da processo e antes de proferida

·1·- Ao despachar a inicial o· juiz
· ordenará:

o sentença final de· primeira. ins-

além da citação dos réus, a
intimação do representante
do Ministério Pública;,

integraÇão
do contraditório,
senda-lhe_ restituído o prazo. pa-

bl a requisição, às entidades indicados· na petição inicial,
dos documentos que tiverem
sido referidos pela autor (art.
1.o, § 6.0 ), bem como o de
outros que se lhe afigurem
necessários ao escloreclmen. to dos fatos, fixando· prazos
de '15 (quinze) a 30· (trinta)
dias. para o atendimento,

provas. Solvo quanto o benefi-

o)

tância, deverá ser citado para o

ra contestação e. produção de
ciário, se. a citação se houver
feito no formo do Incisa qnteriar.
IV -

O prazo ·de contestação é de 20
· (vinte) dias, prorrogáveis par
mais 20 (vinte), a requerimento
do Interessado, se particularmente difícil a produção de prova

§ 1.0

O representante do Ministério Público providenciará para que as requisi·
c;ões, o que se refere o Inciso anterior, sejam
atendidos dentro dos prazos ''fixados pelo
juiz.
-

§ 2. • -

Se os documentos e Informo.·
ções nêio puderem ser oferecidos nos prazos

documental, e será comum o to·
dos os Interessados, correndo do
entrega em cartório do mando·
do cumprida, ou, quando fôr o
caso, da decurso do prazo assinalado em edito(,

,.l
,,:i
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VI -

Caso não requerida, oté o despacho saneador, o produção de
prova testemunhal ou. pericial, o
juiz orde~ará vista às partes por
1O (dez) ,dias, para alegações,
sendo-lhe os autos conclusos,
para sentença, 48 (quarenta e
oito) horas após a expiração dêsse praza; havendo requerimento
de. prova, o processo tomará a
rito aidlnárlo:
A sentença, quando não praiatoda em audiência de Instrução
e julgamento, deverá ser proferlqa dentro de 15 (quinze) dias
do recebimento dos autos pelo
juiz,

Parágrafo único - O proferlmento da
sentença além do prazo estabelecido privará
o juiz da Inclusão em lista de merecimento
para promoção, durante· 2 (dois) anos, e acarretará a perda, poro efeito de promoção por
ontlgüldade, de tantos dias quantos forem os
do retardamento; solvo motiva justo, declinado nos autós e comprovado perante o órgão
disciplinar competente.
Ârt. 8.~ Ficará sujeita à pena de desobediência, salva motivo justo devidamente
comprovado, a autoridade, o administrador ou
o dirigente que deixar de fornecer, no prazo
fixado no art. 1.0 , § 5.0 , ou naquele que tiver
sido estipulado. pelo juiz (art. 7.0 , n.0 I, letra
b), informações e certidão. ou fotocópia de documentos necessários à instrução da causo.
Parágrafo único - O prazo contar-se-á
do dia em que entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou o oficio de requisição (artigo 1.~, § 5. 0 , e art, 7. 0 , I, b).
Ârt: 9.0 - Se o autor desistir da ação ou
der motivo à absolvição da Instância, serão
publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7 ,, Inciso 11, ficando assegurado
a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo
de 90 (noventa) dias da última publicação
feita, promover o prosseguimento da ação.
Art. 1O - As partes só paga rã o custas e
preparo a final.

. Ârt. 11 -

A sentença que, julgando pracedente a ação popular, decretar a Invalidade do ata Impugnado, condenará ao pa·
gamento de perdas e donos os responsáveis
pela sua prática e os beneficiários dêle, res·
salvada a ação regressiva contra os funcioná·
rios causadores de· dano, quando Incorrerem
em culpa.
Ârt. 12 - A sentença incluirá sempre na
condenação dos réus o pagamento, ao autor,
das custas e demais despesas, judiciais e extrajudicials, dlretamente relacionadas com a
ação e comprovadas, bem como o dos hono·
rários de advogado.
Ârt. 13 A sentença que, apreciando o
fundamento de direito do pedido, julgar a Ji.
de manifestamente temerária, condenará o
autor ao pagamento do décuplo das custas.

Ârt. 14 - Se o valor da lesão ficar pro·
vado no curso da causa, seró indicado na sentença; se depender de avaliação ou perlcla,
será apurado na execução,
§ 1.0

Quando a lesão resultar da
falta au Isenção de qualquer pagamento, a
condenação Imporá o pagamento. devido, com
acréscimo de juros de mora e multa legal ou
contratual, se houver.

§ 2.0

Quando a lesão resultar da
execução fraudulenta, simulada ou Irreal de
contratos, a condenação versará sõbre a repa·
sição do débito, com juros de moro.
§ 3.0 Quando o réu condenado per·
ceber dos cofres públicos, a execução far-se-á
par desconto em fâlha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais con·
vier ao interêsse público. ·
§ 4.0 A parte condenada a restituir
bens ou valôres · ficará sujeita a seqüestra e
penhora, desde .a prolação da sentença con·
denatórla.
-

Ârt. 15 - Se, no curso da ação, ficar
provada a lnfringêncló da lei pénal ou a prática de falta disciplinar a que a· lei comlne a
pena de demissão ou a de . rescisão de contrato de trabalho, a juiz, ex· officio, determi·
nar6 a remessa de cópia autenticada das peças necessárias às autoridades' ou aos admlnls·
tradores a quem competir aplicar a sanção.
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Art. 16 - Caso decorridos 60 (sessenta)
cl as entidades de. direito público ou pridias de publicação da sentença condenatória
vado o que a lei tiver atrlbuldo comde segunda Instância, sem que o autor ou terpetência para receber e aplicar contriceiro promova a respectiva execução, o reprebuições poraflscais.
sentante do Ministério Público a promaveró ·
nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falArt. 21 - A ação prevista nesta Lei presta grave.
creve em 5 (cinco) anos.
Art. 17 - ~ sempre permitido às pessoas
Art. 22 - Aplicam-se à ação popular as
ou entidades referidas no art. 1.0 , ainda que
regras do Código de' Processo Civil, _naquilo em
hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar, a execu- que não contrariem os dispositivos desta Lei,

ção da sentença contra os demais réus.
Art. 18 - A sentença teró eficócla de
coisa j1.1lgada oponlvel erga omnea, exceto no
caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderó intentar outra ação com
idêntico fundamento, valendo-se de nova
prova.
Art. 19 - Da sentença que concluir pela
improcedência ou pela carência da ação, recorreró o juiz, ex oHicio, mediante simples de·
claração no seu texto; da sentença que julgar
procedente o pedida caberó apelação voluntória, com efeito suspensivo.
§ 1.0

Das decisões interlocutórlos
poderão ser Interpostos os recursos previstos no
Código de Processo Civil.

§ 2.0

nem a natureza especl fica da ação.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 90, DE 1965
<N.0 2.725-B/ 65, na Casa de origem)

laento doa impoa~o• elo importasão o
do conaumo, bom como da taxo de dll·
pacho aduaneiro, um automóvel "Che·
vrolet hnpolo", de propriedade de Ieda
Mario Vargoa.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

-

~ concedida isenção dos impos-

tos de importação e de consumo, bem como
da taxa de despacho aduaneiro, poro um aL.I·
tomóvel "Chevrolet lmpala", 2 partas, motcir

Das decisões proferidas contra
o autor popular e suscetíveis de recurso, poderão recorrer qualq1.1er cidadão e o répresentonte do Ministério Público.

41447-A-1 04403, série 1447. procedente dos
Estado Unidos- da América, de propriedade. de
Ieda Maria Vergas.

Dlapoalsõea Geral1

O automóvel, a que se ref~re a
'artigo anterior, só poderó ser objeto de transação comercial depois de decorridos 2 (dois)

·. Art. 2.0

Art. 20 -

Para os fins desta Lei, consi-

deram-se entidades
o)

~utórquicas:

o serviço estatal descentralizado, com
personalidade jurídica, c1.1stead~ mediante orçamento próprio, independente do orçamento geral;

b) as pessoas jurldicos especialmente lns-

-

anos, a contar do data de sua liberação alfandegária, ou, em qualquer tempo, mediante
pagamento de todos os impostos e taxas.

Art. 3.0

Esta Lei entra em vigor na data

-

de sua publicação.

Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições em

tituldos por lei, paro a "e~ecução de ·· contrórlo.
serviços de lnterêsse público ou social,
À Comissão de Finanças, de acõrdo
custeados por tributos de qualquer na·
com o disposto no ort. 94-C, § 2. 0 , do
tureza ou por. outros recursos oriundos
Regimento Interno,
do Tesouro Público;
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N,o 91, DE 1965
(N. 0 2.720·8/65, na Casa .de origem)

Art. 2. 0
tico:
1)

Revigora o crédito autorizado pela Lei
n, 4.271, de 24 de outubro de 1963,

o definição dos sistemas
zações responsóvels pelos
·provimento e distribuição
e de seus componentes

de organi·
adequados
de · sangue
derivados;

2) o primado da doação voluntória de

da, do crédito npeclal de Cr$ ...... .

400.000.000 (quatrocentot milhõet de

Constituem bases dessa. Poli-

e

0

para abertura, pelo Minlttério da Fazen·

-

·sangue;

quoto de partlclpasão da União na So·

3) o estabelecimento de medidas · de
proteção individual do doador e do
receptor;

ciedade de Economia Mltta "Aso• Finoa

4)

.

'

'

cruzeiratl, deltlnado ii lntegralizasão da

Piratlni", correapondenie ao exercício de

1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica·revigorado, para todos os
efeitos, a· autorização concedida pelo Lei n. 0
4 ;271, de 24 de outubro· de 1963, ao Poder
Executivo para abertura, pelo Ministério da
Fazenda, do crédito especi.al de .. Cr$ ...... .
400.000.000 (quatrocentos milhões de cru·
zeirosl, destinado à lntegralização da quota
de participação da . União na Sociedade de
Economia Mista "Aços Finos Plratinl" S.A.,
correspondente ao exercício de 1962.
Està Lei ·entra em vigor na
Art. 2.0 doto de sua publicação.
A~.

3.0

contrório.

-

Revogam-se os disposições em
·

À Comissão de Finanças, de ac6rdo
·com o art. 94-C, § 2, 0 , do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 92, de 1965
· (N,0 2.711·8/65, na Casa de origem)
Ditpõe aôbre o exercício da ativldade
hemoteráplca no Brasil, e dá outrat pro.
vidências,
O Congresso Nacional decreta:
0

A atlvidade hemoteróplca no
Art, 1. Bras iI se ró exercida de ocôrdo com preceitos
gereis que definem os bases do Polftico Nocional do Sangue.

o fi~ação de critérios de destinação
do sangue coletado e de seus componentes e · derivados, assegurada
disponibilidade · permanente de san·
gue total para transfusão;

5)

a constituição de reservas herriote·
rópicas à disposição do E~tado, para
emprêgo em casos de imperiosa ne·
cessidade e de lnterêsse nacional;

6)

o disclplinamento da atividade' in~
· dustrial relativa à produção de de.rivados do sangue;

7)

o Incentiva à pesquisa científica relacionada com o sangue, em seus componentes e derivados, e aos · meios
para formação e aperfeiçoamento de
pessoal especializado.
'
··

'·

.

..

'

Art. 3.0 - O exercício da atividade he·
moterópica é decorrente da conjugação de
serviços executados por · organizações oficiais
ou de iniciativa particular, assim classlfl·
cados:

1l um órgão ·normativo

e consultivo,
ocupando-se do disclplinamento da
referida atlvidade em toda o terrltó·
rio nacional;

2) órgãos de
ridade de
territorial
campo da

flscclização - com autoâmbito nacional, estadual,
e municipal, ctuando no
saúde. pública;

3) órgéos executivos, de inlcictlva governamental ou particular, de fine·
lidade e amplitude varlóvels, cperan·
do com sangue ou seus componentes
e derivados.

I

I
·:
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Art. 4. 0

São da alçada exclusiva do Govêrno Federal o disclpllnamento e contrôle da
hemoterapla, para garantia de. observância
dos preceitos do Política Nacional do Sangue.

Art. 5.0

-

Sob a denominação de Comissão
Nacional de. Hemoterapla (CNHl, fica criado
no Ministério da Saúde um órgão permanente
composto de 5 .(cinco) membros indicados calo
Ministro da Saúde e nomeados pelo Presidente . ·da República pelo prazo de 2. (dois)
onos, diretamente subordinada ao Ministro de
Estado, incumbido :de promover as medidas
necessórias ao fiel cumprimento em todo a ter"
ri tório 'brasileiro ·dos postulados da ·Política
Nocional do Sangue.
,

Art.

6~~

-

....;. Compete à Comissão Nacional

de Hemoterapia:.
1)

o discipllnamento da atividade médica na utilização de doadores, no
c o I e t a , classificação; preservação,
manipulação, ' estocagem, distribuição, Indicação, seleção ·e aplicação
de sangue total e seus· componentes;

2! a fixação do responsabilidade médica dlreta, sôbre a Indicação e a execução do transfusão de song~e
de
seus componentes;

ou

3) . a dis~ipli~om~nta da otivid~de médica na obtenção de matéria-prima
para processamento, preservação, es·
tocagem, produção e distribuição de .
derivados. industriais do sangue, po•
emprêsas estatais ou de lnléiatlva
particular, e da atlvidade farmacêu·
· tica · de estacagem dêsses derivados;
4)

a disdplinamenta da localização dos
organizações que operam com san·
gue e derivados, evitando a solicita·
ção desordenada da doação;

· 5)

a fixação dos requisitos mlnimos o
que elevem subordinar-se as Instala·
ções dessas organizações e dos exl·
gênclos para seu funcionamento, no
que concerne a pessoal, equipamento
e qualidade dos produtos para con·
sumo;

6) o

estabelecimento das prioridades
poro a destinação do sangue colete·
do e de seus derivados;

7) o estabelecimento de. normas e ado·

ção de medidos que assegurem o
constituição e utilização de reservas
hemoterópicas, tenâo em vista atender situações de emergência e de ln·
terêsse .nacional, Inclusive ·pela mo·
bilizoção de doadores: voluntórios;
8) o incentivo

à. doação voluntório de

sangue, considerada dever ,civlco·sa·
cial;

9) o incentivo e auxilio às organizações
que promovam o aliciamento e o uti·
lização de doadores voluntórios e as
que forneçam sangue poro transfusão. gratuita;

10) o promoção de medidos que assegurem a utilização de sangue obtido
par doação voluntória nas organizo·
ções oficiais, paraestatols e beneficentes e estimulem o doai;So do sis·
tema de crédito em sangue nos or·
ganizações devidas à iniciativa particular;

lll a adoção de medidas de opala e proteção aos doadores não-remuneràdos;
12) a odoção de medidos que evitem· o

abuso econômico-finonceiro dos que
se dispõem o doar sangue em troca
de remuneração;
13) o prescrição de medidas de proteção
social aos receptores de pequenos recursos financeiros;

14) a concessão de autorização poro exportar derivados de sangue sob a forma de produtos acabados, condicionado à existência de excedentes das
necessidades nacionais;
15) o fixação de normas poro a eventual
importação de produtos hemoteróplcos;
16) o potrocinla e estimulo da formação
e aperfeiçoamento de pessoal especializado em hemoteropla;

""

•

ll
-92417) a promoção. de medidas visando oo
desenvolvimento da pesquisa científico sôbre sangue e seus derivados;

Art. 7.0

Cabe aln.da à Comissão Nacional de Hemoterapla:
-

1l propor à autoridade competente projetes de regulamentos e outros Instrumentos de ação legal, cuja vigência . dependa de aprovação superior;
2) fazer baixar os demcils ates decorrentes de resoluções por ela aprovados;
3) opinar sôbre assuntos submetidos

à

sua apreciação, relacionados com
sangue humano e seus componentes
e derivados;
4) emitir parecer sôbre novas técnicas

de trabalho hemoteráplco;
5) celebrar ajustes com entidades téc-

·nicas, em assuntos de sua competência.

Art. 8.0

A Comissão Nac:ional de Hemoterapia será constitulda por 5 (cinco) membros nomeados por decreto executivo, mediante indicação do Ministro da Saúde, e sediada
na Capital da República.
Art. 9.0 :.._ São membros da Comissão Nacional de Hemoterapla, designados pelo Presidente da República na forma do art. 5. 0 : ·

-

Representante do Ministro da Saúde;

-

Representante do Serviço Nacional
de Fiscalização da Medicino e
Farmácia;

-

Representante do Instituto Oswaldo Cruz UOCl;
Representante das Fôrças Armadas;
Representante da Sociedade Brasi ·
lelra de Hematalogia e Hemote ·
replo.

Art. 10- A presidência da Comissão Na·
clonai de
das seus
prazo de
par mais

Hemoterapio será exercida por um
membros eleito pelos demais, pelo
2 (dois) anos, podendo ser reeleito
1 (um) perl odo de 2 (dois) anos,

§ 1. 0

Serão considerados cindo de
relevante interêsse público os serviços prestados pelas membros do Comissão.
-

§ 2. 0

No ocorrência de vacância, será
nomeado membro substituto para completar
o prazo de mandato do membro substituí do,
observado, na respectiva Indicação, idêntico
critério representativo.

Art.. 11 - A Comissão Nocional de Hemateropia dispará de uma Secretario para as
trabalhos de administração.
§ 1.0

A Secretaria da Comissão Nacional de Hemateropio terá pessoal que, no
primeiro ano de funcionamento, será requisitada dos órgãos do serviço público, observadas
as normas da legislação vigente.
-

§ 2.0

A Comissão Ncicional de Hemoterapla organizará proposta do Quadra
Permanente da sua Secretaria a ser aprovado
par lei.

Art. 12 -

A Comissão Nacional de Hemoteraplo elaborará, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias o contar de sua instalação, o
regimento interno, a ser aprovado por decreto, dispondo da sua organização Interna e
seu funcionamento.

Ârt. 13 - A ação fiscal sôbre .os órgãos
execútlvos do atlvldade hemoteráplco será da
responsabilidade da Comissão Nacional de Hemoteraplo, com a participação dos órgãos congéneres estaduais e territoriais do Serviço Nacional de Flscollzoção da Medicina e Formáelo.
Art. 14 -

Fica aberto o crédito especial
de Cr$ 50.000.000 (cinqüento milhões de
cruzeiros) para as despesas de Instalação da
Comissão Nocional de Hemoterapla, inclusive
aquisição de .móveis, máquinas, aparelhos e
utenslllos e para o pagamento de alugueres,
diários e gratificação de representação dos
membros do Comissão.
Parágrafo único .:,:_ A utilização do crédito,
a que se refere êste artigo, depende do Plano
de Aplicaçéio, eloborodo pelo Comissão Nocional de Hemoteropia, aprovado pelo Ministro da Saúde e registrado pelo Tribunal de
Contas,

l

,...
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de sua publicação.

Art. 16 -

Revogam-se as disposições em

contrório.
Às Comsisões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos do disposto
nos arts. I 02-A e 120 do Regimento ln·
terno.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
O expediente que acaba de ser lido vai à
publicação.
Hó oradores Inscritos.
Tem a palavra o Senador Mem de Só, por
permuta com o nobre Senador Josaphat Ma·
rinho.

O SR. MEM DE SÁ:
(Sem revilão do arador.) Sr. Presidente e
Srs. Senadores, se venho à tribuna, hoje, é
apenas para cumprir a promessa· e a determi·
nação do nobre Líder Daniel Krleger que, em
dia da semana passada, adiantou que me Incumbiria de fazer o discurso defendendo a
política econômlco-financelra do Govêrno.
Não o faria de minha espontânea vontade
porque, nesta altura da vida e depois de quase vinte anos de vivência parlamentar, sou cético quanto ao efeito de discursos, sobretudo
em assunto ou terreno como êste, em que as
convicções são firmadas, em que hó Imensos
lnterêsses em jâgo e, geralmente, falta de visão global do assunto que leva a muitas lncoerências e a muitos equívocos.
.
Ainda não falaria, porque exposição desta
ordem assume, por vêzes, aspecto dldótlco, o
que dó ao orador ambiente um pouco pretensioso que profundamente detesto. Mas antes
de entrar no assunto, eu me permitirei fazer
algumas observações preliminares sâbre o problema da inflação brasileira.
No Brasil, com raras e contadas exceções,
todos se declaram contrários à Inflação, todos
proclamam que a Inflação deve ser combatida, que o inflação é mal terrível, cuja extln·ção exige todo e qualquer sacrifício.
O próprio Presidente João Goulort, em mais
de um documento, teve manifestações multo
positivas, multo severas a êsse respeito. Até

mesmo do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, quem procurar os seus discursos e mensagens, hó de encontrar declarações no mesmo
sentido. O que hó, porém, no Brasil, via de
regra, é que as declarações não são seguidos
da adesão do vontade. São afirmações mais
ou menos platônicos, são asseverações gratuitas que recuam, logo, diante do odoção do
medido que a intenção determinaria .
Aliós, no Brasil, tem havido,· por porte dos
elites polfticos e dos lideranças gerais, uma
série de contradições e de incoerências berrantes. Hó, em matéria de economia, no Brasil,
a predominância da irracionalidade. Geralmente, ao mesmo tempo, se desejam os fins
mos se rejeitam os meios. Então, concomitantemente, pleiteio-se uma politica que Implico
em alargamento de consumo e no aumento do
produção. Tomam-se medidos, odotam-se leis
que estimulam o consumo e, ao mesmo .tempo,
se quer que haja Incremento da poupança.
Falo-se que é necessório, essencial e fundamental promover-se o desenvolvimento do
Pois . Mos as medidas conducentes ao desenvolvimento, em t6da o . parte, .tanto nos países socialistas como nos países capitalistas que são o contração do consumo e o aumento do trabalho - estas são recusadas, repelidas, por serem considerados Impopulares.' Assim é que, via de regra, a declaração de que
se quer combater o Inflação esbarra diante
do amolecimento da vontade.
Outro observação preliminar é o seguinte:
muito freqUentemente, no Brasil, toctcs concordam com os medidas antiinflacianórlas,
contanto que elas não toquem na Fazenda ou
nos seus interêsses, contanto que as medidas
antiinflacionárlas corram por conta dos outros. Então, as medidas que não nos atingem
são apoiados; mos, desde que nos firam, são
repelidos.
Hó, ainda, outro observação ,Preliminar que
cabe, aqui, muito bem: há tendência de menosprezar o que se chama "a doutrina monetarista", tendência que se vai generalizando e
quase que passou a ser moda.
Entende-se que os economistas adeptos de
medidas diretos pCira a estabilização do moeda são economistas atrasados, retrógrados,
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apenas, se preocupam com um · Instrumento
neutro: a moeda.
Assim, hoje se fala nos manetarlstas com
uma· espécie de desprêzo, considerando-se os
sêres antedlluvianos completamente Ignorantes
das doutrinas mais avançadas, e Incapazes de
enfrentar as causas do fen6meno.
Ora, quem· assim afirma não compreende
bem a ·função da moeda na economia.· Não
compreende que a moeda, ·embora tenha sido, origlnàrlamente, apenas um Instrumento
para facilitar a permuta, hoje· é. fator que Influencia, de forma fundamental,. todos os campos da economia. Não ·compreende, quem· assim afirma, que, se essa ·tese f6sse·verdadeira,
não seria adotada por todos ·os poises, ou ·por
outra, por todos os governos· conscientes e esclarecidos. Isto tanto vale poro o mundo socialista como •para o capitalista. Num e noutro, ,tanto nos paises sob regime capitalista
como naqueles sob regime socialista, sempre
que o govêmo é consciente, há a preocupação .fundamental da estabilidade da moeda.

• O Sr. . VÔ1concel01
T6rrot: '
.
..

. . . •-.

.

Permite-me' V. Ex. 0 um aparte?

O SR. MEM DE SÁ:
Com multo prazer.
'

.

.

.O Sr. Va1co~cela• Tôrres:
Neste assunto, tenho que; obrigatoriamente,
ficar na posição .de ouvinte, pois, V. Ex.0 nêle
é professor, técnico. Tem ainda uma tradição
de coerência que eu diria maravilhosa, debatendo-o, repetidas vêzes, não sàmente no Plenário do .Senado, mas através do rádio, da
televisão, Consoante noticias,. é V. Ex. 0 .requisitado; a cada instante, pelas Universidades de
São Paulo, da Guanabara e do Estado do Rio,
para tratar dêste prpblema crucial da econo·
mia brasileira .. V. Ex. 0 é magna parti• no as·
sunto e pode, portento, tratá-lo com a inde·
pendência que' o caracteriza e com os conheci·
mentes de economia que não apenas o Senado
do República lhe reconhece, mas tOdas as esfe·
ras especializadas do Pais. Assim, V. Ex. 0 nes·
te momento. trata de assunto altamente con·
trovertido e, de certo, não pensará que falará

sem a intervenção de seus colegas, no meu
caso talvez Intempestiva, mas no desejo de
um esclarecimento, já que êste debate saiu da
Órea propriamente da Economia Politica para
o terreno rigorosamente politico. Quando V.
Ex. 0 faz seu intrálto sObre a inflação, e já entra no problema monetário, queria apenas
que, no caso· brasileiro,· V. Ex. 0 me ·permitisse
uma argüição, no sentido de ser fixado o ponto de· vista· ·de um Senador,· técnico no assunto, .como V. Ex. 0 : s6bre se. seria passivei o desenvolvimento econômlco do Brasil sem a inflação. Tenho ouvido, em diferentes oportunidades, tenho lido que a Inflação, com' tõda a
sua côrte de' males,· paradoxalmente prestou
beneficio a êste Pais.
Ex.a, hofe, começa
seu discurso, desligando-se de qualquer posslo·
nalismo politico, porque Citou· o ex~Presidente,
pelo menos os três últimos,. que se preocuparam com êste assunto; todo's êies diziam que
o Inflação deveria ser debelada, deveria ser
combatida, todavi~ ficavam apenas na vontade; ·apenas ,no palàvrório vazia, sem que a
mesma pudesse ser contida, até que se transformou.· numa avalanche .. Parece:me que. V.
Ex. 0 já não está falando em seu nome, mas
sim em nome da defesa do politica ,gav~~na
nÍental ....:. .li que V., Ex. 0 ocuparia .a tribuna
0 teve a
para tratar dêste assunta, e V.
delicadeza de nclo dizê-la, mas o Se~ada deve
saber que V. Ex.0 está falando em nome da
situação.
.
·
Minha pergunto talvez sirva de pretext~ ao
debate, para que se .. vá .ao fulcro da questão:
neste Pais, nesses vinte anos, seria passivei .de·
senvolvimento, económico sem a, Inflação? ,

'e v.

'ex.

'

•

>,

O SR. MEM DE ·SÁ:
Se V. Ex. 0 tiver a bondade 'de aguardar, eu
chegarei lá. E~tol.l fazendo observações preliminares. Desde logo adianto que~ tudo o que
se puder fazer com lnfl~çcio, pode ser feito
me.lhar sem Inflação. ' :
Eu dizia, precisamentê ...
O Sr•. Aurélio Vianna:

Permita V. Ex. 0 • Solicitou o nobre Senador
que o Sr. Senador Vasconcelos TOrres aguar·
dasse um pouco. Não· desejo, porém, permita·
me V. Ex. 0 , perder esta oportunidade de apor-

•
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tear V. Ex. 0 , para citar um dos homens mais
contraditórios dêste Pais e que está defendendo uma tese diametralmente aposta à qu_e
V. Ex.0 esposa. Como êsse homem é candidato de um poderoso partida à Presidência da
República, é interessante que eu cite a sua
opinião:

O SR. MEM DE SÃ:
Solicitaria dos eminentes colegas a fineza
de me apartearem quando ·sentirem malar ne~
cessldade, porque pretendia, pretensiosamente,
fazer unia exposição concatenada, o que não
comegulrei se me apartearem muito.

O Sr. Aurélio. Vlanna:
"Há. países no mundo :..- mais de um . que têm moeda estável mas têm fome, e
porque têm fome, para manter, a moeda,
mantêm a ditadura e, ma.ntendo ·a ditadura, mantêm a fome do pobre."
Noutra oportunidade:
"O Brasil está sofrendo de rigidez na
politica econômica e corre o risco de salvar a moeda e não salvar mais. nada. ~
preciso ter a coragem de dizer que a
moeda não é o único problema ·do Brasil. A luta contra a inflação é dura e
indispensável, mas não
faz sàmente
no seu próprio campa. Sem aumento de
produção, não há moeda que salve o
pais.
·
·
·

'se

Nem a revolução."
A Impressão que se tem é que V. Ex.0 está,
de algum modo, respo_ndendo a êsse chefe de
uma revolução que êle diz não velo ainda. V. Ex. 0 está respondendo,. não àquela oposição que faz oposição ao Govêrno e faz oposição ao Sr. Carlos Lacerda, Governador da
Guanabara, autor dêsse pensamento.
'

.

O SR. MEM DE.SÃ:

v:

Ex.0 começou dizendo bem que se .trata

de um homem contraditório, e não apenas no
terreno de economia, do qual êle nada entende, mas até na matéria de que· entende bem
- a matéria politica. Sabemos que êsse mesmo homem sempre fôra a .. favor do princípio
da maioria absoluta e, ultimamente, declarou-se contra, dizendo que, anter.lormente, era
a favor por tótlca e, agora, por·· convicção.
Não vejo necessidade de. responder. Vou
prosseguir.
O Sr. Aurélio Vianna:

Multo bem.

Por mim, peço que V. Ex.a me desculpe;

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex.0 sabe que me dá prazer. Se tivéssemos duas ou três horas, o debate seria um
encanto, principalmente com V. Ex. 0 , de quem
discordo algumas vêzes, mas em quem respeito a coerência, a sinceridade e, sobretudo,
o desínterêssc das posições.

O Sr; Aurélia Vlanna:

A recíproca é verdadeira.

O SR. MEM DE SÁ:
Dizia que os que desdenham dos monetaristas ignoram a influência e a repercussão profunda da moeda em tóda economia e ignoram
o posição invariável de todos os governos conscientes do mundo. ~stes têm como preocupação fundamental a defesa da moeda. Vejam
V. Ex.a• o que se passa em todo o mundo, no
socialista como no ·capitalista, na França, na
Itália. A Itália, no ano passado, porque teve
um aumento do custo de ·vida de cêrca de
1O%, .está em verdadeiro' alarma. O gavêrno
• mobilizou tôdas as suas fôrças para combater essa inflàção nascente .. Nà França, agora
mesmo, acontece coisa semelhante. De Gaule,
oo chegar. em Nantes, dizem os jornais de
poucas dias, foi .valado pelos trabalhadores
que reclamavam
exatamente como no
Brasil · - contra a elevação dos preços e a
contenção dos salários. Nos países socialistas, é modelar o cuidado e a. preocupação que
adotam pela segurança e estabilidÓde da moe·
da e têm sido raros os surtos inflacionários nos
poises sob regime socialista.
Vejam V. Ex. 0 ' que a preocupação não é
burguesa nem reaclonário, é uma !)reocupação
de quem sebe as conseqüências da instcbllldode do moeda sôbre os pobres. A meu ver,
o reivindicação fundamental do Partido Tra·
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população e os trabalhadores. Isso é de tal
maneira certo, de tal maneira veemente, que
a grande Ehrordt, o salvador da economia alemã, no seu livro tão conhecido, tão disseminado, proclama, logo nas primeiras páginas, o
princípio que êle pleiteia seja incluído entre os
direitos fundamentais da pessoa humana, ao
lado do direito da liberdade, do direito de locomoção, do direito da palavra, do direito de
crença - o direito à moeda estável. Está lá
com tôdas as letras: êle pleiteia que se inclua na Car.ta dos Direitos Fundamentais da
Pessoa Humana.
De modo que a preocupação monetarista é
uma preocupação inteiramente certa, é a
preocupação de todos os governos conscientes.

O Sr. Antéinio Jucá:
Permite V. Ex.0 um aparte?
O SR. MEM DE SÃ:
Pois não.

O Sr.· Ant6nlo Jucá:
Apesar da observação do nobre Senador, a
quem respeita como mestre de finanças e de
economia, já que V. Ex. 0 vai mudar de assunto, permito-me chamar a atenção de V. Ex.0
para dois pontos. Em primeiro lugar, estou entre certqs limites de acôrdo com a questão da
estabilidade da moeda,. mas me parece que,
quando essa estabilidad~ ..custa um preço humano demasiadamente alto, devemos ser um
pouco flexiveis, um pouco elásticos, e não demasiadamente rigldos. O outro ponto é não
extrapolar condições de poises desenvolvidos
para poises subdesenvolvidos. Uma coisa é estabilizar a moeda, as finanças da Alemanha,
onde existem fábricas, operários qualificados,
também sem trabalho; outra coisa é estabilizar as finanças e a moeda num pais subde~
senvolvido, onde não existem Infra-estrutura,
portos, energia, estradas de rodagem, técnicos,
fábricas etc.

O SR. MEM DE SÁ:
Ex. 0 ,

Interrompendo V.
cito dois exemplos
0
que mostram que V. Ex. não tem a menor

razão. ~ comum o surto inflacionário · num
pais subdesenvolvido, justamente porque num
pais subdesenvolvido, mais do que a econo·
mia, é subdesenvolvida a política. Uma das
conseqüências é a falta de elite e de lideran·
ças. Uma das conseqüências do subdesenvol·
vlmento é a ignorância das elites ...

O Sr. Ant6nio Jucá:
Exatamente, estou inteiramente de acôrdo.

O SR. MEM DE SÁ:
. . . e isso faz com que não se dêem conta
da Importância da estabilidade. Mas há poises
subdesenvolvidos que têm a felicidade de não
incidirem nessa desgraça. Vou citar o exemplo
latino-americano de um país que tem a mes·
ma situação de subdesenvolvimento do Brasil e
que está atravessando idêntica situação de
surto industrial do Brasil, um país que, como
o nosso, mais tem condições para demarrar
do subdesenvolvimento. ~ o México. O México
tem condições .sociais e econômicas extremamente semelhantes às do Brasil, está se Industrializando e é apontada justamente como
um dos países em melhores condições de de·
senvolvimento. Mantém uma politica de esta·
bilidade monetária admirável.
Outro país em condições muito, mas muito
piores que as do Brasil, é a lndla, e na lndia
o govêrna tem como preocupação fundamental
a estabilidade da moeda.

•'f,

•:r
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O Sr. Ant6nlo Jucá:
Concluindo minhas palavras, não gostaria
de trazer à bailo o caso da lndia, porque o
preço humano lá é demasiado alto. Morre-se
de fome nas ruas.
O SR. MEM DE SÁ:
E com a inflação não se morreria?

O Sr. Ant6nlo Jucá:
Talvez. E, sobretudo, o México, tinha energia. O que eu advogaria aqui seria o que se
chama o sôpro. Inflacionário, não além de dez
por cento ao ano de tal sorte que estou in·
telramente ao lado da politica do Exé:elentisslmo Senhor Presidente da República, estou ao
lado do planejamento de Roberto Campos.

1.•.
II ...

~:,
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rem parar o inflação d'emblée; querem parar
sabemos também que é preciso, o quanto
, aos poucos a inflação. Talvez não seja mespossivel, uma moeda estóvel. Mas o nosso
preocupação é esta, num momento como êste
mo Isso que estou admitindo. Talvez seja um
que o Brasil atravesso, em que hó um aumenpouco mais elóstico. Pedi o palavra apenas pa0
to terrfvel de desemprêgo, como no minha
ra enaltecer o discurso de V. Ex. e dizer que
acompanho de perto o nobre colega neste pro- . terra, que antes o Govêrno negava, mos agora
concordo. Tonto· o Ministro .do · Trabalho
nunciomento, com o qual me congratulo.
como o Ministro do Plonejomento se preoO SR. MEM DE SÁ:
cuparam e estão altamente
preocupoAgradeço enormemente o generosidade de
dos com o desemprêgo.
Indústria que
V. Ex. 0 e, sobretudo, o apoiomento que desde
tinha oitocentos empregados tem duzentos;
logo me concedeu.
fóbricas que trabalhavam cinco ou seis dias
Como disse, o argumento o respeito de subpor semana trabalham dois dias apenas. A
desenvolvimento não procede. O raciocinlo é
crise atinge uma só indústria e, em consemuito fócil. Se a inflação resolvesse o subqüência, as indústria·s satélites. Estó-se criando uma carga terrível, sob todos os aspectos,
desenvolvimento, não haveria pais subdesenporo as escolas, creches, hospitais; pa·ra tudo,
volvido. ~ o processo mais fócll e mais cômoporque o problema estó refluindo em tudo, indo. Tôdas as duas têrços partes da humanidade que vive miseràvelmente, em condições
clusive em uma massa que precisa comer o
sub-humanas, Iriam sair delas através da inmínimo. Esta o nossa preocupação. Acho
flação.
que se deve lutar por tudo isto . Como se Impedi ró esta tragédia? O perigo é que isto vai
O Sr. Padre Calazana:
explodir amanhã e se exigiró a próprio liquiPermite-me V. Ex. 0 um aparte?
dação das liberdades para poder garantir o
silêncio
do povo. E me parece que tôdas as
O SR. MEM DE SÁ:
vêzes que se faz isto, é o caminho mais curto,
Pois não.
por exemplo, para um regime de negação de
O Sr. Padre Cala1ana:
todos os direitos humanos. ~ uma preocupação. Mesmo porque, não entendo de ecoSou, talvez, o menos indicado para opor"
nomia. Apenas gostaria de ouvir de V. Ex. 0 ,
tear V. Ex. 0 • Jó pela. minha próprio formaque é homem altamente preocupado, não só
ção de sacerdote, não entendo nada de ecocom
os problemas econômicos, mas telmbém
nomia. Mos hó sempre o aspecto humano, •
com os problemas humanos .
ao qual estamos profundamente ligados,
principalmente o sacerdote, como o professor
O SR. MEM DE SÁ:
e outros, como todos aquêles que se dedicam
Agradeço imensamente a intervenção. Mas
a um sentido de melhores condições ou connão consegui ainda começar. Fiquei nas obdiçães mais dignos para o povo. Muitos ponservações preliminares e ainda não entrei no
tífices foram abundantemente citados, nesses
temo. E V. Ex. 0 foz uma pergunto que é
últimos anos, em todos os poises do mundo,
questão fundamental e que pretendia responnotadamente no Brasil, e, entre êles, o Popa
·
der no final do meu discurso.
João XXIII.
O Sr. Padre Calazans:
No Encíclica Mater et Maglstra hó um
ponto em que êle se refere à tributação e
mostra que, quando a tributação possa os limites, isto é, fere o próprio dignidade do trabalho, do salórlo humano, ela é injusto. De
outro lodo, todos sabemos que a Inflação
canso; como disse bem V. Ex. 0 , esgoto, levo

V. Ex. 0 me desculpe. Aguardarei.

O SR. MEM DE SÁ:
Creio que hoverio uma fórmula talvez para
se atender ao lnterêsse que se percebe: propor
à Mesa uma sessão especla I, porque, em 3 ou

I

J

- 930
4 horas, poderíamos conversor. Dentro do
prazo de uma hora, não. Já são 15,20 e não
consegui começar.
Pretendia articular meus pensamentos e fiz
essas observações preliminares; não ociosamente. As minhas apreciações preliminares
têm. por objetivo demonstrar - porque nunca
se conseguiu demonstrar, no Brasil, para uma
grande mosso de pessoas - que o problema
da estabilização do moeda é fundamental. Se
queremos desenvolvimento, se queremos dor à
nosso população um nível de .vida gradativo~
mente melhor, s~ queremos que o operário
tenha um salário realmente melhor, se queremos que a sociedade tenha paz, tronqüilidode
e progresso, isto tudo sé se obterá depois de
haver estabilidade relativa da moeda. Do
contrário, continuaremos reincidindo em quedas, cometendo erros e retrocedendo, ao invés
de avançar. ~sse, o abjetivo dos minhas observações preliminares. Pretendo, agora, entrar na matéria .

O Sr. Âttilio Fontano:

Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. MEM DE SÁ:
Com muito prazer.

O Sr. Âttilio Fontano:
Sabemos, nobre Senador Mem de Só, que
tirar o País da situação Inflacionário encontrado pelo atual Govêrno Revolucionário, concordamos que não é possível sem sacrifício .
Mas o ·problema que devemos encarar e enfrentar é aquêle que, há pouco, o Padre Calazans apontou, o do futuro. Preocupo-nos
a situação do futuro porque não desejamos
jornais voltar aos tempos passados. A falta de
trabalho e o conseqüente desemprêgo, é, sem
dúvida, um problema social que descontenta
a massa e atinge, nobre Senador Mem de Sá,
a região agropecuória. Com exceção dos produtos ·de exportação, os demais não alcançam
um preço que possa estimular o produtor a
continuar na luta de produzir mais e melhor.
~ste o problema que deve ser encarado pelo
Govêrno; tenho certeza de que é uma preocupação constante do Chefe da Nação . Entretanto, certas medidas postas em prática
néio estão oferecendo o melhor resultado • Noticiam os jornais que os nossos agricultores
estão vendendo seus produtos, de gêneros ali·
menticios principalmente, por preços inferiores aos rozoàvefmente justos e estão, por·
tanto, empobrecendo. Em conseqüência, êste
fato vai engrossar a mosso dos descontentes,
dos sem trabalho, dos que se acham em dificuldades, daqueles que vêem diminuído o seu
poder aquisitivo. É o que nos tem preocupodo. Naturalmente existe o meio têrmo que,
em geral, é onde está a virtude da solução do
problema.
""

Quando o'uço os criticas à politica económico-financeira do Govêrno atual ou quando
as leio - inclusive as que se fazem nesta
Cosa - quando condenam o Gavêrno que ai
está pelo situaçéio económico-financeira que
atravessamos, acho que se comete uma
imenso lniqi.iidade, porque, ao se analisar isto
que temos hoje - quadro de sofrimento, de
sacrifício - deve-se lembrar das culpados
pela situação. O responsável pela situação
otual não é o Govêrno de hoje. As criticas
devem ser dirigidas aos governos que criaram,
que geraram, que determinaram a situação
que hoje padecemos. O Govêrno a tua I não
conco~reu para ela. Está fazendo um esfôrço
sôbre-humano, heróico, para corrigir, paro
restaurar,. para sanear,. para devolver a saúde
o um corpo combalido, en.venenodo pelos ges·
tões anteriores. É o que se torna preciso ocen·
O SR. MEM DE SÁ:
tuor. Está mó a situação, sofre-se com a situo·
ção otual, como mostrou, há pouco, o Senador
Agradeço o aparte de V. Ex. a. O nobre SePadre Calazans. O momento é de socrlflcio,
nador José Ermfrlo deseja dar um aparte? ...
porém, quem é o responsável? Quais os res·
O Sr. José Ermirio:
pensáveis? O Govêrno atuol? Não, êste está
tentando corrigir. Os responsáveis foram os
Preferiria folar mais tarde. Depois de OU·
que criaram o Inflação.
vir as considerações de V. Ex, 0 ,

·,
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Afirmava eu que aquêles que criticam a
situação atual deviam apontar como responsáveis os governos passados. Hó uma deplorável falta de memória no Brasil; todos falam
no momento presente como se o atual Govêrno tivesse gerado tõdas essas dificuldades,
completamente esquecidos do que havia no
Brasil, deslembrados da herança que êste Govêrno recebeu.

O Sr. Attilio Fontona:
Mas foi o que falamos, ainda hó pouco.
O SR. MEM DE SÁ:
Ninguém se lembra do ponto a que havia
chegado o ritmo inflacionário; ninguém con·
sidera que a inflação vai adquirindo um
ritmo cada vez mais violento, como uma bola
de neve que se despenca e, se não fôr combatida violenta e dràsticamente, ela tende a
crescer.
Um economista de bom humor disse que falar em ligeira inflação é o mesmo que falar
em ligeira gravidez: se não se aborta, a Inflação ou gravidez, ela vem a fura. E o Brasil
assistiu, de uma forma cruel, a êsse ritmo de
crescimento.
De 1951 a 1958, quando começou a se
manifestar a inflação, o seu ritmo foi apenas
de 20% ao ano; jó em 1959 atingia a 52%
e, depois de ligeira queda em 1960, de 1961
em diante o ritmo se tornou alucinante. Em
1961, 1962, 1963, de 55 a 81%. ~de não
se esquecer e repetir-se todos· os dias que todos aquêles que criticam a politica do Govêrno atual não se lembram dêsse fato ou, pelo
menos, o põem em situação de sombra e de
menor importància. Nos três primeiros meses
de 1964, a Inflação revelara um ritmo sem
precedente, mais de 8% ao mês. Fazendo-se
a extrapolação e a projeção tudo demonstra
que, inevltàvelmente, chegaríamos, no ano
passado, a mais de 140% de ta~o. Inflacionária.
Essa situação era verdadeiramente Intolerável, Insuportável. ~ preciso ainda, não esquecer a situação que se· apresentava, em matéria orçamentária e de Caixa do Tesouro, no

ano passado. Votados como iriam ser, e fo·
ram, os reajustamentos do funcionalismo civil
e militar - e nos moldes das propostas do
Govêrno de então eram, como ninguém ignora,
muito superiores oos que foram, afinal, adotodos - votados aquêles aumentos, teríamos
lnegàvelmente, no ano passada, um deficit de
caixa entre 2 e 2 e melo trilhões de cruzei·
ros, para uma receita estimada em 1 trilhão
e 600 bilhões. Iríamos, então, bater o recorde
Internacional de um deficit que seria cêrca de
120% superior a tôda a receita. Isso levaria
a uma taxa de inflação seguramente supe·
rior a 150%.
Ainda é preciso recordar, repetir, a cada
momento, aos que tanto esquecem ou subes·
timam êsses aspectos, que a economia brasi·
leira jó estava estagnada em 1964. A estagnação não é dêsse ano; começou em 1962.
~ sabido que a taxa de crescimento do Brasil,
depois da Guerra, até 1961 , foi extremamente favorável, teve uma média de 5,8% ao
ano. E como a nossa taxa de crescimento demográfico girava em tôrno de 3%, tínhamos
um aumento de riqueza, per copita; de 2,8%
a 3,0% . Mas em 1962 jó houve uma queda
nesse crescimento para 5,2% . Em 1963, o
crescimento foi de apenas 1,4% e como o .
crescimento demográfico do Brasil é atualmen·
te de 3,2% houve, nesse ano, um empobreci·
menta, per copito, de 1,8%.
Isto se verificou no crescimento geral, ·no
crescimento industrial e no agropecuório.
·Vejamos os dados do crescimento industri;l,
que era, no Brasil, dos mais altos do mundo:
9,7% ao ano. Em 1962, baixou para 7%;
em 1963, para 1%. De modo que, em 1963,
a indústria jó estava estagnada, jó não havia
pràtlcamente aumento da produção. E quanto
à produção agropecuória, o quadro ainda é
mais triste: de 1947 a 1951, a crescimento
foi de 5,5% ao ano. Mas, em 1963, foi de
menos 0,9%!
Em 1963 jó houve uma redução na produção agropecuória, e, como a taxa do crescimento demográfico é de 3,2%, houve redução na alimentação e no produção de matórios-primas, Em 1964 houve redução ainda
maior, decorrente, sobretudo, da produção
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ponto negativo mais acentuado, ou seja, umo
queda de 4, 5%, verificando-se, também, a
poralização e o estagnação industrial.
Devo salientar que a causo determinante do
maior índice da queda da aumento do produto Interno bruto, no ano passado, foi a decréscimo do produção agropecuário .
Evidentemente, o Govêrno que se empossou
a 9 ou 1O de abril de 1964, não pode ser
responsável pela produção agrícola dêsse ano,
porque esta é o resultado das semeaduras e
plantios ocorridos em 1963 .
Houve ainda, ,o que não é culpa de nenhum
govêrno, os fatôres climáticos profundamente
desfavoráveis do final de 1963 e comêço de
1964. ~ preciso acentuar que o que êste Govêrno recebeu foi uma inflação de 150% ao
ano, um deficit previsto de dois trilhões de
cruzeiros e uma economia estagnada há dois
anos - uma economia em retrocesso.

O Sr. Jolé Ermírlo:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. MEM DE SÁ:·
Com muito prazer.

O Sr. José Ermírlo:
Todos sabemos o que é a inflação. Infeliz·
mente, em todo o mundo há uma pequena in·
fiação, mesmo nos Estados Unidos, ou em
qualquer país da Europa. Se me não engano,
o único pais onde não há inflação é o Irã,
que pouco significa no panorama da produ·
ção mLJndlal. O que estamos vendo aluaimente são problemas dos mais difíceis para
serem resolvidos. No nosso modo de ver, o
esfôrço do Govêrno está mal concatenado,
pelas seguintes razões: exportação de café •..

O SR. MEM DE SÁ:
Permita-me V. Ex. 0 •••
O Sr. José Ermírio:

.j

j

O Sr. José Ermírio:
Vários oLJtros.
O SR. MEM DE SÁ:

Permita que eu faça a exposição.

O Sr. José Ermírfo:
Pois nõo, perfeitamente.

. . . gostaria de prosseguir na minha exposição. Vejo que V. Ex. 0 vai entrar em as·
pectos particulares, como o do café e outros.

.,,

Quero fazer uma exposição global, sem en·
trar em considerações setoriais.

O Sr. José Ermírlo:
Tenho vários exemplos aqui; não· somente
o do café, que citei porque estava com o do·
cumento em mãos, o qual diz que até março
de 1963 exportamos um milhão seiscento.s e
setenta e três mil socas e, em i 965, até
março, setecentos e noventa mil. sacas. De
forma que a diferenço é bastante· grande" O
ponto de vista nossa não se relaciona somente
com o café. Vejo V. Ex. 0 : desemprêgo faz
subconsumo; subconsumo faz pequena proencareci·
dução e pequeno produção faz
menta da produção . Portanto,' ~ão vejo como
o Govêrno, com o encarecimento da . produção, poderá controlar os preços, mesmo r.om
as drásticas medidas que quer ·tomar. Se,
hoje em São Paulo se trabalha dois, três ou
quatro dias por semana, a produção encarece,
embora essas liquidações dêem a entender
haja queda de preços. Segundo ponto: falta
de investimentos. Saíram 352 mil · dólares
para o exterior, em lugar de entrarem.
Não há investimentos nem do exterior, por·
que sabemos que as condições lá fora tornam
difícil mandar dinheiro para cá. No País há
a mesma coisa, a situação é difícil: nenhum
Industrial poderá controlar investimentos no
momento. Outro ponto: . estamos devendo no
exterior e há um atraso que atualmente já
sobe a 860 milhões de dólares ...

o

O SR. MEM DE SA:

Não devemos mais nodo no exterior.
O Sr. José Ermírio:
Estamos em atraso.

l
:-·~·

O SR. MEM DE SÁ:

Pois não.
O SR. MEM DE SÁ:

I
'/
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O SR. MEM DE SÁ.:

Não devemos nada mais.

V, Ex. 0 devia criticar o Govêrno passado,

O Sr. Jo1é Ermírlo:
Estou baseado na Lotin American World,
edição bem recente.

O SR. MEM DE SÁ:
Posso informar a V. Ex. 0 , para tranqüillzar,
que o Brasil não deve nada. Pag'ou todas os
atrasados comerciais e tem à sua disposição,
em bancos na exterior, 140 milhões de dólares.

O Sr. Jo1é Ermírio:
56 se fôr com dinheiro emprestado. Com
exportações, não foi'.

O SR. MEM DE SÁ:
~ claro.

O Sr. Jolé Ermírio:
Diz aqui a Lotin Amerlcan Worlcl que o
Brasil ocupa a terceiro lugar, sendo ultrapassado apenas pela Grã-Bretanha, com quatro
bilhões de dólares, e em seguida a lndla, com
dois bilhões e meio. E sôbre a lndia desejo
frisar para V. Ex. a ...

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex. 0 não me vai deixar falar.

O Sr. José Ermírio:
.. , · que acaba de aumentar em quarenta
por cento a sua produção de fertilizantes e
tem um programa metalúrgico Imensa, que só
pode gastar dinheiro. Enquanto Isso, permanecemos paralisados. ~sse o ponto, Senador.
Sabemos que a Inflação corrói, mas o que não
é possível .é ouvirmos dizer diàrlamente que
será estancada no mês que vem, depois até
setembro, até dezembro, depois até março.
Um Instituto ló do Estado de V. Ex.0 acaba
de fazer uma estatística dizendo que a inflação, só de janeiro a março, fol•de dezes·
seis por cento. Quer dizer, não podemos fazer qualquer afirmativa, sem dados seguros,
sem conhecimento de causo. ~ melhor que
o Govêrno tome conhecimento das críticas que
aqui fazemos, criticas serenas, porque ninguém critica porque quer criticar.

que foi o culpado.

O Sr. José Ermírio:
V. Ex.0 deve se lembrar que, no ano passado, fiz discurso nes~e sentido, dizendo que
no Brasil a Inflação era a segunda do. mundo,

O SR. MEM DE SÁ:
E quando ela é combatida, V. Ex.0 também
critica ...

O Sr. José Ermírla:
Estamos vendo o declínio total da produção
nacional . Não será da agrícola, mas da industrial, a queda do produção. De modo que
V. Ex.0 vê que essas críticas são amigas,
leais, como qualquer Senador deve fazer.

O SR. MEM DE SÁ:
Agradeço, jó tinha ouvido.
Estava tentando fazer uma argumentação
que vou, ainda, num nôvo esfôrço, retomar.
Mostrava qual era a situação, e entiio
diante dessa situação se tornava evidente para
qualquer um, tornava-se berrantemente solar
o diagnóstico. Diante da inflação de 150%,
diante de um deficit de dois trilhões de cruzeiros, nennum mentecapto poderia deixar .de
compreender que a medida fundamental, preliminar, essencial era combater a inflação, etc
trcivar o carro no despennadeiro, não de maneira brusca, porque a derrapagem seria pior,
mas travó-lo antes da corrida para o abismo.
Era evidente que o diagnóstico· só poderia
ser êsse, o de combater a inflação. ~ por isso
que, por exemplo, a tese de um economista
respeitável, como é a do Professor Dias Leite,
não é possível ser aceita para o cas.o brasileiro. O Professor Dias Leite, que é de. todos
os criticas que li até hoje a que entende de
Economia, que é realmente conhecedor do assunto, tem um ponto de vista que subestima
enormemente a inflação. Entendia que, no
Brasil, era preciso promover a eficiência da
organização produtiva, e então, pelo aumento
da produção, como subproduto dêsse aumento
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de produção, a inflação Iria desaparecendo
mírio incidem fundamentalmente nessa
paulatinamente. Essa é, essencialmente, a
questão . Aceitam o diagnóstico; querem o
tese do Professor Dias Leite.
combate à inflação, ·mos rejeitam o terapêuEsta tese poderio ser. discutível no coso de
tica, rejeitam os remédios, porque, dizem êles,
uma inflação diminuto, de uma inflação roos remédios são maus ...
zoóvel, de uma inflação Incipiente; mas quanO Sr. Attillo Fontano:
do ela chega a cento e cinqüenta por cento
Permite-me V. Ex. 0 um aparte?
ao. ano, não é possível adotar nenhuma medida, nenhum processo de aumentar a eflciên- .
O SR. MEM DE SÁ:
cio .do organismo produtivo, como melo de
Vou continuar.
combater a inflação.
• . . dizem que os remédios são maus, são
Justamente a Inflação é uma dos matrizes
dolorosos,
são ferozes.
da ineficiência produtiva, a inflação leva ao
Nobre Senador Attíllo Fontano, sei o que
desestimulo da produtividade. Nenhum indusV. Ex. 0 vai dizer. Vou responder daqui a
trial tem estímuio ou necessita. desenvolver a
pouco. O que V. Ex. a vai dizer estó dito e
produtividade num regime inflacionórlo. Enredito. Toda mundo o estó dizendo.
tão, o inflação é a antítese da produtividade,
a inflação gera a ineficiência . Assim é que
O Srt. Attílio Fontano:
essa tese peca pela base, tendo em vista a siSe o nobre Senador me permite o aparte,
tuação em que nos encontróvamos.
serei rópldo. !A11entimento do orador.) Não
~ muito comum, entre pessoas leigas, dizersomos daqueles contrórios ao combate à ln·
se: desde que se emita para aumentar a profiação e às providências que o Govêrno tem
dução, essa emissão não é maléfico. Mas
tomado, em grande parte saneadoras. Entrequando o aumento do custo de vida, a desvatanto, é lógico, é natural que, quando se
lorização da ·moeda chega a oitenta por cento
tomo uma atitude poro conter a inflação, às
ao ano, seria precisa que o aumento da provêzes nem tõdos os medidas postas em prótico
dução fõsse de mais de oitenta por cento para
são os mais indicados e dão os melhores reneutralizar o aumento da moeda.
sultados. Ainda hó pouco o nobre Senador
Ora; não é possível conceber aumento de
José Ermírio citou o problema do café. A
produção de oitenta por cento. Nenhum país
nossa cota de café é no ordem de dezoito mi·
no mundo conseguiu atingir Isso. Países que
lhães de sacas par ano paro o convênio interatingiram índices mais altos, como a Alemanacional; possamos o exportar muito menos.
nha e o Japão, ficaram em dez, onze por
O que resulto é que terrios uma sofra cada
cento. A Rússia também pretende ter atinvez menor porque o Govêrno garante o preço
gido êsse grau. Porém, mais do que 1O e 11 %
poro o café, e não se conseguindo exportar,
não é possível.
o Govêrno tem que comprar e tem que emitir
Então, quando temos um grau de Inflação
papel-moeda. Gostaria que V. Ex.a dissesse
de 150.%, não é possível medida alguma que
àlguma coisa a respeito. Não somos contra
aumente a produção ou a produtividade de
as providência do Govêrno.
forma que, com subprodutos, vó sendo elimiO SR. MEM DE SÁ:
nada a inflação.
Feito o diagnóstico - e êste é o ponto funNão consigo fazer umá anólise no geral.
damental - , feito o diagnóstico, é preciso
levar poro o parComo V. Ex.a' querem
aceitar ·a terapêutica . O que tem havido no
ticular? ~sse é problema 'particular.
Brasil, sempre, é que o diagnóstico é feito,
O Sr. José ErÍnírio:
mos ninguém tem a coragem de adotar a terapêutica.
Não é particular, vou citar o coso da AméOs nobre Senadores que me opartearam rico Latina. O Chile continua com Inflação
os Srs. Senadores Attllio Fontano e José Ermulto grande. O Presidente Eduardo Frei fêz

me
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urn programa poro liquidá-lo em três anos, e
as conseqüências estão-se fazendo sentir no
pois inteiro, sem desemprêgo, sem diminuição
no produção e sem se criar ..;,_ o que aliás já
está nos jornais - uma convocação para o
marcho do fome no Estado ·de São 'Paulo;
isto é desagradável paro êste Govêrno.

O SR. MEM DE SÁ:
Muito bem, vou continuar. Todos aceitam
o diagnóstico, mas a terapêutica ninguém
aceita, por quê? Porque a terapêutica do
combate à inflação tem que ser global, então
tem que se adotar uma politica tributária,
orçamentária, salarial, creditício uniforme, e
enquanto elo não fôr global não dará resultados. Mos por ser global, dói em todos. E no
Brasil o que houve de mais chocante e traumatizante, é que vivíamos no regime de tratamento de morfina. É como se pode denominar a política financeiro do Brasil, até 1964.
Era a político da morfina: os trabalhadores
começavam a ficar com seu poder de compro
diminufdo, por causa ·da elevação dos preços,
dava-se uma injeção de morfina: aumentava-se o salário acima do elevação dos preços. Então, os industriais reclamavam contra
o elevação dos custos: aumentava-se o cré~
dito dos industriais - outro lnjeção de morfina . E todos se sentiam bem, ou pelo menos
não sentiam a dor. Quando o dor reaparecia
~ porque a causa continuava exacerbada
pelo tóxico - , quando reaparecia a dor, uma
dose mais forte de reajustamento salarial .
Por exemplo, quando começou a ser fixado o
nível de saiário-mfnimo, no tempo do Presidente Getúlio Vergas, êle tinha o duração de
3 ou 4. anos; depois, o reajustamento tinha
de ser feito de 2 em 2 anos; depois passou
a ser feito de ano em ano; por último, teria
de ser feito semestralmente. E já estava
quase vitorioso a tese do saiÓrlo-móvcl, porque era a único fórmula. A morfina cada
vez mais exige mais morfina. Quando a
causa não é trotada, o dor reaparece com
mais Intensidade e mais freqüêncio. E o charlatanismo nocional curava, com ·doses cada
vez maiores de morfina,

·Agora, quando se quer sair da morfina e
atentar paro as causas, e dar remédio contra
·elas para desinflamar êsse organismo inchado,
poro desintoxicar êsse organismo envenenado,
para corrigir as distorções dêsse organismo
todo torturado, a grita é geral. Mas o fato de
o grito ser geral mostra que o .Govêrno. está
procedendo de uma forma global, sem poupar
classes.
Não há coração que não se apiede dos trabalhadores de salário-mínima, que tiveram
aumento inferior ao aumenta do custo de
vida. Esses homens estão sofrendo. Não há
coração bem formado que não se entristeça e
preocupe com a situação das classes médias,
que continuam sendo as mais sacrificadas, es-.
ma godos. E até não há coração que não te·
nha pena dos Senadores Attílío Fontano e José
Ermírío, que estão profundamente apertados
pela política do Govêrno - exigência de im·
postos, pagamento na h.ora, sem. o que haverá
correção monetário . Não se· pode mais deixar
sem pagar para depois ganhar na desvalorização da moeda, como. se fazia anteriormente. Houve aumento de tributo nas pessoas jurídicas, embora não tanto quanto se apregoa.
Então, a grita é geral e justamente os empresários são os que mais gritam. É de se notar que as classes trabalhadoras estão sendo
muito mais conformadas, muito mais estóicas
que as classes patronais. Talvez, porque não
passam falar, diz o Padre Colazans.

O Sr. Padre Calazans:
Exatamente.

O SR. MEM DE SÁ:
Não há dúvida.

O Sr. Padre Calazans:
Não discutimos por isso. Quero . mostrar
outro aspecto. Estou ouvindo a análise de V.
Ex. 0 , estou aprendendo, e ela me parece perfeita. V. Ex.0 é um grande conhecedor da
matéria. Gostaria, apenas, que em sua análise V.

Ex. 0 nos mostrasse quais foram e

quais são ainda as grandes matrizes da lnfiação. Sei que existem multas, aos milhares ...

936O SR. MEM DE SÁ:
Sim.
O Sr. Padre Calazan1:
. . . tôda vez que o dinheiro é desbaratado
ou mal gasto.

O SR. MEM DE SÁ:
Respondo dizendo as resultados obtidos pelo
Govêrno, sem dúvida nenhuma.
!

''

O Sr. Padre Calazan1:
Entre os grandes matrizes da Inflação podemos citar, por exemplo: I.0 ferrovias;
2. 0 - a parte militar; 3. 0 - a Marinha Mercante. São alguma's das que pesam mais sôbre
o fecundidade do trabalho, prÓvocando êsse
desequilfbrio.

O SR. MEM DE SÁ:
Exotamente. E eu ia chegar a êsse ponto,
em meu discurso.

O Sr. Padre Calazan1:
Mas, a minha única. preocupação - e essa
é também a que todos temos de ter - é o
seguinte: uma Indústria, poro poder se salvar, ainda não tentando o concordata, e poderio dizer nomes citando êste fato - reduz
o seu contingente de 800 o 1. 000 operário~
poro 200 ou 300. Digamos que o Govêrno
fizesse a mesmo coisa .poro poder acertar essa
economia, ou seja, que em cada Ministério
onde houvesse 1O. 000 funcionários, reduzisse
êsse número para 5 a 6. 000 funcionários.
Sim, porque êsses são operários do Estado
como outros operários o são de emprêsas particulares. Haveria então o desequilíbrio, porque a carga recai sôbre uma porte enquanto
a outra se salva. Evidentemente, não desejamos que o mal se alastre, mas a preocupação que temos é esta: ver se vamos chegar, realmente, a um resultado objetlva, que
traga o tranqüilidade ao Pais.

O SR. MEM DE SÁ:
Agradeço o intervenção. Não obstante, ela
perturbou minha exposição, porque V. Ex. 0
antecipou o que pretendo abordar. Eu dizia
que o tratamento está sendo aplicado e que

todos sofrem, sinal de que o tratamento está
sendo aplicado sem discriminação; sinal de
que estão sendo atingidas também as classes
poderosas, também os detentoras do poder
económico que nunca tiveram de enfrentar
medidas tão rigorosas, tão desagradáveis,
como os que enfrentam neste Govêrno. A
provo de que o trotamento, o terapêutica está
certo, são os resultados já obtidos. E êsses
resultados gerais, sob alguns aspectos, são espetoculores.
Um dos fotôres maiores, uma dos cousas
matrizes do inflação no Brasil, lnegàvelmente,
eram os deflcih de caixa, que abrangem os
orçamentários e extra-orçamentários.
Vimos que, no Brasil, lrlomos ter, em
1964, um deficit de dois trilhães ou dois e
melo trilhães de cruzeiros. O Govêrno enfrentou esta situação, e em nove meses conseguiu
reduzir êsse Imenso deficit poro menos de
setecentos bilhões de cruzeiros, ou seja, 699
bilhões e 700 milhões de cruzeiros.
Isto, se tomarmos em números relativos,
ainda é mais significativo. Se tomarmos, por
exemplo, o relação entre o deficit e o produto Interno bruto, vemos que o deficit de
1964 foi 3,9% do produto Interno bruto. E
antes, o deficit de 62/63 girava em tôrno de
5,2 ou 5,3 % . Quer dizer que, o deficit de
1964, que ainda foi de 700 bilhões de cruzeiros, em têrmos relativos, já apresentou
uma imenso melhoria.
Se fizermos o relação com a receita arrecadada, vamos novamente verificar o extraordinário êxito do politico a respeito do deficit
orçamentário, em 1964.
Em 1962, o deficit representou 56% da receita arrecadado; em 1963, representou 55%;
em 1964, representou apenas 37% . ~ste ano,
dentro do plonejamimto e da previsão de Receita e deficit, Iremos a 25% do Receita ar·
recadado. Isto que~ dizer que um dos focos
principais foi dominado, ficou sob contrôle.
O mesmo resultado se verificou nos autarquias e previdência social. é sabido que, com
exceção de duas, tôdos os demais davam
deficit. No ano de 1964, em nove meses de
operação, sàmente uma deu deficit, tôdas as
demais derem superavit, sem diminuição dos
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atendimentos normais; ao contrário, com aumento de benefícios distribuídos.
Concordo com o Senador Padre Calazans,
na critica que fêz, que não é só dêle também é minha - , a respeito dos parcos,
dos minguados resultados da ação governamental no setor das autarquias e do Serviço
Público. Realmente, o Estado, rigoroso demais, severíssimo, para com o setor privado,
não tem aplicado a mesma severidade no setor
público ou de sua responsabilidade. Assim,
também subscrevo esta critica, porque, viceUder do Govêrno ou não vice-Uder, continuo
dizendo apenas o que penso. A atitude que
ora adoto, na defesa do combate à inflação,
também a tomei quando Ministro da Fazenda o Sr.. San Thiago Dantes. Os senadores do
PTB sabem quanto eu defendi as medidas saneadoras do citado Ministro. Acho, portanto,
que o Govêrno, nesse setor, é passível de crítica: não está usando, em casa, do rigor que
exige dos outros, a respeito de portas, de navegação costeira, de ferrovias. Por outro lado, é preciso atentar que não é possível
ao Govêrno despedir cinqüenta mil ferroviários, para que a Rêde passe a ser equilibrada.
O problema é extremamente delicado, complexo. Não se pode, de repente, causar impacto, traumatismo ·na vida económica de
centenas de milhares de homens.
Outro ponto em que se verifica o êxito da
terapêutica governamental, é o das taxas da
infiaçéio. Estas começam a declinar. Ninguém
diz que os preços não estão subindo, nem era
possível imaginar que os preços deixassem de
subir. Depois de estarem subindo a um ritmo
de 150%, ao ano, não era possível , esperar
que se estabilizassem ou caissem. O importante é que a tendência vai sendo progressivamente amortecida, até se anular.
Ora, isto. está sendo alcançado.

O Sr. Padre Calazans:
Ainda há abuso de preços.
O SR. MEM DE SÁ:

Claro. E continuará havendo. A especulação foz parte da inflação. O Senador Pedro
Ludovico sempre proclamou que não apenas

neste Govêrno como também no do seu grande
c9rreligionárlo e amigo Juscelino Kubitschek,
sempre houve a especulação. Ela é filha dileta da inflação. Especulação vem junto com
inflação. Não é possível extirpá-la sem dominar a inflação. O Senador Pedro Ludovico e
eu, com mais de 50 ou 60 anos de idade,
sabemos que, no tempo em que a moeda era
relativamente estável, não havia a especulação dos dias aluais. De modo que a especulação é um das fatôres, mas é efeito muito
mais do que causa.

O Sr. Pedra Ludovico:
Não acha V. Ex. 0 que um Govêrno forte,
como o atual, quase paramilitar, poderia tomar providências mais sérias, mais drásticas e
mais enérgicas com relação à especulação e à
ganância?

O SR. MEM DE SÁ:
Durante a Revolução Francesa foi baixado
ato, mandando cortar as mãos dos padeiros
que vendessem pão por preços fora da tabela.
Ninguém ·teve as mãos cartadas. Em Roma e
na Grécia já havia medidas violentas contra
os que abusavam das preços. Os métodos po·
liciais são totalmente inviáveis. A solução é
ir à causa, é ir à matriz do fenômeno.
Mas, dizia eu que a taxa de inflação está
caindo. Todos sabem que, nos primeiros três
meses, elas ainda foram altas, muito acima
do esperado. Houve diversas circunstâncias e
fatôres: a expectativa do salário~mínimo, a
inflação de dezembro, correção de tarifas e,
sobretudo, aumento de alugueres, ·em ·março.
O aumento do aluguel não representa aspecto de desvalorização monetária e sim uma redistribuição de renda, influindo, também, no
índice. Em conseqüência, verificou-se, nos
quatro primeiros meses, elevação bostónte
acentuada. Mas, em abr,il, observou-se que as
previsões estavam acertados; naquele mês verificou-se o registro de uma taxa que, há mais
de um ano, não se conhecia.
Li, no "Jornal do Brasil" de domingo próximo passado, que o Departamento competente da Prefeitura da cidade de São Paulo publicara estatística, demonstrando o índice ai-
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cançado pelo aumento do custo de vida que,
em abril, fôra de 2,5% ao mês. Não sei da
inteira procedência da afirmativa. Se verdadeira, representa queda acentuadissima, embora o aumento, .em cibril, seja estimado em
3,5%, que é muito menor do que em igual
período de 1964 e muito menor, ainda, do que
a média verificada no última ano.
·Há de se ressaltar, ainda, fato extremomente auspicia.so; na última. semana de abril
e na primeira semana de maio, não houve ou.
menta do custo de vida na Guanabara, onde
estive na segunda semana.

"

~ de se esperar, portanto, que, em maio,
continue a tendência para o declfnio da taxa
de inflação. Como disse e repito, chegamos,
em 1963, a 81% de desvalorização da moeda. Em 1964, fomos a 86%. ~ste ano, se formos a 30%, será uma grande vitória. Se chegarmos, em 1966, a 20%, ainda será uma
taxa elevada,. mas será a demonstração de
que a batalha foi bem travada; a rumo estava certo e os resultados são colhidos. Tudo seró uma questão de perseverar, porque, quanto menor fôr o ritmo, mais fácil será ·dominálo, até chegarmos ao ritmo que nós sempre
tivemos.

Até a primeira grande guerra, o ritmo de
Inflação era de 2,5% ao ano, ritmo excelente,
dos grandes países, ritmo normal. Depois da
primeira até a. segunda grande guerra, o nosso ritmo de inflação· foi de 7%, o que é ainda perfeitamente aceitável, cêrca de 0,5%
ao mês. Se voltarmos ao ritmo de 1 % ao
mês, país jovem, estuante, como o Brasil, teró. taxa de inflação suportável. Essa, portanto, d_eve ser a meta dêste e do próximo
Govêrno, se o aluai Govêrno não a atingir.
Há, ainda mais, entre os êxitos dêste Govêrno, o êxito no comércio exterior e no Balanço de Pagamentos. Vejo que, a êste respeita, há que dar boas notícias ao Sênado.
Tivemos, em 1964, um saldo, no comércio
exterior, de 200 milhões de dólares . Foi o
maior dos últimos 7 anos, Em 1963, o soldo
do comércio exterior foi de 112 milhões de
dólares e, em 1964, quase que dobrou.

O Sr. José Ermírio:
~ porque deixamos de pagar os nossas dividas no exterior.

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex. 0 está enganado porque, no Balan·
ça de Pagamentos, tivemos um saldo de 70
milhões de dólares. Evidentemente, isto fel
obtido com auxilio do exter:or e não apenas
com resultados do nosso comércio de exportação. A previsão do deficit do Balanço de Pagamentos era de um bilhão de dólares. Seria
um deficit ncord porque, devido ao endividamento dos anos anteriores, de dívidas a prazo
curto, ·co~o é sabido, nos anos .de 1964-65,
acumulamos pagamentos de mais de um bi·
lhão e melo de dólares. Então, os pagamentos que deveríamos efetuar, em 1964, mais
as operações normais, faziam aumentar a
deficit em um bilhão de dólares.
Se chegamos ao auperavit de 70 milhões,
foi graças a empréstimos compensatórios, às
linhas de crédito que obtivemos junto ao Govêrno dos Estados Unidos, a órgãos internacionais e a Bancos. Graças a êsses auxílios,
tivemos êsse saldo. Pagamos todas os atrasados. comerciais e temos, como ainda há pouco
disse, à disposição em Bancos europeus e
americanos, para saque imediato, um total de
cento e quarenta e três milhões de dólares,

O Sr. José Ermírlo:
O que nos coloca em terceiro lugar no mundo, como Pais devedor dos Estados Unidos.

O SR. MEM DE SÁ:
Não

ag~ra;

já éramos.

O Sr. José Ermírio:
Devemos a poises estrangeiros 160 milhões
de dólares, neste ·momento. ~ o que diz o
Latln Amerlcan World, revisto americano que
me merece fé.

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex. 0 lê revistas demais e livros de menos. Conhece demais dados de revistas e jornais e acredita demais. ·

O Sr. José Ermírio:.
Em jornais não, mas acredito em revistas
como essa, publicada em Nova Iorque.
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Senhor Presidente:

O número dessa revista deve ser atrasado.

De acôrdo com o Regimento Interno, solicito a V. Ex. 0 a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Boletim do Quartel General
da Policia Militar da Distrito Federal, baixado
pelo Comandante-Geral, Sr. Ten. Cel. Oswaldo
Affonso Rêga, par ocasião do transcurso do
156.0 aniversário da briosa Corporação que se
trasladaró para esta Capital em futuro breve.

O Sr. Jo1é Ermirio:
~de março.

O SR. MEM DE SÁ:

O Sr. Jo1é Ermirio:

j

REQUERIMENTO

N.0 259, DE 1965

O SR. MEM DE SÁ:

l
I

~ lido o seguinte:

Então vale a pena a Govêrno brasileiro desmentir essa revista:

Pois estamos em maio.

!

· Sóbre a mesa requerimento, que seró lido
pelo Sr, 1.0 -Secretório.

O Sr. Jo1é Ermírio: ·

,J

1

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

O SR. MEM DE SÁ:

A exportação não aumentou.
O SR. MEM DE SÁ:
Aumentaram
tórios.

os

empréstimos

compensa-

O Sr. J01é Ermirlo:
Então estamos seguindo a polftica de Frondizi, na ArgentinCJ, quando o Sr. Essogarai,
tomava dinheiro emprestado, aumentava as
dívidas no exterior e, no fim do ano, cinda
achava que tinha saldos. O que deviam informar é quanto aumentou a divida externa, no
fim de cada ano.

-

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama!:
O documento cuja transcrição é pedida não
excede os limites prescritas no art. 202 do Regimento ·Interno. Assim, seró o requerimento
submetido à deliberação do Plenário na Ordem
do Dia da sessão seguinte, independentemente
de parecer da Comissão Diretora.
Hó outro requerimento, que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretório.
~ lido o seguinte:

O SR. MEM DE SÁ:

V. Ex. 0 provavelmente adota como solução

REQUERIMENTO

N.0 260, DE 196S

a moratória.
O Sr. Jo1é Ermirlo:
Não Senhor, não adoto. Temos que saber
comercializar, o que ainda não sabemos.
O SR. MEM DE SÁ:
Isso só conseguiremos quando tivermos o
Sr. Carlos Lacerda como Presidente e V. Ex. 0
como Ministro do Planejamento.
Sr. Presidente, vejo que esgotei o tempo de
que dispunha e não consegui chegar ao término da minha exposição. Espero em outra
oportunidade continuar esso tertúlia, que é
extremamente agradável, embora pouco produtiva. (Muito bom! Muito bem! O orador é
cumprimentado.)

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1965.
Aurélio Vlanna.

Nos têrmos do art. 212, alinea g, do Regimenta Interno e de acôrdo com as tradições
da Casa, requeiro não se realize sessão do Senado em 27 do corrente, por se tratar de dia
santificado da mais alta significação para os
sentimentos religiosos do povo brasileiro. ·
-

Sala dos Sessões, em 25 de meio de 1965.
Va1concelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

Em votação o requerimento que acaba de
•
ser lido.
O SR • .AUULIO VIANN.A:
Sr. Presidente, peço o:J palavra.
io

940REQUERIMENTO ·
N.0 262, DE 1965

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Tem a palavra o nobre
Vianna.

Senador

Aurélio

O SR. AURÉLIO VIANNA:

·~-'

,,'i I,,

Sr. Presidente, eu iria perguntar se o santificado é considerado de guarda. Jó tive a
resposta do nobre Senador Padre Calazans.
· Conseqüentemente, nada tenho a objetar
pelo respeito que devo a todos aquêles que
pensam em têrmos religiosos no sentido de
guarda daquele dia. E que, realmente, sirva
êle para meditação espiritual dos que querem
se concentrar dentro de si mesmos. (Multo
bemll

Senhor Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro Informe o Poder Executivo, através
do Ban~o do Brasil S.A., quais os estudos efetuados pelo Banco, visando a reescalonar o empréstimo efetuado pelo Frigoriflco Industrial
Fluminense S.A., no Municiplo de ltaperuna,
Estado do Rio de Janeiro.
Sola das Sessões, em 25 de maio de 1965.
- Vaacanceloa Télrrea.
REQUERIMENTO
N.o 263, DE 1965
Senhor Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permcÍnecer sentados. (Pouao.)
Aprovado. Assim, o Senado não realizará
sessão no dia 27 do corrente.

De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através do
Campanha de ErraMinistério da Saúde dicação do Malória. - , o seguinte:
1) De que forma são admitidos os fun-

cionários da referido . Campanha de
Erradicação da Malária - CEM.

Comparecem mais os Srs. Senadores:

:i:

2) Se alguns funcionários

são regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Arthur Virgílio - Sebastião Archer Victorino Freire - Joaquim Parente Antônio J ucá - Vicente Augusto - DixHuit Rosado - Dinarte Mariz - Dylton
Costa - Antônio Balbino - Raul Giuberti Gilberto Marinho Mello
Braga.

.,
1',

3) Em caso afirmativo, se foram efetua-

dos os pagamentos referentes ao 13.0
mês.
4) Se os referidos funcionários recebem

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

percentual de risco de. vida.

0

O Sr. 1. -Secretárlo procederá à leitura de
requerimentos de Informações.
•'

'i

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N.o 261, DE 1965
Senhor Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério das Minas e Energia, quais os estudos efetuados pelo Ministério sôbre a Usina de Quartéis, no Munlclpio de Silvo Jardim,
Estado do Rio de Janeiro.
-

Solo das Sessões, em 25 de mala de 1965.
Vasconcelos T&rros.

-

Sala dos Sessões, em 25 de maio de 1965.
Vasconcelos Télrres.
REQUERIMENTO
N.0 264, DE 1965

Senhor Presidente:
No forma regimental, requeiro ao Poder
Executivo Informe, através do Ministério da
Aeronáutica, tendo em vista a suspensão do
funcionamento de 123 aeroclubes instalados
no pais, os seguintes informações:
1l Se a falto de condições legais para o
funcionamento dos aeroclubes atingidos, motivadora do fechamento, segundo o M. Ae., foi considerada Irremediável.

,.
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...:. 9412) Se, paralelamente a essa ausência de
condições legais, constatou-se também, nos aeroclubes cujas atlvidades
foram suspensas, deficiências de ordem técnica, financeira e administrativa.
3) Se o Ministério

da Aeronáutica já
programou, para pronta .objetivação,
medidas práticas que tenham por meta o restabelecimento das atividodes
dos aeroclubes interditados.

4) Se não existem programas na linha

do que foi mencionado no Item 3, esclarecer
o Ministério da Aeronóutica tem qualquer outro plano de ação,
com vistos a Incrementar a formação
de pilotos civis.

se

l
I
l

f

JuatlflcaÇão
Tempo houve, neste país, em que era freqüente encontrar-se na imprensa diária notícias de fundação ·de aeroclubes, de .entrega de
aviões para seus cursos de pilotagem e outras
notas relativas ao funcionamento dessàs entidades.
Os resultados dêsse sadio movimento não
tardaram a aparecer e ai estão, diante ,de nós.
Desenvolveu-se, no país inteiro, a mentalidade
avlató'ria de qUe tanto precisa o Brasil para
responder com objetividade ao desafio de suas
distâncias e algumas centenas, senão milhares, ·de jovens patricios iniciaram-se na arte
de voar.
Os aeroclubes despertaram vocações e, pe·
los seus cursos; selecionaram os mais aptos
que; com a posterior complementação do
aprendizado avlatório, se tornaram os hóbeis
comandantes e co-pilotos que hoje conduzem
grande número de aeronaves comerciais brasileiras. E é preciso, também, não esquecer o
incentivo trazido pelos aeroclubes aos serviços
de taxis aéreos em todo o território nacional,
bem como a familiarização dos mecânicos do
interior com o material aeronáutico - pre·
parando uma reserva de técnicos de alto ln·
terêsse para a segurança nacional.
Claro que os aeroclubes do Interior brasileiro lutam com Imensas dificuldades de tôda

ordem. Mas o que, face a essa dramática situação, caberia ao Ministério da Aeronáutica
fazer - na linha do que acho Interessar ao
Brasil - seria assumir uma posição de colaboração, de estímulo, e entregue como está o
Ministério da Aeronáutica ao próprio patrono da aviação brasilefra, o digno e operoso
Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, estou certo
de que o assunto será devidamente esclarecido, pois a medida não terá tido o objetlvo de
liquidar as escolas de vôo, difundidas no País,
transformando o curso de pilotagem num privilégio. Neste pais, não se devem cortar as
asas de tôda uma geração que quer voar e
que deve poder voar.
Saia das Sessões, em· 25 de maio de 1965.
- Vaacanceloa T6rrea.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Os requerimentos lidos. serão, depois de publicados, despachados. pela Presidência. (Pauaa.l
Há, ainda, outro requerimento que vai ser
lido.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 265, DE 1965
Nos termos do art. 42 do Regimento lnterno, requeiro 120 dias de licença para tratamento de saúde. ·
Sala das Sesões, em 25 de maio de 1965 .
- Aman de Mello.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamal:
Será convocado o Suplente, Sr. Hermam
Medeiros Tôrres. (Pauaa.l
Acaba de chegar à Mesa a redação final
do Projeto de Lei da Càmara n.0 3, de 1965,
que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte:

PARECER
N. 0 623,. DE 1965
Redação final doa emendaa do Senado
ao Projeto de Lei da C6mara n. 0 3, de
1965 (n. 0 2.221-B/64, na Casa de origem).
Relator: Sr. Walfredo Gurgel
A Comissão apresenta a redação final das
emendes do Senado ao Projeto de Lei da Cà-

-942mora n. 0 3, de 1965 (n. 0 2.221-B-64, na Casa de origem); que abre ao Poder Legislativo
o crédito especial de Cr$ 365.000.000 (trezentos e sessenta e cinco milhões de ·cruzeiros), destinado ao pagamento de que trata a
Lei n, 0 4.284, de 20 de novembro de 1963
<IPC).
Sala das Sessões, 25 de maio de ·1965. Seba1tião .Archer, Presidente.
Wolfredo
Gurgel, Relator. - Jo1aphat Marinho.
ANEXO AO PARECER
N,O 623/65
Redação final da1 emendai do Senado
ao ProJeto. de Lei da C6mara, n,0 3, de
.1965 (n.0 2.221-B/64, na Cala de ori·
sem), que abre ao Poder Executivo o crédito e1pecial de Cr$ 365.000.000 (tre·
zento1 e 1111enta e cinco milhõe1 de cru·
zeiro1l, de1tinado ao pagamento de que
trata a Lei n.0 4.284, de 20 de novem·
bro de 1963 (IPC). ·
Emenda n. 0 1
(De .Redação)
À ementa. ·

Dê-se à ementa a seguinte redação:
"Abre ao Poder Legislativo o crédito
especial de Cr$ 415.756.000 (quatrocentas e quinze milhões, setecentos· e cinquenta e seis mil cruzeiros), destinado a
pagamentos devidos ao Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC)." .
Emenda n,0 2
(Correspondente à Emenda n. 0 1 de Plenária)
Ao Art. 1.0
Dê-se_ ao art. 1.0 a seguinte redação:
"Art. 1.0 ~ aberto ao Poder Legis·
lativo o crédito especial de ........ .
Cr$ 415.756.000 (quatrocentos e quinze
milhões, setecentos e cinquenta e seis
mil cruzeiros, sendo 365. 000.000 (trezentos e sessenta e cinco milhões de cru·
zeiros) para a Câmara dos Deputados e
Cr$ 50. 756.000 (cinquenta milhões,
setecentos e cinquenta e seis mil cruzeiros) paro o Senado Federal, destinado o

pagamentos devidos ao Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC), criado
pela Lei n. 0 4.284, de 26 de novembro
de 1963."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama>:
Sôbre a redação final que acaba de ser li·
da, há requerimento de dispensa de publicação para sua Imediata apreciação, que vai ser
lido.
~ lido e aprovada o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 266, DE 1965
Di1pen1a de publicação para imediata
di1cu11ão e votação de ndação final •
Nos têrmos das arts. 211, letra p, e 315,
da Regimenta Interno, requeiro dispensa de
publicação para a imediata discussão e vota·
ção da redação final do Projeto de Lei da
Câmara n. 0 3, de 1965 (n,0 2.221-B/64, na
Casa de origem), que abre oa Poder Legislativo o crédito especial de Cr$ 365.000.000,
destinado ao pagamento de que trata a Lei
n.O 4.284, de 20 de novembro de 1963 (IPC).
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1965.
- Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

r>''·'
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De acérda com a deliberação do Plenária,
passa-se à Imediata apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, da redação
final das emendas do Senado ao Projeta
de Lei da Câmara n.0 3, de 1965 (nú·
mera 2.221-B, de 1964, na Casa de
origem), que abre ao Poder Executivo o
crédito especial de Cr$ 365.000.000
(trezentas e sessenta e cinco milhões de
cruzeiros), destinado ao pagamento de
que trata a 'Lei n. 0 4.284, de 20 de novembro de 1963 (IPC).
Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei o discussão:ccomo encerrada. (Paula.)
Está encerrado.
Em votação:':Os Srs. Senadores que o opro·
vom queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Está aprovado. O projeto volta à Câmara
dos Deputados,

r·i
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Pare acompanhar, naquela Casa, o estudo
sóbre as emendas do Senado, designo o nobre
Senador Eurico Rezende, relator da matéria
na Comissão de Finanças.
Sôbre a mesa offclo que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secr'etórlo.
~ lido o seguinte:

A discussão foi encerrada em sessão do dia
21 do corrente.
Há sôbre o mesa requerimento de preferência para o substitutivo da Comissão de Finanças, que vai ser lido pelo Sr. 1 •0 -Secretárlo.
~

lida o seguinte:

OFICIO

REQUERIMENTO
N.o 267, DE 1965

Senhor Presidente
Comunico o Vossa Excelência que substituí
o Senador Antônio Carlos pelo Senhor Senador Faria T ovares na Comissão Mista encor·
regada de estudar o Projeto de Emenda à
Constituição n.0 3, de 1965 (C.N.l.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1965.
- Senador Daniel Krieger, Líder da UDN.

Nos têrmos dos orts. 212, letra "p", e 309,
n. 0 2, do Regimento Interno, requeiro prefe·
rência paro o substitutivo da Comissão de Finanças, a fim de ser votado antes do de autoria da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 20 de. maio de 1965.Bezerra Neto.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Em votação o Requerimento.

1
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Esta Presidência ·designa o Sr. Senador
Faria Tavares paro substituir o Sr. Senador
Antônio Carlos, na Comissão encarregada de
estudar o Projeto de Emenda à Constituição
n. 0 3, de .1965, nos têrmos do ofício: que
acaba de ser lido .

Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:

Tem a palavra o nobre Senador Aurélio
Vianna:

Estó terminado o período destinada ao Expediente.
:Estão presentes 57 Srs. Senadores.
·Passa-se à

ORDEM DO DIA
.. Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 24, de 1965 (n. 0
2.593-B/65, na Casa de origem), que ln·
corpora ao "Fundo" de que trata o Decreto-Lei n. 0 2.063, de 7 de março de
1940, de "A Equitativa dos Estados Uni·
dos do Brasil" a importância dos seus débitos fiscais e dá outras providências
(projeto de Iniciativa do Sr. ·Presidente. do
República, em regime de urgência, nos
. têrmos do ort. 320, "· 0 5-b, do Regimento interno), tendo Pareceres (n.js 579
e 580, de 1965), dos Comissões: de Finanças, oferecendo substitutivo; de Constituição e Justiça, oferecendo outro substitutivo.

O Sr. Aurélio Vianna:

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:

O SR. AURILIO VIANNA:
(Para encaminha~ a votação . Sem r~vlaão .
do aradar.) .Senhor Presidente, êste . projeto
é da mais alta relevância: incorpora ao Fundo
de que trata o Decreto-Lei n. 0 2.063, de março de 1940, de a "Equitativa dos Estados Uni·
dos do Brasil" a importância de seus débitos
fiscais.
No Câmara, o projeto, que se originou do
Executivo, sofreu transformações profundas e
aqui recebeu dois substitutivos. Da leitura
atenta das razões que levaram os duas Comis·
sões, a de Finanças e a de Constituição e Justiça, à apresentação de substitutivos, canclulmos que o matéria não pode ser votada
açodadamente. Hó um choque no análise da
proposição visibil fssimo. A posição da Comissão de ConstitLiição e Justiça é diametralmen-te oposta à da Comissão de Finanças.
Como que há -duas filosofias em choque. Eu
gostaria de um pronunciamento mais claro, re·
velando, inclusive, o pensamento do otual

-944Executivo Federal sôbre cada um dos substitutivos apresentados àquele substitutivo da Câmara, transformado .em projeto pela. sua aprovação na outra Cas.a do Congresso Nacional,
e .aqui apreciado .. Portanto, Sr. Presidente, gostaria que o
autor do Requerimento expusesse os motivos
do seu Requerimento de preferência para o
·substitutivo do Comissão de Finanças, de vez
que os razões expostas pela Comissão de
Constituição e Justiça são de alta relevância,
importantíssimas na justificação do substitutivo que aprovou, apesar de aquêle substitutivo não ter sido aceito universalmente pela
Comissão, de 'vez que o prâprlo Senador Aloysio de Carvalho levantou suspeita quanto à
sua constltuclona lidade; considerou o substit~tivo lnconstitucion~l, e, por esta razão, votava contra. Foi voto vencido.
O motivo desta intervenção sâbre um requerimento de preferência é cloro, Desejamos saber as razões que levaram o seu autor a apre:
sentá-lo; se tem razões ponderabilíssimas para
desejar a sua aprovação, desde que há opiniões· respeitáveis à sua condenação.
Não sou governista, todos sabem, mas a
afirmativa dos pareceres é de que há um dos
dois substltutlvos que está mais na linha do
projeto do ·Executivo Federal. E um dêles
foge da linha que traçou o Executivo, que é
a da Equitativa do Brasil S.A. (Multo bem.)
O SR. PRESIDENTE INogueiro da (iamol:
Em votação o requerimento do nobre Senador Bezerro Neta, pedindo preferência para
o substitutivo da Comissão de Finanças sõbre
o de autoria da Comissão de Constituição e
Justiça.
Os· Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O requerimento foi aprovado.

O SR. AUReLIO VIANNA:
Sr. Presidente, solicito verificação de voloção.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Vai proceder-se à verificação de votação
requerida pelo nobre Senador Aurélio Vianna.

Os Senhores Senadores que aprovam o requerimento de preferência para o substitutivo
da Comissão de Finanças queiram levantar-se.
!Pausa.)
29 Senhores Senadores aprovaram o requerimento.
Os Senhores Senadores que o rejeitam queiram levantar-se. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador o rejeita.
quorum.

Não há

O Sr. I.0 -Secretório vai proceder à chama' da, de Norte para a Sul.
Os Srs. Senadores que votam a favor do requerimento dirão sim; os que o rejeitam dirão não.
Procede-se à chamada.
Respondem à chamada e votam sim os
Srs. Senadores:
Edmundo Levi - Cattete Pinheiro Lobão da Silveira - Sebastião Archer Joaquim Parente - Menezes Pimental Vicente Augusto Antônio Jucá Waifredo Gurgel Salviano Leite Argemlro de Figueiredo - 'Barros CorVo·
lho - Pessoa de Queiroz José Ermírlo Silvestre Péricles - Rui Palmeira - Heribaldo Vieira - José Leite
- Aloyslo de Carvalho - Josaphat Marinho Raul Giuberti' Vasconcelos
Tôrres Aurélio Vianno Gilberto
Marinho - Faria Tavares - Benedicto
Valladores - Padre Calazans - Pedro
Attflio
Ludovico - Milton Menezes Fontano Guida Mondin Daniel
Krieger - Mem de Só.
O SR. PRESIDENTE INogueiro da Gama):
Responderam à chamada 33 Srs. Senadores;
com o Presidente, 34. Srs. Senadores.
Os 33 Srs. Senadores responderam 1Im. O
Requerimento foi aprovado,
Em conseqüência, passa-se à votação do
substitutivo da Comissão de Finanças.
O Sr. Vasconcelos Tôrres:
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar o votação.

_; 945O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Tem a palavra, para encaminhar a votação,
o nobre Senador Vasconcelos Tôrres.
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O SR. VASCONCELOS T6RRES:
(Para encaminhar a votasão. S.m ,..
vlaão
oraclor.) Sr. Presidente, Srs. Se-

do

nadores, estamos votando um projeto para
salvar quase que de um estado de semifalência uma companhia brasileira de seguros.
~ uma história triste, Srs. Senadores, essa
da "Equitativa dos Estados Unidos do Brasil"
que, pela interferência palrtica, há vários anos
vem esvaindo seus recursos gradativamente e,
agora, não paga ao seu funcionalismo há mais
de quatro meses, e só consegue fazê·lo em
doses homeopáticas.
Conheço de perto todo o drama que se passa naquela emprêsa semi-estatal de seguros.
Lá trabalhei durante longo tempo de minha
vida coma advogado, hoje dela licenciado em
virtude de dispositivos legais.
Mas desejaria dizer ao Senado que, se se
quisesse salva.r a "Equitativa .dos Estados Unidos do Brasil", a medida a ser tomada teria
de ser necessàrlamente outra, porque estamos
transformando em fundo de uma empro!sa débitos dessa para com os Institutos, para com
autarquias e para com o próprio Govêrno,
num teorismo que sai por completo da realidade financeira da emprêsa.
Se déssemos o dinheiro em si para reerguer
a "Equitativa", estariamos fazendo algo pelo
seu progresso. A "Equitativa" não paga há
muito tempo os seus débitos, os sinistros; os
mutuários ausentes, que são representadas
pelo Govêrno Federal, não têm de maneira
nenhuma qualquer garantia. ~ste mesmo Govêrno, convém que se acrescente, não é o Govêrno atual, são todos os governos, desde que,
por lei, se deliberou que a União representaria, nas Assembléias-Gerais, os mutuários. ousentes.
Então isto fazia com que todos os diretores
da Equitativa fôssem nomeados por influência
politica. u~ dêles, respondendo inclusive o
inquérito, chegou ao cúmulo de dilapldar criminosamente o patrimônlo imobiliária dessa
emprêsa, numa das maiores negociatas de que

se tem notícia neste País. Os que conhece·ram, na Guanabara, ·hão de relembrar aqu61e
prédio no Bairro da Glória, da Hotel Suiço,
que foi vendido numa época em ·que a Companhia começava a ter lucro, venda' essa em
condições penosas para a "Equitativa" e vantajasissimas para as corretares da ·operação~
Sr. Presidente, querido se escrever a história da segura no Brasil, vamos ver que interêsses de todos os matizes procuraram esmo·
gar talvez a mais brasileira de t6das as companhias de seguro neste· Pais.
Agora há êste projeto que representa, para
mim, cipenas uma injeção de 61ea canforado
na doente que agoniza. Poderá prolongar-lhe
a vida por alguns meses à frente, mas não é·
a terapêutica heróica que se desejara fôsse
aplicada.
Todos sabem que as emprêsas· estatais fazem os seguros nas companhias que bem e.ntendem. Não nesta do Govêrno, que sempre
foi hostilizada p~los suas congéneres __:. não
apenas pelas congéneres, mas par institutos,
por emprêsas brasileiras ligadas aa Govêmo,
que trabalham à sorrelfa, à socapa, para que
a "Equitativa" fôsse definitivamente esmagada no quadra das companhias brasileiras de
seguro.
Tenho o tempo reduzido e não posso con·
tar ao .Senado, neste instante, a história me- •
lancótica, triste, duma emprêsa com funcio·
nários abnegados, com gente de ·primeira ar~
dem, com servidores devotados e que estão recebendo êste projeto com grande carinho.
Mos tive oportunidade de dizer a alguns servidores da "Equitativa" que não acreditava
fôsse êsse o remédio necessário para o reerguimento do emprêsa .
Se êsses débitos fossem transformados em
dinheiro, para a emprê'sa saldar os seus compromissos, reerguendo-se financeiramente, ainda terlamos caminhado um Ílouco, mas· transformar em fundo o que não existe, débitos que
jamais poderão ser liquidados - conhecemos
a realidade politico-financeira do pais - , é
acenar com uma esperança para um doente
grave, um moribundo que se estiola, que fenece a cada dia que passa .
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Praza aos ·céus que estas minhas palavras
possam chegar aos assessôres do digno Presidente do República e do Ministério do Indústria e do Comé~clo. Porque nós vamos ser
convocados, talvez dentro em breve, para
examinarmos um problema mais sério: não é
referente ao atraso no pagamento de salórlo
mas ao desemproêgo . de centenas de funclonórlos, em toda o país, porque a Companhia
não tem mais recursos para pagar sua remuneração mensol.
·
Eu gostaria,. Sr. Presidente, que estas minhas palavras ficassem adstritos ao Diário do
Conareno, porque jó não tem mais nada a
perder esta Componhi.o. .Não paga os seguros em grupo,, não pago os sinistros, não paga
os seguros de .vide e. se debate como um nóufrogo; e agora, quando esta bóia de salvação
lhe é atirado a ela se segura com entusiasmo;
mas esta bóia, Sr. Presidente, estó, como as
bóias de certos navios que nunca renovaram
a sua frota de salvamento,· ,estó ressequida e,
ao contato com o ógua, val-se esfarelar· e
talvez o leve mais depressa ao noufróglo.
.Que o Presidente Castello Branco,' que o MInistro do Indústria e do Comércio vejam, neste
projeto, a primeira etapa para. salvar, a "Equitativa". A primeira etapa. Mos que consl·
derem a palavra sincera de um homem que
conhece oêste assunto por dentro e por fora, e
que venham com outra medida, determinando, por exemplo, a obrigatoriedade do seguro
da Petrobrós, do Fóbrlca Nacional de Motores,' da Companhia . Nocional de Álcalis, do
Lólde, da Costeira, dos Institutos de Previdên·
cio Social, todos êles, na companhia mais dlretamente ligado ao Govêrno, de vez que a
Dlret~rlo da Emprêso é nomeada em Assembléia-Geral por um delegado do Govêrno que
aponta os diretores de ocôr.do com a oriento·
ção do Ministro do Trabalho.

I
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Sr. Presidente, V. Ex.0 jó faz um olhar ...
A "Equitativa" tem, contra ela, tudo, Inclusive
iisse inexoróvel tempo regimental. Mas, poro
dar uma demonstração de solidariedade a essa
emprêso, aos seus humildes servidores, aos
seus funcionórlos categorizados e poro abrir,
ainda que ligeiramente, o véu lndevossóvei do

problema do seguro no Brasil, voto - para
que a emprêsa pelo menos se sinta feliz um
dia - com essa manifestação. E eu, que a
servi durante tonto tempo, desejava fazer
muito mais parà reerguê-la, para solvó-lo. E
hó condição paro salvó-la e reerguê-la, se o
Ministro Daniel Faraco assim quiser.·
Espero que o Sr. Presidente da Repúblico
assim venha a proceder, para que não assistamos ao quadro de uma emprêsa em agonia,
que recebe esta poção, como se diz em linguagem de botlcórlo do Interior, esta mezl·
nha que apenas lhe prolongaró a vida por ai·
gum tempo, mas que não a exime da morte.
Ela só poderó ser so Ivo da morte se o Ministério da Indústria e do Comércio, através de
um estudo sério, demonstrar que, com referência ao problema do seguro no Brasil, a Equitativa aparece como a maior vitima, citando
aquêles que fazem o seguro contra os lnterêsses do país e não beneficiam uma emprêsa ·que
o próprio Govêrno é o principal interessado em
fazê-la reerguer.
Era o que queria dizer, Sr. Presidente.
Tenho muito a falar sôbre a Equitativa. Espero, dentro em breve, voltar ao assuntei para
dizer que êste paliativo não resolveró a situação angustiante do Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil . Um nome tão pomposo, Sr.
Presidente, mas que, neste momento, encerra
tonta miséria e tanta tragédia. (Muito bem!
Multo bemll

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Em votação o substitutivo da Comissão· de .
Finanças.

O Sr. Aurélio Vianna:
Sr. Presidente, peço a palavra para enca' . ''
minhar a votação.
.

~'.
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...

O SR. PRESIDENf.E !Nogueira da Gamai:
Tem o palavra o nobre Senador.

O SR. AURI!LIO VIANNA:
(Para encaminhar a vetosão. Sem revisão do orador; I Sr. Presidente, a situação
financeira da Equitativo dos Estados Unidos
do Brasil é caótico; ninguém a contesta. São

-947erros e escândalos acumulados através dos
anos, dos tempos conturbados da nossa nlstó·
ria polftlco-odminlstratlva o
O atual Executivo Federal enviou ao Congresso Nacional uma Mensagem· que foi completamente modificada, nos seus fundamentos,
através da qual solicita, do Congresso dêste
Pais, a aprovação de um projeto visando à
salvação da grande emprêsa de seguros de
vida, dêste Pais.
A Câmara dos Srso Deputados apresenta ao
Senado da República um , projeto, à suo anólise, que, na art. 2. 0 , traz esta solução:
,,,,

I

,;Os lançamentos e processos fiscais dos
d6bltas, referidos no artigo anterior, fi·
com cancelados, sendo os processos ar·
quivados, com a anotação desta Lei;
3) as multas e juros de mora dos débi·
tos para com a Previdência Social, ajui·
zados ou não, ficam anistiados."
~ anistio total dos débitos da Equitativa do
Brasil, jogando-se às costas do povo brasileiro
êsse pesado ânus.

O Sr. Aloyslo de, Carvalho:
Não consto do substitutivo essa anistia.

O SR. AURILIO VIANNA:
Sei que não consta do substitutivo da Comissão de Finanças, ·desta Casa, êsse item.

O Sr. Aloysia de Carvalho:
O substitutivo ressalva o

O SR. AURtLIO VIANNA:
Mas não me estou referindo ao substitutivo
aprovado na Comissão de Finanças; refiro-me
ao pnojeto que nos chegou da Câmara dos
Deputados, e que não sei como, ali, foi aprovada. o.

O Sr. Aloyalo de Carvalho:
O projeto concede anistia ..•

O SR. AUR.LIO VIANNA:
o o. sem os mais veementes protestos o
O Sr. Aloyaio de Carvalho:
. o. e deixa de pé a Importância total, ln·
corporondo·o a um Fundo.

O SR. AUReLIO VIANNA:
Iremos analisar o problema.
Então, a EQUITATIVA desconta dos seus
empregados as quotas de Previdência Social
e vai ser anistiada pela apropriação lndéblta
daquilo que, de direito, pertence aos Institutos,
o que significa aos empregados, aos trabalha·
dores, aos operórlos?!
Exige-se, e pune-se o empregador, qu,ando
se apropria dessas contribuições, mas anistia·
se uma poderosa emprêsa de seguros quando,
praticando ato delituoso, é absolvida comple·
ta e totalmente.
A linha adotada pela Câmara, de algum
medo, era a Unha que adotou a atual Gavêr·
no, o atual Executivo Federal.
Sr o Presidente, o substitutivo da Comls·
são de Finanças é mais precavido: não per·
doa os débitos fiscais da EQUITATIVA para
com a Previdência. Incorpora todos êsses dé·
bltos âquele Fundo. Seria o capital da em·
prêso que, depois de transformada em socle·
dade an6nima, aquelas quantias seriam lncor·
paradas ao Fundo, passando a constituir ca·
pitei social da União e das instituições de Pre·
vidência Social.
Mesmo asslin, nem o projeto que nos cne·
gou da Câmara, nem o substitutivo da Co·
missão de Finanças, nem· o substitutivo da.
ComjsSão de Constituição e Justiça, quaisquer
dêles, se aprovado e transformado em lei,
resolveriam a situação caótica de "A Equi~
totlva dos Estados Unidos do Brasil". ,
Noutro pais, com outra mentalidade, ha·
veria um verdadeiro clamor público que ressoaria·dentro do Parlamento, encontrando. eco
nos representantes do povo; mas aqui, não.
Lemos:

O n6vo govêmo encontrou a Equitativa
··com um quadro de funclonórlos que representa o d6bro do necessórlo, com as
f61nas de pagamento mojorodas em
195%, no periodo de 13 meses, em de·
corrênclo dos aumentos salariais dos securltórlos, obtidos através de dissfdlos
coletlvos; a sua produção de seguros reduzida a nivels reais Inexpressivos, an·

- 948te os encargos permanentes da sociedade; os seus débitos com o Fisco Federal
e a Previdência Social, afora os compromissos de liquidação de seguros, elevados
a várias centenas de milhões de cruzeiros.
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Pede-se perdão dêsses débitos no projeto
da Câmara dos Deputados: do lmpôsto de
renda devido ao Erário. Tentamos, então, salvar um moribundo de morte certa, sem o emprêgo da cirurgia que se faz necessária.
Sr. Presidente, houve debate multo sério
entre os constitucionalistas desta Casa, isto é,
os Membros da Comissão de Constituição e
Justiça e aquêles outros que pertencem ao órgão especifico para análise do panorama financeiro do Pafs, do qual resultou a condenação quase frontal do substitutivo da Comissão de Finanças, aquêle mesmo para o qual
se pediu preferência e que será aprovado, se
houver número, creio. Mas desejo frisar e salientar que a transformação dos débitos num
Fundo especial não vai carrear recursos para
que a .Equitativa se salve do colapso que a
ameaça.
Não irá receber recursos senão por via indireta. Os débitos da Equitativa são transformados, fazendo parte daquele Fundo a que se
referem o projeto e os substitutivos, mas nenhuma gôta de sangue, através de créditos de
verbas, a Equitativa vai receber para a solução dos seus problemas. Estão ameaçados,
não · somente os funcionários da Equitativa,
mas milhares e milhares de segurados. Quando tratamos do assunto, .fixamo-nos na situação de algumas centenas de funcionários da
Equitativa que merecem respeito, acatamento
e consideração. No entanto, geralmente, nós
não falamos dos milhares e milhares de Indivíduos que fizeram os seus seguros de vida e
que estão à mercê de uma .politica Imprevidente .e Irresponsável.
Estamos em marcha batida para a estatização de tudo. la fazer alguns comentários
em tôrno dêste assunto, mas o tempo de que
dispomos para encaminhar a votação de qualquer projeto é curtlsslmo, é limltadlsslmo não poderia ser de outra maneira - , e, por
Isso, vou reservar-me poro fazer apreciação

em tôrno da tese de que estamos em marcha
batida para a estatização, em outra oportunidade, analisando a filosofia - que o Eterno me perdoe - adotada pelo atual Executivo, para dissecá-la, estudá-la, equacioná-la,
criticá-la ou condená-la.
Sr. Presidente, as razões apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça Impressionam. Mas eu não encontro aquêles que vinham para a tribuna, a fim de defender o seu
ponto de vista verbalmente, opondo argumentos aos argumentos da Comissão de Finanças
desta Casa.
Em slntese, há interêsse manifesto do Govêrno -·segundo fui informado - na aprovação do substitutivo da Comissão de Finanças. Isto não significa que o nobre Relator dei
Comissão de Finanças, que é do PTB, seja instrumento do Govêrno, na consecução de sua
politica, mas é êste a interêsse.
Ora, o substitutivo formula com mais inteligência o projeto:

"Art. 1.0

"A Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil", sociedade mútua de
seguros, sob intervenção ·do Govêrno ·Federal, que, subsidiàriamente, responde pelas reservas técnicas atuariais, fica .au·
torizada a aumentar o "Fundo", de que
trata o Decreto-Lei n.0 2.063, de 7 de
março de 1940, com a incorporação da
importância de Cr$ 338.938.928,1 O
(trezentos e trinta e oito milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e
vinte e oito cruzeiros e dez centavos),
correspondente aos seus débitos fiscais
para com a Fazenda Nacional, constantes
do processo M. Fazenda - S.C. 227.260
de 1964."

Não sei como não usaram de tal processo
no caso da Panalr. No caso da Panair, a Companhia foi eliminada de piano, foi anulada de
plana. Não sei ·por que, também, não foram
incorporadas aquelas subvenções vultosas concedidas O muit(JS emprêSOS particulares dêste
País. A União rião passará a ser acionista desses emprêsos, màs creio que Isto vi ró ·a acontecer, porque é ·um sentido da politica traçada pelo órgão de planejamento do ctual Go-

-949vêrno, expresso neste substitutivo que se quer
aprovar, no projeto que veio, Inclusive no do
Câmara dos Deputados.
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"Quando, então, as quantias incorporadas ao Fundo, de acôrdo com esta lei,
passarão o constituir capital social da
União e das Instituições de Previdência
Social."
Eu não estou condenando êste foto. Friso,

o êle me refiro, para fazer história, porque,
omÓnhã, Iremos discutir .problemas semelhantes e correlates, quando os defensores do privatisma, no seu sentido absoluto, aquêles defensores que condenavam tanto os atitudes de
governos que passaram, terão que se levantar,
nesta Casa. Cobrarei, então, o sua atitude
presente, talvez, em amparo de teses que eu
e aquêles· que pensam como nós vimos defendendo há muitos anos.
~ fatal o aprovação do substitutivo da Comissão de Finanças. Não resto dúvida alguma.
Já está pràticamente sacramentado; não sei o
que o Câmara fará, porque ela· lró também
opinar sôbre êste substitutivo, o aprovado por
nós. O da Comissão de Constituição e Justiça
tem contra êle opiniões respeitabilfssimas, Inclusive de homens sôbre cuja idoneidade moral eu, e ninguém, coloca a menor sombra de
suspeita, que acham que o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça é prenhe de
Inconstitucionalidade.
O que desejamos, para que fiquem resguardados os direitos dos segurados do Equitativa,
é que venham medidos, no campo financeiro,
mais consentâneas. com o realidade nacional,
e que aquêles funcionários tenham o tronqüilidade, que não venham passar o ter, com o
aprovação de qualquer .. dos dois substitutivos,
o mal maior que seria o da Câmara dos Deputados, que é o negação de tudo aquilo que
se afirma.
Que País estranho! Que Govêrno estranho!
Dos assalariados tudo se exige; até empréstimos compulsórios. A pequeno burguesia assalariada dêste Pais tem que emprestar, está
condenada a não gozar dos benefícios do progresso e da civilização. E às poderosas emprêsas tudo se lhes dó, nada se opurc; os escân-

dolos continuam surgindo, se sucedem, são denunciados em sindicatos de classe sob o nôvo
império da nova situação: dilopidoção de dinheiros públicos.
Nas grandes emprêsas, sob intervenção, poraestotais, estatais, ·estouram os. escândalos;
as denúncias são feitas, aqui, ali, além, e ci
processo é êste que aqui se encontro: perdão
paro as dívidas, para os débitos feitos, até para os débitos com a Previdência Social, perdão
paro quem muita dilapidou, muito explorou e
muito· conturbou e multo concorreu para a
anarquia financeira no País. Perdão poro êles
e corga nos que já estão sobrecarregados e
mais sacrificios para quem jó não pode suportá-los. E aquela frase do Brigadeiro Eduar~
do ·Gomes, atual Ministro do Aeronóutic:a,
quando candidato â Presidência da República
- de que lutaria com os seus por um regime
em que os pobres fôssem menos sofredores e
os ricos menos poderosos - era a frase de
quem pleiteava o Presidência da República,
de um grupo que pleiteava o poder, Caiu no
domínio do esqueéimento. Esta frase. tão linda foi levada 'às regiões ·ignotas e desconhe".
cidas do esquecimento.
Sr. Presidente, já hoje os pobres são mais
sofredores e os ricos, dizem, menos poderosos.
Mas o verdade é esta: através de medidas·como esta, nem salvaremos a Equitativa, nem
sqlvaremos os funcionárias, nem salvaremos.
aquêles que nela confiaram e que têm ali
seus seguros de vida, que seriam o seu amparo na velhice - se dotais - 'ou para os seus
filhos e descendentes, à suo morte.
~ mais uma terapêutica da .farmacologia indígena, hoje preparada pelos gênios que
aprenderam fora e que nem mesmo sabem
manipular aquilo que seria um princípio de
solução paro os ·nossos problemas.
.. Agora, Sr, Presidente, vou esperar um pouco que alguém, pela Comissão de Finanças,
justifique o projeto ou o substitutivo, e alguém,
pelo Comissao de Constituição e Justiço, que
verberou, ·que analisou tôdo o matéria em tôrno do assunto que nós abordamos, também
justifique o seu ponta de visto, para que nós,
que estamos na linha horizontal, possamos dar
um voto consciente, um voto seguro.

-950Qualquer que seja o resultado, o caos con·
tlnua ali. E, naturalmente, em futuro próximo,
terão que apelar para o ·gênio do planejamen·
to, para êle, que é remédio para todos os ma·
lc~, que é Pan, isto é, universal, que opina SÔ·
bre tudo, que é convocado para falar sôbre
tudo - fala sabre minas, fala sôbre energia,
sabre agricultura, sabre. ·pecuório, s6bre Farças Armados, Marinha, Aeronóutica, Exérci·
to, fala .sôbre operória, fala s6bre funclanórlo
público. ~ enciclopédia viva! ... Tão riecessó·
rio que dêle não prescindiram o Govêrno Jus·
celino. KubiJschek, o Govêrno Jânio Quadros,
o Govêrno João Goulart, e não prescindiu o
Gavêrno que, em querendo revolucionar, revo·
luclanou .•.
Esperemos - dizem que quem espera sempre alcança - a solução dêste problema, qué
é um aspecto dos Inúmeros problemas que têm
que ser resolvidos. Acredito na· honestidade de
muitos homens que estão no Govêrno. Acredl·
to piamente, como acredito na sinceridade de
muitos .que estão à frente da pública Ódml·
nlstração, mas dizem - eu não sei! • • . que, de sinceros, o Inferno estó cheio! Quem
pode responder bem isto é Satanós com a sua
legião. Eu não sei! . . . (Multa bem!)
O SR. PRESIDENTE INogualra da Gamai:
Em votação o substitutivo da ·Comissão de
Finanças, ·
··
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.. (Paula,)
Estó. aprovado.
~ o seguinte a substitutivo aprovado:

SUBSTITUTIVO
AO. PROJETO DE LEI DA ClMARA 24/65
IN. 0 2.593/65, na Câmara)
Art. 1,0 - "A Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil"; Sociedade Mútua de Seguros Gerais, sob Intervenção do Govêrno Federal, que, subsidlàriamente, responde pelas
reservas técnicas atuarials, fica autorizada a
aumentar o "Fundo" de que trata o Decreto·
Lei n. 0 2.063, de 7 de março de 1940, com
a incorporação da totalidade dos seus débitos
fiscais poro com o Fazenda Nacional, até 31
de março de 1965.

Parágrafo único - Igualmente. é autor!·
zada a incorporação, ao aludido "Fundo", de
todos os débitos da referida sociedade para
com as Instituições de Prêvidência Social até
31 de março de 1965, inclusive os respectivos
juros de mora e multas.
Art. 2.0 - Os lançamentos relativos aos
débitos mencionados no artigo anterior ficam
cancelados, sendo os respectivos processos fis·
cais ou previdenciórios arquivados com a
anotação desta Lei.
Parágrafo único - Ficam asseguradas aos
empregados, cujas contribuições poro a Pre·
vidência Social hajam sido .descontadas, os
direitos previstos na legislação vigente, caben·.
do ao Poder Executivo · regulamentar a
matéria.
Art, 3.0 - O Poder Executivo promoveró
estudos para a transformação da Equitativa
dos Estados Unidos do Brasil em .sociedade
ananima, quando então as quantias lrícorpo·
rodas ao Funda, de ac6rdo com esta Lei, pos·
sarão a .constituir capital social da União e
das Instituições de Previdência Social, res·
pectivamente.
Art. 4.0 - Fica a· Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil isenta, até 31 de dezembro
de 1965, dos rec.olhlmentos de que trata .o
artigo 7, 0 da Lei n. 0 1.628, de 20 de junho
de 1952, passando a devê-los sôbre as eleva·
ções das reservas técnicas feitas a partir de
1965.
Art. 5•.0 ; _ Esta Lei entraró em vigor na
data da sua publicação, revogadas as di.spo·
slções em contrório.
~ o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DA CJ.MARA
N.0 24, DE 1965
0
IN. 2.593-B/65, na origem)
Incorpora ao "Fundo" dt qu. trata o
Decreta·Lel 11.0 2.063, de 7 de marso
de.,1940, de "A Equitativa dos Estados
Un·i~os do Brasil", a lmportancla dos
seus :,débitos fiscais e dá outras provi·
d&nclas.
O Congresso Nocional decreta:
Art. 1.0 - "A Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil", sociedade mútua de scgu·
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§ 2. 0 Os débitos fiscais e da Previ·
ros, sob intervenção do Govêrno Federal, que, .
subsidiàriomente, responde pelas reservas dência Social da sociedade, até 31.. de março
de 1965, se;ão pagos. logo que i~tegroilzado
técnicos otuarlois, fico autorizado o aumeno aumento do capital previsto ·neste artigo.
tar o "Fundo", de que troto o Decreto-Lei
n. 0 2.063, de 7 de março de 1940, com o
Art. 2.0 - As multas, juros, emolumenIncorporação do Importância de .........•
tos e quaisquer outros adicionais corresponCr$ 338.938.928,1 O (trezentos e trinta e ol·
dentes aos créditos da · Fazendo· Nacional e
to milhões, novecentos e trinta e oito mil, nodos Institutos de Previdência Social, .que onevecentos e vinte e oito cruzeiros e dez cento·
ram a sociedade (art. 1.0 ); serão cancelados
vos), correspondente aos seus débitos fiscais
e os processos admin.istrativos ou judiciais se·
poro com a Fazendo Nocional, constantes do
rão arquivados, com a pubt'icação desta Lei.
processo M. Fazendo S.C. · 227.260
'
de 1964.
Art. 3.0 - A União Federal assumiró. a
responsabilidade do pegamento dos contribuiArt. 2.0 - Os lançamentos e processos
fiscais dos débitos referidos no artigo anterior
ções vencidas e não depositados pela Equlta,
ficam cancelados,. sendo os processos arquivotiva, assegurando-se aos empregados · da sa·
dos com o anotação desta .Lei .
ciedade, que tenham contribufdo, todos os direitos e vantagens assegurados pelos leis vi·
Art. 3.0 - As multas e juros de moro dos
débitos para com o Previdência Social, ajuigentes .
zados ou não, ficam anistiados.
Parágrafo único ....; lntegraiizodo o capital.
0
Art. 4. - O Govêrno promoveró estudos
social, na forma prevista nÓ ort. 1.0 , corri a
no sentido de transformar "A Equitativo" em
subscrição pela instituição credora, cessaró o
sociedade anónimo, quando, então, o "Fungarantia prevista neste artigo.
do" aludido passaró o fazer porte do capital
Art. 4.0 - O Poder Executivo fica auto~ ·
social pertencente à União.
rizado o abrir o crédito es~eciol ·de
Art. 5.0 - Esta Lei entro em vigor na daCr$ 400.000.. 000 . (quatrocentos milhões de
to de sua publicação.
cruzeiros), pelo Ministério do Fazendo, paro
Art. 6.0 - Revogam-se os disposições em a execução desta Lei .
contrórfo.·
· Parágrafo único - O crédito a que S«t re·
·~ o seguinte o substitutivo prejudicado:
fere esta Lei teró vigência nos exercícios de
EMENDA N.0 • • • CCJ
1965 e 1966 e seró outomàticomente registrado pelo Tribunal de Contas e distribufdo
(SUBSTITUTIVO>
ao
Tesouro Nacional.
Art. 1.0 - "A Equitativa dos Estados Uni-

dos' do Brasil", sociedade mútuo de seguros gerais, sob intervenção do Govêrno Federal, que,
subsidiàriomente, responde pelos reservas técnicas atuoriols, fico autorizada o aumentar o
capital social, transformando-se em sociedade
anônima nos têrmos do deliberação· da Assem·
bléia·Geral (Decreto-Lei n, 0 2.063; · de 7 de
março de 194Ó, art. 22).
§ 1.0

O aumento de capital seró de
Cr$ 400.000.000 (quatrocentos milhões de
cruzeiros), que serão subscritos pelo União
Federai e por institutos da Previdência Social,
total ou parcialmente.

Art. 5.0 Fico o Equitativa dos Estados
Unidos do Brasil isenta, até 31 de dezembro
de 1965, dos recolhimentos de que trata o
artigo 7. 0 da ·Lei n,0 1.628, de 20 de junho
de 1952, passando o devê-los s6bre os eleva. ções dos reservas técnicos feitos o partir de
1966, assim como do pagamento dos Impostos e adicionais correspondentes à reavalio·
ção do otivo (Lei n, 0 4.357, de 1964).
Art.6. 0 Esta Lei entroró em vigor na
dato de suo publicação, revogados as disposl·
ções em contrário.
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O SR.

AUR~LIO

VIANNA:

Sr. Presidente, abstive-me de votar, porque
não estou completamente esclarecido.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama!:
Ficam prejudicados o projeto e o substltu·
tive da Comissão de Constituição e. Justiço.
O art. 275-A, do Regimento Interno, de·
termina sé abra um turno suplementar para
discussão da matéria, sempre que seja apresentado e aprovado substitutivo integral ao
projeto.
~ a hipótese que acaba de se verificar. E,
quando o projeto está em regime de urgência, êsse turno suplementar é aberto Imediatamente.
· Em tais . condições, declaro aberta a discussão em turno suplementar do substitutivo
aprovado pela Comissão de Finanças.

Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra darei a discussão como encerrada.
(Pausa.!
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Está· encerrada .
Não tendo sido apresentada qualquer
emenda em turno suplementar, o substltuti·
vo· é dado como definitivamente aprovado, segundo dispõe o § 5. 0; do art. 275-A, do Regimento Interno.
A matéria Irá à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Antes de passar à matéria seguinte, convoco os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária, hoje, às 21 horas e 30 minutos,
com a Ordem do Dia que será anunciada no
final da presente sessão.
·Aproveito a oportunidade para declarar,
também, que a sessão ordinária de amanhã
terá 'sua Ordem do Dia reservada para uma
exposição ampla, que será feita pelo Senador
Mem de Sá, sôbre a política econômlca do
Govêrno Federal.
Conforme os Srs. Senadores tiveram oportunidade de presenciar, o nobre Senador Mem
de Sá, no brilhante discurso que proferiu hoje, no Senado, teve ensejo de receber apartes
de diversos Srs. Senadores e, ao respondê-los,
ponderou que melhor seria se se designasse

uma sessão especial para que S. Ex.0 fizesse
ampla exposição da matéria, no debate do
qual poderiam os Srs. Senadores tomar parte
mais à vontade, pois que S. Ex.0 não deseja,
naquela oportunidade, sair do esquema que
havia traçado para o discurso de hoje.
Declarou ainda o nobre Senador Mem de
Só que se punha à disposição da Mesa para
pronunciar êsse discurso, ou seja, essa exposi·
ção, numa sessão especial, se a Mesa aqules·
cesse em assim proceder.

,.
',_1,

Feita a consulta aos Srs. Líderes de Partidos, todos se manifestaram de pleno acôrdo
em que a sessão de amanhã não contivesse
qualquer matéria na Ordem do Dia, e que·
fôsse reservado êsse tempo do Ordem do Dia
à exposição que o nobre Senador Mem de Sá
se propõe a fazer.
Esta a comunicação que, desde já, faço aos
Srs. Senadores.

O Sr. Jo1aphat Marinho:
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama!:
Tem a palavra, pela ?rdem, o nobre Sena·
dor Josaphat Marinho.

O SR. JOSAPHAT MARINHO:
(Pela ardem. Sem revl1ão do orador.) Sr.
Presidente, V. Ex. 0 acaba de anunciar à Casa
a designação de uma sessão extraordinária
para hoje à noite. Sem pretender alterar o determinação de V. Ex, 0 , quero apenas lembrar,
até coma ressalvo, o situação dos Senadores
designados, que, precisamente hoje, começarão a discutir, na Comissão Mista, o emendo constitucional sôbre Inelegibilidade.
Evidentemente, pelo natureza da matéria,
os onze Senadores q·ue;·; ali, deverão comparecer, não poderão pr6tii:amente deslocar-se a
êste Plenário, para ·atender a chamamento
destinado a votações urgentes ou secretas, se
porventura existentes.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
A Mesa fica cientificada e espero que o
horário das reuniões permita que os Senado-
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-953res participem da sessão convocada para às.
21 ,30 horas de hoje.
Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Cêmara n.0 54, de 1965,
n. 0 2.719-A, de 1965, na Casa de origem, que fixa os valôres para os símbolos dos cargos e das funções gratificadas
do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalha da 2.0 Região e dá
outras providências, tendo Pareceres favoráveis sob números 572 e 573, de
1965, das Comissões de Serviço Público
Civil e de Finanças.
A discussão do projeto foi encerrada na
sessão de 21 do corrente.
Em votação a projeto, em escrutínio secreto.
Os Senhores Senadores já podem votar.
(Paula.)
Vai proceder-se à apuração. (Paula.)
Votaram 1im 24 Srs. Senadores; não, 4 Srs.
Senadores , Houve uma abstenção .
Não há número.
O Sr. 1.0-Secrctário vai proceder à chamada, para verificação de presença.
Respondem à chamada os Srs. Senadores:
Edmundo Levl Zacharias de Assumpção - Cattete Pinheiro - Sebastião Archer - Joaquim Parente - Menezes Pimentel -'- Antôrllo Jucá - Vicente Augusto - Walfredo Gurgel Salvlana Leite - Argemlro de Figueiredo - Barros Carvalho Pessoa de
SilvesQueiroz - . José Ermírio tre Péricles - Rui Palmeira - Herlbaldo Vieira - José leite -:-J..Iaysio de
Carvalho - Antônio Balbino ·.:......,. Josaphat Marinho - Raul Giubertl - Vasconcelos Tôrres -Aurélio Vianna -Gilberto Marinho Benedicto Valladares
- Nogueira da Gama - Padre Calazans
- Pedro Ludovico - Filinto Mülier Attflio Fontano - Guida Mondin - Daniel Krleger - Mem de Só.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Responderam à chamada 34 Senhores Senadores, Há número para a votação.
Os Senhores Senadores já podem votar.
(Pauaa.)
Se todos os Senh'ores Senadores já votaram,
Irei declarar encerrada a votação. !Paula.)·
Está encerrada.
Vai proceder-se à contagem. (Paula.)
Votaram 11111 26 Srs. Senadores; não, 5 Srs.
Senadores. Houve 3 abstenções.
Foi aprovado. O projeto irá à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃtMRA
N.o 54, DE 1965
!N.0 2.719-A, de 1965, na origem)
Fixa a1 valôre1 para a• 1imbalo1 do1
ca111o1 e da1 funsõe1 gratificada• do
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2.a Região e dá outrai provldílnclal.
O Congresso Nacional decreta:
1.0 - Os valôres dos símbolos dos
cargos e das funções gratificadas da Quadro
do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. 0 Região, firmados pela lei
n. 0 4.067, de· 5 de junho de 1962, são os
constantes da tabela anexa.
§ 1.o - A Importância da gratificação
de. função é igual à diferença entre o vàlor
estabelecido para o símbolo respectivo e vencimento do cargo efetivo ocupado pelo funcionário.
§ 2.o - Ao funcionário designado para o exercício de encargos de chefia, de assessoramento e de secretariado, é facultado
optar pela critério estabelecido no parágrafo
anterior ou pela percepção de vencimentos e
demais vantagens do seu carga efetlva, acres·
clda do gratlflcac;ãa fixa correspondente a
20% (vinte por cento) do valor do símbolo da
função gratificada respectiva.
Ârt. 2.0 O salário-família é fixado em
Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros) por dependente.
Ârt. 3, 0 Aplica-se esta lei aos servidores !nativos dêste Tribunal, independenteme.,.
te de prévia apostila.
Ârt.
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correntes desta Lei são devidas a partir de 1.0
de julho de 196:4.
Art. 5.0 - Aplica-se aos funcionórlos da
Secretaria da Tribunal Regional do Trabalho
da 2.0 Região a disposto no art. 15 e seus
parógrafos da Lei n. 0 4. 345, de 26 de ju·
nho de 1964.
Art. 6.0 -:- Para ~tender às despesas de·
correntes desta Lei, no exerclclo financeiro
de 1965, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Poder Judlclório -Justiça do Tra·
balho - , . Tribunal Regional do Trabalho da
2. 0 Reglãb, o crédito especial de Cr$ .....
890. 000. 000 (oitocentos e noventa milhões
de cruzeiros), destinado a' àtender às despesas
decorrentes da presente Lei e que seró auto·
màtlcamente registrado no Tribunal de Contas
da União e distribuído ao Tesouro Nacional.
Àrt• 7.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8.0 - Revogam-se as disposições em
contrórlo.
TABELA A QUE SE. REFERE
O ART. 1.0 DA LEI
Cr$
Símbolo•
41.7,000
PJ
410.000
PJ- o
405.000
PJ- 1
.387.000
PJ- 2
367.000
PJ- 3
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109.000
PJ-16
I

I

0

O I

I

O 0

0

I

0

0

O

t'o

O

••••• o

••• o •• o •••

••••• o

•

o ••••••••

•••••••••• o •••••

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

•••••• o o ••

•

o •••••• o •••• o o

o

•

•

•

•

o •••••• o •••

o

O

O

O

O

O

0

0

•• o. o o

0

O

0

O

O

O

I

0

O

O

0

O

O

O 0

0

0

0

O

O

0

0

0

0

I

0

O

O

0

O 0

I

0

0

0

O

O

I

I

O

0

•• o • • • • • • •

•

o. o o • • • • • o . ' •••

•

•

•

• •

•

•

• •

•

•

•

•

o ••

•• o ••••• o •••• o ••

1-F
2-F
3-F
4-F

Passa-se ao Item 3 da Ordem do Dia.
Votação, em turno único, do· Projeto
de DecretoLeglslotlvo, n. 0 132, de 1964,
orlginórlo da Cê mora dos Deputados (n. o
54-A/63, na Casa de origem), que mantem a ato da Tribunal de Cantas da
União denegatório de registro do con·
trato celebrado entre o Govêrno da União
e o Estado de Minas Gerais, para exe~
cução de serviços . públicos relativos ao
florestamento, reflorestamento e proteção de matas no território do referida
Estado, tendo pareceres: I - sabre o
Projeto (n.0 ' 54 e 55, de 1965) das Co-·
missões de: Constituição e Justiça favoróvel, e de Finanças, favoróvel. · li sabre a emenda de Plenórlo (n.o• 527 e
528, de 1965 das Comissões de: Consti·
tulção e Justiça, pela. rejeição, e de Finanças, pela rejeição.
Em votação o projeto,. sem prejulzo da
.••
emenda .. ,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados, (Paula.)
Estó aprovado .
.
Em votação a emenda: •
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados, (Paula.)
· Estó rejeitada. A matéria lró à Comissão
de Redoção.
·~ a seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 132, DE 1964 .
0
(N. 54-A/ 63, na Casa de. origem)

o ••• o o ••••

•••••••••• o •••••

••••• o

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

Funções Gratificada•
. . . . •. . . . . . . . . . .
...... ...... ..•.
...... ..........
. . . . •. . . . . . . . . . .

300.000
285.000
270.000
255.000

Mantém o ato do Tribuno! de Contai
da União denegatórlo de regi1tro do
contrato celebrado entre o Govimo da
União e o Este do: de Mina•. Geral1, para
execução de 1ervlsoa público• relativo• ao
flore1tamente, reflore1tamento e prote·
são de matas no territ6rlo do referido
E1tado.
O Congresso Naciona[l decreta:
Art. 1.0 É mantido o ato do Tribunal
de Contas da União, denegatórlo de registro
do Têrmo Aditivo ao Acôrdo de 15 de abril

''·•

....

;.J

i1.\;.'i

'.)
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de 1952, celebrado entre o Govêrno da União ·

'

e o Estado de Minas Gerais, para execução de
serviços públicos relativas ao reflorestamento,
florestamento e proteção de matas em terras

~ a seguinte o redação final aprovada:

Redasõo final do Prajeto de Rnolu·
lusõo n.0 27, de 196S.
Relator: Sr. Josap.hat Marinho

de uso exclusivo ou não, no território do referido Estado, firmado· ·em 1O de março

.ANEXO AO PARECER
H.0 482, DE 1965

de 1954.

Art. 2.0

-

Revogam-se as disposições em

contrário.
~ a seguinte a emenda. rejeitada:

Faço saber que o Senado Federai, aprovou,
nos têrmos do art. 64 da Constituição Fede·
rai, e eu, ................. ·......... ,
Presidente, promulgo a seguinte

EMENDA H.0 1
Art. 1.0

-

Substitua-se a

H.0
parte inicial

pelo seguinte: O Tribunal de Contas da União
registrará o têrmo aditivo... (o restante conforme está no projeto).

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Passa-se ao ltam 4 da Ordem do Dia:
Discussão, em turno único, da reda-

J

I

ção final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 432, de 1965)
do Projeto de Resolução n. 0 27, de

do Ettodo da Guanabara.
Art. 1.0

lO suspensa, por inconstituclo·
nalidode, nos têrmos da decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
sessão de 30 de novembro de 1964, no Re·
presentação n. 0 602, do Estado do Guanaba·
ra, o execução das Leis n, 0 B 577 e 578 de .
14 de agôsta de 1964, do mesmo Estado.
Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em vi·
gor na dato de .sua publicação, ravogadas as
dlspaslçães em contrário.

'1tam 5:

Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a· palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paula.)

,,;;,,

n.••

números 577 e 578, de 14 de agôsto de

bunal Federal.

ij

execusão. da1 Lei1

O SR. PRESIDENTE INogueira da Gama):.

radas Inconstitucionais pelo Supremo Tri·

,,'~

a

577 e 578, de 14 'de ag61to do 1964,

1965, ·que suspende a execução das Leis
1964, do Estado da Guanabara, decla-

I

Su1penda

RESOLUÇÃO
. . • , DE 1965

Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a
votos, é a mesma dada coma definitivamen·
te aprovada, independentemente de votação,
nos têrmos do art. 316-A, do Regimento lnterno.

Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela· Comissão de Reda·
ção, em seu Parecer n. 0 609, de 1965,
do Projeto de Lei do Senado n. 0 45, de
1963, de autoria do Sr. Senador Attílio
Fontano, que dispõe sôbre a redução de
50% nos fretes da Rêde Ferroviário Federal S.A., para adubos, fertilizantes e
forragens.
Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada.
Está encerrada.
Não havendo emendes, nem requerlmen,
tos para que a redação final seja submetida
a votos, é a mesma dada coma definitiva·
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mente aprovado,
independente de votação,
nos têrmos do crt. 316-A, do Regimento lnterno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.
~ c seguinte c redcçõo finei aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 45, DE 1963
Dispõe aôbre .a redução de 50% nos
fretes da Ride Ferroviária Federal S.A.,
para adubos, fertilizantes e forragens.
O Congresso Nocional decrete:

Art. 1.0

I 'i

Fico estabelecido uma redução de 50% (clnqüentc por cento) nos fretes
do Rêde Ferroviário Federei Sociedade Anônimo, para transportes de adubos, fertilizantes
de tôda c espécie, calcário, tortos oleaginosos
e de cereais, farelo e rações bolcncecdcs,
quando destinados c lavradores e criadores registrados no Serviço de Estotfstiscc de Produção ao Ministério do Agricultura, cooperativos de produção agropecuáric, associações· rurais e respectivos federações,

Art. 2.0

Esta Lei entre ró em vigor ria
dote de sua publicação, revogados os disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira do Gama):
Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Câmara n. 0 45, de 1965
(n. 0 2.657-B/65, no Cosa de origem), de
Iniciativa do Sr. Presidente de Repúblico,
que autorize o Poder Executivo c abrir,
pelo Ministério da Viação e Obres Públicas, o crédito especial de ..... , , •.
Cr$ 10.998.000.000 (dez bilhões e novecentos e noventa e oito milhões de cruzeiros), destinado ao refôrço do Fundo da
Marinha Mercante, tendo perecer favorável sob número 561, de 1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pdusa.l
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovem queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O projeto foi aprovado. lró à sanção.
~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 45, de 1965
!N.0 2.657-B/65, na origem)

Autoriza o Poder Executivo o abrir,
pelo Mlnlltério da y;,ção e Obras Públicas, o crédito especial de ......... .
Cr$ 10.998.000.000 (dez bilhões e novecentos e noventa e oito milhões de
cruzeiros), destinado ao refôrço do Fundo
da Marinha Mercante.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério. da Viação e
Obres Públicas, o crédito espec'ial de ....•.
Cr$ 1O. 998.000.000 (dez bilhões e novecentos e noventa e oito m!ihões de cruzeiros),
para refôrço ao Fundo da Marinha Mercante,
na construção de 5 unidades mercantes, num
total de 36.250 TDW, destinados à ampliação
da frota brasileira e para exportação.
Art. 2. 0 - O mencionado crédito será
registrado pelo Tribunal de Contas e distribuido ao Tesouro Nacional, à conta da Marinha
Mercante, observado o disposto no art. 43 da
Lei número 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3.0 - A Comissão de Marinha Mercante contratará os serviços de Construção
Naval, com estaleiros nacionais.
Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor na date de sua publicação.
Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em
contrário·.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 50, de 1965 (n,o
2,655-B/65, na Cosa de origem); de lnlc[atlva do Sr. Presidente de República,
que Isente dos Impostos de Importação e
de consumo eq~lpcmentc de televisão
destinado à Rádio Difusora São Paulo S.
A, tendo perecer favorável, sob n, 0 523,
de 1965, de Comissão de Finanças.

i'

i'1,

!

,,.,
.,
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Em discussão o projeto (Pausa.>
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauaa.)
Em votação o projeto, em escrutlnlo secreto. (Pausa.)

~ lido o seguinte:

EMENDA N.0 1
Substituo-se o act. 3. 0 , pelo seguinte:
"Art. 3.o - A fim de ocorrer à despesa do pagamento de subsí dia,· oro extinto, fico criado um adicional de 3%

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Vai ser feito a apuração. (Pausa.)
Votaram alm 28 Srs. Senadores; votaram
não 4 Srs. Senadores .. Houve 5 abstenções.
O projeto foi aprovado e irá à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.o 50, DE 1965

sObre o lmpôsto de Importação durante
os exerdcios de 1965 e 1966,
Justiflcasio
Nota-se que existe o adicional, mos não
existe o lmpôsto respectivo.
A emenda cuido de implantar o tributo.

IN.o 2.655-B/65, na origem)
benta das Impostos de lmportasãa e
de consuma equipamento de tolevisão
dntlnodo à Rádio Difusora São Paulo
Sociedade Anélnlma.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. ~ concedida isenção dos impostos de importação e de consumo para o
equipamento constante da Licença n.0 DG64-2353-2692, emitido pela Carteira de Comércio Exterior, importado pela Rádio Difusora São Paulo S.A.
Art. 2.0 A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Esta Lei entro em vigor na daArt. 3. 0 ta de sua publicação.
Revogam-se as disposições em
Art. 4. 0 contrário.
0

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 53, de 1965
(n. 0 2.663-B/65, na Caso •de origem),
de iniciativa do Sr. Presidentê da República, que altera dispositivo do Lei n. 0
3.244, de 14 de ogôsto de 1957, autoriza abertura de crédito especial e dó
outros providências, tendo parecer favorável, sob n. 0 526, de 1965, da Comissão
de Finanças.
Sôbre o mesa emendo, que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretórlo.

Senador Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Em discussão o projeto com a emendo.
(Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria sairá do Ordem do Dia, para
audiência dos Comissões de Constituição e
Justiço sôbre ci projeto e o emendo, e da_ Comissão de Finanças sôbre o emenda.

·o

SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamei):

Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.0 41, de 1965, que suspende a execução do parágrafo 2.0 , do
artigo 62, do Regimento de Custas do
Estado de Goiás, declarado Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. (Projeto apresentado pelo Comissão de Constituição e Justiço como conclusão de seu
Parecer n.0 476, de 1965.) ·
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrado. (Pausa.)
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado; irá à Comissão de Redaçõa.

958 ~

Esta Resolução entraró em viArt. 2. 0 gor na data de sua publicação.

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.0 41, DE 1965

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:

Suspende a execusão do § 2. , do •r:"·
62, do Regimenta de Custaa do Estado
0

de Goiás, julgado .lnconatltuclonal por de·
cisão definitiva do Supremo Tribunal Fe·
.deral, prolatada no Recuno Extraordlná·
rio n.0 15.861, do Estado de Goláa.
~ suspensa a execução do
Art. 1.0 § 2. 0 do .art. 62 do Regimento de Custos do

Estado de Goiós, julgado Inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo . Tribunal Fe·
deral, prolatada no Recurso Extroordinório nú·
mero 15.861, do Estado de Golós.
Art. 2.o - Esta Resolução entraró em vi·
gor .na data de sua publicação ...
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Item 10:
Discussão, em turno único,. do Proje·
to de Resolução n. 0 42, de 1965, que
suspende a execução do Ato n.0 998, de
1936, da Municipalidade de São Paulo,
que versa sôbre taxa de registro e fis·
calização adicional a lmpôsto, declarado
lnconstitui:ional pelo Supremo Tribunal
Federal !Projeto apresentado pela Comls·
são de Constituição e Justiça, coma con·
efusão de seu Parecer n.0 477, de 1965).
Em discussão. !Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão conio encerrada. (Pauaa.)
Em votação.
.Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Foi aprovado. Iró à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO. DE RESOLUÇÃO
N.o 42, DE 1965
Suapende a execução do Ata n.0 998,
de 1936, da Municipalidade do São
Paulo, que vena sôbro taxa de roglatro e
fiscalização adicional a lmpôsta.
Art. 1.0 ~ suspensa a execução do Ato
n.0 998, de 1936, da Municipalidade de São
Paulo.

Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n. 0 43, de 1965, que suspende a execução do artigo 104, incisos
I e 11, da Constituição do Estado do Rio
de Janeiro, e do art. 92 e seus parógrafos da Lei do mesmo Estado n. 0 109,
de· 16 de fevereiro de 1948, declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal !Projeto apresentado pela Comls·
são de Constituição ê Justiça como conclusão de seu Parecer n.0 478, de 1965).
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pauaa.)
Foi aprovado. lró à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projetÓ aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO .
N.0 43, DE 1965
Suspende a execução do ortlgo 104,
lnclaoa I e 11, da Constltulsão .do !atado
do Rio do Jan1lro, e do ert. 92 e aeua
parágrafo• da Lei do meama hta.do n.0
109,' de 16 da fevereiro di 1948; ·
Art. 1.0 ~ suspensa, por inconstituclo•
nalidade, nos têrmos da decisão definitiva,
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
sessão de 23 de setembro de 1957, na Repre•
sentação n.0 314, do Procurador-Geral da Re·
pública, a execução do art. 104, Incisos I e 11,
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
e do art. 92 e seus'· parógrofos da Lei do
mesmo Estado n. 0 109, de 16 de fevereiro
de 1948.
Art. 2.0 Esta Resolução entraró em vigor na data do sua publicação, revogadas cs
disposições em contrórlo.

-959O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Item 13:

Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto
·· de Rê~olüi;ão· n.0 45, de 1965; que suspende a execução da Lei n.0 326, de 1O
de julho de 1951, do Estada do Rio
Grande do Norte, julgada Inconstitucional em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, prolatada 'no Recurso
de Mandado de Segurança· n:0 2.375,
daquele Estado (Projeto apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n,0 480,
de 1965).

Em discussão. (Paula.)

Em discussão. (Paula)

Se nenhum Sr. Senador pedir a

Se nenhum Sr. Senador pedir a

palavra,

darei a discussão conio encerrada. (Paula.)

Discussão, em turno único,· do Projeto de Resolução n. 0 46, de· 1965, que
suspende, em parte, a execução do artigo
102 da Lei n. 0 321, de 8 de janeiro de
1949, do Estado da Paralba, declarado
inconstitucional pelo Supremo

Federal (Projeto apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n. 0 481, de 1965).

palavra,

darei a discussão como encerrada. IPau10.l
Está encerrado.

Está encerrada.

Em .votação.

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Paula.)

conserVar-se sentados. (Paula.)
Está aprovado. Irá à Comissão de Redoção.

Foi aprovado. Irá à Comissão de Redação.

~ o seguinte c projeto aprovado:

~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO.

N.0 445, DE 19415

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N.0 45, DE 19415

Su1pende, em parte, a ·execução do
art. 102 da Lei n.0 321, de 8 de jonel·

Su1pende a execução da Lei n.0 326,

ra de 1949, do E1tado da Paraiba.

de 1O de julho do 1951, da E1tado do
Rio Grande do Norte, julgada incon1titu·
cional, em deci1áa definitiva do Supremo
Tribunal Federal, pralatada na Rocuno
de Mandado de Segurança
.:~

T rlbunal

daquele Estado.

n.0

2.375,

~.

Art. 1.0 ~ suspensa a execução da Lei
n.• 326, de 10 de julho de 1951 I do Estado do Rio Grande do Norte, julgada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, prolatada no Recurso de
Mandado de Segurança n.O 2.375, daquele Estado.
Art. 2.0 Este Resolução entrará em vigor na date de sue. publicação.

Art. 1.0

-

~ suspensa a execução do art.

n.0

321, de 8 de janeiro· de ·1949,

102 de Lei

do Estado de Porcibc, na parte em que assegure

r.~os

funclonár.los municipais as mesmas

vantagens ctribuidcs aos servidores estaduais
pele Estatuto dos Funcionários

Públicos

do

Estado, julgada inconstitucional

por decisão

definitiva de Supremo Tribunal Federei, em
sessão plenária de 20 de junho de 1958, no
Recurso Extraordinário n. 0 29.888, de Pcrcibc.
Art. 2. 0

-

Este Resolução entrará em vi-

gor na date da sue publicação, revogadas as
disposições em contrárl~.

-960O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.0 47, de 1965, que sus·
pende o execução da Lei n. 0 1.077, de
10-4-1950, de Moto Grosso, declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. !Projeto apresentado pelo Comissão de Constituição e Justiça como
conclusão de seu Parecer n. 0 482, de
1965).
Em discussão o projeto. (Pauaa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discussão como encerrado. !Pauaa.l
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. !Pauaa.)
O projeto foi aprovado e irá à Comissão de
Redoção ..
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 47, DE 1965
· Suspende a execusão da Lei n.0 1.077,
de 10-4-50, de Mato Groaao.

Art. 1.0

-

é suspenso o execução da Lei

n.o 1.077, de 10-4-50, do Estado de Mato
Grosso, julgada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Árt. 2.• - Esta Resolução entrará em vi·
!JOr na dato de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n.0 56, de 1965, de auto·
rio do Comissão Diretora, que aposento
Abel Ferraz de Macedo, Ajudante de
Conservador de Documentos, PL-7, da
Secretaria do Senado Federal.
Em discussão o projeto. (Pausa.>
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei o discussão como encerrado. (Pausa.)
Está encerrado.
Em votação.

O Sr. Sllveatre Pérlclea:
Sr. Presidente, peço o palavra paro encomi·
nhar o votação.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Tem o palavra o nobre Senador Silvestre
Péricles, paro encaminhar o votação.
O SR. SILVESTRE PIIRICLES:
(Para encaminhar a votasiio. Não foi revia·

to pelo orador.) Sr. Presidente, nobres .Sena·
dores, com muito prazer venho expor ao Se·
nodo da República que o nosso funcionalismo;
tontas vêzes elogiado, merece êsses encômios.
Quero referir-me, agora, a . um modesto
funcionário, Abel Ferraz de Macedo, que pe·
diu aposentadoria com 35 anos de serviço.
Otium cum dignitate - frase atribuído o
Cfcero, que tinha razão naquela época e oin·
do hoje a tem.
Abel Ferraz de Macedo ingressou no servi·
<;o público oindo jovem; guarda-civil na ges·
tão do Senador Filinto · MUller até 1953,
quando foi nomeado poro o Senado; teve co·
torze elogios, nove · coletivos e cinco indivi·
duais; presto serviço ao Senado desde 1946.
Nunca ·teve uma falto sequer, mesmo aba·
nado.

é amigo de todos os seus companheiros e
o"!" ap 'aw-noJopaa ·sal\! sopa~ JOd op!Janb
voz; que deixava o Senado com pesar.

A um homem dessa categoria, Sr. Presiden·
te, não posso deixar de o êle me referir poro
com sinceridade dizer que é digno dos nossos
o suo aposentadoria deve ser con·
louvores
cedido.

e

Aqui, no Senado, poro fazer uma síntese,
temos o Diretor-Gerol, Evondro Mendes Vianna
e Isaac Brown, que são exemplos paro o fun·
l.•
•
cionalismo do Senado (Palmaa); no Quadro
Anexo, Dono Mario Coelho, funcionário dig·
na e trabalhadora, ·e na Garagem, que é um
serviço humilde, modesto, Deusdedit de Mi·
ronda, no Guanabara.
Sr. Presidente, os funcionários do Senado,
posso dizer, quase sem exceção, merecem to·
do' o nosso acatamento. Trabalham com digni·
dade e com civismo. Tendo estado no Rio, ui·

- 961timamente, um dêles me escreveu esta certinha, que peço licença para ler perante V. Ex. 0
e o Senado:
"Sr. Senador:
Dirija-me a V. Ex. 0 nesta hora tão diffcil
e atribulada em que a coletividade sente
a inquietude e apreensão das atribuições
em que é legado a ser.

:,
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Senhor Senador, é :com grande satisfação e muito sensibilizado que tomo a liberdade de dirigir-me a V. Ex. 0 pela
maneira carinhosa e humana com que
tem me tratado e aos demais colaboradores da luta diária. E mesmo nos estimulando, falo em nome das meus subordinados, com sua presença e orientação
segura, tem-nos transmitido todo o estímula para que passamos levar adiante
a nossa via .crucia.
Sentimo-nos orgulhosos quando soubemos
que V. Ex. 0 , com elevado espírito altruístico, compreendeu e sentiu que nos
desempenhamos bem das nossas funções,
~ com respeito e admiração que agradecemos a tudo que nos tem proporcionado."
Ora, Sr. Presiden.te, um funcionário modesto escreve desta maneira. Eu, Senador da República, é que peço ·desculpas a êles por não
ter correspondido, até hoje, à dignidade dêsses
servidores da nossa Pátria!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

!Multo bemll
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

Continua em discussão o projeta.
Se nenhum dos Srs. Senadores pêdir a palavra para prosseguir na discussão, dá-la-ei
como encerrada. (Pauaa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto. Os Srs. Senadores
que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pauaa.)
Aprovado.
O projeto voltará à Comissão Diretora para
a redoçãa final.
'

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Passa-se ao item 16:
Discussão, em turno única, do Reque. rimento n. 0 155, de 1965, em que o Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres solicita a
convocação do Sr. Ministro do Trabalho
e Previdência Social para comparecer
perante o Plenário do Senado, a fim de
prestar esclarecimentos sôbre o problema
do desemprêga na País.

Em discussão o requerimento. (Pauaa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão coma encerrada. (Pauaa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pauaa.)
Está aprovado.
A Mesa faré, ao Sr. Ministro do Trabalho
e Previdência Social, a necessária e devida
comunicação.

REQUERIMENTO
N,0 268, de 1965
Nos têrmos dos artigos 212, letra p, e 309,
n. 0 I, do Regimento Interno, requeiro preferência paro o Projeto de Lei da Senado n. 0 ,2,
de 1965, a fim de ser submetido à apreciação do Plenário antes da respectiva emenda.
Sola das Sessões, 25 de maio de 1965. -

Edmundo Lovi.
O SR. PRESIDENTE .!Nogueira da Gama):
Passa-se ao Item 17:
Discussão, em turno !{nico, do Projeto
de Decreta Legislativo n. 0 138, de 1964,
originário da Câmara das Deputados (n. 0
188-A/ 64, na Casa de origem) que autoriza o Tribunal de Contas da União a
registrar o contrato celebrado em 13 de
· janeiro de 1960 entre a União Federal
e o ·Banco do Brasil S.A., para funcionamento e execução dos serviços da Caixa de Mobilização Bancária, tendo Pa~e
ceres favoráveis, sob números 401 e 402
de 1965 das Comissões de Constituição
e Justiça e de Finanças.
Em discussão O· projeto. (Pausa)

- 962Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. !Pauta.)
Está encerrado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. !Pauta.)
Está aprovado. ·
·
O projeto Irá à Comissão de Redação.
~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 138, DE 1964
!N.0 188-A/64, na Cosa de origem)

!:'
/,' '11
~

j;•

I;'

Autarl1a o Tribunal de Conta• dá
União a reglatrar o contrato celebrada
em 13 de ja11eira de 1960 entre a União
Federal e o Banca do Brasil S.A., para
fu11cionamenta .,o .execu5ãa dos serviços
da Caixa de Moblll1açãa Bancária.
O Congresso Nacional decreta:
Fica autorizado o Tribunal de
Art. 1.0 Contas da União a registrar o contrato celebrado em 13 de janeiro de 1960 entre a
União Federal e o Banco do Brasil S.A., para
funcionamento e execução dos serviços da
Caixa de Mobilização. Bancária.
Art. 2.0 ~ste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
_Art. 3.o - Revogam-se as disposições em
contrário.

I
1.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamal:

I.

Passa-se· ao Item 18:
I

..

·

I
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Discussão, em turno único, do Projeto
.de Decreta, Legislativo n, 0 140 de 1964,
originário da Câmara dos Deputados (n. 0
66-A/61, na Casa de origem), ,que mantém o ato que autorizou o registro sob
reserva de que trata a apostila ·lavrada
com base na Lei n.0 1.050-50, combinada com as Leis n, 0 ' 1. 229/50 e
2. 745/56, relativa à aposentadoria de
Haldée Cabral Huguet, reformando a decisão do Tribunal de Contas do União
que denegou registro àquele ato, tendo
Pareceres favoráveis, sob números 403 e
404 de 1965, das Comissões de Constl·
tuição e Justiça 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,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados, !Pausa.)
·
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação ..
~- o _seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 140, DE 1964
!N .0 66-A/ 61, no Caso de origem)
Mantém o ato que autorl1ou o regis•
tro aob reaerva de que trata a apoatlla
lavrada cam baati na Lei n.0 1.050-50,
combinada com a1 Leia n. 0 ' 1.229/50 .e
2.745-56, relativa à aposentadoria de
Haidée Cabral Huguet reformando .a de·
ciaão do Tribunal de. Contai da União
que denegou regiatra àquele ato.
O Congresso Nacional decreta:
~ mantido o ato do Presidente
Art. 1.0 da República que autorizou o registro sob re·
serva da apostila lavrada com base na Lei
n.0 1.050/50, combinado com as Leis de n. 0 '
1.229/50 e 2.745/56, no título de apo·
sentadorla . de Haidée Cabral Huguet, · Prati·
cante de Tráfego, referência VI,· extranume·
rárlo-mensallsta, da Diretorla Regional dos
Correios
Telégrafos do Distrito Federal, fi·
cando reformado a decisão denegatária do
Tribunal de Contas da União, tomada em reu·
nlão de 17-3-59 .

e

Art. 2.0 ~ste ··Decreto Legislativo entra
em vigor na dato··de' sua publicação.
Art. 3.0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Goma):
Item 19:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Lcglslotlvo n. 0 4, de .1965,
originário do Câmara dos Deputados (n. 0

...
-963
197-AI 64 na Casa de origem) que mantém o ato do Tribunal de Contas da
União que recusa registro a contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e o Senhor Ortega) Benevides de Azeredo para, no Instituto de óleos, desempenhar a fun;ão de Professor de óleos
Essenciais e de Alcal61des, tendo Pareceres favoróvels (números 551, e 552, de
1965) das Comissões de Constituição e
Justl;a e de Finanças.
Em discussão o projeta. (Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauta.)
Estó encerrada.
Em votação.
Os. Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Foi aprovado e iró à Comissão de Reda;ão.
É o seguinte o projeto aprovado;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 4, DE 1965
!N,0 197-A/64, na origem)

Mantém ato do Tribunal de Contai da
União que recusa ·registro a contrata celebrado entre o Minlatírlo da Agricultu·
ra e o Sr. Ortegal Benevidea de Âzeredo.
O Congresso Nacional decreta:

'f;

Art. 1.o - Fica mantido o ato do Tribunal de Contas cio União de recusa de registro
a contrato celebrado em 2 de março de 1954,
entre o Ministério da Agricultura e o Sr. Ortega! Benevldes de Azeredo para, no· lnstl·
to de óleos, desempenhar a função de Professor de óleos Essenciais e de Alcal61des.
Art. 2.0 - Revogam-se as diSP?sições em
contrórlo.

fi

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:

,.

'

.,
r

Item 20:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 6, de 1965,
origlnórlo da Cõmara dos Deputados (n,0
202-A/ 64, na Casa de origem) que mantém o ato ,do Tribunal de Contas da
União que denegou registro aos têrmos

do contrato celebrado entre a Superin·
tendência do Plano de Valorização Económica da Região Fronteira Sudoeste do
Pais e o Ginósio Salesiano Dom Basco,
destinado à aplicação da verba de ....
Cr$ 1.353.040, correspondente o 63%
das dotações de 1963, para amplia;ão e
melhoramentos do prédio da referida en·
tidade, tendo Pareceres favoróveis (números 405 e 406, de 1965) dos Comissões de Canstltul;ão e Justiça e de FI·
nanças.
Em discussão a projeto. (Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada; (Pauta.)
Estó encerrada.
Em votação.
· Os · Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Paula.)
Foi aprovado e iró à Comissão de Redaçãa.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 6, DE 1965
(N.0 202"A/64, na Casa de origem)

Mantém o oto do Tribunal de Contai
da União que denegou reglatro ao1 •tir·
moa do contrato celebrado entre a Su·
. perlntendincia do Plano do Valorização
EconCimica da Região Fronteira Sudoeste
do Pai• e o Glnáalo Saluiano Dom Bosco.
O Congresso Nacional decreta:
É aprovado o ato do Tribunal
de Contos' do União, que denegou registro aos
têrmos do contrato celebrado entre a Superintendência do .Plano de Valorização Eco·
..nômica do Região Fronteira Sudoeste do Pais
e o Ginósio Salesiano Dom Basco, destinado à
aplicação da verba de Cr$ 1 . 353. 040, cor·
respondente· a 63% dos dotações de 1963,
para a âmplia;ão e melhoramentos do prédio
da referida entidade, realizado em 19 de
março de 1964.

Ârt. 1.0

~ste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de suo publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em
contrórlo.

Art. 2.0
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Item 21:

Item 22:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 7, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (n. 0
185-A/64, na Casa de origem), que mantém o ato do Tribunal de Contas que recusou registro ao contrato celebrado entre o Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e o Sr. Otávio Miranda e suo mulher, Ermindo Crillete Miranda, tendo Pareceres favoráveis,
sob n. os 529 e 530, de 1965, das Comissões de Constituiçéio e Justiça e de
Finanças.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo, n. 0 11, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (n. 0
174-A/64, na Casa de origem), que
mantém decisão denegatórla de registro
ao contrato celebrado entre o Ministério
da Saúde e a Irmandado do Senhor Jesus
dos Passos de Florlanópolis, Santa Catarina, tendo Pareceres favoráveis, sob n. os
531 e 532, de 1965, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.

Em discusséio o projeto. (Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a dlscusséio como encerrada. !Pau1a.l
. Está encerrada.
Em votaçéio.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Paula,)
Foi aprovado e irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

li

I'

li
·,I

Está encerrada.
· Em votação o projeto .
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Paula.)
Aprovado. Iró à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

<N.o 185-A/64, na Casa de origem)

(N. 0 174-A/64, na Câmara)

Art. 1.0

·I
i'l'

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a dlscusséio como encerrada. (Pauaa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 11, DE 1965

O Congresso Nacional decreta:

li'li '

Em discussão o projeta. (Pauaa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 7, DE 1965

Mantém a ato do Tribunal de Contas
der União que recu1ou regi1tre ao con·
trato celebrado entre o Departamento de
Admini1tração do Mini1tério da Agriculturcr e o Sr. Otávio Miranda e 1ua mulher, Doncr . Ermindcr Crillete Miranda.

ii

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama!:

Fica mantido o ato do Tribunal de Contas da União que recusou registro
ao contrato celebrado em 1.0 de dezembro
de 1953 entre o Departamento de Admlnlstroção do Ministério da Agricultura e o Sr.
Otávio Miranda e sua mulher, Dona Ermlnda
Crillete Miranda, para financiamento das
obras destinadas à irrigação das terras de suo
propriedade, situados no Municfpio de Campo
Maior, Estado do Piauí.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições cm
contrário.
-

Mantém deciião denegatória de regiltro ao contrato celebrado entre o Miniltra da Saúde e a Irmandade do Senhor
Jesu1 do1 Pa1101 · de Florianápoli1, Santo
Citarina.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

É mantida a deciséio do Tribunal de Contas da União que negou registro ao
contrato celebrado entre o Ministério da Saúde e a lrmandade.do Senhor Jesus dos Passos
de Florlanópolis, Estado de Santa Catarina,
par~ aplicação do crédito orçamentário de
Cr$ SOO. 000 destinado ~ construção do Necrotério do Hospital de Caridade, a cargo daquela Irmandade.

· Art. 2. 0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em
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-.965O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Item 23:

chill, concedendo-lhe este honro, post mortem,
de ser cidadão brasileiro.

'

(

'
•••••
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(
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Ultimamente, héio surgido neste Senado proposições de interêsse internacional, proposijeto de Lei do Senado n. 0 24, de 1963,
ções
que, há alguns anos, não teriam merecido
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
qualquer acolhido. Mas este tem um signiTôrres, que confere c cidadania brasileificado: é o de se ressaltar a luta e o desprenra c Winston Leonard Spencer Churchill
dimento do velho cidadão · britânico que, en(projeto aprovado em primeiro turno nos
frentando todos os percalços, todos os peritêrmos do 2. 0 Substitutivo de Comissão
gos, lutou contra totalitarismo e a favor do
de Constituição e Justiça), tendo Perecer
Democracia, nunca a tendo classificado como
da Comissão de Redcção, sob n. 0 606, de
democracia cristõ ou ànti-cristã, mos Demo1965, oferecendo c redação do vencido.
cracia, êsse sistema de govêrno que tento porfiamos em adotar. Já está, no Senado, aquêle
Em discussão o projeto.
outro projeto que elege Tiradentes nume ·tuO Sr. Aurélio Vianna:
telar da nação brasileira, o patrono da nação
brasileira. E assim vão se sucedendo os proSr. Presidente, peço c palavra.
jetes de cunho patriótico, de cunho universal,
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
numa prova de que não esquecemos aquêles
Tem a palavra o Sr. Senador.
que se sacrificaram pele liberdade. E o autor
O SR. AUULIO VIANNA:
do projeto, que transforma Tircdentes no pctrono da Nação brasileira, é um dos mem(Sem revl1ão da orador .I Sr, Presidente,
bros eminentes do bloco revolucionário. Está
Srs, Senadores, o projeto de lei do Senado que
naquele linho dos que recordam e vivem de
confere c cidadania brasileira c Churchill, herói civil da última guerra, tem uma justificarecordar, dos que desejem e vivem de desejar
ção que levou, ao certo, aquelas comissões
c implantação plena, de fato e de direi!o, do
que sôbre êle se pronunciaram à sua acei- · sistema democrático de Govêrno. Ao certo, o
tação.
autor daquela outra proposição estava, como
Fui Informado de que o projeto havia sido
está, com a frese de Tircdentes na sue cabeemendado. Agora, está-me chegando às mãos
ça e, ao certa, no seu coração: - liberdade
a emende. Como todo o mundo sabe, Churchill
ainda que tardia. Fica-lhe bem, portento,
morreu antes da aprovação do projeto, e nõo
como um dos componentes do bloco, a defesa
vai ter a satisfação de tomar conhecimento
dessa tese: - Libertas quae sere tamen, com
desta lei que lhe concedeu, ou que lhe vai
licença do Monsenho~ Gurgel. (Risos.)
conceder, o título de cidadão brasileira.
Mas, Sr. Presidente, não comentarmos um
O autor do projeto apresenta.,, na sua justificação, alguns pensamentos que 'r'ne_recem ser · projeto dêste porte, refiro-me ao que dá cidadania brasileira c Churchill, não ficaria bem,
apreciados. ~ste, par exemplo, de que qualquer
decisão politica implica necessàriomente numa
porque assim não estaríamos revelando nosso
opção entre o bem e o mal. Logo, em conentusiasmo pele proposição no seu objetlvo
cedendo o titulo de cidadão brasileiro a
finei,
Winston Leonard Spencer Churchill, fizemos
Se tivesse pensado muito bem, teria .acresuma opção a favor do bem contra o mal, que,
centado,
a través de uma emende, o pensaao certo, está corporificado em Hitler. Entre o
mento de que deveríamos comunicar à Sue
gênio do mel e o gênio do bem, ficamos com
o gênio do bem que, naturalmente, é ChurMajestade Britânica este nossa atitude; ao
Discussão, em segundo turno, do Pro-

o
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- 966Parlamento Britânico esta nosso decisão; à
próprio ONU, êsse nosso amor às liberdades
do homem e do cidadão, Incorporado no figuro extraordinôria do velho Churchill.
A emenda assim estô concebido:
"~ concedida o titulo honorifico

polt

mortem de cidadão brÇJsileiro o Winston
Leonard Spencer Churchill."
O projeto liavia sida apresentado antes da
morte de Churchill - 14-5-63 - e por isso
mesmo· seu autor não havia escrito o polt

mortem.
Sr. Presidente, eu apenas queria, com
estas palavras, fixar uma, posição; não deixar
que a projeto f6sse aprovado sem qualquer
comentôrio, sem uma palavra de aprêço pela
figura daquele homem extraordinôrio, que
não é apenas um cidadão brasileiro, mos cidadão universal, do mundo inteiro, de todos
os povos, de tôdas as Pôtrias .

O Sr. Gilberto Marinho:
E um dos maiores parlamentares da. mundo.

O SR. AUReLIO VIANNA:
Como diz o nobre Senador Gilberto Marinho, um dos ·maiores parlamentares, Eu
acrescento: um dos maiores oradores, segundo
li, de todos os tempos, de tôdas as épocas, de
· tâdas os idades.
O Senador Vasconcelos Tôrres com a sua
proposição 'demonstrou êsse lnterêsse que deve
ser traduzido como reverência tôda especial
àquele que, se ainda vivo, estaria manifestando suas grandes preocupações. pela sorte da
Humanidade, que, novamente, estô sob a
ameaço de outro guerra, sem que aquêles
grandes homens, que tanto lutaram pelo dignidade humano, pelo bem-estar dos povos estejam nos seus postos - como vivos - a defender os grandes ideais por que todos os democratas se batem. Mas como dizem que, cada vez mais, os mortas governam os vivos, espero que a pensamento centrai da filosofia de
Churchill "pela liberdade humana acima de
tudo" seja preservado e que se lembre a Humanidade daqueles vultos grandiosos que se

esgotaram na defesa dêsses principies fundamentais que dão dignidade ao homem e ao
cidadão. (Muito bem)

. O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Continua a discussão do projeto, em segundo turno, nos têrmos do segundo substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado em primeiro turno. (Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (PaUla.)
Estó encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que o segundo substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça seja submetido a
votos, é dado como definitivamente aprovado,
nos têrmos do Art. 272-A do Regimenta lnterno.
O projeto iró à Câmara das Deputados,
~

o seguinte o substitutivo aprovado:

;,.

,,(,

,.
ii

Concede o titulo honorifico "po1t
mortom" de cidadão bra1llelro a Wln1ton
Leonard Spencer Churchlll.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

~ concedido

o titulo honorifica
"past mortem" de cidadão · brasileiro a
Winston Leonard Spencer Churchill.
Art. 2. 0 - Esta Lei entra ró em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrôrlo.

'11

I

I

"I

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama>:
Item 24:
Discussão em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade n.os têrmos do art. 265-A do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado n. 0 141,
de 1963, de autoria da Sr. Senador Mello
Braga, que determina a inclusão, nos
cursos de História Natural, das Faculdades de Filosofia, da Cadeira de Genética
como anexo dei Cadeira de. Biologia, tendo Pareceres (números 407, 408 e 409,
de 1965) dos Comissões: de Constituição
e Justiço, pelo rejeição, por injuridicidade; de Educação e Cultura, pela rejeição;
de Finanças, pelo rejeição.

I~
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Em discussão a preliminar da jurldicldade.
(Pauaa.l
·'Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauaa.)

Em votação, quanto a esta preliminar.
Vota-se o projeto, que tem parecer ccntr6rlo.
Os. Srs. Senadores que. c· aprovam queiram
permanecer sentados. (Pauaa.)
O projeto foi rejeitado e ser6 arquivado.

o seguinte c

projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 141, DE 1963
·Determina a .. lnclu1ão, no1 cunoa do
Hi1tória Natural, da1 Faculdod11 de Fi·lolofla, da cadeira de Genética · como
anexo da cadeira de Biologia.
O Congresso Nacio.nal decreta:
.

.

Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:

•

Tem a palavra c nobre Senador Edmundo

Est6 encerrada.

~

O SR. EDMUNDO LEVI:

.

0

Art. 1. - As Faculdades de Filosofia,
em todo o ·território nacional, incluirão, nas
currículos dos seus cursos de História Natural, como disciplina bósica, anexa à Cadeira
de . Bialogl~, a· Cadeira de Genética. . · ·
0

Art. 2. A presente Lei entraró em vigor na ano letivc seguinte àquele em que
fôr sancionada, revogadas as disposições ·em
contr6rlo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Item 25:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do .Senado n.O 2, de 1965, de
autoria do Sr. Senador Edmund~ Levi,
que assegura facilidades poro o exerciclo
do ·direito de representação, tendo Parecer sob n.0 341, de 1965, da Comissão de ConstltLIIçãc e Justiça, pela apre·
vaçãa do substitutivo que apresenta
(Emenda n. 0 1-CCJ), com, voto vencido
do Sr. Senador Edmundo Levl. ·...
·
Em discussCio o projeto com a emenda.

Levl.
O SR. EDMUNDO LEVI:
(Não foi revllto pelo orador.) Sr.. Presidente,
o projeto ·ara em exame fel Inspirado nó
exemplo de ·uma prcvi.dêncla adctada por Lózciro Córdenos, ao assumir c Gcvêrnc mexica;
no, exercendo~o entre· 1934 e 1938'. EncontrcLI aquêle ' Ilustre ·homem publico a SLIO pótrio em situaçCio conturbàda, quase sob regime
de terror. · Em pregação' perante o seu povo,
dizia que o mexicano deveria. compreender o
hipótese de ser governado por um regime livre do terror . Para que p1.1desse saber o que
se passava por tôda a extensão do território
da sua p6trici, mandou que o Telégrafo ficasse
ó disposição de' quem quer que qu'isesse, durante uma hora por dia, representar contra arbitrariedades, contra Injustiças, contra perseguições praticadas por autoridades ou por
particulares. Assim, C6rdenas p6de implantar
um regime de respeito
de· ordem em sua
p6tria.

e

O objetlvo dêste meu projetá é permitir que
as distantes populaçÕes de ·minha pÓtria possam fazer chegar ao mais alto representante
do poder poUtico do Pais as suas queixas, a
fim de que. sejam dadas as soluções - o que
IJem sempre ocorre --:- às violências, os perseguições e às injustiças locais.
Permite o projeto, por mim apresentado, que.
qualquer pessoa do povo se dirija gratuitamente, sem qualquer despesa, ao Sr. Presidente da República, a fim de lhe narrar o que
ocorre, seja em lugarejo distante do Acre ou
do Amazonas, seja nas fronteiras do Rio
Grande do Sul. Que o brasileiro, em qualquer
oportunidade, tenha a direito de expor ao
mais alto mandat6rlo do seu Pais os suas
queixas, pedindo-lhe providências contra arbitrariedades pelas quais não podemos, em sã
consciência, responsabilizar o próprio Sr. Presidente da República,

-968Entretanto, Sr. Presidente, o eminente Relatar, a nobre Senador Jefferson de Aguiar,
possivelmente não apreendendo bem a sentido
da proposição, e, ao mesnia tempo, querendo
regulamentar, definitivamente, o direito de
representação, apresentou substitutivo' que,
em verdade, não atende aos objetlvos colimados no projeta orlglnál.

pública os suas queixas; teria que recorrer a
um professor.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizendo que hó divergência total entre o projeto
por mim formulado e o substitutivo do nobre
Sr. Relator na Comissão de Constituição e Justiça, apelo à Casa poro que adote a fórmula
original do projeto, porque, se assim não fôr,
estaremos regulamentando definitivamente o
direito de representação, mas, ao mesmo tempo, também tirando definitivamente ao povo o
direito de fazer chegar· ao Sr. Presidente da
República os seus reclamos.

. 5. Ex. a Inspirou-se demais, possivelmente,
no art. 158. do · Código de Processo Civil e
deu um ritmo ao seu substitutivo quase de definiÇão de fôra, de. sorte a dificultar, em
vez de facilitar, a representação dos humildes ao Sr. President~ da Republica.
Peço assim à Casa que apóie o projeto oriAssim, Sr. Presld~nte, não é passivei exigirginal e rejeite
substitutivo.' (Multo bem!)
se, em lugares distantes, onde, normalmente,
O Sr. Vicente Augusto:
uma vez por mês, passa o correio Itinerante,
o reconhecimento 'de firma. ~ forma quase soSr. Presidente, peço a palavra.
mente conhecida pelos bacharéis do fôro para
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
as· petições.
Tem a palavra o nobre Senador Vicente
O substitutivo apresentado .não consta do
avulsa·. Traz êle a formoÍ!stica própria das Augusto.
petições de fôro.
O SR. VICENTE AUGUSTO:
Não é êste, no entanto, o objetlvo da pro(Som revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
posição por mim formulada . e submetida à
Senadores,
a Projeto n.a 2, de autoria do noapreciação. da Casa~ O objetivo é pôr o homem
bre Senador Edmundo 'Levi, recebeu da Codo povo em cantata com o mais alto mandamissão de Constituição e Justiça nova confl·
tório da República, evitar as formalidades 1 a
guração.
O· projeto visa à concessão de facl·
fim de que a população, mesmo distante, possa
lidades para qualquer reclamação, ao Poder
dizer ci que sentei recorrer e pedir o apoio
Público;
todavia, o substitutivo, o que faz é
ou o remédio poro os males e perseguições de
regular o §. 37, do Art. 141, da Constituição
que seja vítima.
Federal •.
Assim, Sr. Presidente, se a Casa adotar o
substitutivo apresentado pelo eminente SenaEm face do substitutivo, entendemos de
dor Relator na Comissão de Constituição e
submeter à consideração da Casa algumas
Justiça, jó não tcró nenhum significado êsse
emendas à proposta da Comissão de · Constl·
direito que o projeto original pretende estabetuição e Justiça, e que são as seguintes: (LI)
lecer.
/
EMENDA N. 0
Começa que, além dessas formalidades, S.
Substitua-se, pela seguinte, a redação da
Ex. a não manda, não autoriza que o parti:/
ementa
constante do projeto:
cu lo r. se utilize dos recursos de que o 9ovêrno jó dispõe para que possa formular suas
~'Estabelece normas '·para o exerc!clo do
reclamações. O particular teró que formular
direito de representação."
'
petição com as formalidades impostas pela 'lei,
Julfificoção
com firma reconhecida, com todo o histórico,
I
como se fôsse um bacharel a peticionar peO substitutivo da 'comissão de Constituição
rante o juiz.
e Justiça deu nova configuração ao projeto.
Assim, o povo, na sua linguagem simples,
~ste, tol como foi proposto, visa à conces·
são de facilidades a quem porventura formule
nunca poderia expor oo Sr. Presidente da Re-

o

,.
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reclamações contra abusos do poder eco·
nômico.

Outra emenda, Sr. Presidente, diz o seguin·
te Ui:)

Pretende, em sintese, · isentar de despesas
postais ou telegráficas os autores de denún·
cias ou reclamações feitas através do Depor·
tamento dos Correios e Telégrafos.

EMENDA H.0

Dê-se ao art. 6, 0 do substitutivo ofere·
cido pela Comissão de Constituição e Justiça
· a seguinte redação:

O substitutivo, todavia, estatui normas pa·
ra o exerdclo do direito de representação con·
tra abusos de autoridades, assegurado pelo parágrafo 37 do art. 141 da Carta Magna.

"Art. 6.o - O exercicio ilegítima do
direito de petiçãÓ ou representação SU·
·jeitará o requerente à sanção do art. 339
do Código Pena.f."

..

'

A repressão ao poder. económico, prevista
no art. 148 da Constituição Federal, já é re·
guiada pela Lei n.0 4~ 137, de 10 de setembro
de 1962.

I
'
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Sala das Sessões do Senado Federal, em
Brasflia, 12 de maio de 1965. - Senador VI·
cento Áuguato •
A segunda emenda está assim redigida (U: l
EMENDA N.0
Acrescente-se ao art•.. 3. 0 do substitutivo
apresentado pela Comissão ·de Constituição e
Justiça o seguinte:
"Parágrafo único -

Na hipótese de re·

querimento dirigido ao Poder Legislativo,
caberá a êste designar comissão para dar
parecer, no prazo fixado neste artigo."
J uatiflcação
Pontes de Miranda, em exegese ao pará·
grafo 37 do art. 141 da Constituição Federal,
ressalta que os podêres públicos são 'adstritos
apenas a proferir despacho, ou designar co·
missão que estude as reclamações feitas;
Adverte, porém, que o Poder Legislativo não
pode deixar de designar comissão .ad hoc, ou
permanente, que dê parecer, sujeito, ou não,
a plenário. (Comentários à Constituição de
1946, 3. 0 edição, Tomo V, pág. 394,)
A emenda, arrimada no ensinamento de tão
insigne constitucionalista; é, evidentemente,
irrecusável.
Saia das Sessões do Senado Fiiderai, em
Brasilia, 12 de maio de 19ó5. - Senador Vi·
conto Augusto.

Jilatlflcação
A pena somente deve ser imposta quando o
autor da petição ou representação. houver formulado a imputação certo da inocência. da. au·
toridade contra quem a fêz.
Configura-se, nessa hipótese, a crime de de·
nunciação cciluniosa, motiva por que o diplo·
ma legal deve indicar, sem rebuços, de moda
preciso, a sanção penal em que incide o
agente.
Sala das Sessões da Senado Federal, em
Brasília, 12 de maio de 1965. - Senador VI·
cente Áuguato.
São estas as nossas considerações, Sr. Presi·
dente. (Multo bem)
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Continua a discussão do projeto, . com
emenda. !Pauaa.)
Se mais nenhum Sr. Senador pedir a PO·
lavra, para prosseguir a discussão, dá-la·ei
como encerrada; (Pauaa.)
Está encerrada a discussão.
Há sôbre a mesa requerimento de prefe.
rência para o projeto, que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretária.
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 268, de 1965
Nos têrmos dos arts. 212, letra p, e 309,
n, 0 I, do Regimento Interna, requeira prefe·
rência para o .Projeta de Lei do Senado n. 0 2,
de 1965, a fim ·de ser submetido o aprecia·
çãa do Plenário antes da respectiva emenda.
Sala das Sessões, 25 de maia de 1965. Edmundo Levi.
\

-970O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Em votação o requerimento de preferência
que acaba de ser'Udo;'
Os Senhores Senadores que o aprovàm,
queiram permanecer sentados. (Pauaa.)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama!:
Concedida a preferência, em. votação o
projeto. Os Senhores Senadores que o apro·
vam queiram permanecer sentados. (Paula.)
Aprovado.

1946, poderá ser exercido, individual ou coletivamente, mediante requerimento escrito,
que conterá:
l)

nome e cargo da' autoridade a que
é dirigido;

2) exposição 'dos fatos que deram crigem ·ao procedimento; ·

3) indicação da lei aplicável ou' do ato
lesivo de direito;
4) nome, naturalidade, estado civil, profissão e residência ·do requerente;
5) firma do primeiro slgnatár.io reconhe-

~ a seguinte o projetá que acaba de ser
aprovado, e que voltárá à Ordem do Dia para
segundo turno. Fica, assim, ··prejudicado o
substitutivo.

PROJETO DE LEI DO SENADO

' N.0 2, DE 1965
Anegura facllldadea para o exercício
da direito de repreaentosia.
O Congresso Nacional decreta:
· Art. 1.0 - Qualquer do povo, independen·
temente de' despesas, poderá representar ao
Presidente da, República e reclamar providên·
cios contra excesso, omissão, negligência e
práticas lllcltas de autoridades, bem como
contra ~busos do poder económico.
· Parágrafo linico - A representação será
por escrito e, quando utilizada via pastai ou
telegráfica, a repartição por ·cujo Intermédio
fór dirigida dará comprovante com. a decio·
ração de que se trata de representação auto·
rlzada por esta Lei .
Revogadas . as disposições em
Art. 2.0 contrário, esta .Lei entrará em. vigor na data
de sua publicação. · ··

t o aeguinte a Subatltutivo prejudicado:

cida por notário público.
Art•. 2. 0 · - O requerente usará linguagem
respeitosa, . sob perio de devolução · da petição para que dela se excluam os tllrmos Injuriosos ou ofensivos.
Recebida e Informada o petiArt. 3.0 ção, no prazo máxi'mo de 20 (vinte) dias, salvo prorrogação, por igual prazo, ·no coso de
diligência, a autoridade competente. proferi·
rá despacho, que comunicará ao interessado,
por escrito, sob pena de responsabilidade. .
Art. '4,0 .-.:. Indeferido o dlrelto'pretendido
ou recusada a providência solicitada, o interessado poderá recorrer para a autoridade superior, no prazo de 1O (dez) dias, a partir da
data do efetlvo recebimento da comunicação
do despacho.
Parágrafo único - Não havendo recurso,
o processo será .arquivado,. definitivamente.
Art. 5. 0 - O requerente poderá exercer o
dir.eito de petição ou de representação por· via
tel'egráflco, com a ·indicação sumária dos fotos, nos casos de reconhecida urgência, mas
o telegrama conterá obrigatoriamente a indi·
cação de que a firmo ·do remetente foi reconhecida por notório público. ·

(Emenda n.0 1-CCJ)

Art. 6. 0 - O exercfcio llegltlmo do direi·
to de petição· ou de representação acarretará a
responsabilidade criminal do requerente,. na
formo do legislação em vigor.

Art. 1.0 - O direito de petição ou de representação, assegurado pelo § 37 do ort. 141
do Constituição Federal de 18 de setembro de

·Art.:: 7. 0 ; _ Esta Lei entrará em vigor na
dato de sua publicação, revogados os disposições' em contrário.

· SUBSTITUTIVO

1
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A Comissão de Constituição e Justiça opi·
na pela aprovação da substitutivo constante
dêste parecer, com a exclusão da matéria re·
laÍ::Ionada com o abuso do poder econômico,
como consignado na projeto, porque a lei especial a que criou a Conselho Administrativo
de
), jé
de Defesa EccnOmica (Lei n. 0
lhe deu solução ampla e adequada.
Sala das Comissões, em 9 de abril de 1965.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Passa-se ao Item ·seguinte:
Item 26:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 291, DE 1964
(N,o 1.119-B/65, na Casa de origem)
Concede, pelo prozo de doi1 · anal,
i1ensão d01 lmpo1to1 de lmportosão e de
con1umo, para Importação de material
deltlnodo à . fab!'lcosão de· máquina• ro·
dovlárla1, de oc6rdo com o1: planai de .
noclonallzasão oprovad01 pelo Grupo
Executivo da lndúltrla de · Máquina•
· Agrícola• e Rodoviária• IGEIMARl.
O Congresso Naéional decreta:

',;

1
...

É a seguinte o projeta prejudicado:

0

Projeto de Lei da Câmara n. 291, de
1964 (n, 0 1.199-B/~3), na Casa de cri·
gem), que concede, pelo prazo de dois
anos, Isenção dos Impostos de Importa·
ção e de consumo, para Importação de
material destinada à fabricação de .má·
quinas rodoviárias, de acOrdo com os planos de naclonallzac;ão aprovados pelu
Grupo Executivo da Indústria de Mâqui·
nas Ag.ríc~las e Rodoviárias !GEIMARl,
tendo Pareceres sop· números 420, 421 e
422, de 1965, das Comissões: de Econo·
·mia, favorável com as emendas que ofe·
rece sob números 1-CE e 2-CE; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
no sentido de ser sobrestado o andamento do projeto para ulterior arquivamento,
logo que fOr promulgada a lei obj~to do
Projeto n.O 2.424-C/ 64 na Câmara e
n.O 320, de 64, no Senado; de Finanças,
de acOrdo com o parecer da Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, pela arquivamento.
Cabe à Mesa manifestar-se sôbre a maté·
ria e, assim, nesta oportunidade, é a projeto
declarado sem viabilidade para sua tramita·
ção, em virtude de ter tido seu objetlvo collmado por lei devidamente sanclonoêta,.
A matéria vai, assim, ao Arquivo, sendo
feita a devida comunicação à Cômaro dos
Deputados.

Ârt. 1." - É concedida, pelo prazo de
dois anos a cantar ·da publicação desta lei, a
isenção dos Impostas de Importação. e de consumo, com exceção da taxa de despacho aduaneiro, para a . importação de equipamentos ln·
dustrlals, sobressalentes e ferramentas, destinados à fabricação, oo País, de máquinas ra·
davlárlas. e de suas· peças, assim cama das res·
pectivas partes complementares da produção
nacional, Importadas de acOrda com os pia·
nos de nacionalização previstos nos projetas
industriais aprovados pelo Grupo Executivo da
Indústria de Máquinas Agrlcolas e Rodoviá·
rias (GEIMAR),
§ 1_.11 É excluído do benefício de que
trata êste artigo o material com similar na·
clonai registrado:
§ 2.11 A Isenção (.m causa se aplica
\
também aos équlpamentos Importados, para ,a
execução dos projetes Industriais aprovados
pelo GEIMAR, desembaraçados com êsse be·
neflcio mediante assinatura de Têrmo de .Res·
ponsabilidade, de acOrdo com o que faculta
o art. 42 da Lei n. 0 3.244 (Lei de Tarifas),
de 14 de agôsta de 1957.

Art. 2. 0 ~ A baixa do Têrmo de Respon·
sabilidade referente à Isenção de que trata es·
ta lei, só será efetivada à vista da respectivo
verificação fiscal.
·· Art. 3. 0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4. 0
contrário.

-

Revogam-se as

~sposlções

em

-972O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Foram dirigidas a esta Presidência algumas
consultas sôbre à comunicação feita anteriormente aos Srs. Senadores a respeito da exposição que deverá ser realizada amanhã, no Senado, pelo nobre Sr. $enador Mem de Sá.
Alguns Srs. Senadores Indagaram da Mesa
se a sessão de amanhã seria especialmente
destinada à exposição do Sr. Senador Mem
de Sá.
Devo eSc:larecer que não declarei, ao enseja da. comunicação par mlrr' feita, que se tratava de uma reunião especial, mas que S. Ex.a
iria fazer sua exposição na sessão ordinária.
A Mesa, que tem competência para organlzàr a Ordem do Dia, fa-lo-á de maneira a que
S. Ex. a possa ocupar a maior porte do tempo dêsse periado, organizando uma Ordem. do
Dia de Importância menor que será logo esgotada, de modo a que o. nobre Senador Mem
de Sá tenho a sua inscrição previamente assegurada, com a garantia de que todo o tempo será reservado à exposição que vai fazer
ao Senado. ·
· Esta foi a combinação com as Srs. Lideres
de Partidos. A sessão de amanhã será, portanto, ordinária.
· Sôbre a mesa a Redação Final, em turno
suplementar, do substitutivo . do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 24, que autoriza à Equitativa dos Estados Unidos do Brasil,
sob intervenção do Govêrno Federal, a aumen~
ter o "Fundo" de que trata o Decreto-Lei n.o
2. 063, de 1940.
· Em discussão a redação final. (Paula.) .
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paula.)
Está encerrada.
Em votação.
Os ·srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa .I
Está aprovada .
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Para acompanhá-la, nessa Casa do Poder
Legislativo, é designado o nobre Senador Bezerra Neto, seu relator na Comissão de Finanças.

É a seguinte a redação final aprovada:

PARECER

N. 0 624, de 1965
Redação, para tuma auplementar da
1ubltltutfvo do Senado ao· Projeta de Lei
da Camara, n.0 24, de 1965 (n.0 2.593,
de 1965, na Cala de origem), da Inicia·
tlva do Sr•. Prnldente da República.
Relatar: Sr. Walfndo Gurgel

A Comissão apresenta a redação, para turno suplementar, da Substitutivo do Senado ao
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 24,
de 1965 (n.0 2.593, de 1965, na Casa de
origem), de Iniciativa da Sr. Presidente da
República, que autarlzà a "A Equitativa dos
Estados Unidos do Brasil". Sociedade Mútua
de Seguros Gerais, sob intervenção do Govêrno Federal, a. aumentar o "Fundo" de que
trata o Decreto-Lei n. 0 2.063, de 7 de março
de 1940, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1965.
- Seba1tião Archer, Presidente - Walfredo
Gurgel, Relator - Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER
N. 0 624, de 1965
Redação, para turno 1uplementar, do
1ub1tltutlvo da Senado ao Projeta de Lei
da camara n.0 24, de 1965 (n. 0 2.593,
de 1965, na Cala de origem), de l.nlcla·
tiva do Sr. Pn1ldente da República.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Autoriza a "A Equitativo das Estados
Unidos do Brasil", Sociedade Mútua de
Seguros Gerais, sob Intervenção do Gavêrno Federal, a aumentar o "Fundo" de
que trata a Decreto-Lei n.O 2.063, de
7 de março de 1940, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
','1

Art. 1..0
'
Unidos do
ros Gerais,
deral que,
respectivas

•

-

É a "A Equitativa dos Estados

Brasil", Sociedade Mútuo de Segusob a Intervenção do Govêrno Fesubsidiàrlamente, responde pelos
técnicas atuorlals, autorizada o ou-

-973mentor o "Fundo" de que trata o Decreto-Lei
n, 0 2.063, de 7 de março de 1940, com o incorporação do teta !idade dos débitos fiscais
para com a Fazenda Nocional, até 31 de mar·
ço de 1965.
Art. 2.0 ~ autorizado c incorporação,
ao aludido "Fundo", de todos os débitos da
referida sociedade para com as Instituições
da Previdê.ncia Social, até 31 de março de
1965, inclusive as multas e juros de niara.

''
h.

Art. 3. 0 - São cancelados os lançamentos relativos aos débitos mencionados. nos ar·
tigos anteriores sendo os respectivas processos
fiscais ou previdenclórias arquivados com a
anotação desta Lei .
Parágrafo único - São asseguradas aos
empregados, cujas contribuições paro o Previdência Social hajam sida descontadas, as direitos previstos na legislação vigente, cabendo
ao Poder Executivo regulamentar a matéria.
Art. 4. 0 - O Poder Executivo promoverá
estudos para a transformaçõa da "A Equitativo dos Estados Unidos da Brasil" em sacie·
dcde anônima, quando, então, as quantias ln·
corparadas ao "Fundo", de acôrdo com esta
Lei, passarão a constituir capital social da
União e das Instituições de Previdência Social,
respectivamente .
Art. 5. 0 - ~ isenta a "A Equitativa dos
Estados Unidos do Brasil", até 31 de· dezembro de 1965, dos recolhimentos de que trato
o art. 7, 0 da Lei n. 0 1.628, de 20 de junho
de 1952, passando a devê-los sôbre as elevações das reservas técnicas feitas a par.tir de
1966.
Art. 6. 0 - Esta Lei entrará em vigor na
dota de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Passo a anunciar a Ordem do Dia para a
sessão extraordinária, às 21 ,30 horas de hoje,
e que é a seguinte:

1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 53, de 1965 (n.l 2.662-B-65,
no Cosa de origem), de iniciativa do Sr. Pro-

sidente 4a República, que altera dispositivo da
Lei n.0 3.244, de 14 de ogôsto de 1957, que
. autoriza ·a abertura de crédito especial, e dó
outras providências, tendo Parecer favorável,
sob n. 0 526, de 1965, do Comissão
-

de Flnançaa, .sóbre a emenda.
2

Discussé:io, em turno único, . do.. Proj~to de
Lei do Câmara n. 0 44, de 1965 (n.ó 2.653-B~
65, no Casa de origem), de Iniciativa do Sr.
Pretidente da República, que prorroga os arts.
78, 79 e 80 da Lei n. 0 498, de 28 de novembro de 1964, tendo Parec:ern favoráveis
(n. os 559 e 560, de 1965) das Comissões
-. de Projetoe do Executivo e
- de Flnançaa.
3

Discussão, em turno único, do Projeto .de
Lei da Câmara n.0 55, de 1965 (n.0 2.706-B65, no Casa de origem), de Iniciativa do Sr.
Preaidente da República, que autoriza o Poder Executivo o abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial· de
Cr$ 1.300.000.000 (um bilhão e trezentas
milhões de cruzeiros), destinado ao pagamen·
to de Insalubridade aos associados do Sindico- .
to dos Operários Navais do Rio de Janeiro e
de serviços realizados, em navios cio Lide Bro·
sileiro, par estaleiros nacionais, tendo P~recer
favorável, sob n.0 576, de 1965, da Comissão
-

de Finanças.
4

Discussão, em turno umco do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 56, de 1965 (n, 0 2.702-B·
65, ria Caso de origem), de iniciativa do Sr.
Pretldente da República, que Isento de lm·
postos de importação e outros contribuições
fiscais os gêneros, mercadorias e equipamentos doados ou Importados para a .Comissão
Nacional de Alimentação, quer por organizo·
ções Internacionais, ·quer por organizações ln·
ternaclonals, quer por governos ·estrangeiros,
tendo Pareceres favoráveis, sob n.0 • 592 e
\
593, das Comissões:
-

de·: Projetas do Executivo c
de Finansas,

- 9745

8

Discussão, em turno unrco, do Projeto de
Lei da Câ~oro, n. 0 58, de 19.65 (n. 0 2.659-B·
65, na Caso de origem), que autorizo o Po·
der Executivo a ob~ir, pelo Ministério da ·Edu·
cação e Cultura, o crédito especial de ..•.
Cr 877.852.800 (oitocentos e setenta e sete
milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil e
oitocentos cruzeiros), poro atender às despe·
ses relativos ao enquadramento do pessoal da
Universidade da Bahia, ·tendo Par.ecer favará·
vel, sob n. 0 577, de 1965, da Comissão

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 62, 'de 1965 (n. 0 2.703-B·
65, na Casa de origem), do iniciativa do Sr.
Prnldente da República, que dispõe sâbre
Isenção de pagamento de emolumentos, taxas,
pedágios, quotas. e outras despesas que recaiam sâbre mercadorias ou equipamentos,
Importados ou doados, mediante acõrdo ou
convênio com o Govêrno do Brasil, e dé outras · providências, tendo Pareceres favoráveis,
sob n. 0 & 590 e 591, de 1965, das Comissões:

-

de. Finanças
6

-

de Projetes do Executivo e

-

de Finanças.
9

Discussão, em túrno único, do Projeto de
0

0

Lei da Câmara n. 59, de 1965 (n, 2.656-B·
65, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Pmldente da República, que autoriza o Po·
der Executivo Executivo a abrir, pelo Ministé'
rio da Fazenda - Conselho Nacional de Telecomunicações, o crédito. especial de .....
Cr$ 1.~00.000.000 (um bilhão e quinhentas
milhões de· cruzeiros), para atender às despe-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara, n. 0 63, de 1965 (n, 0 2.704B-65, no Casa de origem), de Iniciativa do
Sr. Presidente da República, que ·dispõe sâbre
a organização, funcionamento e execução dos
registras genealógicos de animais domésticos
na Pais, tendo Pareceres (n.0 & 588, de 1965,
e 589, de 1965) das Comissões:
-

sas com a participação do Brasil no Sistema
Mundial de Telecomunicações por Satélites,
tendo Parecer favorável, .sob n, 0 578, de
1965, da Comissão
-

de Projeto do· Executivo, favorável,
.

'

com as emendas que oferece, sob
n. os 1 e 2-CPE; e
-

de Finanças, favorável.
10

de FinanÇas

Discussão, em turno único, da Projeto de
Lei da Câmara n. 0 64, de 1965 (n.0 2.705-BDiscussão, em turno único, do Projeto de · 65, na Casa de origem), de iniciativa do Pre·
Lei do Câmara n. 0 de 1965 (n.0 2.662-B-65, 1ldente da República, que desdobra em duas
unidades universitárias distintas a atual Fano Cosa de origem), de iniciativa da Sr. Pre·
culdade de Farmácia e Odontologia da Uni·
si~ente da República, que autoriza a abertu·
versidade do Ceará, tendo Pareceres favorá·
ra, pelo Ministério da Indústria e do Comér- veis, sob n, 0 & 586 e · 587, de 1965, das Comissões:
cio, do crédito especial de Cr 1.000.000.000,
7

destinado à restauração do edificio da Praça
Màué 'n. 0 7, na cidade do Rio de Janeiro, Es-

-

de Projetes.. do Executivo e

-

de Finanças.

tado da Guanabara, tendo Parecer contrário,
sob. n. 0 61 O, de 1965, da Comissão
-

de Finanças, com votos vencidos dos
Srs. Senadores Pessoa de uelroz e
Wolfredo Gurgel.

11

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Economia, sôbre o Mensagem n. 0
118, de 1965, pela qual o Sr. Presidente da

-975República submete ao Senado a escolha da
Senhor Alvaro Gonçalo Americano Oliveira e
Souza para o Conselho de Administração do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.

12
t.;;

Discussão, em turno único, do Requerimen- ,
to n. 0 259, de 1965, pelo qual o Sr. Senador ·

Aurélio Vianna solicita a transcrição, nos
Anais do Senado, do Boletim do uartei-Gene·
rol da Policia Militar do Distrito Federal, por
ocasião do transcurso do 156.o aniversário da
Corporação.
Está encerrada a sessão.

(Levonta"'e a 1e11ão à1 18 hora1 e
46 minutai);

..·'1
'

\

59.a Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da 5.8 Legislatura,
Em 25 de maio de 1965
(Extraordinária)
PRESID!NCIA DO SR. NOGUEIRA DA GAMA
Às 21 horas e 30 minutos acham-se.
presentes os Srs. Senadores:
Adàlberto Sena - Edmundo Levi Arthur Virgílio - Zacharias de Assumpção - Cattete Pinheiro -· Lobão da 511·
veira - Eugênio Barros - Sebastião Ar·
cher - Joaquim Parente - Menezes Pimente! - Antônio Jucá - Vicente Au·
gusto - Dinarte Mariz Walfredo
Gurgel - Salviano Leite - Argemiro de
Figueiredo - Barros Carvalho - Pessoa
de Queiroz Josê Ermírio Sil·
vestre Péricles - Rui Palmeira - Heri·
baldo Vieira Dylton Costa - José
Leite - Aloysio de Carvalho - Antô·
nio Balbino - Josaphat Marinho - Jef·
ferson de Aguiar - Eurico Rezende Raul Giuberti - Vasconcelos Tôrres Aurélio Vianna - Gilberto Marinho Faria Tavares - Benedlcto Vafiadores Nogueira da Gama - Padre Calazans Pedro LudCJvico - Milton Menezes Guldo Mondin - (40),

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
A lista de presença acusa o comparecimen·
to de 40 Srs. Senadores. Havendo número legÕI, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2. 0 -Secretário procede à leitura
da Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Goma):
Em discussão o Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesma, dó·lo·el por aprovada. (Pousa.)
Está aprovado .

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Não há expediente a ser lido.
Hó oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Gilberto Ma- .
rinho.

O Sr. Gilberto Marinho pronuncia discuna
que, entregue à revisão do orador, aerá publicado posteriormente .
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:

Tem a palavra o nobre Senador Joaquim
Parente.

O SR. JOAQUIM PARENTE:

CL6 o aeguinte discuno.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta Casa tem tomado conhe·
cimento, pelo noticiário do imprensa, dos pre·
juizos causados pelas Inundações que assolaram vários Estados da região norte do Pais,
entre êles o Piaui, que tenho a honra de representar na Cêmara Alta. Esta própria tribuna tem sido eco de noticias semelhantes,
dando conta de acontecimentos verificados
em ou iras unidades federativas, a demonstrarem, destarte, o anseio e os apelos generalizados.
Demonstro nesta oportunidade, Sr. Presidente, na mesma linha de apelos ao Poder
Executivo, as profundos preocupações que me
assaltam, com as cheias calamitosas dos rios
Poti e Parnaiba, entre outros. Foi atingida
a cidade de Piracuruco, ocasionando-lhe acentuados prejuizos materiais, com numerosas
famílias ao desabrigo e desorganizando o lavoura e o pecuário. Algumas vias de acesso,
além disso, forem prejudicados pelos cheios,

ii.,

'..!
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Urge, face ao exposto, que as autoridades
. federais marchem em auxilio daquela população flagelada, proporcionando a recuperação
agropecuória, emprêgo e teta aos desabrl:
gados.
Apelo, Sr. Presidente, ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem é à SUDENE, Inclusive; para examinarem à viabilidade de estabelecer a ligação rodovl6rla, de
aproximadamente trinta (30) qullômetros, entre a sede do Municfpio de Plracuruca e o
povoado de São José.

::·,

...

,(

,,

J,

Bem sei, Sr. Presidente, que, ao abordar
um problema peculiar a uma região de. meu
Estado, o assunto poderia despir-se de significado geral, esmaecendo-se, com Isso, as côres reais da reivindicação. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, êste a pêlo, que .ora
formulo às autoridades competentes,. se ressente do caróter de uma conclamação, em
prol de uma politica geral de assistência às
regiões atingidas por fenômenos dessa natureza. Os Estados, de regra, não possuem recursos materiais ou técnicos para o pronto
atendimento de situações calamitosas e lmprevisiveis. A faculdade de abrirem créditos
extraordlnórios, para atendimento dos casos
de calamidade pública, esbarra na inexistência de recursos, por parte da maioria das unidades federativas, quase sempre engolfadas
nas próprias dificuldades financeiras de rotina. Impõe-se, destarte, que nesta Casa, representativa, por excelência, do princípio federativo, tais anseios encontrem particular
ressonância.
Ai fica, Sr. Presidente, nessas breves considerações, o meu pedido de providências,
com as esperanças de que os órgãos próprios
da administração federal concedam assistência àquele Municfpio piauiense, de cujo digno
Prefeito, Sr. José Mendes de Morais, acabo
de receber caloroso e veemente aP.êlo. (Muito bem f Muito bem ll
O SR. PRESIDENTE CNogueiro ·da Gama):
Sôbre a mesa a redação final. do Projeto de
Resolução n. 0 56, de 1965, que vai ser lida
pelo Sr. 1.0 -Secretório.

~ lida o seguinte:

Redasão final do Projeto de Re•olu'ãÓ n.0 56, que apo1enta Abel Ferraz:
de· Macedo, Ajudante de Cons~rvador
de Document01, ·PL-7, da Secretaria do
Senado Federal .
.A Comissão Dlr~tora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução : n. 0 . 56, de
1965, nos . seguintes têrmos:
RESOLUÇÃO
N.o . · , de 1965
Artigo único - ~ aposentado, nos tênmos
do ort. 191, § 1.0 , da Constituição Federal,
combinado com o art. 345, Itens 11 e 11 I da
Resolução n. 0 6, de 1960, e com a gratifi·
cação adicional a que faz jus, o Ajudante
de Conservador de Documentos, PL-7, do
Quadro da Secretariei do Senado Federal, Abel
Ferraz de Macedo •
·
·
·
Sola da Comissão Diretora, em 25 de maio
de 1965. - Nogueira da Gama -· Gilberto
Marinho - Cottete Pinheiro - Joaquim Pa•
rente - Guida Mondin. - Raul: Giuberti.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Sôbre a redação que acaba de ser lida, h6
requerimento . de .dispensa de publicação, para
a sua imediata apreciação, que vai ser lido.
~ lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 269, de 1965
Nos têrmos dos arts. 2.11, letra. p~ e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação para a Imediata discussão e votação· da redação final da Projeta de Resolu·
ção n.0 561 de 1965.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1965.
- Guida Mondln.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira dá Gomo):
Passa-se à discussão da redaçãa final do
Projeto de Resolução n. 0 56, de 1965.
Em discussão.
Se nenhum Sr, Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pausa.)
Estó encerrada.

- 978Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram. permanecer .. sentados .. (Paula.)
Está aprovada. Vai à promulgaçéio.
Está ' finda ~ ,hora do Expediente.
. ·
.
.
'

'

· Comparecem mais ·os Srs. Senadores:
Eduardo Assmar __:. Josué d~· Souza Dlx-Huit Rosado - Li no de Mattos - Filinto' Müller - Mello Braga - Attilio
Fontano - Daniel Krieger - Mem de
Sá- (9.1

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Goma>:
Posso-se à
1

.ORDEM DO DIA
· Estão prasentes na Caso 49 Srs. Senadores.

Item 1
Votação,. em turno. único, do Projeto
de lei da Câmara ~. 0 ·53, de 1.965 (n. 0
2.663-B/65, na Caso de origem), de lni·
ciatlva do Sr. Pre1idente da República,
· que- altera dispositl~o d~ Lei' n. 0 3.244,
de 14 de og6st~ d~ 1957, · que autoriz~
. ci' abertura de" crédito .especial, e dá outros. providências, tendei Parecer favorável,
sob n. 0 526, .de 1965, dos Comissões: de
Finanças, dependendo de pronunciamento;
• de·'ConstltUição e Justiça, s6bre .o projeto
e ·a emendo, e de Finanças, sôbre a
emendo.

A proposição, de . Iniciativa do Poder Executivo, já foi objeto de apreciação por parte.
do Comissão de Constituição e Justiça, da
Câmara, que o considerou jurldlca · e constitucionalmente perfeita.
Sem maiores considerações, portanto, em
razão do , Inexistência de quaisquer· impedimentos de ordem juridico-constltuclonol que
o posso, . preterir, .,,somos pela aprovação do
projeto com a emenda sugerido ..
t o parecer.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Solicito o parecer da. Comissão de Finanças.
Tem a, palavra o Relator dêsse órgão, ,o nobre .. Senador Lobão da Silveira .

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA:
(Para emitir parecer.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dispõe o projeto ora em exame: (LIJ

"Alt. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado o •abrir, pelo Ministério do Fa, zenda, o crédito especlo I de· Cr$ . . . . . .
4.177.207.330 (quatro bilhões, cento e
setenta e sete milhões, duzentos e sete
mil e trezentos 'e trinta cruzeiros), paro
ocorrú' 00 pagamento de parcelo tarifá~
rio .do subs'r dlo, de que trato o § 1. o do
ort. 58 do l.ei núi'Tlero 3.244, de 14 de
ogôsto de 1957, ·correspondente oo exércíci~ de 1964.
.
·
·.•
1

'

Solicito o parecer da .Camisão de Constitui·
ção e Justiço s6bre a projeto e o emenda.
Poro tonto, dou a palavra ao Relator dasse
órgão, o·. nobre Se~ador Menezes Plmentel.

Art. 2. 0 - O crédito aberto pela presente l.ei será ~utomàticamente registropelo Triburiol de Contas dei União e
'
disrtibuido ao Tesouro Nocional.

.do

'

O SR. .MENEZES PIMENTEL:

(LI o 1eguinte pârecir.l Sr. Presidente,
o projeto em exame vem a esta· Comissão em
face da emenda que 'lhe foi sugerida em. Plenário - Emendo n. 0 1 - de autoria do Senador Eurico Re.zende .
..
. A emendo em oprêço dá o seguinte redação oa ort. 3. 0 da projeto: ·
"Art. 3.0

A fim de ocorrer, à despesa do pagamento do subsidio, ara extinto, fico criado um adicional de 3%
s6bre o imp6sto de Importação durante
os exerciclos de 1965 e 1966."

'

. ·'·.

Art, 3.0 - A fim de ocorrer à despesà
do pagamento dêsse subsídio, fica ·criodo o lmp6sto adicional de S% (cinco
por cento) sôbre o lmpôst.o de importação de fertilizantes, durante o exercício
· de 1965.'.'""; :,.

A emendo 'apresentada é no sentido do supressão do expressão de fertllizanta1 .com o
objetlvo de auxiliar o aumento do.· produção
enunciado pelo Govêrno e durante o prazo
reduzido de dois anos.
Nessas condições, o Comissão de Finanças
opino pela· aprovação do emendo que acom·
ponho o projeto. (Muito bem!)

-979O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Os pareceres das Comissões de Constitui·
ção e Justiça e de· Finanças são favoráveis. A
primeira se manifestou sôbre o projeto
o
emenda e a segunda sôbre a emenda .
Em votação o projeto, sem prejulzo da
emenda.
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. !Paula.)
Está aprovado.

e

~ o seguinte o projeto aprovado:

. ~ o seguinte o emenda aprovada:·:
EMENDA N.o 1
Dê-se ao art. 3.0 a seguinte redoção:
"Art. 3.0 - A fim de ocorrer à despesa
do pagamento 'do subsidio, ora extinto,
fica criado um · adicionei I de 3% ·s6bre
os. exerciclos de' 1965 e 1966." ·
I

•

'

'

'

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
A màtérla · vai à Comissão,, de Redação.
;

O SR. PRESIDENTE INOiutlra · ela Gamai:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA

, f'!l,o 53, DI 1965
(N.0 2.663-B/65, na origem)
Altera diiPOIItiYol ela Lei n. o 3.244,
ele 14 ela ag61to da 1957, autoriza aber·
tura ele críellto tlpeclal, e d6. outra•
pravldtnclal .
·,

"

'!.,

êl
''

i:
'I

..
I

,,.
'

.()
,.

O Congresso Nacional decreta:

Item 2:
Discussão, em turria. único, do Projeto
de Lei da Cl!lmara n,0 44, de 1965 (n.0
2.653-B'/65, na Caso .de origem!, ele lni·
clatlva elo Sr. Pmldente da República,
que prorrogo os orts. 78; 79 e 80 da
Lei n,0 498, de 28 · de novembro ·de
1948, · retroagindo .a 28. de novembro de
1964, tendo Pareceres favoráveis •(números 559 e 560, de 19651 das Comissões
de Projetas do Executivo e de Finanças.

Art. 1.0 - Fica o Poder executivo outori·
zado a abrir, pelo Ministério do Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 4.177.207.330 (quaEm discussão o projeto.
tro bilhões, cento e setenta e sete milhões,
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
duzentos. e sete mil e trezentos e trinta cru- darei a discussão como encerrada; (Pauu.l
zeiros), para· ocorrer ao pagamento de parceEstá encerrada ,
',..
la tarifária do. subsidio, de que trato o § 1~o
Em
votação
•
do art. 58 da Lei n. 0 3.244, de 14 de ag6sto
Os Srs: Senadores que aprovam . o projeto
de 1957, correspondente ao exercfcio de 1964 . queiram permanecer sentados. (Pauu.l
Art, 2.0 O crédito aberto pela presenO projeto fal aprovado. Irá à Comissão de
te. Lei será automàtlcamente registrado pelo
Redaçãa. ·
Tribunal ,de Contas da União e distrlbuido ao.
~ o seguinte o projeto ·aprovado:
Tesouro Nacional.
PROJETO DE .LEI DA CÃMARA
Art. 3.0 · - A fim de ocorrer à despesa dó
44, DE 1965, .
.
. . N.o
.
pagamento dêsse subsidio, fica criado o im0
·. !N. 2.653;8/65, no origem)
p6sto adicional de 5% (cinco por cento) s6bre o imp6sto ·de' Importação de fertilizanProrroga 01 artlgo1 78,· 79 ' a 80 da
tes, durante o exercício de 1965.
Lei .n,o 498, da 28 de novembro de
Art. 4.0 - A presente Lei entra em vigor
1948.
na dato de sua publicação.
O Congresso Nacional 'decr~tá:
. Art. 5.0 Revogam-se os disposições em
Art. 1.o ..,;. Ficam prorrogados por mais
contrário.
5 (cinco) anos os artigos 78, 79 e 80 da
O SR. PRESIDENTE !Nogueira ela Gama!:
Lei n.0 498t de 28 de novembro de 1948.
Em votação a emenda. Os Srs. Senadores
Art. 2.0 Esta Lei retroagirá à data de
28 de novembro de 1964.
que a aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Art. 3, 0 Revogam-se as disposições em
Está aprovada .
contrário.

i
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O. SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
l'tem 3:
]:
!

I

'

I

I

I
!:

Discussão, em turno . único, do Projeto de Lei da Cêmara n. 0 55, de 1965
(n. 0 2.706-B/65, na .Casa 'de origem),
de lnlcl~tlva do. Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Ministério da VIação e
Obras :Públicas, a·· crédito especial de
Cr$ 1.300.000.000 (um bilhão e trezentas milhões . de cru~elros), destinado
ao pagamento •de Insalubridade aos associadas do Sindicato dos Operórlos ~avais
do Rio de Janeiro e de serviços realizados, em navios do. Lólde Brcislleiro, por
estaleiros nacionais, tendo Parecer favoróvel, sob n.0 576, de l96S, da Comis- .
,seio de Finanças. · ·
Em discussão o projeto.
Se nenhum ·Sr. Senador pedir a palavra, darei .a discussão como encerrada; ((Pausa.)
· Estó encerrada • .
Em votação.
Os Srs •. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O. projeto foi aprovado. Irá à sanção.
~ a seguinte o projeta aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.o 55, DE 1965'
(N. 0 2.706-B/65, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executiva. a abrir,
pelo Ministério da Vlasio a Obras Públicas, o... crédito. oapeclal de Cr$ ....
UOO.OOO.OOO
(uin bilhão
e trezentos
.
.
mllhãea de cruzeiros), destinado ao pagamonto de Insalubridade ~01 ···associados
. do Sindicato doa Operários · . Navais do
Rio de Janeiro· e de .aervlsoa realizados,
em navios do L61de Broallelro,· por enaloiros nacionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
1.300.000.000 (um bilhão e trezentos milhões de cruzeiros), assim discriminados:
Cr$ 800.000.000 (oitocentos milhões de cru-

zeiros), destinados ao pagamento de insalubridade oos associados do Sindicato dos Operários Navais do Rio de Janeiro, no perfodo
de novembro de 1959 a novembro de 1962,
e Cr$ 500.000.000 (quinhentas milhões de
cruzeiros), destinados a atender ao pagamento de serviços realizadas, em navios dei L61de Brasileiro, por estaleiros nacionais.
Art. 2.0 - Esta Lei entro em vigor na dota de sua publicação.
Art. 3.0
contrario.

-

Revogam-se as disposições em

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Dos Itens 4, 8 e 11 do Ordem do Dia constam matérias de votação secreta. Assim,
para maior facilidade dos trabalhos· e· nos têrmos do art. 168, § 5.0, da Resolução n.0 76,
de 1964, a Presidência deliberou reuni-las numa série, deixando-os para o final da sessão.
(Pauso.)
Possa-se, desta forma, ao
Item 5:
Discussão, em turno único, do Proje~
to de Lei da Câmara n. 0 58, de 1965
(n. 0 2.659-B/65, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo 'a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura,
o crédito especial de Cr$ 877.852.800
(oitocentos e setenta· e sete milhões, oitocentos e clnqüenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), para'· atender às despesas relativas ao enquadram·ento · do
pessoal da Universidade da Bahia, tendo
Parecer favoróvel, sob , o n. 0 577, de
1965, da Comissão de Finanças. .
\'

Em discussão o

p~~jeto.

Se nenhum Sr. •.•Senador pedir o palavra,
darei o discussão · i:onio encerrada. (Pouso.)
Estó encerrada .
Em votação.
•,

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Estó aprovado . Iró à sanção.

.,,,

'

l
.,.)
.l
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o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 58, DE 1965
(N. 0 2.659-B/65, na Casa de origem)

.,

:·,i.
'

'· ~
'''
. I

: .\
',;.

....

'

•'

' •.:~

' ·.:~
' ~

.

~"·

. )
•',

'

Autoriza o Poder Executivo o abrir,
pelo Ministério· da Educasão e Cultura,
o crédito especial de Cr$ 877.852.800
(oitocentos e setenta ·e sete milhões, oitocentos e cinqUenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), para atender às despesas relativas : ao enquadramento·· da
pe11oal da Univertldade da Bahla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ~ o Poder Executivo autorizada
a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 877.852.800
(oitocentos e setentà e sete milhões, oitocen~
tos e cinqüenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), para atender às despesas relativas ao
exercício de 1964 e decorrentes do enquadramento da pessoal da Universidade da Bahia, amparado pelo parágrafo único, da art.
23, da Lei n.0 4.069, de 11 de junho de
1962, de acôrdo com a Resolução ·Especial
n. 0 233, de 16 de julho de 1964, da Comissão de Classificação .de Cargos, publicada no
Diária Oficial de 29 do mesmo mês.
Art. 2.0 - O crédito especial de que trata a presente Lei será registrado e distribuído ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de
Contas.
Art, 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
· Art. 4,0 - Revogam-se as disposições em
contrária .

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:
Item 6:

'ti

'·,'i

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Cômara n. 0 59, de 1965 (n. 0
2.656-B/65, na Casa de origem), de ini·
cíativa do Sr. Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda ..::.:,. Conselho
Nacional de Telecomunicações - ; o crédito especial de Cr$ 1.500.000.000 (um
bilhão e quinhentos milhões de cruzei·
ros), para atender às despesas com a

participação do Brasil no Sistema Mundial de Telecomunicações por Satélites,
tendo Parecer favorável, sob n.O 578, de
1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr•.. Senador pedir a palavra,
darei a discussãa.-como encerrada. (Pasua.)

Está encerrada •
'

'

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer· .sentados. (Pausa.).,
Está aprovado. Irá à Comissão de Redação, a fim de corrigir defeitos existentes na
ementa.

~

o seguinte

o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA .CÂMARA
N.0 59, DE 1965
(N.O 2.656-B/ 65, na Casa de origem)
Autoriza o Poder.· Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda Conselho Nacional de Teleccimunicasõe• - , o
crédito · espeéial de Cr$ · 1.50o.ooo:ooo
(um bilhão e quinhentos milhões de 'cruzeiros), para atender às despesas com a
pertlcipasão do. Brasil no Sistema Mundial de Telecomunlcasões por Satílit.... ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autor!·
zado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.500.000.000 (um
bilhão e quinhentos milhões de cruzelrÓs),
consignado ao Conselho·· Nocional de Telecomunicações, para atender às despesas resultantes da participação do Brasil no Sistema
Mundial de Telecomunicações por Satélites.
O crédito de que trata esta
Art. 2. 0 Lei será registrado pelo Tribunal de Contas
da União e distribuídÓ automàticamente ao
Tesouro Nacional, observado o dispositivo do
art, 43 da Lei n. 0 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 3.0 Esta Lei. entra em vigor na
data de sua publicação.
Revogam-se as disposições cm
Art. 4.0 contrário.

- 982Sõbre a mesa, requerimento de adiamento

O SR. PRESIDENTE !Nogueira do Gamai:

de discussão, que vai ser lido pelo Sr. 1. 0 -Se-

Item 7:

.. i]'

'

Discussão, em turno .único, do Proje·
to de Lei da Câmara n. 0 61 , de 1965
(n,0 2.662-B/65, na Casa de origem),
de Iniciativa do Sr. Presidente da Repú·
llllca, que autoriza a abertura, pelo Mi·
nlstérlo da Indústria e do Comércio, do
crédito especial de Cr$ 1.000.000.000,
destinado à recuperação do :edifício da
Preço Mauó, n. 0 7, na cidade ·do Rio
de Janeiro, 'Estada da Guanabara, tendo
Parecer cantrório, . sob o n.0 61 O, de
1965, da Comissão de Finanças, com
votos vencidos das Srs. Senadores. Pessoa
de Queiroz e Walfredo Gurgel.

i

!
i

Sóbre. a mesa requerimento de, adiamento
da discussão, que .vai ser lido· pelo Sr. 1.0 -Secretórlo,
·· ·
lt lido e aprovado o seguinte:

::

l

I

I

REQUERIMENTO.
N.0 270, DE.1965.
. Nós têrmps das arts. 212, 'letrâ I, e 274,
letra 11, ·do Regimento ·Interno, requeiro adiamenta da discussão do Projeto de Lei da Câmara n. 0 61, de 1965,: a fim de ser feita na
sessão de 2 de junho· de '1965. ·
Salâ da~ Sessões, em 25 de malii de 1965.
- Mem de Sá.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Em conseqüência do requerimento aprovado, é concedida adiamento. ·
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

cretórlo.

lt lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO

N.0 271, DE 1965
..

Nos têrmos dos arts. 212, letra I, e: 274,
•.

,._.

letra b, do Regimento Interno,

:I

req~el.ro

mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n.o 63, de 1965, a fim de ser.:felta na
sessão de 2 de junho ..
Sala das Sessões, em 25 de. mala de .1965.
-

Mem de Sá.
O SR. PRESIDINTE !Nogueira da Gamai:
Fica, em conseqüência, adiada a discussão

e votação do projeto para a sessão de 2 de
junho pr6xima.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Item 10:
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 64, de 1965 (n.'?
2.705-B/65, . ~a Casa , de or'lgem),. de
Iniciativa do Sr. Presidenta .da Repúbll·
ca, que desdobra em duas unidades uni·
versitórlas distintas a atual Faculdade
de Farmócla e Odontologia da Universl·
dade do Cearó, tendo Pareceres
favoró....
. ..
veis, sob números 586 e 587, de 1965,
das Comissões: de Projetas do Executivo
.e de Finanças.
I

Item 9:

i/

i
I
I

•

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 63, de 1965 (n. 0
2.704-B/65, 'na· :Casa de origem), de lnf·
clatlva da Sr. Presidente da República,
· que dispõe sõbre ·a o~ganlzação, funcionamento e execução dos registres genea16glcos de animais domésticos no País,
tendo Pareceres (números 588 e 589, de
de 1965) das Comissões: de Projetes do
Executivo, fovoróvel, com as emendas
que oferece, sob números 1 e 2 CPE; e
de Finanças, fovoróvel.

adia-

'·

'

Em discussão o proj~to.
,, ,.
Se nenhum Sr. 0 .Senador pedir a palavra,
darei a discussão como· encerrada. (Pausa.)
Estó encerrada. ·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Estó aprovado. lró à sanção.

"''
.:i
'•
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o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 64, DE 1965
(N, 0 2.705·8/65; na origem)
Dndobra em duoa unidade• unlvenl·
tárla1 . dlatlntol o atual FacÚidade de
Farmácia e Odontologia dá Unlvenlda.
de do Ceará.
,,'

,..~·

'·!

··.•,

,.,'•

''

:I

: '}
,,,,

O Congresso Nocional decreta:
Art; 1.0 - A otual Faculdade de Farmácia
e Odontologia ' da Universidade da Ceará, fe·
deralizoda pelo Lei n. 0 1.254, de 4 'de dezembro de '1950 Cart. 3. 0 , Item lll;' e Incorporado li. mesmo Unlversldad~ ·pelo Lei n. 0
2.373, de 16 de dezembro de 1954; é desdobrado em duas unidades distintas, denominadas Faculdade .de Farmácia do Universidade do Ceará e Faculdade de Odontologia da
·
Universidade do Ceàró.
'Art. 2.0 Os vinte e quatro: carg,os de
Professor Catedrático, do Quadro do .Pessoal
Parte . Permanente - ; do . Minlsté;io da
EdiJcaÇão e. Cult~ra, .são distribuídos Igualmente entre os. duas Faculdades.
0

i"'

.I,, I

·f

1'I
1

.::,

i

, Art. 3. - As denominações das . cátedras
serão adaptados ao currículo mínimo fixado
pelo . Conselho Federal de. Educação ...
. ,§ 1.0 A Congregação da. Faculdade
desdobrada procederá . li adaptação, resguardando os interêsses de ensino.
§ 2. 0 Os professOres serão ouvidos
antes de se processar · o conseqüente apostila
nos respectivos títulos, devendo ser-lhes assegurada plena defesa de seus lnterêsses..
§ 3.0 A .apostila de que trota o parágrafo anterior será feita pela Divisão do
Pessoal da Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4.0 - Os servidores odmlnlstrotivos,
atualmente lotados na Faculdade ora desdobrada, serão dlstribuldos, por ato do Reitor,
entre as duas unidades universltórlas Institui.
dos pela presente Lei.
Art. 5. 0 Paro possibilitar o Imediato
funcionamento da nova Faculdade, resultante
do disposto nesta Lei, ficam criados um cargo
de Dlretor, slmbolo 5-C, e uma função gratificada de Secretório, símbolo 3-F .

Na prazo de noventa dias, a
Art. 6. 0 contar da data da publicação desta Ler, a
Faculdade de Farmácia da Universidade da
Cearó e a Faculdade· de Odontologia do mes·
mama Universidade encaminharão projetas. de
seus Regimentos ao exame do Conselho Uni·
versitórlo, o qual, depois de aprecló-los, os
submeterá . li aprovação . do .Conselho Federal
de Educação...
Parágrafo único Enqua·nto não forem
aprovados os · Regimentos de que trota · êste
artigo, aplicar·se-á, no ,. que couber, · a· · Regi·
menta da Faculdade desdobrada.
Art. 7.0 - À Reitoria da Universidade do ·
Ceciró Incumbirá promover as medidas lndls·
pensáveis ao funcionamento 'das .duas Facul·
dades instituídas por esta 'Lei.
Art. á.0 - As despesas decorrentes · da
execução da presente Lei serão atendidas pe·
los .recursos próprios, consignados no Orçamen·
to da União, em favor da Universidade do
Ceará.
·"

'!,.

.. Art. 9.0 - Esta Lei entra em vigor na
data ,de sua publicação ..
Art. 10 ...- Revogam-se as disposições. em
contrário.
Às Comissões de Projetes ·do Executivo
e de Finanças, nos têrmos dos · arts.
· I 02-A e 120; do Regimento Interno .
O SR.: PRESIDENTE (Nogueira da .Gamai:
Passo·se à matéria de votação secreta.
ltein 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 62, de 1965
(n.0 2. 703-B/65, na Casa de origem),
de Iniciativa do Sr. Presidenta da Repú·
. bllca,. que dispõe sObre Isenção de·. paga·
menta de emolumentos, taxas, pedágios,
quotas e outras despesas que recaiam
sôbre mercadorias ou · equipamentos; lm.portados ou doados, mediante acôrdo ou
convênio com o Govêrno do Brasil, e dó
outras providências, tendo Pareceres fa·
voróvels, sob n. 0 ' 590 e 591, de 1965,
das Comissões: de Projetes do Executivo,
e de Finanças.
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Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei a discussão como encerrada. (Pauaa.)
Está encerrado.
Em votação o projeto, em escrutínio secreto.
!Pauaa.)
· Os Srs. Senadores jó podem votar. !Pauaa.l
Se todos os Srs. Senadores jó votaram, darei
· como encerrado a votação. (Pauaa.)
Está encerrado.
Vai proceder-se à contàgem. !Pauaa.)
Votaram alm 22 Srs. Senadores; votaram
não 3 Srs. Senadores; houve 5 abstenções.
Não se verificou quorum.
· Vai proceder-se à chamado para verificação de presença.
O Sr. I. 0 -Secretórlo vai proceder à chamado
de Norte poro o Sul.

Votaram aim 32 Srs. Senadores; não 3 Srs.
Senadores; houve 2 abstenções ..

O projeto foi aprovado. lró à Comissão de
Redação para sonar defeito existente na
emento.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N. 0 62, DE 1965

CN. 0 2.703-B/65, no Coso de origem)
Dlapõe a6bre laen,ão .do pagamento de
emolumentaa, taxaa, pedáglaa, quataa e
outraa daapaaa que recaiam a6bra mercadoria• ou equlpamentoa, lmportadoi ou
doadoa, mecÍiante ac6rdo ou convênio com
o Gov•mo do Braall, e dá outraa provi~
dinclaa.
O Congresso Nocional decreto:

Procede-se à chamado.
Respondem à chamado os Srs. Senodores:
Edmundo Levi - Zochorios de Assumpção - Cottete Pinheiro - Lobão
do Silveira - Eugênio Barros - Sebastião Archer - Joaquim Parente - Menezes Pimentel - Antônio Jucó .-.- Dinorte Mariz - Walfredo Gurgel - Salviana Leite - ·Argemlro de · .Figueiredo
- Barreis Carvalho - Pessoa de .Queiroz - Silvestre Péricles - Rui Palmeiro
- Heriboldo Vieira - Dylton Costa José Leite - Aloyslo de Carvalho Raul Glubertl - Vasconcelos Tõrres Aurélio Vlonno - Gilberto Marinho Benedlcto Vollodares Nogueira da
Gomo - Podre Colozons - Pedro Ludovico - Filinto Müller - Attfllo Fontano - Guldo Mondln - Daniel Krieger- Mem de Só.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

.

Responderam à chamada 34 Srs. Senadores.
Havendo quorum regimental, vai r,epetlr-se
a votação.
"'
'·· ·c
(Procede-se à votação.)

Art. 1.0 - Fica o Comissão Nacional dé
Alimentação, do Ministério do Saúde, isenta
da pagamento de emolumentos; taxas, pedágios, quotas e outros despesas que recaiam
sôbre mercadorias ou equipamentos, Importodos ou doados, por organizações Internacionais
ou por governos estrangeiros, desde que cons.:
tem de ocõrdo ou convênio com o Govêrno ·do
Brasil.
Art. 2.0 - O disposto no artigo anterior
aplico-se, por Igual, ao pagamento· de despesas de copotozlo e armazenagem e demais
taxas portuários, quando. se trotar de ancoradouros, cujo exploração ·foi concedido o govemos estaduais ou municipais ou a emcrêsos
particulares.
~ o Poder Executivo autorizoArt•. 3.0 do a abrir, ao Ministério do Saúde, o crédito
especial de Cr$ 12.789.526 (doze milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e
vinte e ·Seis 'cruzeiros), poro atender ao pagamento de despesas de copotozlos e armazenagem de 1 . 757. 211 quilogramas de leite
em pó, doados pelo programa "Alimentos Poro
o Paz", à Comissão Nacional de Alimentação,
do referido Ministério.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):

Art. 4.0 ~ Esta Lei entrará em vigor na
doto de suo publicação.

Vai proceder-se à apuração.
Votaram 37 Srs. Senadores.

Art. S. 0
contrário.

-

Revogam-se os disposições em

- 985outros contribuições fiscais, os gêneros, mercadorias e equipamentos, doados ou importaItem 4:
. dos para a Comissão Nocional de Alimentação,
Discussão, em· turno único, do Projeto da Ministéri.o da Saúde, quer por organizações
de Lei da Câmara n. 0 56, de 1965 internacionais, quer por governos estrangeiros.
Parágrafo única - A importação dos bens
(n.o 2. 702-B/65, na Cosa de origem),
de Iniciativa da Sr. Presidente da Repú- o que se refere êste artigo não fica sujeita a
blica, que isento de impostos de Impor- certificado de. cobertura cambial, nem :o litação e outros contribuições fiscais · os cença prévia da Carteiro de Comércio Exterior.
Art. 2.0 Esta Lei entro em vigor na
gêneros, meri:odorlos e equipamentos
doados ou Importados poro o Comissão data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
Nacional de Alimentação, quer por orgacontrário.·
nizações internacionais, quer por goverO . SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
nos estrangeiros, tendo Pareceres favoráveis, sob n. 0 ' 592 e 593, de 1965, das
Item 11:
Comissões de Projetes do · Executivo e
Discussão, em turno único, do parecer
de Finanças.
da Comissão de Economia, sãbre o MenEm discussão o projeto.
sagem n.O 118, de 1965, pelo qual o
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
Sr. Presidente do Repúblico submete ao
darei o discussão como encerrada. (Pausa.)
Senado o escolho do Sr. Álvaro Gonçalo
Americano Oliveira e Sousa paro o ConEstá encerrada.
selho de Administração do Banco NacioEm votação o projeto, em escrutínio secreto.
nal do Desenvolvimento Econômico.
Os Srs. Senadores já podem votar. !Pausa.)
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:

Procede-se à votação.
Vai proceder-se à apuração. (Pausa,)
Votaram 1Im, 29 Srs. Senadores; votaram
não, 4 Srs. Senadores. Houve 2 abstenções.
O projeto foi aprovado e irá à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 56, DE 1965
,,.
,''·

:·t

-

·~

.

~
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!

Troto-se de matéria o ser apreciado em
sessão secreto. Solicito dos Srs. funcionários
tomarem as providências nesse sentido.
A sessão transformo-se em secreta às ·
22 horas e 25 minutos e volto o ser público às 22 horas e 40 minutos.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Está reaberta o sessão público.
• Vamos passar ao

(N.o 2.702-B/65, no Casa de origem)

Item 12:

Isenta .de Impostos de Importação e
outras contribuições fiscais, os gineros,
mercadorias e equipamentos doados au
lmpartadoa para a Comlsséío Nacional de
Alimentação, quer por organizações internacionais, quer por governos ntran·
gelros.

Discussão, em turno único, do Requerimento n.0 259, de 1965, pelo qual o
Sr. Senador Aurélio Vionna solicita o
transcrição, nos Anais do Senado, do
Boletim do Quartel-General do Polícia
Militar do Distrito Federal, por ocasião
do transcurso do 156.0 aniversário do
Corporação. .

O Congresso Nacional decreto: '·.
Art. 1.0 - São Isentos dos impostos de
Importação e de consumo, dos emolumentos
consulares, da taxa de despacho aduaneiro,
das taxas de melhoramentos de portos e de
renovação da Marinho Mercante, de despesas
de armazenagem e capatazlas e de quaisquer

. O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gamai:
Em discussão o requerimento.
Se nenhum Sr. Senador pedir o palavra,
darei o discusão como encerrado. (Pausa.>
Estó encerrado.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que aprovam· a requeri·
menta queiram permanecer sentados. (Pauaa.)
Está aprovado.

O SR. PRESIDENTE' !Nogueira da Gamai:
. Será feita a. transcrição pedido. IPauaa.)
Não hó .oradores Inscritos,
Nada mais· havendo que tratar vou encerrar
a sessão, · designando, para a próxima, a
seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em tumo único, da Parecer núme·
ro 571, de 1965~ da Comissã~ de Constituição

e Justiça sélbre o Oficio n. 0 723-P (f) de 30 de
ag6sto de 1962, do Sr. Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando cópia autentl·
cada de. acórdão. do Recurso de Mandado de
Segurança n. 0 8. 392, de Minas Gerais, jul·
gado a 18·1 0-61 inconstitucional (Parecer pelo
arquivamento do Oficio em virtude. de já ho·
ver sido. suspensa a execução do art..169 da
Constituição do Estado de Minas Gerais,. atra·
vés da Resolução n.O 21, de 1964) ..
Está éncerrada a sessão .
(Levanta-se
a sessão às ' 22 horas e 45
.
minutos.>

;.··

·-

'

.

~\

J
.
.

.~

60.8 Sessão, da

3.8 Sessã~ Legislativa, d.a 5.8 'Legislatura,
em 26 .de maio de 1965

. PRESIDINCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA, GAMA I ADALBERTO SINA
Às 14 horas e 30 minutos ochom·se
''

.'

presentes os Srs. Senadores:

li,

I:)
"I
.,

i.'l•

Adalberto. Sena - Josué de Sauzo Edmundo Levi _:.., Aitliur VirgUlo - Za·
charlas de AssumPÇão - Lobão da 511·
velra _.:. Eugênio Barros - Menezes Pi·
mente! - Vicente Augusto - Dinarte
Mariz - Walfredo Gurgel - Salviano
Leite - Argemlro de Figueiredo - José
Ermlrlo · - Silvestre Périeles - Rui Pai·
meiro __.: Herlboldo Vieira ~ Aloyslo 'de
· Euri·
Carvalho ....;, Josophat Marinho -·
co'
Rezendé
Raul
Glubertl
..:..
Vascon..
I
.
.,;
celas T6rres - Gilberto Marinhei _; NogÚelrc:i da Gama - · Pàdrê ·Caiàzans _c:.
José' Feliciano - Pedro Ludovico .:... FiUnta MUller - Milton Menezes - Attrlio Fontano - Guldo Mondin - Daniel
Krleger -. Mem de Só '""7 (33).
1-1··

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da . Gama):
A lista de presença . acusa o compareci~
menta de 33 Srs. Senadores. Havendo número
legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a Ato.
O Sr. 2,0 -Secretárlo procede à leitura
do Ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da,Gamal:
Em discussão a Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sObre a mesmo, dá-la-ei como aprovada.
(Paula,)
Está aprovada.

O Sr.. I.0 -Secretário lê o seguinte

·.·. EXPEDmNTE
MENSAGENS
MENSAGEM
N.0 126, DE 1965 .
IN. 0 276, na Caso de origem)·
Excelentlsslmo Senhor Presidente do Senado
Federal:
'Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, no uso das 'atribúlções que me
conferem os artigos 70, § 1.0 , e 87; 11, do
Constituição · Federal, resolvi .vetar,· parcialmente, o Projeto de Lei do Câmara número
817 -B-59 (no Senado, n. 0 '251~64), que per·
mite a, consignação .em fôlha de pagamento de
mensalidades e descontos em favor .da. Caixa
Beneficente dos Empregados da Alfândega do
Rio de Janeiro, por. considerá-lo contrário ao$
lntei'êsses nacionais.
Incide a voto sObre as seguintes expressões
constantes do artigo I.0 da projeto: "até a
data desta lei"; "e débitos de auxilias flnan·
celros, e outras contribuições atinentes à segu·
rança da famllia"; ·e "concedidas pelas refe·
ridas entidades",
RAZOES.- As consignações em. fôlha de
pagamento das servidores pubilcós são
regidas, em caráter geral, pela Lei nú·
'·' mero 1.046, de 2 de janeiro de 1950.
Leis posteriores, no entonto, admitiram
que associações de servidores, mediante
consignação, pudessem efetuar o desconto
das mensalidades de seus associados, ora
especificando os entidades beneficiários,
ora limitando o seu alcance às entidade$

;:
'

,.'
·i
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constituídas até determinada data (Leis
números I. I 34, de I 4 de junho de I 950,
3.603, de 8 de agôsta de I 959, 4.069,
ele I I de junho de I 962 - ort. 29 - e
4.572, de I I de dezembro de I 964) .
Tal sistemática não é observada pelo
projeto em exame ao pretender ampliar
o abjeto da. consignação, que incidirá
não só sôbre as quotas de mensalidades,
mas, também, sôbr'e "débitos de auxílios
financeiras· e outras contribuições atinen·
tes à famrlla dos associados".
Tal ampliação teria rep.ercussões prejudiciais à boa marcha das atividades dos
órgãos pagadores, que ·ficariam assoberbados com freqüentes acréscimos de encargos, o que acarretaria tumulto e procrastinação nos trabalhos de confecção
das fôlhas de pagamento, com evidentes
prejuízos para os: próprios· servidores.
Contudo, torna:se aconselhável que a possibilidade de consignarem as associações
.de servidores, legalmente constituídas, as
contribuições mensais· de seus associados
seja prevista. de forma permanente, a fim
de evitar, no fut~ro, que novas leis· venham a disciplinar o mesmo .assunto, à
se~elhanÇa. do que tem ocorrido.
·. São estas as razões que .me levaram a vetar,
parcialmente, o prajeta.em causa, as quais ara
submeto à elevada apreciação . dos Senhores
Membros do Congresso Nacional.
Bras Ilia, em I 3 de maio de I 965. -

H.

Caltello Branco.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO

'I
I

I
,,
11

,,
'I
I,

?,,
,,

I

Permite· a conalgnasãa em fôlha de
· pagamento de men1alldades 'e deacantõa
em favor da Caixa Beneficente doa Em·
pregado• da· Alfândega do Rio de Janeiro,
O Congresso Nacional decreta:
~ permitido aos sócios da Cal. xa Beneficente dos Empregados da Alfândega
do Rio de .Janeiro, bem como às demais associações de servidores públicos, registrados como pessoas jurldlcas, até a data desta Lei,
consignar em fôlha de pagamento as quotas
de. mensalidades de débitos de auxilias flnan·

. Art. 1.0

ceiros e outras contribuições atinentes à segurança da famllla dos associados, concedidas
pelas referidas entidades.

Art, 2.0

A forma de processamento des·
sas operações obedecerá às normas estabelecidas na Lei n. 0 1.046, de 2 de janeiro de
1950, que dispõe sôbre consignação em fôlha
de pagamento.·'
·. .

Art. 3.0

Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições em

contrário.
À Comissão Mista incumbida de relatar o veto.

MENSAGEM
N.0 127; DE 1965 ·

(N.~ 277, n~ CaSá de origem)
Excelentíssimo Senhor ·Presidente do Se·
nado Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que me
conferem os artigos 70, § '1'. 0 , e 87, .'ii, da
Constituição Federal, resol~i nega; -~~Ção ao
Projeta de. Lei da Câmara n.o'3.Ú2~B.'6J (no
Senado, n. 0 144-63)1 que concede 'isenção dos
impostos de importação e de . cons&.nno,, mantida a taxa. de despacho adu~neÍró, para equipamentos de. produÇão,' sobres'saiêntes ferramentas destinàdas às indústri~s de· filmes vir·
gens e à produção de matérias~primas indispensáveis à sua .. fabricação; ·par .considerá-lo
contrário aos interêsses nacionais, em face das
razões ·que passo a expor:

e

RAZÕES projeto em
modo mais
do art. 1.0
corrente.

As medid~s 'prec~niz~d~s n~
.,. .~ '·' : --·~ "'' '
exame estão contidas;" e de
amplo, no inciso 11, letra b,
dà Lei n. 0 4.622, de 3 do

O diplom/'l~gal mencionado determina
não só a Isenção. dos impostos de Impor·
tação e de consumo; mas também da
taxa de despacho aduaneiro. O projeto,
mantendo essa taxa, restringe o alcance
dos favores fiscais em causa, contrària·
mente à orientação do Govêrno na pol í•
tica de estimulo à indústria clnemato·
grófica.

i"'!I
. . :.a

. ;Ü

·~
'.,'I

':
·.·i.:·'·
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São estas as razões que me levaram a negar
sanção ao projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros do Congresso Nacional,
H.
Brasflla, em 13 de maio de 1965. -

Cattello Branca.
PROJETO A QUE SE REFERE

O VETO

Concedo .iten~ão do1 lmpo1to• do im·
porta~ão e de con1u~ô, mantld~ a taxa
de. detpache aduaneira, para equlpamen·
tal de produ,ãa, 'com · 01 reapectivn lO•
br~nàlentÍ1 e ferramental, dtittlnadot à1
indiÍitrial de filmei virgent e à pi'Oduçáo
de matírial•prlmot inditpenaávela à aua
fabrlcasio.

vonfcrem as artigos 70, § 1. 0 , e 87, 11, da
.Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n. 0 4.245-F,
de 1962 (no Senado, n. 0 78-64), que dispõe
sôbre o exerci cio da :profissão· de carregador
e transportador de bagagens· em portos do
País e dá outras providências, por considerá-lo
contrário aos interêsses nacionais.
Incide o veto sôbre:
I) No artigo 1.0 , a expressão "exclusivamente".
RAZOES - O que se configura no projeto é a atribuição, a uma classe, de exclusividade da exploração do ~erviço de
embarque e desembarque de bagagens,
assumindo tal exploração o caráter de
monopólio. Suprimindo·se a expressão
"exclusivamente", as características desfavoráveis do projeto serão atenuadas.

O Congresso Nacional decreta:
~ concedida, pelo prazo de 36
(trinta e seis) meses, isenção dos Impostos de
Importação e de consumo, mantida a taxa de
despacho aduaneiro, para equipament~s de
produção, com os respectivos sobressalentes e
ferramentas, destinados às indústrias de filmes' virgens, para todos os fins, e à produção
de matérlas;primas indispensáveis à sua fabricação.
.
Art. 2.0 - A concessão previstá no artigo
anterior dependerá da aprovação dos projetas
industriais pelo Grupo Executivo da Indústria
Cinematográfica e não beneficiará máquinas,
equipamentos e ferramentas com similar nacional registrado.
Art. 3.0 - A Isenção concedida somente
se tornará efetiva opôs a publicação no Diário
Oficial da União de portaria baixada pelo Mi·
nlstro da Fazenda discriminando a quantidade,
qualidade, valor e procedência dos bens por
ela atingidos.
· Art. 4.0 · · - Esta L~i· entrará, em vigor na
data· de sua publicação, revogadas as dispo·
sições em contrário.
· À Coml~são Mista Incumbida de ~elatar o veto.
.'f .•

Art. 1. 0

L:,

\,,
I,.
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MENSAGEM
0
N. 128, DE .1965
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. que, no uso das atribuições que me

2) A parte final do parágrafo 3. 0 do artigo
I. : "quando, porém, se tratar de volumes
sujeitas à fiscalização aduaneira, não será
facultado· ao passageiro a condução do mes0

mo".
RAZOES -

O projeto pràticamente Im-

pede o passageiro de conduzir qualquer
tipo de .volume, sem pagar ao carregador,
eis que em seu artigo 3.0, parágrafo 4. 0 ,
· exclui de seus efeitos o transporte 4e
cabotagem, referindo-se, tão-só, à navegação de longo curs.o. Mantidos os expressões, como tôda a bagagem há que
passar pelo fiscalização aduaneiro, o passageiro ficaria obstado de transportar sua
própria bagagem, criando

situação · de .

constrangimento e permanente .litígio entre passageiros e carregadores.
·· 3) A parte final do artigo 2. 0 : "de ocôrdo
com as percentagens constantes desta Lei".
RAZOES - No momento, a remuneração
do trabalho em causa é fixado pelos Delegacias do Trabalho Marftlmo, em comum acôrdo com os sindicatos de classe,
sendo satisfatórios os resultados.

'\

..

-990
6) No artigo 12, o expressão "com . efeito
suspensivo, para o Ministro do Trabalho e Previdência Social".

O projeto Introduz sistema de retribuição
Inconveniente e que majora em multo o
. tarifa de serviço, · carecendo o matéria

.

.

RAZOES_..: Pelo Lei n. 0 4.589, de 11 de
dezembro de 1964, em seu artigo 8.0 , .o
competência para julgar ·eni último Instância, os recursos oriundos dos .Delega. elos do Trabalho Marítimo é . do Conselho.
S~perlor
do·
Trabàlh~ ' Moritlmo,
'
• .
' ' '
. ,'; ' :·'
' '. ' ' "
,' J :·:
constituindo-se .uma distorção dor a essa
categoria um .. troia;,e~tci ,.· dif~renclal
• i - , . • ,' . , '
'.
~o,
~
quanto. à autoridade odmlnlstrat!~a jul. gadoro.
· ··
... '·

de um exame, detalhado por porte de
cada ac6rdo, levando .em conta as peculiaridades regionais. Ademais, . o.· slste~
ma de ·remuneração, segundo a classe· de
viagens dos passqgelros, não atende a

~

tôdas as situações, deixando" sem solução, por exemplo, os casos de navio com
.. classe única.
,·,

' t

'·.:

Por o~tro lado, ·se tomarmos como exemplo o

P6rtodo.RI~ de Jon~iro,

chega-se

. rifa Introduzida .pelo projeto é da ordem
de quase 50%, onerando peSadamente
\
:-,
'•,
o passageiro, em geral turista.

RAZ.OES ~ excessivo a remune~ação
. '·
''
que o artigo estabelece, em caróter obrigatório, para êsse transporte, em desa'

c6rda com a natureza do tr~b~lho a que
· visa disciplinar; Outrossim; quando o Go-

RAZOES .:.._ Veto-se êsse ·artigo como
conseqüência do veto ao ,artigo 3.0 , eliminando-se dispositivo q~ seria 'altamente desfavoróvel ao tu,rlsmo .. '
.· ·

flação, repudia a Idéia do salória móvel,
não se justifica estabelecê-lo em · favor

5)

A parte final do artigo 4. o:

. São estas os razões que me levaram· · a
vetar, . parcialmente, o projeto' em causa, eis
quais ora submeto à elevado ·:apreciação· dos
Senhores Membros do Congresso Naclonál,
Sraslllo, ·em 20 de maio de · 1965. -·
. ·. H.
Caltilllo Branco.

"no sentido da cobrança dlreta dos passageiros do quantum devido".
"'I

:,)!

i.,i

·\,,
,,

RAZ.OES - O veto a essa expressão evitará condições para a criação de controvérsias, atritos e embaraços entre os
carregadores c passageiros, com repercussões desfavoráveis para o incremento
do turismo no Pois.

.r

7l O artigo 14.

•v6rno, como. exigência' do combate à In-

vêzes e mela o séilório-minlmo.

, '· , ,

0
• ;; 1

No pr~jeto introduz-se a ' novidade d~ o
recurso auapender o efeito da .d~cl.sã?, re~
corrido .em matéria referente.,à,.catego. ria. · Constituir-se-la em .. privilégio. que,
Inclusive, viria retirar autoridade das
Delegacias, criando .tumulto.. quanto às
suas decisões.

4)0 artigo 3.0 e seus po.róg;afos 1.0 e 2.o.

de uma classe ou grupo soclàl, especialmente . considerando-se que . a remuneraçiío' atingiria,. nci pior das hipóteses; duas

:r

,.

•

Por outro ,lado, pela· ·sistemática .do Decreto-Lei n. 0 3.346, .de 12 :dei-junho de
1941 (Regulamento dos Delegacias . do
Trabalho . Marltimo), · conforme .expresso
no seu ort. · 12; em nenhum caso é dado
efeito suspensivo aos . recursos. das' 'dédsões emanadas dos seus Conselhos. ' · .

à· conclusão de que a majoração da to-

'·

1

. " . , '. · . 1;"1 • ,

'

:

,·

,:·::-,

,'

'
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PROJE'fO A QUE SE REFERE O VETO

:

...

Diapõe 16bre o exerciclo · da proflaaáo
de carregador· e trcrnaportador de bagagana em portal do Pala e dá outra• pro•
vid6nci01.
O Congresso Nacional decreta:

·.:,·Art. 1.0 - O carregamento e transporte
de bagagens de passageiros, desembarcados,

·:;
. '•'I

' :',~
'

~:·,

•fi
',J'

. ·~

- 991embarcados ou em trânsito nos portos organl·
§ 3.0 O trabalho à noite, aos domin·
zados, serão feitos exclusivamente por· profls· ' gos e feriados seró pago de conformidade com
slonais de preferência sindicalizados, matri· o disposta no art. 262, § 4.0 , da Consolidação
culados nas Delegacias do Trabalho Marítimo . dos Leis do Trabalho.
§ 4. 0 Esta Lei não se aplica aos pas§. 1.0 Para efeito desta Lei, consi·
sageiras
que
embarquem
em pârto nacional ·e
dera:se bagagem,· mala, caixote engradado
cujo
destino
seja
outro
pôrto
nacional ..
1Ift-van quando trazido por passageiros ou
despachado como bagagem desacompanhada e
recolhida ou não ao Armazém de Bagagem
e ·sujeito ou não à fiscalização aduaneira ...
§ 2. 0 _;· O c'arregornerito ·e transporte
de: bagagens, de que ·trata êste artigo, compreendem os servlçós executados na plataforma externa dos armazéns, faixa de cais, e a
bordo dÔs navios; operações de cargÔ e descarga·. de mercadorias.
·· ' ·
§ 3.0 O disposto neste artigo nõo
exclui o· direito de passageiros, pessoalmente,
e sem o auxilio de outras pessoas, transportarem · sua própria bagagem; · quando, porém,
'
'
si: ·tratar de volumes sujeitas à fiscalizaçõo
aduaneira, não seró facultado ao passageiro a
condução· do mesmo.
'

'

'

'

§· 4,0 : - Quanto à bagagem de. cabina

ou em local. de acesso dlreto · ao .convés do
navio,. o trabalho seró exclusivamente dos Carregadores e. Tra,spo_rtadores de bagagens.

Art; 2. 0 - Os. Carregadores e. Transportadores de bagagens perceberão suas remunerações .pelos serviços prestados, de acôido com
as percentagens· desta Lei.
Art. 3. 0 - O passageiro de terceira classe
pagcró, por volume não excedente de 60 (ses~entc) quiÍcs;- 2% · (dois :par cimtoi· do salórlominlmo vigente · na · 'região da situação do
pôrto.
· § l. 0 Ao passageiro de primeira e de
segunde classe aplicar-se-é a taxo estipulada
para o de terceira, acrescendo-se '35% (trinta
e cinco por cento) ao total da remuneração de·
vida pelo número de volume a sér·~ transpor·
todo.
§ 2. • - Quando o pêso de bagagem
ultrapassar 60 (sessenta) quilos por volume, ao
montante da remuneração seró acrescida a
taxa de 1 % (um por cento) do sclórlo-minlmo
pore cede 30 (trinta) quilos ou fraçõo exce·
dente.

e

Art. 4.0 - As autoridades alfandegórlas
portuárias permlti~ão a Instalação de guichês
nos Armazéns de Bagagens ou nos locais' de
trabalha de sistema de arrecadaçõo,'sab a responsabilidade dos Sindicatos, no' sentida da· cobrança dlreta dos· passageiros da quantum de- .
vldo.
·Art. 5. 0 - Os armc'c:iores ou seus ~gen
tes deverão requisitar .previamente do .sindicato de classe os carregadore~ e transportadores· de bagagens necessários ·para ópera rem
nos navios de passageiros que atracarem·· no
pôrto, tanto nos embarques como nos desembarques de bagagens. · ·
.
.

Parágrafo único - ~ requisição prevista
neste artigo não lmplicaró em quaisquer ôn~s
para os armadores. . ..
·
Art.. 6.0 . - Para matricula prevista · no
art. 1~0 , além de outros, são requisitos essen-'
ciais: a) atestado de bons antecedentes e. fôlhacorrlda; b) atestado de saúde e robustez· flsica
fornecida pelo IAPETC; c) atestado de vacina;
d) prova de quitação com o serviço militar; e)
prova de saber ler e escrever; f) prova de !"ade não Inferior a 18 (dezoito) anos ~ern superior a 35 (trinta e cinco); g) ti tu lo de eleitor;
h) carteira profissional do trabalho. ·
Art. 7. 0 - O quadro. profissional de C~rre
gador e Transportador de bagagens nos partos
seró fixado pela Delegacia do Trabalho Marítima.
Art; 8. 0 - Haveró nas Delegacias -do Tra·
balho Marltlmo livro de matricula dós Corre~
gadores e Transportadores . de bagagens, . no
qual serão anotados nome, filiação, nacionalidade, estado civil, residência, assim como aver·
bado. tôdo .c documentação apresentada pelo
Carregador e Transportador matriculados.
Art. 9, 0 - Os Carregadores e Transportederes de bagagens só poderão trabalhar devidamente uniformizados e com seu número de
ordem disposto em posição bem visível.

- 992Art. 1O - Somente quando escol odos poro o serviço, deverão os Carregadores e T ransportodores de bagagens permanecer nos locais
de trabalho.
Art. 11 - Os Carregadores e Transportadores de bagagens são obrigadas a trazer
consigo, quando em , serviço, suo . identidade
profissional.
Art, 12 - Compete·às Delegacias do Trabaiho.Morítlmo fiscalizar. o cumprimento desta
Lei, cabendo .de suas decisões recursos, com
efeito suspensivo, para o Ministro do . Trabalho e Previdência Social, no prazo de 30
(trinta) dias.
Parágrafo único - Os recursos deverão ser
encaminhados por Intermédio da Delegacia do
Trabalho Marítimo, devidamente instruidos,
podendo a autoridade recorrido, . no mesmo
prazo, em face de novos fundamentos, reconsiderar . suo .decisão.
Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos em primeiro instância pelas Delegacias do
Trabalho Màrftlmo, q~e, no âmbito da respectiva jurisdição, expedirão as instruções necessárias ao cumprimenta desta Lei, de conformi·
dade com o disposto no art. 1O do DecretoLei n. 0 3.346, de 12 de junho de 1941.
Art. 14 - As emprêsas de .navegação farão constar do bilhete de passagem a obrigatoriedade do pagamento pelos passageiros da remuneração constante 'do ort. 3; 0 e porógrofos.
Art.· 15 - Esta Lei entro em vigor na dato de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em
contrórlo.
·À Comissão Mista deslgriadá poro relator o veto;

AVISOS
Do Sr. Ministro das Relações. Exteriores, de
24. do mês em curso: ·
-

N.o C/18/601.4 (82)- Dó conhecimento de nota enviada pelo Ministério
Federal dos Negócios Estrangeiros do
Áustria à Embaixada do Brasil em Viena, cm agradecimento· oo voto de profundo pesar consignado em ato . pelo
Senado, por motivo do falecimento do
Presidente daquele pafs, Dr. Adoif
Schaerf;

-

n.O SRC/DPF/DAS/19/585.2 (23) Comunica . jó haver sido transmitida ao
Senado, em 18 dêste mês, a resposta
daquele Ministério ao Requerimento de
Informações número 112-65, do Sr. Senador José Ermf ria,. sôbre a "Acôrdo de
Garantia de Investimentos".
·

OF!CIOS
De 24 do mês em curso, do Sr. PrimeiroSecretório da Câmara dos Deputados, de comunicação da aprovação das emendas .do Senodo o projetas daquela Coso:
'

-

Of. 1.207, com referência ao Projeto de
Lei do Câmara n.0 220-56 (n. 0 S62-E,
de 1955, na Coso de origem), ·que dispõe sôbre a legitimidade adotivo; ·

-

Of. 1.209, com referência ao Projeta de
Lei do Câmara n. 0 35-63 (n. 0 3.00 1-E,
de 1961, na Coso de origem), que ai·
tere os art. 0 ' 180 e 223 do Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de
maio de 1943, que odotam medidas
· obrigatórias pÓro diminuir a fadiga dos
empregados. ·

Do Sr. Primeiro-Secretório da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do Senado os seguintes proposições:
PROJETO .DE. LEI DA CÃMARA
N,0 93, DE. 1965
!N.0 2.687-B/65, na Casa de origem)

M~diflca o Lei n.0 3.760, de 25 do
abril de 1'..6~,. que concede a penaão
eapeclal de C~$ 40.000 .(quarenta mil
.cruzeiroa) à viúva o fllhoa do Senador
Lameira Bittencciurt.
O Congresso Nacional decreta:
Art.d.0

O art. 2. 0 da Lei número
3.760,:~·de 25 de abril de 1960, que concede
a. pensão especial de Cr$ 40.000 (quarenta
mil cruzeiros) mensais a Maria Urânio de
-

:

·'

'.~

-993: ,l

i?
:\
i'~
; ·,~ii

Araújo Blttimcourt e seus 3 (três) filhos meEsta Lei entra em vigor na
Art. 2.0 nores, transformado seu parógrafo único em · data de sua publicação.
§ 1.0 , fica acrescido dos seguintes parógrafos:
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçães em
contrórlo.
0
"§ 2. Perderó o direito à parte que
lhe couber na pensão:
a)

À Comissão de Finanças.

o filho ou filha que passar a perceber
vencimentos ou salórios dos cofres
públicos federais, estaduais ou municipais, de órgão autórqulco ou sociedade de economia mista;

PROJETO DE. LEI DA CI.MARA.
N.o 94, DE 1965
CN. 0 4.767-B/62, na Casa de origem)

Dltpõe t6bre a crla~ãa de cargos no
Quadro de Pe11aal da Minlttérla . da
Guerra, para melhar atender àt organiza·
sõet de taúde do Exército.

bl o filho que atingir a maioridade civil,
salvo se lnvólido;
c) a filha que se casar.

§ 3.0 Em caso de falecimento ou da
perda da pensão prevista nas letras a, b
e c do parógrafo anterior, a parcela respectiva reverteró à viúva, observada a
condição estobelecida no parógrafo único do art. 2. 0 da referida lei."

Número

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam criados nas séries de
classes, ou nas classes respectivas, e inclui das,
no Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Guerra, os seguintes cargos:

Código

Denomlnasão

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

23

Enfermeiro

23

Enfermeira

33

Assistente de. Enfermagem

P-1 701. IS.B

33

Assistente de Enfermagem

P-1 701. 13.A.

0

O

0

0

0

0

O

O O

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

157

Auxiliar de Enfermagem

• o o ••••

~

••• o •••

157

Auxiliar de Enfermagem

O

o o o o o

O

O

o

O

O

O

O

o o o

O

I

0

0

o ••

o o

O

O

0

0

I

O

0

o ••••

O

O

o o

I

TC-1 201. IS.B
,TC-I 201.17.A

P-1 702. IO.B
P-1 702.8 .A

58

Atendente

o O O O o o o o O o o o o O

P-1 703.7

72

Enfermeiro Auxiliar • • • , .•.••••••••.•• , • , , , •••

P-1 706.8

28

NutrJcJonlsta • • ••••••••••••••••••••••••••••

P-1 708.11

63

Obstetriz •

P-1 902.13

I

O

•

O O

o O o o o o o o

t

o I

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

Técnica de Laboratório ...•......•••......•...•

P-1 601. 12.A

Laboratorista ·

P-1 602 .. 9.8

•

• •••••••••••••••••••••••• o ••

2

Laboratorista

2

Operador de Ralos X ; ..........••......•.•....

:···.~··········.·················

Art. 2. 0

-

Este Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3. 0

-

Revogam-se as disposições em contrórlo.

P-1 602.S.A
P-1 710.9

Às Comissões de Serviço Público Civil, de Segurança Nacional e de Finanças.

-994PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 96, DE 1965

PROJETO DE LEI ' DA CÃMARA

!·'

No0 95, DE 1965
(N. 0 262-B/63, na 'Casa de origem)

!N.0 2.661-B/65, na Casa de origem)·
Dispõe ' i6bre 01 1erviço1 do registro
do comércio atlvidadei afins, e dá ou·
troa .provldinclaa.

e

Ettabeleca normal para o u10 do livro
didático na• eacola1 de enalno mídlo do

...

:

Para, • dá outrai provldinclaa.

O Congresso
.
...

''.

O Congresso Nacional decreta:
"j

'.

'

'

'·

'

•

•.

'

.

-

•

. ' . ' '

.

CAPITULO I

' •

!

'

Edúcação, ouvidas as Congregações de· Professõres das escaleis de·. ensino ,:,édio s6br~ que
exerçam jurisdição, selecianar as obras didóti·
cas que poderão ser adotadas. para o estudo das
'

'

.

'

.

Doa Órgios . do Regiatro do . Comércio
Art. 1.0 - Subordinam-se ao regime prescrito nesta Lei as. atividades e serviços .do re,
gistro do comércio incluido eotre os :registras
publicas, de que" trata o art~ 5. 0 , ;,,o XV, allnea e, cio ConstituiçSo Federal.

•'

cinco discipli,nas . obrigatórias, constantes do
art. 35, § 1.0; da Lei

n. 0

4.024, de 20. de de·

zembra de 1961.
· Parágrafo único· ..;.. Se as Congregações de
ProfessOres não Indicarem os seus representar!~
tes para os fins· especificas· do artigo ontei'iar,

Art. 2.0 -·Os serviços do ·registro do comércio: e atividades afins serão exercidos em
todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, nos têrmos
desta Lei; por. órgãos êentrals, regionais e
locais.
Art. 3.0

São órgãos centrais da .registro
·
··

-

perd~rã~ a direito de opinar sôbre a matéria. · da comércio:
Art. 2. 0 - . O~ livros didóticos selecionà· .
dos ~ara cada dlsciplina ·semente poderão ·
ser SUbstitui dos par deliberação dos órgãOS ·ln• ·
dicados no. art. 1.0 . e, salvo motivo relevante,
não se .da ró.. qualquer substituição antes que .
decorra o ,Praza de. três anos da dota em que
se deu a, indicação anterior.
Parágrafo. única.- As transgressõe.s. a êste
artigo serão motivo para representação junto
·
·
ao Canse.. lho F.ederal de Educação oú junta· àós
Conselhos Estadúais de Educação, nas '6reas ·
de respectiva competência, os quais· determi·
narão as medidas julgadas convenientes. .
Art. 3.0

decreta:

'

' Art. · 1.~ ...;_ Compete ao Conselho Federal
de Educação.. e aos ' COns~lhos' Estaduais de
'

N~~ionai

o Departamento Nacional do
Registro · do Comércio !DNRCl,
•criado pelos artigOS 17, n.0 11,
,e 20, da Lei n. 0 4. 084, de
29 de dez~mbro de 196 (' com
. 'funções . s'upervisora, ori~mta·
dar!) e coordenadora, no plano
téçnico, e supletiva, no plano
'administrativo;
.
. .
· 11 ...;_ á Divisão 'Jurfdlca do Registro
do Comércio !DJRCl, institulda
nos .têrmos do Capitulo III
desta Lei, com funções .consul.
tive e · fiscâlizadora, no plano
jurldico. ·
1

§ 1.0

São 'órgãos regionais do registro do comércio as- Juntas Comerciais de tOdas
de sua publicação.
.as circunscrições do Pais, com. funções admiArt. 4. 0 Revogam-se as disposições em . nistradora e executora do registro do comércio.
contrório.
"'
§ 2. 0 São órgãos locais do registro
do comércio· os Delegacias das Juntas CoÀ Comissão de Educação e Cultura.
-

Esta Lei entra em vigor na data· · ·

I -

-

-995merclcls nos zonas dos circunscrições c que
pertencerem, também. com funções administro·
dorc e executora do registro do comércio.

IV -

instruir e encaminhar os pro·
c:essos e recursos a serem de·
cldldos pelas autoridades su·
perlores, Inclusive os pedidos
de autorização 'do Govêrno Fe·
dera I' para o funcionamento de
sociedades mercantis· estrangeiras e nac:lonals, sempre que a
fel não confira essa atribuição
·o outro órgão do União;

V -

propor ou sugerir aos podêres
públlc:os competentes a conver. são em fel dos usos e prótlcos
mercantis de coróter nocional,
e a adoção, pelos meios adequados, de medidas ou providências atlner\tes ao registro
do comércio e serviços c:onexos;

VI -

promover e efetuar estudos,
reuniões e publlc:ações sôbre
assuntos ligados, de qualquer
modo, ao registro do c:omérclo
e atlvidodes correlatas.

CAPITULO 11

Do · Depa rtomento Nacional do Regl1tro
do Com,rclo
'

.

'

'

.

'

Art. 4.0 - O Departamento Nacional do
Registro do· Comércio (DNRCl, órgão lntegran·
te da Secretario do Comércio, ·do'· Ministério
do lndústrlci e do Comércio, tem por final!·
dcde: ·
I ;..._ no pleno técnico: supervislo·
e coordenar,
em
na r,. orientar.
.
.
todo o território nocional, os
autoridades. e os órgãos públi·
cos incumbidos da execução do
registro do comércio e ctivldc·
des correlates, ·expedido os nor·
mos necessórics poro tal fim, e
solucionando as dúvidas ocor·
rentes na Interpretação e cpli·
ccção dos respectivas leis e

CAPfTULO III

atas executivos;

11 -

no pleno administrativo: ctucr
supletivamente, providenciando
, ou promovendo as medidos
tendentes c suprir ou corrigir
ausências, falhos ou deflclên·
elas dos serviços do registro do
comércio· e afins, em qualquer
porte do Pais;

III -

Da Dlvl1ão Jurldlca do. Rtglltro do Comjrclo

. Art. 5.0

Junto ao Departamento Naclo·
nal do Registro do Comércio (DNRCl, funclonoró a Divisão Jurídlc:a do Registro do Comér·
cio (DJRC), também Integrante do Secretaria
do Comérc:lo, do Ministério da Indústria e do
Comércio, com as seguintes atribuições:
-

I -

organizar e manter atuallzcdo

menta e emitir pareceres o res·
peito;

c cadastro geral dos comer·
clantes e sociedades mercantis
existentes ou em fu~cfonamen·
to no território ncdoncl, com
a cooperação, em especiCll, das
Delegacias Estaduais do Mlnls·
térlo da Indústria e do Comér·
elo, dos Juntos Comercieis, e,
em geral, dos repartições pú·
bllccs e entidades privadas;

estudar tôdo a matéria de na·
.tureza jurldlca do Deporta·

.11 -

sugerir a apresentação de dis·
p_osfções legais e executivos
conc:ementes aos serviços e ati·
vldcdes do registro do comér·
elo em geral e do Departamento em particular, e opinar sôbre
propostos com aquele flnall·
do de;

! :

I

I ~

!j
I

''
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colaborar no estudo e solução
de processos ou propostas de

CAPITULO. IV
Da1 Juntai Comerclal1

contratos, ajustes ou convênios
relacionados com assuntos ou
encargos da competência do
Departamento;
IV ...,.. elaborar e fornecer subsídios
de caróter jurldico e elemen·
tos de informação destinados
à defesa do Departamento em
processos judiciais, colabaran·
do amplamente, em tal sentido,
com o Ministério Público;
V -

exercer ampla fiscalização jurfdica sôbre a atuação dos ór·
gãos incumbidos do registro do
comércio, representando, para
. os devidas fins, às autoridades
.administrativas e judiciárias,
contra abusos e infrações das
respectivas normas legais e
executivas que constatar, e re-

SEçXo I
Do Número e Competência
Art. 8.0 Haverá uma Junta Comercial·
no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, com sede na Capital e jurisdição na
área da circunscrição respectiva.
·
Árt. 9.0 - As Juntas Comerciais são subordinadas administrativamente ao Govêrno do
Estado ou Território respectivo, , co.nforme o
caso, e tecnicamente aos órgãos e autoridades
do Ministério da Indústria e
Comércio, nos
têrmas da presente L.ei.
Parágrafo único - A Junta Comercial do
Distrito Federal é subordinada administrativa
e tecnicamente aos órgãos e autoridades do
Ministério da Indústria e do Comércio.

do

Art. 10 ciais:

I - , a execução da registro do comércio;
11 -

o assentamento dos usos e
práticas mercantis;

III -

os encargos de fixar o número,
processar a habilitação e a nomeação, fiscalizar, punir e exonerar os tradutores públicos e
intérpretes comerciais, leiloeiros, avaliadores comerciais,
corretores de mercadorias e os
prepostos ou fiéis dêsses profissionais;

IV -

a organização e a 'revisão de
-tabelas de emolumentos, co:;c·:rf,lssões ou honorários dos pro,r ·r.·flsslonais enumerados no item
anterior;

V -

o fiscalização dos traplches,
armazéns de depósitos e emprêsas de armazéns gero Is;

VI -

o solução de consultas formuladas pelos podêres públicos
regionais a respeito do registro
do comércio e atlvldodes afins;

querendo tudo a que se afigu·
rar necessário à salvaguarda
ou restabelecimento dessas normas;
VI

~

praticar os atos a que se refe·
rem os arts. 50, 51, 54 e 55
e respectivos parágrafos desta
L.el, e outros que sejam da
competência das procuradorias
das Juntas Comerciais.

Art. 6. 0 - A Divisão Jurfdlca do Registro
do Comércio terá em sua lotação cinco Assis·
tentes Jurldlcos do Quadra da Ministério da
Indústria e do Comércio. •
Art. 7. 0 - Compete ao Dlretor da Divisão
Jurldlca dirigir e coordenar os respectivos trabalhos, distribui-los entre os Assistentes Jurf·
dicas e exercer as demais atribuições previstas
no artigo S. 0 •

Incumbem às Juntas Comer-
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Art. 11 -

11 -

tôdas as demais tarefas que . gislação respectiva do Estado ou Território, ou
lhes forem atribuidas por nor- na legislação federal, em relação à Junta Comas legais ou executivas ema- mercial da Distrito Federal.
nadas dos podêres. públicos feSEÇÃO II
derais;
Competem, ainda, às Juntas
Comerciais:
a elaboração e expedição dos
respectivos regimentos internos e de suas alterações, bem
como das resoluções necessórias para o fiel cumprimenta
das normas legais, regulamentares e regimentais;
a organização e encaminhamento à aprovação da autoridade ou órgão Stlperlor do Estado ou Território, ou do Presidente da. República, na caso do
Distrito Federal, dos ates pertinentes:
a) à estrutura dos serviços da
Junta e ao quadro do pessoal respectivo, bem coma
às modificações e acréscimos que devam ser feitos
em tais estruturas e quadros;

I~

1''.'

b) à tabela das taxas e emolumentos . devidos pelas ates
do registro da comércio e
afins, e as alterações resrespectivas, não podendo
· respectivas, não podendo as
importâncias exceder àquelas que forem adotadas no
Regimento da Junta Comercial do Distrito Federal;
c) à proposta . do orçamento
para todos '~s· serviços da·
Junta;
·

Da Organização e Funcionamento
Art. 12 ciais:
I -

a Presidência, como órgão diretive e representativo;

11 -

o ·Plenórlo, como órgão deliberativo superior.

III -

as Turmas, como órgãos dellberatlvos Inferiores;

IV ...:... a Secretaria-Geral, como órgão
administrativa;
V -

a Procuradoria Regional, como órgão fiscalizador e de
consulta jurldica das Juntas;

VI -

as Delegacias, como órgãos
representativas 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 deliberação, cujos membros deverão ser bacharéis em
.direito, economistas, contadores, técnicos
em contabilidade ou os que exerciam m; funções de Vogal.
Art. 13 - O Plenórlo, composto do colégio de vogais, com as mesmas prerrogativas
asseguradas aos membros do Tribunal do Júri,
seró constltuido:
I -

nos .Estados da Guanabara,
São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, de· vinte vogais
e respectivos suplentes;

11 -

nos. Estados de Pernambuco,
Bahla, Rio de Janeiro, Paranó
e no Distrito Federal, de quatorze vogais e respectivos suplentes;

III -

nas demais circunscrições do
Pois, de oito vogais e. respectivos suplentes.

d) às contas da gestão fiancelra da Junta,
Parágrafo único - Os direitos, deveres e
regras disciplinares, concernentes aos servidores das Juntas, obedecem ao disposto na le-

Compõem . as Juntas Comer-
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1

'ij''

l

. ,.,\:1

Art. 14 - Os vogais e suplentes serão
nomeados, no Distrito Federal, pelo Presidente
da República e, nos ·Estados e Territórios, pe·
los governas dessas circunscrições, dentre bra·
sileiros que satisfaçam as seguintes condições:
I -

'11

·.i•·

. 'I ,
I ~,1'1

. anos;

'!!'

,:i.
.. ~ '11:
I·

·. I.

11 -

estejam no gôzo dos direitos
· civis e poUticos;

III -

esteJ~in . quites com o serviço
milltar e o serviço eleitoral;

·. I.

•IJ
. '.,,
I. I I~

IV -

'' :id,i
'·J'
li: !I

', iiljl;
l ,.i~i'

' 1.'1

!'it'

!

•. ··:

11'

1

'.I"
!. ·,JII:
I

~·.,

!

.I

'v~.,liI'

::~~~~

:I li.
i 1 :~

I

jJI[

V-

'I !I' 'I

!

:I.'
,·.''i''
'

,iii'. :l'i·,·;i
.·~·.'
,, '·i

1

!rli! 11

id

1

1

'1

··I
.

ii:: I·
,,, \1

''
;1,
.

.

li

,I

te~ham a idade mlnima de 26

não estejam sendo . processados, ou tenham sido definitivamente condenados pela prótica
de crime cuja peno vede, ainda que temporàriamente, o
acesso a funções ou cargos pú. blicos, ou por crime de prevaricação, ·falência culposa ou
fraudulenta, peita ou ·subôrno,
concussão, peculato contra a
propriedade, a economia popular ou a fé pública;
sejam, ou tenham sido, por
mais de cinco anos, comercian~
. ·tes, industriais, banqueiros ou
transportadores, valendo como
prova, .para êsse fim, certidão
de arquivamento ou registra
de declaração de ·firma mercantil individual do interessado,
ou do arquivamento de ato
constitutivo de sociedade comercial de que participem ou
tenham participado, durante
aquêle praza, como sócios, diretores ou gerentes.

Art. 15 - A metade do número de vogais e suplentes. seró designada, mediante indicação de nomes, em listas trlplices e por
maioria de votos, pelas entidades sindicais patronais de grau superior, com sede na jurisdição da Junta, de cada uma das ·categorias
económicos mencionados no n. 0 V do artigo
anterior.

I'

'I

§ 1.0

No caso de não haver entidade
sindicai nas condições previstas no presente

artigo, coberó a indicação aos sindicatos representativos dos respectivas categorias econômlcas.
· § 2. 0 • -

As listas referidas neste artigo
devem ser remetidos até 60 (sessenta) dias
antes do término do mandato dos .membros da
Junta em exercfcio. Se não o forem, em tal
prazo, ficarão, automàticamente, revigoradas
as · listas apresentadas. ·
Art. 16 ~ A outra metade da número de
vogais e suplentes seró escolhida da seguinte
forma:
I -

um vogal· e respectivo suplente, .representando a União Fe, dera!, por .indicação .do Ministério da Indústria e do Comércio;

11

três ·vogciis e respectivos suplentes, representando, respectivamente, a·· 'classe dos advogados, 'a dos 'economistas e a
dos técnicos em contabilidade,
todos mediante indicação do
Conselho Seccional ou Regional
do órgão corporativo destas ca·
tegorios ·profissionais;

III -

os restantes vogais e suplentes serão. da livre escolho da
autoridade competente para nomeação dos mesmos, observado o disposto no artigo 14, fi·
conde a cargo da referida autoridade a designação, em comissão, do Presidente e VicePresidente da Junta Comercial.

Parágrafo único -,Os vogais e suplentes
de que tratam os·'números I e 11, dêste artigo,
ficam dispensados da provo do requisito p~e
visto no n. 0 v do artigo 14, mas exigir-se-ó a
prova de mais de cinco· anos de efetivo exerci·
cio da profissão em relação aos vogais e suplentes de que trata o número 11 .
Art. 17 - Incumbe aos suplentes a substituição do vogal em suas férias e impedimen'
tos e, em caso de vago, até o término do man·
doto.

-999Art. 18 - São Incompatíveis para· a par·
tlcipação na mesma Junta os parentes consangüíneos e afins até a terceiro grau e os cida·
dãos que forem sócios da mesma sociedade ..
Parágrafo único - A incompatibilidade re·
solve-se a favor do p~in;elro membro nomeado
ou empossado, ou por sorteio, se a nomeação
ou posse fôr da mesrria data. , '

Art. 19 - Qualquer pessoa poderó repre·
sentar fundadamente- à autoridade competente
contra, a nomeação de vogal ou· suplente.
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I')
i :i
' ,1/,~
' ,.,.

:...

\'.

:-,'\•

Art. 20 - O mandato de. vogal ou suplente seró de 4 (quatro) anos,, admitida a recondução, desde que verificada a indicação
pre~ista nos artigos 15 e 16.
Art. 21 - Na sessão inaugural do Plenórlo das Juntas Comerciais serão distribuí dos .os
vogais por turmas de três membros, cada uma,
c~m ex~lusão do ·Presidente e. do Vice-Presidente,
, . § 1. 0

O Presidente e Vice-Presidente
serão nomeados, no Distrito. Federal, pelo Presidente da República, e, nos Estados e Territórios, pelos governadores dessas circunscrições,
dentre aquêles de que · trata · o item III do
art. 16.
§ 2.0 Nos· Estadas onde haja titulares efetlvos, a disposto neste artigo se aplicaró quandó ·se derem as respectivas vagas, nos
têrmos 'da legislaÇão· pertinente.
-

Art. 22 - Ao Plenório, compete o julgamento ,e a decisão dos processos, das consultas
e. matérias de maior relevância, e o reexame ou
reforma dos atas ou decisões das Turmas e
das Delegacias da Junta, nos têrmos fixados
pelo Reglm~nto Interno.·
.
Art. 23 -
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As sessões ordinórias do Pie·
nório · efetuar-se-ão com 'a periodicidade e do
modo que determinar o Regimento Interno do
Junta, e as extraordlnória mediante convocaçêio do Presidente, ou· Vice-Presidente em
exercício, ou a pedido de um têrço dos vogais,
sempre justlflcadamente.
Parágrafo IÍnico - O Presidente, o VlcePresldente e os vogais das Juntas Comerciais
que· faltarem a ·três sessões consecutivas, sem
motivo justificado, perderão o cargo, além do
perda da remuneração correspondente aos dias
em que houverem faltado,

Art. ·24 - Compete às· Turmas. apreciar
e julgar orlginàrlamente os pedidos relativos à
execução dos atas do registro ·do comércio.
Art. 25 - As Turmas reunir-se-ão ardi·
nório e extraordinàriamente nos prazos e condições determinados no Regimento Interno da
Junta,·
Art, 26 · ...- Compete ao. respectivo Presl·
dente a direção' e representação geral do Junto
e ao Vice-Presidente auxiliar e substlt~lr'' o
Presidente em suas 'faltos ou ·Impedimentos ·e,
em caso de vaga, até o término do mandato
dêste.
· Art. ·27 - Compete, ainda, ao Presidente
da· Junta dar posse aos vogais, convocar e di·
rigir as sessões ·do Plenórla; superintender. todos os serviços do Junta, propor a . nomeação
do ·respectivo pessoal administrativo e-. velar
pelo fiel cumprimento das normas legais e exe·
cutívas, bem como ,das deliberações do Plenó·
rio.
. Art. 28 - Ao Více~Presidente Incumbe,
ainda, efetuar o _correç_ãa perman_ente dos. ser·
viços e do pessoal administrativo.
· Art, 29 ...;_. O Secretório-Geral dà Junta
seró nomeado, no Distrito Federal, pelo Presi·
dente da Repúblico, e,' rios Estados e Territ6·
~ios, pelos Governadores dessas circunscrições,
dentre brasileiros de notória idoneidade moral,
especializados em 'direito' comerCial, que sotlsfoi;am ·os requisites -previstas nos n. 0 ' I a IV
do art. 14.
· Art. 30 - À Seé:retarla-Geral compete, de
modo .precfpuo, ·a execução de· todos ·os' a tos e
determinações da Juntá, tendo a seu cargo a
administração •de pessoal, material, ccntabili·
dade, e os' serviços de expediente, protocolo,
arquivo, autenticação de livres, biblioteca e
portaria, além de outros que · sejam necessó·
rios.
· Art. 31 - As Procuradorias Regionais das
Juntas serão compostas de um ou mais procuradores, nomeados pelo Governador da Estado ou Território respectivo e chefiados pelo
Procurador que fôr designado pelo mesmo Go·
vernador, por ocasião da nomeação dos vogais
e· suplentes do Junta.
Art. 32 - As Procuradorias Regionais têm
por atribuição fiscalizar e promover o fiel cum·
prlmento das normas legais e executivas, usos

- 1000e práticas mercantis assentados, oficiando, in·
ternamente, por sua lnlclatl.va ou mediante so·
licitação do Presidência, do Plenário dos Turmas e Delegacias e, externamente, em coráter
obrigatório, de formo idêntica à prescrito no
Ministério Público, em otos ou efeito de notu·
rezo jurídico, Inclusive os judiciais, que .envolvam matéria ou assunto Incidente na órbita do
competência do Junta e exercer, no que cou·
ber, os atribuições incumbidos à Divisão Jurídica pelo ort. 5, 0 desta Lei.
Art. 33 - Haverá tontos Delegacias dos
Juntas quantos forem os zonas em que, mediante Resolução do Plenário respectivo, ficar
dividida cada circunscrição.
. § 1.o - Formam a zona um ou .mais dls·
tritos ou Municípios próximos uns dos outros
e que tenham entre si relativo facilidade de
comunicações.
0

§ 2. A Delegacia que abranger vários
Municfpios será sediado no de maior atividade
comercial ou Industrial do zona, demonstrado
pela esta ti stica dos úl.timos cinco anos.

Art. 34 - As Delegacias serão constituídos
de quatro vogais e quatro suplentes, com mandato renovável de quatro anos, e terão o organização administrativa estabelecido pelo Regimento Interno da Junta.
§ 1.o - Aplico-se à nameaçãa dos vogais
e· suplentes das Delegacias a disposto no ort.
14.
§ 2. 0 A escolha de metade do número
de vogais e suplentes será processado com observância do disposto no art. 15, distribuindos_e .entre os duas categorias económicos predominantes no zona os dois cargos de vogal de

nório pode reexaminar ou reformar as atos ou
decisões das Delegacias, em processamento
idêntico ao adotado em relação às Turmas,
segundo o disposto nos artigos 24 e 25.
CAPITULO V

Do Reglatro do Comércio
Art. 36 - ~ público o registro do comércio,
o cargo das Juntos Comerciais, no Distrito
Federal, nos Estados e nos Territórios.
§ 1.0

Qualquer pessoa tem o direito de
consultor os livros do registro do comércio,
sem necessidade. de provar interêsse, em horas
e na formo determinado pelo regimento do
repartição, e de obter os certidões que pedir,
.pagando os emolumentos devidos.

§ 2. 0

Aplicam-se à publicidade e às certidões do registro do comércio o que o respeito dos registras públicos prescrevem os
orts. 19 o 22 e 23 a 25, do Decreto n,0 4.857,
de 9 de novembro de 1939, com os modifi·
coções posteriores.

Art. 37 preende:
I -

o matriculo:
1.0 ) dos leiloeiros, corretores de
mercadorias e de navios;
2. 0 ) dos tropicheiros e administradores de armazéns de
depósito de mercadorias
nacionais ou estrangeiros;

e

3.0 ) das pessoas naturais ou jurídicas que ·pretenderem
estabelecer emprêsos de
armazéns gerais;

suplente~

§ 3. 0

A escolho do outro metade do número de vogais e suplentes será feito, nos Es~
todos ,e Territórios, pelos governadores dessas
circunscrições.
§ 4. 0 - As Delegacias dos Juntos serão di·
rlgidos por Delegados, nomeados, nos Estados
e Territórios, pelos Governadores dessas circunscrições, e, na falto do Delegado, por um ViceDelegado, escolhidos, ambos, dentre os vogais.
. Ârt. 35 - Na zona do suo jurisdição tem o
Delegacia, em tudo o que couber, o compe·
tênclo otribuldo à Junta Comercial, cujo Pie-

O Registro do Comércio com-
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arquivamento:
·:-.
' .
1'.0 ) do contrato antenupcial
do comerciante e do titu. lo dos bens Incomunicáveis de seu cônjuge e, olnd~, dos titulas de aquisição, pelo comerciante, de
bens que não possam ser
obrigados por dividas;

-10012 .0) dos a tos consti tutlvos dos
sociedades comerciais noclonais, suas prorrogações
e demais documentos dos
sociedades comerciais estrangeiros que funcionam
no Brasil por meio de filial,
sucursal ou agência;

2.0 ) dos titules de habilitação
comercial dos menores e
outros otos ci êles relativos.
3.0 ) dos atas de nomeação de
liquidantes ·de sociedades
comerciais;
4,0 ) dos Instrumentos de mandato e sua revogação; ·

3.0) dos ates constitutivos das
sociedades an6nimos e em
comandlta por ações, noclonais ou estrangeiras;
4. 0 ) das atas de assembléiasgerais ordinários e extraordinários e outros documentos relativos às sociedades an6nlmas e às
.em comandlta por ações,
Inclusive os referentes à
sua liquidação;
5.

0

)

dos documentos relativos à
constituição das sociedades
cooperativas, às alterações
dos seus estatutos e à sua
dissolução;

5. 0 ) das cartas-patentes e cor. tas de autorização concedidas a sociedades naclonais e estrangeiras;
6.0) das declaraçães de firmas

. individuais;
7,0)

IV -

a anotação, nci registro de firmas individuais e nomes comerciais, das alterações respectivas;

V -

a autenticidade dos livros:
1.O) de comerciantes ou sociedades comerciais, nacionais ou estrangeiras;

6. 0 ) dos documentos concernentes à constituição das
sociedades mútuas, às alterações dos seus estatutos
e à sua dissolução;
7 •0 ) dos ates concernentes à
transformação, à Incorporação e à fusão das sociedades comerciais;

2.0) de ·agentes auxiliares do

comércio;
3.0 ) de emprêsas de armazéns
de depósito, traplches e
anmazéns gerais;
VI -

III -

o cancelamento do registro:
1.0 ) das firmas individuais;

8. 0 ) dos ates extrajudiclais ou
decisões judiciais de liquidação das sociedades
comerciais;

I I

I

de nomes comerciais das
sociedades mercantis, exceio das sociedades an6nimas;

2.0) dos nomes comerciais das

sociedades mercantis, excato an6nimas, em virtude de liquidação;

o registro:
VIl 1.0 ) da nomeação de administradores de armazéns gerais, quando não forem os
próprios empresários, de
seus fiéis e outros prepostos;

o arquivamento ou o registro
de quaisquer outros ates ou
documentos determinados por
disposição expressa de lei, ou
que .possam Interessar ao comerciante com firma registrada ou às sociedades comerciais.

1002 Art. 38 -

Não podem ser arquivados:

I-

os contratçs de sociedades e de
firmas mercantis individuais
sem objetlvos comerciais, salvo
nos casos em que a lei dispuser
em contrário;

11 -

os documentos em que não se
obdecerem às prescrições legais
e regulamentares ou que con·
tiverem matéria contrária aos
bons costumes ou à ordem pú·
bli~a, . bem como os que col i·
di rem. com os .estatutos ou con·
· tratos sociais não modificados
regularmente;

VI -

VIl :-- os contratos de sociedades mercantis e as declarações de firmas mercantis individuais que
não designarem o respectivo
capital;
VIII. -

III -

IV -

V -

os documentos de constituição
. ou alteração de sociedades comerciais ·de qualquer espécie
ou modalidade, em que figure
coma sócio, diretor ou gerente
pessoa· que esteja processada,
ou tenha sido. definitivamente
condenada pela prátl.ca de crime cuja pena vede, ainda que
de modo temporário, a acesso
a funções ou cargos públicos,
· ou por crime de prevaricação,
falência culposa ou fraudulen·
ta, peita ou subôrno, peculato
ou, ainda,. por crime contra a
propriedade, a economia popular ou a fé pública;
as declarações de ·firmas mercantis Individuais relativas CJ
pessoa .Que esteja sendo pracessada, ou tenha sido deflnlti·
vamente condenada, nos têr·
mos do número anterior;
os contratos sociais a que foi·
tar a assinatura de algum s6clo, salvo no caso em que fôr
contratualmente permitida de·
liberação de sócios que representem a maioria do capital
social;

os contratos de sociedade em
comandlta que não contiverem a assinatura dos comanditários, podendo, entretanto,
ser omitidos os nomes dêstes
na publicação e nas certidões
respectivas, se assim o requererem;

o prorrogação do contrato social, depois de findo o prazo do
mesmo contrato;

IX -

os contratos de sociedades mercantis sob firma ou denominação idêntica ou semelhante a
outra já. existente;

X -

os contratos ou estatutos de sociedades ainda não aprovados
pelo GCJvêrno, nos casos em que
fôr necessária essa aprovação,
e, bem assim, as alterações dos
contratos ou estatutos dessas
sociedades, antes de sua aprovação pelo Govêrno.

Parágrafo único - A Junta não dará andamento a qualquer documento de firmas individuais ou. socledade.s comerciais em geral, sem
que dos respectivos requerimentos conste o número' do registro
arquivamento do at~
. Óu do
.
constitutivo.
. :. · ~ ·
Art. 39 - Os documentos, a que se referem
os n. 0 ' 11, III, IV; VI e VÜ do art. 37, deverão
ser apresentados à Junta dentro do prazo de
trinta dias contados da sua lavratura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento,
registro, anotação ou cancelamento.
Parágrafo único - Requerido fora dêsse
prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir
da data do despacho que o conceder.
('
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Art. 40 - Instruirão, obrigatàriamente, o
pedido de arquivamento dos ates ou documentos referidos na presente Lei:
I -

11 -

III -

o prova de identidade do comerciante Individual, dos integrantes das sociedades mercantis,
exceto oclonlstos, dos dlretores
e conselheiros fiscais dos sociedades por oções e dos representantes dos sociedades · estrangeiros;
o provo de nacionalidade brasileiro do comerciante Individual, dos sócios e membros de
órgãos de dlreção, deliberação
e fisé:alizoção de sociedades
mercantis, sempre que o lei
exigir tal nacionalidade;
.o prova de quitação de impostos, taxas e contribuições, nos
casos e no formo que os leis
próprias o exigirem;

IV'- o extrato dos principais dados
constantes dos documentos o
serem arquivados, segun~o modêlo organizado pela Junto.
§ ·1.o - Poderão; para os fins das números
I e 11, servir de provo o carteira de identidade,
o titula de eleitor, as carteiras profissionais,
cadernetas de reservistas e as passaportes autenticadas ·pela autoridade competente.
§ 2.0

__;, Os documentas a que aludem os
n. ' I a III dêstc artigo serão devolvidos aos
interessados Ioga depois de examinados e anotados, nas processos em relação aos quais deverão fazer prova, pelo seção competente da
Secretaria-Geral da Junta· ou Delegacia.
0

3. 0 -

§
Na caso de já constar anotada a
prova de Identidade ou nacionalidade em outro processo, fica dispensada nova apresenta:,,
ção, desde que indicado o número do processo.
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Art, 41 - Se, para o registro ou arquivamento, fôr exigida prova de pagamento de algum lmpôsto, o mesmo comprovante servirá
para outro arquivamento ou registro posterior,
desde que requerido dentro do mesmo exercfclo fiscal.

Art. _42 - A Junta não promoverá a ma:
trícula e expedição de titulas aos agentes auxiliares do .comércio antes de provarem os requerentes os condições de Idoneidade exigidas
pela lei e, se forem corretores ou leiloeiros,
antes de prestarem o fiança . a que são obrigados.
Art. 43 ' - Paro cada uma das pessoas' fisicas ou jurldicas, sujeitos às disposições do
P,resente Lei, organizará a Junta um prontuário com anotações relativos aos documentos a
elos referentes.
Art. 44 - As Juntos Comerciais e 'suas
Delegacias adotarão os livros e fichários que
o respectivo Regimento Interno determinar.
Art. 45 - A autenticação dos livros .comerciais será feita na forma da lei própria.
Parágrafo único - Os livros apresentados
para autenticação deverão ser retirados, pelas
partes interessadas, .no prazo improrrogável de
sessenta dias, a contar da apresentação. Findo
êsse prazo, os livros serão inutilizados.
Art. 46 - Na caso de inobservância das
formalidades legais, pelos interessados, o Junto
Comercial sustará a arquivamento, · registro
ou outro ata relativo aas documentas que ·lhe
forem submetidas, formulando as exigências
cabíveis, com a prazo di! trinta dias para, seu
cumprimenta, paro as ef~ltas do art. 39,
coput.
Parágrafo· único ~ Os documentos o que
se. referem 'os n. 0 ' 11, III, IV, VI e VIl, do art.
37, que, no prazo máximo de trinta,.dios do
dato de suo apresentação, deixarem de ser
objeto de deliberação das Juntos Comerciais,
ter-se-ão como registrados e arquivados, anotados ou cancelados, mediante provocação dos
interessados.
Art. 47 - A Junta· poderá, dentro do prazo referido no artigo anterior, atender aos pe- ·
didos de reconsideração dos despachos proferidos.
Art. 48 - A juntado de documentos aos
processos só será feita mediante petição.
Art. 49 - Contendo o nome comercial de
sociedade por oções ou de outro tipo, expressão de fantasia, e tendo a Junto Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de Indústria ou comércio já de-

- 1004posltada ou registrada, poderá suscitá-lo, ficando o arquivamento çu registro suspenso
até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou
até que se resolva judicialmente o dúvida.
CAPITULO VI
Do Âllentamento do1 U101 o Prática•
Mercantil

Art. 50 Incumbe, exclusivamente, às
Juntas Comerciais, o assentamento dos usos e
práticas mercantis.
§ 1.0 Só podem ser objeto de assentamento na Junto os usos e práticas mercantis
que· não incidam nas proibições estatuldas no
art. 38 desta Lei.
§ 2.0 O assentamento de que trata
êste artigo será feito pela Junta, ex oHicio, por
provocação da Procuradoria ou de qualquer
entidade de classe comercial interessada na
matéria.
§ 3. 0 -:- ~ indispensável, para que · se
assente o uso ou :prática -mercantil, que o respeito se pronunciem, previamente, no prazo
de noventa dias, as associações de classe e as
bôlsas competentes da respectiva praça, e que
se· publique, na imprensa, convite o todos os
Interessados; para se manifestarem sôbre o assunto,· no mesmo prazo.
§ 4. 0

Executadas as diligências previstas no· parágrafo anterior, a Junta decidirá
se é verdadeiro e registrável a uso ou prática
mercantil, em sessão a que compareçam, no
mfnlmo, dois terças dos respectivos vogais, de·
pendendo a respectiva aprovação do voto de,
pelo menos, metade mais um dos vogais pre·
sentes.- ·
§ 5.0 Proferida a decisão, assentarse-á o uso ou prática mercantil em livro espe·
cial, com a devida justificação, efetuando-se
a respectiva publicação no .órgão oficial da
sede da Junta.
§ 6. 0 Somente três mese~ após a pu·
blicaçõo tornar-se-é obrigatório, quando fôr o
caso, o uso ou prático mercantil.
Ârt. 51 - Qüinqüenalmente as Juntas pro·
cessarão à revisão e publicação da caleção dos
usos e práticas mercantis assentes na forma do
artigo anterior.
-

CAPITULO VIl
Do Proce11o de Re•ponlabllidode

Ârt. 52 - Compete às Juntas Comerciais,
ex officlo, por denúncia das suas Procuradorias,
ou queixa da parte Interessada, instaurar processo administrativo, de responsabilidade, contra os leiloeiros, tradutores públicos e Intérpretes comerciais, avaliadores comerciais, corre·
tores de mercadorias e administradores de armazéns gerais, por motivo de transgressões
que hajam praticado à legislação vigente,
aplicando aos mesmos as penalidades nesta
previstas.
§ 1.0 Recebida pela Presidência da
Junta o peça Inicial da acusação, com as do·
cumentos que o instruirem, será feita a respectiva autuação pelo funcionário designado
para servir como escrivão do processo.
§ 2.0

-

§ 3. 0

-

Conclusas as autos à Presl·
dência, serão, por esta, designados o relator e
a intimação do acusado, para os têrmos proa intimação do acusado para os têrmos processuais, até final, abrindo-se-lhe vista para a ·
defesa prévia, pelo praza de dez dias.
Se o acusado estiver em lugar
ignorado, a intimação será feita por melo de
editais, durante o prazo de sessenta dias.
§ 4.o- Cumpridas as formalidades prescritas nos parágrafos anteriores, terão, o acusa·
do e a Procuradoria, três dias, cada um,. para
requerer diligências, marcando-se, então, prazo razoável para os mesmas, que poderá
ser prorrogado, quando apresentados motivos
relevantes.
§ 5. 0

Na. caso de não tqrem sido requeridas dillgênéias, ou uma vez encerrada ~
fase. das mesmas,• dar-se-á vista dos autos paro
alegações ·:finais, sucessivamente, ao acusada
e à Procu~adÓri~, pela perlodo de dez dias para
cada um ... ··'
·

§ 6. 0

Consecutivamente, Irá o processo ao relator e ao revisor, e será lncluldo em
pauto, poro julgamento pelo Plenário, na primeira sessão que se realizar.

§ 7. 0

Prolatada a decisão, dela será
o acusado intimado, por oficio, ou mediante
edital, no caso do § 3. 0 dêste artigo,

- 1005 § 8. 0

,.

Poderá o acusado, ou a Procuradoria, recorrer da decisão final do processo
para o Ministro da Indústria e do Comércio,
nos têrmos do artigo seguinte.

CAPITULO VIII

Do Recurso para o Mlnl1tro da lndú1trla
e do Comércio

:;,·
1
!1',

'
1
r:·;·
.-.)
:~

,.

.j

';t
!

,"...
,'',

Art. 53 - ~ facultado às partes Interessadas e às Procuradorias das Juntas Comerci~is recorrerem, sem efeito suspensivo, paro o
Ministro da Indústria e do Comércio, nos dez
dias seguintes à· publicação oficial de ato, decisão ou despacho definitivo que, com inobservância de norma legal ou regulamentar, haja
qualquer autoridade ou o órgão da Junta proferido no exercício de suas atribuições.
§ 1. 0

A petição de recurso, com os
documentos que a instruirem, será apresentada
ao Presidente da Junta Comercial, que determinará a respectiva anexação, dentro de 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 1O
(dez) dias.

§ 2.0

A entrega da petição do recurso 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 parágrafo
anterior.
§ 3.0 Recebida a petição do recurso
pela Junta, Incumbe à autoridade ou órgão
recorrido manifestar-se, em cinco dias, sôbre o
recurso, no sentido de manter ou reformar o
ato ou julgamento Impugnado, remetendo, em
seguida, o processo à Presldên'cia da Junta, que
o submeterá ao Plenário, para decisão desta,
na primeira sessão a se realizar.

§ 4. 0

'

''~

'.'.
I

Mantido o ato recorrido, no
todo ou em parte, deverá o processo, COIJl o
recurso, ser encaminhado, dentro de vlnte"'·e
quatro horas, ao Departamento Nacional do Registro do Comércio, ao qual cumpre 'promover
audiência do Divisão Jurfdica do Registro do
Comércio, no prazo de dez dias, devendo, em
seguida, dentro da mesmo prazo, ser o processo submetido à decisão do Ministro do Indústria e do Comércio. Essa decisão poderá ser
-

delegada, no todo ou em parte, ao. Secretório
do Comércio do Ministério da Indústria .e do
Comércio.
§ 5. 0 Proferida a decisão s6bre o recurso, serão os autos devolvidos à Presidência
da Junta Comercial, para ex~cução da decisão
final, dentro do prazo de dez dias, a cortar
da data do recebimento do processo pela Junta.
CAPITULO IX

Dilpo•lsõel Geral• e Tran1lt6rlo1
Art. 54 - Os dirigentes de repartições públicas, autarquias, sociedades · de economia
mista, fundações, entidades sindicais, os comerciantes e os representantes das saciedades
mercantis são obrigados a fornecer cópias de
documentos e Informações que, em caróter sigiloso, lhes forem requisitados por qualquer
dos órgãos de registro do comércio mencionados .nesta Lei, para o cumprimento de suas
atribuições.
§ 1.0 Todo aquêle que omitir ou retardar, injustificadamente, a exibição ou remessa de documentos, ou a prestação de informações solicitadas regularmente, nos tênmos dêste
artigo, incidirá nas penalidades comlnadas no
art. 330 do Código Penal, além de outras em
que possa Incorrer na instância administrativa.
§ 2.0 Incumbe à autoridade que ·solicitar documentos ou informações e que lhe
forem sonegados, diligenciar no sentido de ser
devidamente apurada a falta e punidos os seus
responsáveis.

Art. 55 - As Juntas Comerciais terão
franquia postal e telegráfica.
Art. 56 - Tôdas as Juntas deverão enviar, trimestralmente, ao Departamento Nacional do Registro do Comércio, para fins cadastrais, os dados relativos ao exerclcio das funções do registro do comércio e ativldades cÓnexas relativas ao trimestre Imediatamente
anterior:·
Art. 57 - A partir da vigência da presente 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 (DATCl, ficando
extintas as Seções e Turmas criadas pela art.
31, n. 0 ' I e li, e as atribuições fixadas nos arts.

- 100632 e 35 . do · Regimento da Secretaria do Comércio, do Ministério da Indústria e do Comércio, aprovado pelo Decreto n.0 534, de 23
de janeiro de 1962.
Parágrafo único - A denominação do atual
cargo de Diretor da Divisão · do Registro do
Codostro, 4-C, criado pelo art: 41 da Lei n. 0
4.048, de 29 de dezembro de 1961, passará,
na data da vigência. desta Lei, a ser de Di reter
da Divisão de Autorizações e Cadastro, 4-C,
devendo o órgão do pessoal do Ministério da
Indústria e da Comércio apostila r a nova denominação no titulo de' nomeação do ocupante
do referido cargo. '
,
.

dezembro de 1961, será subordinada à Junta
Comercial daquela unidade federativa.
Art. 61 - Q, Poder Executivo expedirá o
Regulamento desta Lei dentro de cento e vinte
dias, contados do sua publicação.
Art. 62 - A presente Lei entrará em vigor 1:10 data da publicação do. respectivo Regulamento.
Art. 63 - Ficam revogados o Decreto n. 0
595,, de 19 de julho de 1890, e o Decreto n.0
93, de 20 de março de 1935, bein como tôdas
as· disposiÇões contrárias à presente Lei. ·
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.Art. 58 - Os .livros e documentos relati·
vos ao. registro da comércio e .ativldades afins,
na Estado. da Guanabara, passarão a . pertenc~r. ao arquivo. d~ Junta C~m~rcial dêsse Estado, cujo patrimônio 'int~grarão, e cujas autoridades governamentais receberão tal acervo,
m~diante assin~tura do correspondente têrmo
de. transferência, sem pagamento de qualquer
.
indenlzação. · .. ·
Parágrafo único. - Operar-se-é, igualmente,
a transferência,. para cada uma das novas Juntas Comerciais, das demais circunscrições do
Pais, de . tôdas . as respectivas atribuições e
acervo de livros e documentos do .registro do
comércio
e. serviços' conexos que,. na data
da
.
.I
,
publicação desta Lei, estejam a cargo ou. em
poder dos. órgãos executores daquele registro
e serviços.
Art. 59 - Os servidores lotados no Departamento. Nacional do Registro .do Comércio,
do Ministério da. Indústria e do Comércio, e
que estejam servindo no Estado da Guanabara,
na. ·data da public~ção desta Lei, terão o prazo
de 90 (noventa) dias, contados daquela data,
para optarem pelo Ministério da Indústria e
do Comércio ou pela transferência para o G~vêrno do ·Estado. •
·
Parágrafo único - Os servidores que optarem .pelo Ministério da Indústria e. do Comércio serão aproveitados no Departamento Naclonai do Registro do Comércio, em Brasflia,
ou em outros órgãos do Ministério.
Art. 60 - A Junta de Corretores de Mercadorias do Estado da Guanabara, a que se
refere o art. 62 da Lei n. 0 4. 048, ,de 29 de

CN.O 2.730-B/65, na Casa de origem)

art.

Altera o .
3.0 da Lei Delegado
6, de 26 de aetembro de 1962, que
"autoriza o ccmatltulsão da Companhia
Braalleira de Alimentai, e dá olitral providinciaa".
n.0

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 -O, art. 5·. 0 da Lei Delegada
n. 0 6, de 26 de setembro de. 1962, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. s.o - A Companhia Brasileira de
Alimentos gozará:
I -

de isenção tributaria federal, es·
tcidLial e· municipal, com exceção
do iinpõsto de vendas e consignações, relativamente:
a) aos 'seus bens, rendas e serviços;
.
.
b) ·à .compra, venda, exportação
e transporte dos gêneros ali·
mentlcios e bens necessários
às otividades ogropecuárias,
Inclusive pesca, e às indús~~!as de alim~~tos;

,.

11 -

de "Isenção do impôsto de Importação e de consumo, bem como
das taxas de despacho aduaneiro,
de renovação de Marinha Mercante e de renovação dos portos
relativamente à Importação:
a) dos bens, materiais e equipamentos para seu uso e exploração;

-1007bl dos gêneros alimentícios e
bens necessários às atividodes agropecuórlos, inclusive
.·pesco, e às indústrias de alimentos,· ainda que se desti.nem: à revenda."

I

I'

Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na
data de suo publicação.

3t -

.Art.
cantrório.

Revogam-se os disposições em

Às Comissões de .Projetes do Executivo
e. de Finanças.•
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ettado-Molor doa F&rsaa Armadaa,
. o crédito especial de Cr$ 650.189,50

e clnqüenta mil,

cento e oi-

tenta e nove cruzeiros e clnqüenta cen.

'

:.

.

.

I.

'•

.•

•.

enquadram.ento de aeu pe11oal civil.

O Congresso
Nocional
decreto:
.
'
Art•. 1,0 ~ Fica o Poder Executivo outoriz'!ldo a abrir, pelo· Estado-Maior dos Fôrços
Armadas, o crédito especial de Cr$ •....•..
650.189,50 (seiscentos e clnqüenta mi I, cento.
e oitenta e nove .cruzeiros e clnqüenta centavos), poro atender, ao pagamento do diferença. de vencimentos e. vantagens ao pessoal
civil daquele Estado-Maior, em face do . Decreto n.0 53.030, de 28 de novembro de
1963, que retiflcou o enquadramento de seus
servidores ..
Parágrafo único. - O crédito especial de
que . trata o presente artigo seró registrado
pelo Tribunal de Contos e automàtlcamente
distribuído ao· Tesouro Nocional,
Art. 2.0 - Esta Lei entro em vigor no
dota
. . de sua publicação.
-

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Finanças.
" i.

benta a Fábrica Nacional de Motores
S.A. ·.de imposto• federai•, e dá outras
providhciaa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ~ revigorada, pelo prazo de
1O (dez) anos, a partir da. dato da publicação
desta Ler, a isenção fiscal (impostos federais)
a que se refere o parágrafo 2.0 do art. 5,0 do
Decreto-Lei n. 0 8.699, de 16 de janeiro de
1936, com exceção do lmpôsto de renda~
Serão cancelados os débitos
de q!Joisquer Impostos federais,
Inclusive a titulo de multa, existentes contra
o Fábrica Nacional de Motores S.A., à doto
da publicação desta Lei, inclusive os que esti·
verem em fase de lançamento, e mesmo que
os respectivos processos não tenham oirid~
sido julgados ou se encontrem em fase de julgamento administrativo ou judicial.
-

pr~venientes

'

tavoa), para atender àa de1peta1 com .a

Art, 3.0
contrário,

(N. 0 2.751-B/65, no Casa de origem)

Ârt. 2.0

9B, DE 1965

(N.0 2.749-B/65, no Casa de origem)

. (aellcentol

I_IROJETO DE LEI DA CÂMARA
N,0 99, DE 1965

Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na
data. de sua publicação.
Art. 4.0
contrário.

-

Revogam-se as disposições em

À Comissão de Finanças. ·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
N,0 100, DE 1965
(N. 0 2.748-B/65, no Casa de origem)
Define o crime de sonegação fiscal, e
dá outras proviclinciaa. •
· O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Constitui crime de sonegação
fiscal omitir, em documenta público ou parti·
cular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle lnse'rrr, · ou fazer inserir, 'declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrito, com o
objetivo de não pagar, total ou pordalmente, tributo devido a pessoas jurídicas de di·
relto público Interno .
Pena: Detenção, de seis meses a dois
anos, e multa, de duas a cinco
vêzes o valor do tributo.
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§ 1.0

Quando se tratar de criminosa
primário, a pena se ró redÚzlda õ multa de 1O
(dez) vêzes o valor do tributo.
§ 2.0 Se o agente comete o crime
prevalecendo-se do carga público que exerce,
a pena seró aumentada da sexta parte.
§ 3.0 O funcionário público com
atribuições de verificação, lançamento ou fls·
calização de tributos, que concorre para a
prótica do crime de sonegação fiscal, seró punido com a pena dêste artigo, aumentada da
têrça porte, com ·a abertura obrigatória do
competente processo administrativo.
Art. 2. 0 - Extingue-se a punibilidade dos
crimes previstos nesta Lei, quando o agente
promove a recolhimento de tributo devido,
antes de ter Inicio, na esfera administrativa,
a ação fiscal própria.
Parágrafo único - Não será punida com
as penas comlnodas nos arts. 1.o e 6, 0 a so·
negação fiscal anterior õ vigência desta Lei.
Art. 3.0 - · SOmente eis atas definidos nesta Lei poderão constituir crime de sonegação
fiscal.
Art. 4.0 - A multa aplicada, nos têrmos
desta Lei, será computada e recolhida, lnte·
gralmente, como receita pública extraordi·
nárla.
Art. 5,0 - No art .. 334, do Código Penei, substituam-se os §§ 1.0 e 2.0 , pelos se·
guintes:
"§ 1.0
quem:
o)

..;...

-

Incorre

na

mesma

pena

pratica navegação de cabotagem, fo·
ra dos casos permitidos em lei;

bl pratica foto asslmílodo, em lei especial, a contrabando ou descaminho;
c) vende, expãe õ venda, mantém em
depósito ou, de qualquer formo, utiliza em proveito. próprio ou alheio, no
exerciclo de atlvidade comercial ou
Industrial, mercadoria de procedência
estrangeira que Introduziu clandestl·
namente no Pais ou importou fraudulentamente, ou que sobe ser produto
de Introdução clandestina no território nacional ou de importação frau-

dl adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exerclcio
de atlvidade comercial ou Industrial,
mercadoria de procedência estrangeiro, desacompanhada de documentação
legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
§ 2. 0

Equipara-se õs atividades . CO•
mercials, paro os efeitos dêste artigo,
qualquer forma de comércio Irregular ou
clandestino de mercadorias estrangeiras,
Inclusive a exercido em residências.

§ 3. 0

A peno aplica-se em dllbro, se
o crime de contrabando ou descamlnho é
praticado em transporte. aéreo."

Art. 6. 0 - Quando se tratar de pessoa jurídica, a responsabilidade penal, pelas, lnfroções previstas nesta Lei, ser6 de todos que,
direta ou indiretamente, ligados à mesma, de
modo permanente ou eventual, tenham pratl·
codo ou concorrido para a prática. da sone·
gação fiscal.

Art. 7,0

-

As autoridades administrativas

que tiverem conhecimento de crime previsto
nesta Lei, Inclusive ein autos e papéis que
conhecerem, sob pena de responsabilidade, re·
meterão ao Ministério Público as elementos
comprobatórios da lnfraçãa, poro Instrução do
procedimento criminal cabivel.
§ 1.0 Se os elementos comprobató·
rios forem suficientes, o Ministério Público
oferecerá, desde logo, denúncia. ·
§ 2.0 Sendo necessários esclarecimentos, documentos ou diligênclcis coriiple·
mentores, o Ministério Público os requisitará,
na forma estabelecida no Código de Preces-.
so Penal.
Art. 8.0 - · Em tudo o mais em que couber e não contrariar os artigos 1.0 e 7. 0 desta
Lei, aplicor-se-ão o Código Penal e o Código
de Processo Penal.
Art. 9. 0 - O lançamento ex oHiclo rela·
tlvo às Declarações de Rendimentos, além dos
casos já especificados em lei, far-se-6, arbi·
trando os. rendimentos, com base no renda presl.lmlda, através da utilização dos sinais exteriores de riqueza que evidenciem a renda

- 1009 Art. 1O -

O Poder Executivo procederá

às alterações do Regulamento do lmpôsto de

Radioemissão (LABRE), a que se refere o art.

1.0 da lei:

Renda decorrentes das modificações constan-

1 Receptor Halicrcfter -

tes' desta lei.

sor Hcllcrcfter . - 1 fane. modêlo P-50.

Art. 11 -

(sessenta) dias após sua publicação.

Art. 12 -

1 microfone -

Esta Lei entrará em vigor 60

Revogam-se as disposições em

contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças, de acôrdo com o disposto
no art. 94-C, § 2. 0 , do Regimento lnterno.

conectores -

CN. 0 2.741-B/65, na Casa de origem)

l1enta ela• impo1t01 ele importação e
ele con1umo, bem como ela taxa ele ele•·
pacha aduaneira, material• cle~tinacla• à
Liga ele Amaciare• Bra1ileira1 ele Ra·
dioemi11õa !LABRE),

1 pé do microfone 2 plugs do microfone -

jôgo
válvulas NT-44 , de
.
com um Knob -

1

1 cabo para

44 resistências -

válvulas para NT 44 antena -

9 ·

1 chave DAW paro antena

TH 44 -

9

1 Relay para

2 chaves para SR-150.

Item 11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 101, DE 1965

1 Transmis-

Transmissor SR-150 com o respectivo
fone P-150, 1 microfone D-1 04 com o
pé -

1 chave de antena E-1 04 -

1

chave para antena -

1 vibroplex'- 1.

Relay para antena -

1 acoplador para

1O plugs RCA poro an-

1.500 ohms -

6 Amphenol para- antena -

tena -

Amphenol PL-259

-

8

21 válvulas so-

bressalentes para o transmissor SR-150
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.

0

-

~ concedida

isenção dos im-

-

44 resistências - . 1 tubo de TV -

1 chave poro antena -

postos de importação e de consuma, bem co·

cabo para antena -

mo da taxa de despacho aduaneiro, aos ma-

para antena.

teriais constantes da relação anexa, destina-

plador paro linha de 500 ohms -

pôrta de Recife a 25 de abril de 1964.

ve para antena com Knob antena -

-

A isenção não abrange o ma·

terlai com similar nacional.·

Art. 3.

0

-

Esta lei entra em vigor na da~··

ta de sua publicação.

,,

;.-~

Motor de antena RAM-M -

vindos pelo vapor "Fortuna", entrado no

Art. 2.0

,',':'~

6 Amphenol UR

Item III

das à liga de Amadores Brasileiras de Radioemissão. U.ABREl, c~nslgnados a Hélio Pinto,

100 metros de

1 Aco·
1 cha-

1 Relay de

1 transmissor SR-150 com o

respectivo fone para AC e outro para·
DC -

21 válvulas sobressalentes para

o SR-1"50 -

1 microfone D-1 04 com o

contrário.

pé - 4 conectores para microfone uma antena modêlo A-161 móvel - 3
pertences para- antena modelos R-21 O,

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.0

R-206 e H-208 1 VR 1000/7 -

Art. 4.0

-

Revogam-se as disposições em

Relação dos materiais para radioamador,
destinados à ligo de Amadores Brasileiros de

watts -

1 motor de antena Heath AA/151, 28

1 Garrcrd tipo A.

À Comissão de Finanças.

1010PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N. 102, DE 1965
. (N.0 81 0-B/ 65, na Casa de origem)

E1tende aoa dem11i1 1ervidorea federal•
de Ól'llioa tranaferidoa ao. lat11do da
Guanabara, em virtude d11 Lei n.0 3.752,
de 14 dt abril de 1960, 01 btneflcioa do
art. 46 • IIUI parágrafo1, da Lei n.0
4.242, de 17 de Julho de 1963.
O Congresso Nacional decreta:
~ extensiva aos demais servi·
dares federais de órgãos transferidos ao Estado da Guanabara, em virtude do Lei n.0
3.752, de 14 de abril de -1960, o direito de
opção pelo serviço federal,. outorgado por f&rça do art. 46 e seus parágrafos, da Lei n.0
4.242, de 17 de julho de 1963, aos servidores federais da Policia Militar, da Polfcla CIvil, da Conselho Penitenciária e da Carpa de
Bombeiros do Estado da Guanabara.

Art. 1.0

Poráerafo único -

Os servidores a que se
refere êste artigo terão .o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, a partir da data da
publicação da presente Lei, para apresentarem
seus requerimentos.
Às Comissões de Serviço Pllblico e de
Finanças.

ACORDO CULTURAL ENTRE A REPúBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E A
REPúBLICA DO SENEGAL
O Govêrna dos Estados Unidos do Brasil e
o Govêrno da República da Senegal
Fiéis aos altos ideais da Carta das NaÇões
Unidas;
Desejosos de reforçar e de estreitar as re•
loções culturais entre seus poises, de modo a
realizarem uma cooperação plena e integral
nos dominios literário; artístico, cientifico,
técnico e universitário;
Animados do desejo de ver prosseguir a
obra de aproximação entre a Brasil e o Se·
negai,
Decidiram concluir . um Acôrdo Cultural e,
para êsse fim, designaram como seus Plenipotenciários:
O Presidente da República dos Estados Uni·
dos do Brasil, Sua Excelência o Senhor Vasco
Tristão Leitão da Cunha, Ministro de Estado
das Relações Exterlare~;
· · .
.
O Presidente do Senegal, Sua Excelência o
Senhor Doudou Thiam, Ministro das Relações
Exteriores;
Os quais, após haverem trocado seus Plenos
Podêres, achados em boa e devida ·forma, con·
vieram no seguinte:

Artigo I
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 21, DE'1965
CN.O 220-A/65, na Casa de origem)

Aprava o texhl do Ac6rdo Cultural ai•
ainado entre oa E1tado1 Unldo1 do Bra1ll
e a República do Senegal, em Brcnilia,
a 23 de aetembro de 1964.

As Partes Contratantes se comprometem a
estimular e a desenvolver, na medida de suas
passibilidades, eis relações entre os dais poises
no plano •cientifico, técnico, universitário, esportivo e, particularmente, no campo artlstico
e cultural, de modo a contribuir para melhor
conhecimento das respectivas cultura's e atividades naqueles setores.

O Congresso· Nacional decreta:

Art. 1.0

Fica aprovado o texto do
Acôrdo · Cultural assinado pelos Governos das
Repúblicas dos Estados Unidos do Brasil e do
Senegal, aos 23 de setembro de 1964.
~ste Decreto Legislativo entra
em vigor na dota de sua publicação.

Art. 2.0

Art. 3. 0
contrário.

Artleo .11

-

-

Revogam-se as disposições em

Cada Parte Contratante se esforçará por
tornar mais bem conhecida a sua ... cultura. aos
nacionais da outra Parte, através da organização de conferências, concertos, exposições
e manifestações ortlstlcas; de representações
teotrols, exibições clnemotogróflcos de cor6ter educativo, bem como de programas de ródia e de televisão.

\j
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Artigo III

I

As Portes Contratantes favorecerão os contatos diretos entre universidades e outras instituições de alta cultura, para o que estudarão
o possibilidade de organizar:
a) Intercâmbio de prqfessôres de diversos nivels, pesquisadores, estudantes
e estagiários, especialistas, técnicos,
conferencistas, bem como de outras
pessoas ·que exerçam atlvidades em
um dos campos previstos no presente
Acôrdo;
. III cursos de férias destinados a estudantes e professôres;
c) viagens coietivas;
di permuta de publicações oficiais ou
originárias de universidades e organismos culturais em geral;
o) balsas de aperfelçpomento a estudantes, pesquisadores e artistas.

Artigo IV
O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil encorajará a criação, no dmbito de suas universidades, de institutos de pesquisas e de centros onde sejam ministrados cursos de línguas
e cultura africanas.

Artigo V
O Govêmo da República do Senegal facilitará a criação, em sua Universidade, de uma
cátedra de llngua portuguêsa e literatura brasileira; bem como a organização de cursos sô. bre diferentes aspectos da cultura brasileiro.
Outrossim, Introduzirá o estudo da língua portuguêsa nos programas do ensino secundórlo.

Artigo VI

o Comissão Misto prevista no artigo XII do
presente Acôrdo poderá estudar os problemas
concernentes a gratuidade de Inscrição nos
exames, bem como a isenção de quaisquer
taxas de expedição de certificados ou de diplomas universitários. Outrossim, o Comissão
poderá considerar o ·concessão de facilidades
que permitam aos cidadãos dos. dois poises
beneficiarem-se de uma prorrogação dos prazos de inscrição nos cursos universitários, tendo em vista o diferença de doto do inicio e
término de ano letivo nos dois poises.

Artigo VIl
As Partes Contratantes encorajarão o intercâmbio de programas culturais e artísticos em
suas emissoras de rádio e de televisão.

Artigo VIII
As Partes Contratantes conceder-se-ão, mutuamente, segundo processo a ser determinado, e sob reserva da segurança nacional, tôdas as facilidades para a entrado, nos respectivos territórios, de livros, jornais, revistas, publicações musicais, reproduções ortistlcas, dis- ·
cos fonográficos, fitas magnéticas e filmes cinematográficos, destinados a estabelecimentos
de caráter educativo ou cultural.

Artigo IX
As Partes Contratantes facilitarão aos nacionais da outra Parte o acesso a seus monumentos, Instituições cientificas, centros de
pesquisas, bibliotecas, . cóleções de arquivos
públicos e outras Instituições culturais controladas pelo Estado .

Artigo X
Cada Parte Contratante se compromete a
facilitar o criação, no respectivo território, de
centros e associações destinados à difusão dos
volôres culturais da outra Parte.·

Cada Porte Contratante poderó estudar os
condições segundo as quais os diplomas e tiArtigo XI
. tulos poro exerclclo profissional, expedidos pelos escolas oficiais de uma das Partes, em favor
As Partes Contratantes considerarão o ln~
de cidadãos da outra, poderão ser reconhecidos tercâmblo de grupos arti stlcos e esportivos, a
como válidos no pais de origem do Interessado,. realização, de competições esportivos entre
Em se tratando de estudos empreendidos · equipes dos dois poises e facilitarão, no limite
por estudantes de um dos poises em estabe- de suas disponibilidades, a estada e o deslocalecimentos de ensino superior da outra Parte, mento dos mesmos cm seu território.
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DIPLOMA

Pera facilitar a. aplicação do presente
Acôrdo, e o fim de propor a ambos os Go·
vernos quaisquer medidas destinadas o odap·
ter o Acôrdo ao ulterior desenvolvimento das
relações entre as dois países, seró ·constituída
uma Comissão Mista senegala-brasileira, a
qual se reuniró, pelo menos uma vez par ano,
alternativamente, em Brasília e em Dacar.
Nela for-se·ã·o representar, em cada país, o
Ministério das Relações Exteriores, o Minis·
tério do Educação nacional e a Embaixada
do país co-signotório, e seró presidida por um
dos representantes da país em que se reunir.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DE ALAGOAS

Em caso de necessidade, a Comissão poderó
convidar peritos e especiatistas como assessô·
res técnicos.
Artigo XIII
O presente Acôrdo entraró em vigor 30 dias
após a troca dos instrumentos de ratificação,
a ·quol terá lugar em Dacar, no mais breve
prazo· possível.
Artigo XIV
O presente Acôrdo.é concluído sem limita·
c;ãa de tempo, Em caso de denúncia, par uma
das Partes Contratantes, o Acôrda permane·
ceró em vigor, seis meses após a. competente
notificação. A situação de que gozarem os be·
neflciórlos se estenderó até o fim do ano em
curso, e, no que se refere aos bolsistas, até
o fim do ano acadêmico respectivo.
Em fé do que, os Plenipotenc16rios acima
mencionados firmam e selam o presente Acôr·
do, em dois exemplares, ambos nas línguas
portuguêsa e francesa, os dois fazendo igual·
mente fé,
Feito em Brasília, aos vinte e três dias do
mês de setembro do ano de mil novecentos
e sessenta e quatro.
Pelo Govêrno dos Estados Unidos do Brasil:
Vasco T. Leitão da Cunha.
Pelo Govêrno da República do Senegal:
Doudou Thiam.
. Às Comissões de Relações Exteriores,
de Educação e Cultura e de Finanças,
nos têrmos do artigo 340-A, do Regimen·
to Interno.

Diploma de Suplente de Senador
Federal
. Extrato da Ata geral dos trabalhos sôbre
a apuração das eleições para Suplente de Senador Federal, realizadas na Estado de Alagaas, em 7 de outubro de 1962, que servirá
de Diploma ao candidato eleito:
Hermann Medeiros Tôrres.
Total de Votos Válida• Apurado•
Em tôda a Circunscrição do Estado de Alogoas foram apurados 240.670 (duzentos e
quarente mil, seiscentos e setenta votos) para
Suplente de Senador Federal, nas eleições realizadas em 7 de outubro de 1962.
Votação Obtida pela Diplomado
Por haver obtido sessenta e seis mil duzentos e sessenta (66.260> votos, foi considerado
eleito Suplente do Senador Arnon Affonso de
Farias Mello o cidadão, Hermann Medeiros
Tôrres, candidato do Partido Democrata Cristão.
Assim, tendo em vista o disposto no art.
118 da Lei n. 0 1.164, de 24 de julho de 1950.
(Código Eleitoral) e para que produza os devidos efeitos legais, é expedido o presente extrato, que servirá de Diploma de Suplente do
Senador Federal pelo Estada de Alagoas ArnorÍ
Affonso de Farias Mello, ao cidadão Hermann
Medeiros Tôrres, eleito pelo Partido Democrata
Cristão.
A Ata geral, lavrado em 16 do corrente, e
de cujo original foi extraído o presente, foi
aprovado e devidamente assinada pelos membros dêste Tribunal, em sessão de 19 do mês
em curso.
.
.
i •
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em
Maceló, 23 de novembro de 1962. - Antônio Cézar de MÓura Ca•tro, Desembargador
Presidente.
''·i·
.,,
I

~.;

Registrado às fls. 2 do livro competente.
Secretaria do T.R.E. de Alagoas, em Macei6, 23 de novembro de 19 62. - lvanilda
Gatto Horrmann.
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PARECERES
PARECER
N. 626, DE 1965
0

l

Da Comissão de Projeto• do Executivo,
16bro o Projeto de Lei da Câmara
n.0 57, de 1965, que estende aos romanncentn da extinta Policia Militar do
ex-Ttrrltórl.o do Acre os benefícios do
otual Código de Vencimentos e Vantagena dos Militam.
Relatar: Sr. José Gulomarcl
À semelhança da sua cc-irmã do Rio de
Janeiro,
extinta Polícia Militar do antigo
Território do Acre sempre gozou das prerrogativas de fôrça auxiliar do Exército, de maneira que seus vencimentos e vantagens faziam parte da legislação estabelecida para as
demais corporações armadas da República. ~
o que se constata do exame das leis de aumenta de vencimentos militares.

a

Ocorreu, no entanto, da última vez em que
se processou a revisão das tabelas militares,
não se mencionar, expressamente, aquela PoHcla. Diga-se de passagem, em.bora elevado
a Estado, certos ônus do Território continuaram a cargo da União Federal, como no caso
da Guanabara.
A não-inclusão da Polrcia Militar do Acre
na proposta de aumento dos militares, de
1964, não passou desapercebido aos representantes do mais jovem Estado no Congresso
Nacional. Mas foi-lhes vedado emendar o
projeto do Executivo, em face do Ato Institucional, que impede o acréscimo de despesas
por iniciativa dos Deputados, ou dos Senadores.
Daí esta nova mensagem do Sr. Presidente
da República, sensivel à justiça do que se
contém no oficio do Governador do Estado ao
Ministra da Justiça.

1

A nosso ver nem era necessário semelhante
providência, certo que a Interpretação correta
da última lei bastaria para que se efetivóss.e
o aumento pleiteado. De fato, através de um
dos vetos do Sr. Presidente da República, a
referida lei não extirpou, como se pretendeu,

as extensões e vantagens concedidas por ai·
gumes leis anteriores. E, concordando com tal
veto, o Congresso estava incluindo também
na aumento a Policia Militar do antigo Ter·
ritário. Não houve, contudo, quem c~nseguissc
convencer os funcionários pagadores do Exe·
cutivo Federal, espálhados :desde o Acre até·
Niterál, que a Inclusão da Polrcia · acreana
estava implrcita ·na lei. Faltava-lhes, em·· ver·
dade, um dado de valar em· qualquer inter·
pretação - a história da lei,.
Chega, assim, ao Senado, por superabun·
dância que não prejudica, o Projeto n. 0 2. 70 I,
modificada, ligeiramente, pela Câmara das
Deputados, dando origem ao de n. 0 2. 701-B,
ou 57 I 65, nesta Casa. Como vêem os nobres
colegas, não temos senão que lhes pedir, com
urgência, para concordarem, integralmente,
com o texto da Câmara, que nos parece mais
consentâneo com a justiça· que se pretende
fazer aos últimos vinte e poucos remanescentes da extinta corporação de· que trata o pro·
jeto em tela. Eis o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 25 de maio de
1965. - João· Agripino, Presidente - José
Gulomarcl, Relator - Bezerro Neto - Wal·
fredo Gurgel - José Ermírio.
PARECER.
0

N. 627, DE 1965
Da Comissão de Financas, sôbre ·o
Projeto de Lei da· C&mara n.0 57, de

1965.
Relator:' Sr. Antônio Jucá
Nos têrmos do art. 4.0 do Ato Institucional, o Sr. Presidente da República submeteu
à consideração do Congresso Nacional o pre·
sente projeto, através do qual se estendem
aos remanescentes da extinto Polícia Militar
do ex-Território do Acre os beneffclos da atuol
Código de Vencimentos e Vantagens · dos
Militares.
·
2. A mensagem presidencial está acompanhada de exposição de motivos do Sr. Minls·
tro da Justiça e Negócios Interiores, justificando a medida.
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·apreciar a mérito da matéria, a justiça da
providência em pauta, esta .Comissão opina
favaràvelmente ao projeto.
Sala das· Comissões, em 19 de maio de
1965. - Argomlro de Flgueh'ldo, Presidente
- Ântanlo Jucí, Relator - José Ermirlo Llno do Mattol - Vlctarlno Freira - Wal·
frada Gurgol - P11soa do Queiroz - Bezerro
Nata - lurlco Raunde - Labão da Sllvolro.
O SR. PRISIDENTE !Nogueira da Gama!:
Estó finda a leitura do expediente. (Pousa.)
Acha-se presente o Sr. Hermann Medeiros
Tôrres, suplente convocado poro substituir o
nobre Senador Arnon de Mello, durante a licença concedida a êsse nobre representante
pelo Estada de Alagoas. ·
Designo para a Çomissãa que deveró intro·
duzir S. Ex.0 no recinto, a fim de prestar
compromisso regimental, de acôrdo com o
art. 6.0 , do Regimento Interno, os Srs. Senadores Eugênio Barros, Eurico Rezende e
Edmundo Levi,
~

1·'
,I
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Acompanhado da Comissão, tem ln·
.gresso no recinto, presta o compromisso
regimental e tÇlma assento na bancada
o Sr. Hermann Medeiros Tôrres.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama!:
Vai ser Ilda camunicação do Sr. Hermann
Tôrres.
~

lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO

Em 26 de maio de 1965
Senhor· Presidente.
Tenho o honra de comunicar o Vossa Ex·
celêncla, à vista do· disposto nos art. • 9, 0 e
72, parógrafo único, do Regimento Interno,
que, assumindo a exercfcio da representação
do Estado de Alagoas, em substituição ao
Sr. Senador Arnon de Me lia, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a
bancada do Partido Democrata Cristão.
Atenciosos saudações. Assinatura por
extenso: Hermann do Medeiros Tôrrcs - Nome parlamentar: Hermann Tôrros.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido.
~

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 272, DE 1965

. Nos têrmos do art. 212, letra .,, do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais
do. Senado do discurso proferido, no .Tribunal
Federal de Recursos, pelo Sr. Ministro Ojalma
da Cunha Mello, por ocasião de homenagem
prestada ao Marechal Eurico Gaspar Outra,
por motivo do transcurso. do seu 80. 0 aniversórlo natalício,
Sala dos Sessões, 26 de maio de 1965 • Eugonlo Barros .
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
O requerimento, que acaba de ser lido, seró
submetido à deliberação do Plenório na Ordem
do Dia do sessão ordinória seguinte,· independente de · parecer da Comissão Diretora, parquanto o documento o que se refere não
atinge o limite estabelecido na,.art. 202 do Regimenta Interno. (Pausa.>
A Presidência deferiu, hoje, os seguintes requerimentos de informações, apresentados, ontem, pelo Sr, Senador Vasconcelos T6rres:
n. 0 ' 261, oo Ministério das Minas e· Energia;
262, oo Ministério do Fazendo; 263, ao Ministério da Saúde; 264, ao Ministério da, Aero·
nóutica. (Pausa,)
..,
Hó oradores inscritos.
Tem a palavra a nobre Senador Mem de
Só.
O SR. MEM DE SÁ:
(Sem revlaão do orador.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, devo começar por agradecer ao
eminente Senador Josophat :Marinho haver cedido o direito, a que' lil')ha, de folar, como primeiro orador, na sessão de hoje. Ontem, a
palavra me foi dada por permuta com S. Ex. 0 :
êie estava inscrlt.o.' em primeiro lugar, no sessão de ontem, e eu' na de hoje. De modo que,
corretamente, a palavra cabia, hoje, ao Senador Josophat Marinho. E eu lamento que essa generosa desistência de S. Ex. 0 prive o Se-
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belas e eloqüentes desta Casa, e o force a
continuar suportando a minha.
Srs. Senadores, êste meu discurso estó tomando uns· ares de folhetim, que continuo na
próxima semana . Como nos folhetins, e agora nas novelas rodiofônicas, convém .fazer um
resumo da parte publicada para os leitores que
não a alcançaram. Vou, por isso, retomar as
c.onsiderações que tentava fazer, ontem, recapitulando ràpldamente o que disse.
Insisti em mostrar o situação que existia,
no Brasil, a 31 de março do ano passado: sua
extrema. gravidade e as perspectivas que dela
decorriam.
Demonstrei que, face ao quadro então existente, a diagnóstico não padecia nem comportava .dúvidas; Impunha-se, como imperativo
imediata, o combate à inflação, pois, devido à
taxa a que ela havia atingido, jó ocorrera
a estagnação da economia e o retrocesso nas
otlvidades, industriais, e não era possível nenhuma providência para aumentar a produtividade que não agravasse, ainda mais, os .têrmos inflaclonórios.

'

I,~

I

1962 e 1963. Em 1962 e 1963, o deficit andou em tôrno de 55% da receita, Em 1964,
não obstante o quantitativo absoluto ser. elevadíssimo - 700 bilhões - em têrmos relativos, apresentou resultado melhor do que os
dos anos anteriores.
O Sr. Vasconcelos Tarrea: ·

Permite V. Ex. 0 um. aparte?

O SR. MEM DE SÃ:
Com muito prazer.

O Sr. Vascuncelo1 Télrrea:
V. Ex. 0 , no dia de ontem - faça questão
de· frisar, não é um trocadilho - , inflacionou
êste Plenório de simpatia, com a sua dissertação. O primeiro aparteonte foi êste seu modesto colega, e eu queria que V. Ex.0 me respondesse àquela pergunta, para mim fundamental: no caso brasileiro, seria possível o desenvolvimento ecanômico sem a inflação? Pelas estatísticas que tenho, alguns economistas
defendem a inflação. Pergunto · se, no coso
brasileiro, poderíamos ter atingido a taxa de
7% de desenvolvimento, se não jogóssemos
com a inflação. Gostaria de ouvir a opinião
de um cirurgião político como V. Ex. 0 , que
não se deixo dominar por passionalismo e não
vai ao ponta de defender teses sàmente par
interêsses políticos momentâneos. V. Ex. 0 é
um professor, e pode dizer-nos se a inflação
foi ou não útil ao nosso desenvolvimento económico .. Peço perdão a V. Ex. 0 , mos o ilustre
colega me estó devendo essa resposta, ·desde
ontem, a qual é do maior interêsse, não para
mim, pessoa.imente, mas para todo o Brasil.
V. Ex. 0 fêi: ontem, inclusive, viagens internacionais em assunto de economia, e quero colocar V. Ex. 0 apenas em território brasileiro.

Feita o diagnóstico - dizia eu - o Govêrno, pela p.rimeira vez, adotava a terapêutica
adequada e a única passível. Mostrcimas, o
seguir, que, os resultadas dessa terapêutica foram ·felize~, ressaltando mes~o que, em alguns seteies, os objetivos foram espetaculares.
Isto, sobreiudo, a respeito da situação de
deficit orçanientório e de deficit de caixa, que
era a maior jó possível de imaginar. Iríamos
ter um deficit de mais· de dois trllhões de cruzeiros, o que significava um deficit correspondendo a mais ·de 120 96 da receito, e ílsse
dado é quase sem paralelo no mundo. Só a
hlperlnflação da Rússia e a do Hungria registram essas hipóteses de deficit superior ao
total da receita. Poro isso marchóvamos, EnO SR. MEM DE SÃ:
tretanto, as medidas tomadas foram de tal
Se V. Ex. 0 permite, eu desejo fazer, priforma eficientes que o Govêrno, que em abril
meiro, a exposição que, desde ontem, tento
programara um deficit de 750 bilhões de crurealizar e, depois, responderei, com muito prazeiros, havia conseguido encerrar o exerciclo
zer,
a esta pergunta, porque, se eu o re~pon
com um deficit inferior a 700 bilhões de cruzeiros. Isto representava um deficit de 37% · der logo, outras questões surgirão e continuada receita, portanto, em têrmos relativos, um . rão desviando-me, impedindo-me de concluir
deficit menor do que os dos exerci cios de o minha exposição.
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Peço perdão a V. Ex. 0 , mas ontem, quando
falava sôbre Inflação, eu a abordei com todo o
respeito, antes que V. Ex. 0 passasse para outro ponto.

prometendo o ano de 1964 assinalar um êxito,
se não total, pelo menos apreciável da programação estabelecida. Vale, ainda, dizer o mesmo a respeito de emissões de papel-moeda.

Há pouco, o eminente Senador Pedro. Ludovico, amistosamente, sugeriu-me um ponto
O SR. MEM DE SÁ:
· perfeitamente encalxável à minha exposição,
Quero fazer uma exposição. No fim, res- a respeito dos emissões de 1964, dos ·mais
ponderei a V. Ex. 0 , porque, se responder ago- altas.
ra - repito - , outros Senadores farão outros
Realmente, em 1964, o Govêrno emitiu 595
perguntas, em decorrência; terei muito satis- bilhões de cruzeiros. Alguma coisa ·de brutal!
fação em respondê-lo . ~· perito in.teressonte e Dêsses 595 bilhões, diz a Mensagem do Prefácil de responder.
sidente da República, enviada ao Congresso
Sr. Presidente, mostrava que os fatos,
Nacional em 15 de. março, apenas 300 bilhões
quanto ao equlifbrio orçamentário, foram es- se destinaram ao equilíbrio da caixa do Tepetoculares. Mostrei,. também, que se verifi- souro.
caram, nas autarquiàs previdenciários e nas
Quer dizer que o deficit de quase 700 biautarquias de serviços públicos, excelentes relhões foi financiado: 400 bilhões com recúrsultados, porém passíveis de crítica.
sos não-inflacionários e 300 bilhões mediante
O Sr. Josaphat Marinho:
emissão de papel-moeda. Os restantes 295
0
Permita-me V. Ex. • Desejo uma informa- bilhões foram emitidos para outros motivos,
inclusive - êste aspecto é realmente curioso
ção, apenas, para CjUe possa acompanhar o desdobramento do seu raciocínio. De quanto foi - para atender às necessidades de crédito
à produção.
ó \leflcit em 1964, acentuado por V. Ex. 0 ?
O SR. MEM ~E SÁ:

O deficit foi de Cr$ 699 .700. 000. A previsão · era paro mais de dois trilhões. O Go~
· vêrno, em abril, fêz a sua programação para
o ano e, nesta ocasião, chegou a alcançar
Cr$ 750.000, 000, sendo reduzido paro ... ,
Cr$ 699.700.000.
O mesmo resultado foi obtido quanto às taxas de Inflação, que, lnegàvelmente, .começaram o ser abrandados.
Os resultados da luta - das mais difíceis
- estão à vista. No ano passado, tivemos í ndice de desvalorização monetária muito elevado, mais ainda do que em 1965. Mas é preciso não esquecer que grande porte da elevação de preços, no ano passado, foi decorrente
do que se chama Inflação corretiva. Medidas
conseqüentemente tomadas pelo Govêrno determinaram a elevação de preços, como, por
exemplo, a supressão dos subsídios cambiais
ao trigo, ao papel, ao petróleo e o muitos outros.
O que se fixa - e não há quem conteste
é que os taxas começam a declinar,
-

O Govêrno, em 1964, para atender às necessidades de crédito, teve de emitir 295 bilhões, sobretudo no mês de dezembro, quando
se registrou a mais alta emissão mensal da
história do Brasil - 140 bilhões;· Mciis ainda:
200 bilhões, porque, no próprio mês de dezembro, o Govêrno recolheu, no fim~ cêrca de
60 bilhões. Portanto, o Govêrnó teve de emitir 295 bilhões.
Haverá alguém, em sõ consciência, que
atribua a êste Govêrno a culpa, a responsabilidade de tais .emissões? Não creio que o mais
ferrenho, o mais feroz inimigo do Govêrno
possa isso dizer. O Govêrno emitiu, ainda, essa
torrencial monetária, em face da situação er:t·
centrada. Emitiu em face do deficit encontrado, e que não era.posslvel extinguir em no'k
ve meses. Emitiu por causa da necessidade
do atendimento credltlcio à produção.
Isto mostra, mais uma vez, o que ontem
acentuei. É que a Inflação, em ritmo galoponte, torno-se, depois, desvairada, Até certo momento, é passivei estabelecer contrôle.
Doí em diante, não há mais quem a frene:
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não há ginete que sõbre êle se mantenha.
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O. que aconteceu, com relação à emissão,
em 1964, mostra bem o fato. Se percorrermos
a curva das· emissões, de 1956 para 1965,
observaremos cama elas adquiriram um ritmo
de vertigem. Quando o Presidente Juscelino
Kubitschek deixou o Govêrno, fiz um discurso,
. mostrando que, tendo êle encontrado um meio
circulante de cêrca de seiscentos milhões de
cruzeiros, quando deixou o Govêrno havia perto de duzentos bilhões de cruzeiros. Em cinco anos, êle triplicara o meio circulante.
Em 1961 e 1962, emitiram-se mais de duzentos milhões. Em um só ano, emitiram-se
seiscentos milhões.' ~ste é ponto importante
para o ·qual devem os nobres colegas atentar.
A esta fôrça, a ·esta vertigem é que a inflação conduz. Se não tivesse havido o heroísmo e a drasticidade das medidas tomadas pelo
Govêrno, a emissão não teria sido somente de
seiscentos bilhões; seria de um trilhéo.
· O que esperava o Brasil, em 1964, era alguma coisa de dantesco, era um pesadelo, porque, com um deficit de dois trilhões de cruzeiros, por mais que o Govêrno conseguisse financiar parte dêie, sem recursos, pelo menos um
trilhéo ou um trilhão e duzentos bilhões êle
teria de emitir, e o nosso meio circulante dobraria em um ano. ~ste o extremo perigo. Se
não houver uma vontade férreo, uma decisão
verdadeiramente heróica de frenar, de parar o
Inflação, elo levará o· Noção õs piores condições.
O Sr. Attíllo Fontano:

Permite V. Ex. 0 um aparte?
f•.'

O SR. MEM DE SÁ:
Com muito prazer.
. O Sr. Attilio Fontano:

Estamos satisfeitos em ver
Govêrno está fazendo para
emissões. Em grande· parte,
são, realmente, saneadoras.
preocupa é esta diminuição,
de negócios.

o esfôrço que o
evitar os novas
os providências
Mas o qué ·nos
essa paralisação

O SR. MEM DE SÁ:
Chegarei lá. ~ a última parte do meu discurso.

O Sr. Aftilio Fontona:
Então, para o futuro, correremos o risco de
o Govêrno ter q~e emitir, porque se reduziu a
Receito em face da diminuição ·dos negócios.

O SR. MEM DE SÁ:
~ c último parte.

Agora, eu queria mostrar um êxito do' Govêrno, também nesta matéria como se apresenta
o exercício de 1965. O deficit previsto é de
cêrcc de 700 bilhões de cruzeiros e deve ser
reduzido, substancialmente. Sobretudo, a programação monetária do Govêrno porque,
pela primeira vez, temos um Govêrno com
programação monetária, com programação financeira, com programação econômica - estabelece que o deficit deverá. ater-se entre 400
e SOO bilhões efetivamente, e será financiado, na sua maior parte, com recursos não-inflacionários, a não ser que o café cause alguma surprêsa desagradável •
Até aqui, nos primeiros quatro meses, o resultado foi excelente. O Govêrno, em janeiro,
recolheu sessenta bilhões de cruzeiros. Em
março emitiu oitenta. Em ·abril, nada. Assim,
verificamos que, de 31 de dezembro a 30 de
abril, em quatro meses, houve um aumento
de apenas 20 bilhões de cruzeiros. Isto significa 1,3% do saldo existente em 31 de dezembro. Em 30 de abril do ano passado, as
emissões haviam correspondido a 11,3 % do
meio circulante de dezembro. Tivemos, assim, .•
o êxitÓ de baixar as emissões de 11,3% para
1 % nos primeiros quatro meses;
Como disse, o café pode ·causar alguma surprêsa muito desagradável em matéria de emissão, mas isto é uma questão ainda futura .
Outro ponto, sôbre o qual ontem falei, e que
hoje desejava ainda repisar, foi o excepcional
êxito do Govêrno quanto à balança comercial.
Nós obtivemos, no ano passado, um saldo .de
duzentos milhões de dólares. Em 1963, o saldo n~ balança comercial havia sido de cento
e doze milhões, quer dizer, um resultado de
quase cem por cento melhor. É preciso notar
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- 1018que êsse saldo foi o maior dos últimos sete
anos. Nesses sete anos, houve dois deflclh:
um elaflclt na balança comercial de 1960 e
1962, sendo que, em 1962, foi de noventa
milhões de dólares - um dos piores anos da
nossa história econõmica. Tivemos um saldo
de. duzentos milhões de dólares, apesar da
queda na valor das exportações de alguns dos
principais produtos do nosso elenco de exportação, como foi, por exemplo, o algodão, com
menos de doze milhões de dólares; o cacau,
com menos de cinco milhões de. dólares, e o
açúcar, com menos de trinta e , sete milhões
de dólares.
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Não obstante êsses aspectos desfavoráveis,
decorrentes da queCia dos preços internacionais dessas matérias-primas, a balança comercial apresentou um saldo de duzentos milhões de dólares. E é preciso assinalar que
a exportaçã~ de manufaturas passou de trinta'· e sete milhões de dólares para setenta,
quer dizer, que dobramos o valor das exportações de rnanufáturas. Nenhum Govêrno tinha alcançado tão bons resultados· com a
exportação de manufaturas e, realmente, nenhum Govêrno· tomara, até aqui, as medidas
que êste tomou para favorecê-las. Assim, por
exemplo, êste Govêrno deu os· seguintes estímulas. à exportação: taxas cambiais. realfsticas
estimuladoras. Antes, as taxas ·cambiais estimulavam as Importações e desestimulavam
as' exportações, parque eram taxas cambiais
artificialmente mantidas baixas. Houve simplificação no processo burocrático, tornando, a
mais fácil passivei, a exportação. Foi êrlado,
inclusive, o chamado "balcão do exportador"
na CACEX, em que o exportador encontra
tôdas as facilidades. Passou a haver financiamentos amplos poro exportação, coisa que
não havia . Foi permitida a exportação em
consignação, coisa que também não havia,
e que facilita enormemente a possibilidade de
exportar.
A legislação sObre o drawback foi melhorada, racionalizada, o que tem um ·significado
Imenso poro as Indústrias que querem exportar. Houve a fixação de cotas especiais de
câmbio, Isento de depósito compulsório para
as emprêsos que realizavam a exportação, pa-

ra que se pudesse Importar. Quer dizer, uma
emprêsa que realiza exportação fica com direito de adquirir câmbio para importação, sem
o depósito compulsória, que . tanto onera,
atualmente, as compras do exterior.
~sses resultados são, realmente, excepcionais, num dos setores .mais .importantes da
economia brasileira. Penso - e ·nesse ponta
concorda plenamente com o eminente· Senador
José Ermírlo, e ambos concordamos com o
eminente Ministro Roberto Campos - que a
solução certa, do Brasil, é aumentar as exportações. ~ste o caminho· seguro para a .desenvolvimento.
Pensa, também, como o eminente Senador
José Ermírlo, e como o não menos eminente
Ministra Roberto Campos, que a luta fundamental que o Brasil deve enfrentar, em
face dos desenvolvidos, é a defesa das preços
das matérias-primas dos poises nas condições
da nossa.
~sse ·ponto é fundamental: as duas têrças
partes da população mundial, que são os subdesenvolvidos, sofrem o pêso de uma IniqUIdade que não pode ser tolerada por mais
tempo: é a iniqUidade dos preços Impostos cós
produtos originórios dessas regiões pobres do
mundo.

O Sr. Ârgemiro ele Figueiredo:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. MEM DE SÁ:
Com muito prazer.

O Sr. Ârgemlro ele Figueiredo:
Desde ontem, tem sido o Senado brindado
com discursos e conferências produzidos por
V. Ex. 0 , nesta Casa. Todos êles lúcidos, perfeitos, com argumentação segura e com argumentação técnica. Concluiu V. Ex. 0 a primeira porte da sua argumentação, nesta sessão
do Senado, entendendo que a unanimidade,
todos nós, o Pais em geral, para uma política
verdadeira de desenvolvimento; tem necessidade de' Incrementar a sua exportação. E não
há dúvida, nesse sentido. Mas eu perguntaria
o V. Ex. 0 : como se pode Incrementar a exportação em um pais sem politica de desenvolvimento económico, sem uma politica
de produção bem organizada, que funcione
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econômicamente? O que V. Ex.0 tem escla·
lhorar a produção, não poderemos ter êxito,
recido, de ontem a esta parte, sôbre política
data vania, com essa politica de valorização
econômlco-flnanceira do Govêrno, tem-me sa· do meia circulante.
tlsfelto, em grande parte, porquanto sou dos
O SR. MEM DE SÁ:
que entendem que está certa a poli tlca go·
Agradeço o aparte. Abordarei êsse aspecto
vernamental. lncontestàvelmente, no setor
no
final da minha exposição.
monetário, há a político de valorização do
papel-moeda. A moeda está, realmente, avil·
Agora,- eu estava batendo sôbre um ponto
toda, e as medidas postas em prática, pelo que me diz muito ao coração. Entendo que
· Govêrno, no sentido de uma tributação mais a mobilização brasileira,· em politica 'interna·
violenta, ou. aumentando mesmo o sacriffcio clonai, deve ser a de fazer pressão, junta
do povo, têm, como decorrência natural com as demais nações, na mesma situação
nossa,
a fim de reclamar preços eqültativas,
uma vez reduzido, pelo tributo, à papel-moeda
estáveis, poro a nossa exportação. ·
circulante - , a valorização progressiva do
papel-moeda, pela sua raridade. Quanto mais
Hó, a êsse res11eito, uma iniqüidade in·
retirar-se o papel-moeda da circulação, mais tolerável: o valor dos· preços das matérias·
a moeda se valoriza; é um fenômeno . natuprimas tende ao aviltamento, enquanto hó
ral. Mas, para complementação dessa poli· tendência de elevação dos preços dos bens
tica, e para que ela tenha êxito completo, monufaturados. De modo que, o que se chama,
a meu ver, data venla, é indispensável Inten- em economia, a "relação de trocas", Isto é,
sificar, com as mesmas fedidas de caróter a relação entre o valor do que se exporta
prioritário, a politica de produção, no Bra- com o valor do que se importa, é cada vez
sil. .Bem sabe V. Ex. 0 que, embora dis·
mais negativo para os países subdesenvolvi·
pondo-se de moeda valorizada, se a pro· dos. lt o que se verifica, por exemplo, com
duçãa não atende ao abastecimento dos
relação oo algodão; ao açúcar e ao cocou. ~ste
mercados, ela se torna rara. E mesmo com .o último produto, especialmente - e os eml·
dinheiro valorizado, não é possível melhorar
nentes representantes da Bahia estão perfei·
temente a par do que ocorre, pois os reflexos
as condições de vida do povo. Dai verificarna economia baiana são danosas - , te~ apre·
mos que, atacando-se por alguns pontos, como está sendo feito no momento ,a valoriza· sentado seus preços em decadência. O açúcar,
ção do papel-moeda circulante, resulta no depois de haver alcançado uma alta espeta·
seguinte: nuns pontos está sendo contido cuiar por ocasião da revolução cubana, caiu
o aumento do custo de vida · e do sofri· a níveis Iguais aos de antes da guerra.
mente do povo. Enquanto não houver prolt necessário uma luta contra tal lnlqül·
dução suficiente para o abastecimento das
dade. Ela se .está fazendo cada vez em escala
populações humildes, que concorrem para o cu·
maior, e declino, com grande respeito, o nome
mente da oferta e, portanto, para a diminui·
de um· campeão desta luta, o economista ar·
ção do preço de produção, a politica gover·
gentlno Raul Prebltsch, que, depois de ter sido'·
namental está, data venla, errada, porque vaDlretor-Geral da CEPAL., hoje é Secretório·
loriza o papel-moeda. Mas a produção tornanExecutivo da Conferência do Comércio lnter·
do-se rara, as massas populares continuam
nccloncl, organismo criado na Conferência do
sofrendo por esse Brasil afora. De modo que, se ano passado, destinado a fazer pressão sôbre
os desenvolvidos, no sentido de que esta si·
o Governo chegar a complementar essas me·
tuação de desigualdade, de discriminação
dldos de ordem financeira com uma politica
ecanômica que combata também o Inflação,
odiosa tenho um paradeiro.
Houve uma exceçãa, do qual multo. se es·
pela desenvolvimento do indústria, da produção, sobretudo da produção agrlcola de subsis· perc, a respeito do café. Devemos, serenamente,
reconhecer que o Acôrdo lnternccioncl do
têncla, lncontestàvelmente terembs r~sultados
Café só foi passivei ser efetivado graças à
eficazes. Mas enquanto não houver, como· não
firmeza do Govêrno, ou, mais especialmente,
está havendo, uma politica orgânica para me-
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do Poder Executivo dos Estados· Unidos. Sem
o apoio dos Estados Unidos, a noção maior
consumidora de café, não teria sido passivei
chegar ao Acôrdo, e, sem a decisão do Poder
Executivo, o Congresso americano não teria
votado as medidas complementares paro que
o Acôrdo tivesse a sua realização integral.
Neste ponto, o povo e os representantes norte·
americanos são muito mais egoístas e mesqui·
nhos do que o govêrno democrático tem sido,
porque os deputados sobretudo, norte-ameri·
canos, exprimindo o interêsse ·egoístico dos
seus. eleitores, tiveram enorme relutância
em conceder as medidas indispensáveis. Sejamos justos, portanto, em. render essa homenagem. O Acôrdo agora é que vai poder ser
cumprido, graças à medida adotada pelo parlamento americano, tornando obrigatórios as
certidões de origem. Sem o certificado de origem, continuará a haver, como houve e está
havendo, .a fraude, sobretudo de países africanos, que sãa imaturos, e não compreendem
a necessidade de respeitar o Acôrdo em proveito de todos. De modo que países africanos
têm burlado o Acõrdo pela falto do certificado
de origem, que .é a maneira de controlar a cota de cada país.
Daqui por diante, será possível e há grandes esperanças de que - não obstante o enorme desequilíbrio estatístico de uma oferto
enorme em face de • uma procura instável o Acõrdo venha a resolver cu a ditor
a caminha para tâdas as demais matériasprimas. ~ preciso que acôrdos iguais se
façam para o café, cacau, açúcar, estanho,
cobre, para todos os produtos de que dependem as· economias dos países subdesenvolvidos.
No dia em que tivermos essa solução, pederemes prescindir de auxílios monetários, porque todos. os auxílios monetários têm sido lnferiares à receita cambial que teríamos, se os
preços dos matérias-primas não se houvessem
ovlltodo.
~ precise fazer justiça e proclamar, neste
momento, que nenhum brasileiro, até hoje, disse isto, que aqui estou dizendo, cem mais
veemência e mais freqüência, do que o Sr.
Roberto Campos. Quando Embaixador nos Estados Unidos, e agora como Ministro, nas reuniões de que, 16, vem participando, tem S. Ex. 0

constantemente mostrado aos americanos que
os auxilias, com que êles nos beneficiam, são
inferiores aos que os consumidores omerlconos
têm tido, devido à queda dos preços das matérias-primas que nos importam. ~sse é o caminho, porque os empréstimos que nos vêm,
que nos vinham, que nos tinhain vindo, precisam ser pagas, e só há uma maneira de os
pegar: é ter soldo na balança comercial, que
é a nossa único fonte de divisas.
Então, poro enfrentar a pagamento dos auxílios, precisamos aumentar as exportações.
A Inglaterra dizia: ou exportamos ou perecemos. E nás podemos dizer: ou exportamos
ou não nos desenvolvemos. Há cinco ou seis
anos, o economista Osório de Almeida, hoje
Ministro do ltomarati, fêz uma conferência extremamente interessante. Econometrista, fêz
uma demonstra·ção matem6tica, mostrando como o desenvolvimento brasileiro estava intimamente ligado à capacidade de exportação.
Fêz uma série de projeções, mostrando os índices de crescimento que poderíamos alcançar,
se passarmos a exportar dois bilhões de dólares. Se exportarmos, em 1970, dois bilhões
de dólares, poderemos ter um índice. de crescimento matemàticamente. estabelecido. Se
conseguirmos exportar dois bilhões e meio, ·O
desenvolvimento será ainda maior. No entanto, em 1956, não passamos de um bilhão
e quatrocentos milhões de dólarés. Estamos
marcando passo neste teta. O mais comum
é entre um bilhão e duzentos, um bilhão e
trezentos. Os anos de 1963 e 1964 alcançaram 'um bilhão e quatrocentos, mas é insuficiente.

O Sr, José Ermírio:
Certo que é. Permite V. Ex. 0 'um aparte?

O SR. MEM DE SÁ:
Dou o aparte a ,v):·Ex. 0 •
~·H

O Sr. José Ermírio:
Hó um fator muito importante, no aumento
das exportações, poro que o valor sefa maior.
Se tomarmos, por exemplo, o nosso manganês
do Amapá, que já foi vendido a 60 dólares,
e cui6 · preço ló fora é de 62, descontando 2
dólares e melo de transporte do Amapá a
um pôrto · norte-americano, dcrlc, pelo menos,
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59 dólares; e estamos .vendendo a 25! Isto
porque os contratos foram feitos a longo prazo,
ém época de depreciação de preços. O que
tem arrasado a Naçõo. Não falo no minério
de ferro, porque há muita gente vendendo.
Nós já vendemos a 16 dólares, e hoje o vendemos a 8 dólares e melo. De forma que para
· o manganês, o berilo, a mica, o cristal de
rocha devíamos criar um departamento que
possa melhor orientar a sua exportação, a fim
de que os contratos não sejam feitos a longo
prazo, ou por um ano, pois ninguém vende a
prazo de seis meses, muito menos de um ano.

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex. 0 está certo, mas o fundo mentol são

i,
~~·

os ocôrdos Internacionais de estabilização de
preço. O argumento que as Nações desenvolvidas invocam para sustentar êsse preço de
exploração, hoje, não tem a menor validade;
o argumento é o do preço do mercado, isto é,
o famoso argumento da formação livre de
preços. Então, o que se verlficCJ é uma espécie
de lei atroz contra os subdesenvolvidos. Os artigos, que são produtos da própria economia
dêsses países, são artigos em prodção crescente, artigos de. procura inelástico, procura
que não cresce conforme baixem ou subam
os preços. ~ o que se chama umci ·procura inelástico. Como a produção aumenta - a produção do café, do açúcar, do algodão - sem
cessar, os preços tendem a cair. ~les, farisaicamente, declaram: são preços de mercado.
Notemos, a propósito, que não são só os países capitalistas que adotam essa atitude hipócrita c cruel. Também os socialistas. A Rússia não compra o nosso café ou o açúcar de
Cuba por um preço superior ao do mercado.
Não procura corrigir a iniqüidade da queda
dêsses preços, sob a alegação de que paga de
acôrdo com o famoso mecanismo da oferta e
da .procura.

agricultura se beneficie com uma renda compatfvel com a renda industrial, c fim de que
não haja o famoso desequilíbrio setorial da
economia, fazendo com que uma parte de Nação se afunde em miséria e a outra se eleve
em riqueza. Na Norte América, há subsídios
dos cereais, e os preços deixaram de observar
as leis do mercado, o mesmo ocorrendo na Eu- .
ropa. O MereCido Comum Eu'ropeu, a 15 de dezembro do ano passado, alcançou o maior
êxito da sua vida, estabelecendo as preços
agrícolas sob a ameaça de a França se retirar
do Tratado de Roma.
Mas a fixação dos preços agrícolas, no Mercado Comum Europeu, é um desmentido total
da lei dos mercados. O preço do trigo depende
do oferecido pelo Mercado Comum Europeu,
que é o dôbro do Mercado lnternacionàl. De
modo que a Alemanha,
exemplo, se pu-·
desse, compraria duas toneladas de trigo ame~
ricano pelo preço por que adquiria uma da
França.

por

Quer dizer, para êles encontra-se solução;
para os subdesenvilvidos, não a querem dar.
Esta é a legítima reivindicação que os países
subdesenvolvidos têm de fazer aos países capitalistas e socialistas, para poderem· alcançar
o desenvolvimento.

O Sr. AHillo Fontano:
Permite V. Ex.• um aparte? !Aaaentimento
do ore~dor) Desejo colaborar com V. Ex. 0 nesta
questão da exportação. O lema é êste mesmo:
devemos procurar exportar, para sairmos do estado . de subdesenvolvimento. V. Ex.0 afirma
que o Govêrno americano subvenciona a aquisição de cereais para exportação.

O SR. MEM DE SÁ:
Não.

O Sr. AHIIIo Fvntono:

Mas êsses argumentos - dizia eu - não
V. Ex. 0 disse há pouco.
têm menor validade, porque o sistema não
O SR •. MEM DE SÁ:
mais prevalece nem nos Estados Unidos, h~m
na Europa. Na Europa, o preço dos cereais ·
Subvenciona, paro garantir preço ao prodeixou, há multo, de obedecer à famosa lei
dutor.
do mercado. Hoje, os cereais são largamente
O Sr. Attílio Fontano:
subsidiados pelo Govêrno omerlcano, que comÉ o caso do trigo.
pra os excessos pela preocupação de que a

..

1022O SR. MEM DE SÁ:
Exato.
O Sr. AHillo ·Fontano:
Os Estados Unidos garantem ao produtor
preço superior àquele que exporta. O mesmo
sucede com relação ao algodão. Mo~, nobre
Senador, aqui no Brasil verificamos exotomerite o contrário: a· Govêrno · está confiscando
30% das cambiais de exportação de carne...

O SR. MEM DE SÁ:
I'
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E ainda é um grande negócio, paro quem
pode exportar carne.
O Sr. AHílio Fontano:
Não sou exportador de carne. V. Ex. o pode
pensar que eu estou defendendo os exportadores. Aqui nesta Caso, não defendo interêsses
meus nem de grupos. Sou, como V. Ex.a e os
demais Senadores, representante do povo, e
colocamos, acima· do interêsse pessoal, o interêsse público, ci interês~ do povo.

O SR. MEM DE SÁ:
Eu apenaS· diz:ia,. respondendo a v. Ex.0 ,
que o exemplo não prova nada, porque, quem
conseguir licença para exportar carne, deixando 30% das cambiais poro o Govêrno,
ainda ganha uma barbaridade, tendo em vista
a diferença entre o preço externo e o preço
interno.
O Sr. AHlllo Fontano:

,,

. Não sou exportador. Mas a verdade é que
devemos exportar. Enquanto um quilo de café
cru, no PÕrtci de Santos, o Govêrno garante e
compra o excedente, no base de Cr$ 600 ou
Cr$ 650! a carne bovina está sendo vendida
a Cr$ 280 o quilo. Oro, um boi leva quatro
anos para alcançar o ponto de abate. O mundo inteiro tem carência de proteinos. Deveriamos, portanto, aumentar a exportação de
carne, e dela faz:er uma forite de divisas, sem
têrmos de implorar que comprem êsse produto,
que é de venda fácil, enquanto o café ...

O SR. MEM DE SÁ:
Estou de pleno acôrdo com V. Ex. 0 •

O Sr. AHlllo Fontano:
... temos de insistir para que seja· comprado,
O Govêrno confisca 30% dos exportadores de
carne ...

O SR. MEM DE SÁ:
Mas ainda é negócio.
O Sr. AHília Fontano:
Em lugar de produzir mais carne, produz:imos mais café e o Govêrno tem de comprar o
excedente,

O SR. MEM DE SÁ:
De ac6rda com V. Ex. 0 •
O Sr. AHilla Fontano:
Realmente, sou industrial de carne, mas
não estou pensando nisso. Para nós ,é mais
vantajoso que o preço da carne se mantenha
baixo. Mos precisamos sair do estado de subdesenvolvimento para, então, -equilibrar o balanço de pagamento, não com empréstimos.
Ainda ontem, V. Ex. 0 afirmou que ·a Govêrno
teve um soldo favorável graças a empréstimos
do exterior. Oro, isto é uma divido. Paro um
economista não é solução. Desde que tomomos dinheiro emprestado, hó um passivo; .

O SR. MEM DE SÁ:
E qual a outro? Produz:ir, de repente,· um
bilhão de divisas?
O Sr. AHillo Fontano:
A politica do Govêrno, nesse ponto, não me
parece esteja certa .

O SR. MEM DE SÁ:
Mos não havia outro, pois se ti nhomos uma
hipótese de deficit do balanço de pegamento
de seiscentos· milhões a um bilhão... V.. Ex. 0
sobe que o balanÇo de pagamento nunca se
pode deixar de fechar. Se hó um deficit, é natural que se recorra
a empréstimos ...
.
.
. ,I
O Sr. AHílio Fontano:
Não há vantagem, se tomamos dinheiro
emprestado.

O SR. MEM DE SÁ:
Não é vantagem - é a solução. Não havia
outra maneiro, em face do buraco. Não era
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possfvel que, de 1963 a 1964, aumentássemos a exportação de um bilhão e quatrocentos milhões para três bilhões. Isto é humanomente lmpossivel. O Govêrno atual fêz o que
os outros fizeram até agora, porque é preciso fechar o balanço de pagamento - e isto
só através de operações compensatórias.
Quanta à carne, estou de pleno acôrdo com
V. Ex. 0 • O Brasil pode ainda fazer multo nesse
setor. ~ um dos poucos artigos que têm um
preço internacional, de procura estável e crescente, e há possibilidades imensas para o Bra·
sil. Infelizmente, a nossa produção arnda é
deplorável. Os indices de produtividade são
mlnlmos.
Agora, a medida, a que se refere· V. Ex. 0 ,
de maneira nenhuma diminui a produção de
carne no Brasil, porque, os que puderam exportar, os frigorlficos que obtiveram cotas de
exportação, mesmo deixando trinta por cento
de cambiais poro o Govêrno ...
O Sr. Âttllio Fontano:
Mas o produtor não foi recompensado...

O SR. MEM DE SÁ:
... ganharam um horror de dinheiro. Eu
seria um homem feliz se conseguisse uma décima parte, um centésimo de uma cota de exportação, e é muito justo que uma parte dêsse
lucro reverta para a Nação.
O Sr. Âttílio Fontano:

,,f,l

O pecuarlsta não teve lucro.

i.

O SR. MEM DE SÁ:

I.

O. problema é. de desenvolvimento da pro·
dutlvidade. O rebanho sul-rio-grandense, que é
o melhor do Brasil em qualidade, tem uma
produção ainda muito inferior à da Argen·
tina, par exemplo. A nossa produtividade é ri·
dicula. Poderlamos, fàcllmente, no Rio Grande
do Sul, com uma politica bem orientada sôbre
produção, exportar 200.000 toneladas de carne anualmente.

O Sr. Attíllo Fontano:
Mas, nobre Senador, o frlgoriflco é o ln·
termediárlo.

O SR. MEM DE SÁ:
~

o intermediário que ganho dinheiro.

O Sr. Attíllo Fontano:
Mos quem sofre com o problema é o pe·
cu!Jrista.

O SR. MEM DE SÁ: ·
Com o exportação, não!
O Sr. Attíllo Fontano:
Pergunte aos nossas criadores do Rio Grande
do Sul.

O SR. MEM DE SÁ:
Conheço bem o caso da exportação. Foi uma
pequena cota. Não houve aumento de preço
da carne, parque não se podia aumentar o
preçodo boi, em geral, a fim de que o criador
pudesse ter resultado com aquela pequena exportação. E V. Ex.• sabe que seria uma polf.
tico impopular aumentar o preço do boi, para
o consumo brasileiro, a fim de tirar o lucro
do industrial intermediário. O Govêrno manteve, com inteligência, o preço interno da cor·
ne e tirou uma parte do .lucro do industrial
intermediário, que iria ganhar enormemente.
O Sr. Attíllo Fontano:
Nobre Senador Mem de Só, permita-me V.
Ex. 0 dizer que o Govêrno andou multo certo;
quando· acabou com os subsidies da importa~
ção de trigo, porque não era justo que aqu61es
que comessem pão o pagassem mais barato, enquanto outros não o 'comiam. Pergunto, então,
por ·que não se foz o mesmo com relação às
exportações? O milho, por exemplo, no inte- :.
rior, está sendo pago a mil e poucos cruzeiros
a saca, porque as despesas portuários, ou de
transporte ferroviário e rodoviário, aumenta·
rem.· Então, os nossos produtores, no interior,
estão vendendo êsse produto a um preço vil.
Dêsse modo não saberemos o que se esperar,
no futuro. Em verdade queremos colaborar com
V. Ex. 0 e com o Govêrno.

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex.a passou do boi paro o porco, pois o
milho é o alimento do porco.
O Sr. Attllio Fontano:

Tanto foz o milho como o carne de porco;
o tratamento é idêntico.

1024O SR. MEM DE SÁ:
Apesar dêsse baixo p~eço do milho, a carne
de porco é vendida mais caro que a de gado ...

O Sr. Attílio Fontana:
A verdade, nobre Senador, é que a flutuação brusca de preço, do ano de 1961 a 1962,
fêz com que abandonássemos, pràticamente, o
suinocultura.

O SR. MEM DE SÁ:
Existe êsse absurdo incomensurável, no Brasil: uma porca produz oito crias num ano, que,
na fim de doze 'meses, podem ser vendidas, e
uma vaca leva onze meses gestondo, e o ternelro só no fim de três ou quatro anos poderá
ser vendido. E os industriais vendem a carne
de porco mais cara que a do boi.
Vou continuar minha exposição, porque essa
questão é particular e nada tem o ver com ela.
~ apenas uma distorção monstruosa na economia brasileira. Não se compreende que, no
Brasil, a carne de parco e a de galinha sejam
mais caras do que o de vaca! Em tôdo a parte
do mundo, elas são muito mais baratas.
Mas vou continuar.
Mostrei, portanto, os resultados excepcionais do Govêrno, em matéria de orçamento,
de com.bote à inflação, de emisséa de papelmoeda e 'de comércio.
Chegamos, agora, ao ponto crucial, o que
provoca tonta Interrogação, tanta perplexidade, tanto revolta, tonta angústia: a País está
estagnado; 'a economia, estagnada. Há uma
situação ·de decréscimo de produçõo, de crise,
de desemprêgo. É verdade! É preciso atentar
para .a· que, ontem, afirmei, de passagem: a
estagnação começou em 1962. Em 1963, já
tivemos resultados negativos: o aumenta do
produto internacional bruto foi muito inferior
ao. aumento da taxo de crescimento demográfico. Tivemos, em 1963, um aumento de 1,4,
no produto interno bruto, depois de havermos
tido uma média de 5,8.
De modo que, já em 1962/1963, estávamos em estagnação; mas, ainda em 1964,
houve queda no produçõa bruta total. Tivemos,
pela primeira vez, ao invés de aumento, uma
diminuição no produto interno bruto, e uma
dlminulçéo vultosa, de 4,5%. Mas esta dlmi-

nurçao no produto bruto, em 1964, decorreu
do setor agropecuário. Foi a. enorme quedo na
produçéo do café e de muitas outras culturas,
em conseqüência de fatôres .climáticas, sabretudo. Portanto, não se pode responsabilizar,
sob êste aspecto, o Govêrno, quer o atuol, quer
o do Sr. Joõo Goulart.
Houve sêcas, houve geadas, houve inundações, e houve ainda agitação, intranqüilidade,
no fim de 63, Inicio de 64. De moda que a
produçéa agropecuária, em 1964, é responsável por essa queda da praduçõa.
A respeita de produção industrial,· 1964 não
foi tão mal assim. Depois de ter havida uma
queda na produção industrial, no primeiro semestre, e queda que fazia prever uma reduçõo de 6% no total do ano, o segundo semestre conseguiu neutralizar e repor a produçõo
industrial em têrmos de estagnação. ~ preciso
ainda atentar muita para um aspecto de Importância fundamental, na economia, que é o
problema do· investimento.
O Brasil tem, atualmente, necessidade de
dar trabalho paro um milhéo ·de jovens cada
ano. A nossa taxa de crescimento faz com que,
anualmente, surja no mercado de trabalho um
contingente de um milhéo de brasileiros, pleiteando novos empregos.
Demonstra a estatística que, quando há
um investimento de boa rentabilidade, é. preci~
so, em média, US$ 1.000 para ser obtido um
emprêgo. Cito dôlor, que é moeda estável,
para nõo citar cruzeiro, que variaria de acõrdo com o ano.
Em 1962 e 1963 houve poucos investimentos, foram mesmo baixos, e isso em decorrência da Inflação, pois que, quando ela atinge a
um certo ponto, há desestí mui o de investimen. tos, principalmente aquêles denominados de
"longo maturaçéo", que exigem 4 o 5 anos
para produzirem resultados.
O capitalista, ~:::~o~pante foge dos Investimentos de longa' '~aturaçõo · e são êsses
os mais produtivos, os mais Importantes quando o taxa de 'inflaçéo atinge o nível insuportável.
Tendo havido, nos anos de 1962 e 1963,
acentuada queda dos investimentos, era natural que os anos de 1964 e 1965 sofressem os
conseqüências.

I
:·.i.
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seria um menosprêzo à inteligência dos colegas, se pretendesse fazê-lo - , com isso não
quero fugir da realidade. Há, realmente, em
conseqüência do política económico-financeira
do Govêrno, o que se chama uma recessão, uma
crise em· determinados setores da produção, e,
em conseqüência dessa crise, desemprêgo. ~ste,
o aspecto mais triste, mo is doloroso, mais cruel
de uma luta antiinflacionária.

It·

Devo dizer, entretanto, a V. Ex. 0 ' que o fenômeno era perfeitamente previsto,· sabido e
conhecido, Nenhum estudi.oso de problemas
económicos ignora que todos os países que tiveram surtos intlacionários, e que depois os
combateram, tiveram de atravessar, pela recessão, conseqüência do combate à inflação.
Ainda não· houve uma exceção no ·história e
é fatal· que não haja, porque é lógico que não
haja: ~ conseqüência, precisamente, do mecanismo da inflação e do mecanismo da desinflação.
,Que caracteriza fundamentalmente o inflação? Os economistas e sôbre o inflação existe a maior bibliografia - chegaram,
depois de longos debates, a um conceito pacífico sôbre o que seja inflação. inflação é um
desequilíbrio, fundamentalmente um desequilíbrio, entre o poder de compra, o excesso da
procura, em face de uma. oferta que se mantém estável ou que não cresce tonto quanto o
poder de compra, da procura.
Aumentando a procura, e a oferta ·não podendo acompanhá-la, é natural que os preços
subam. ~ o que havia no Brasil, com aumentos
constantes de salários acima mesmo da elevação de preços, aumento de créditos para a indústria, subsídios, etc. Havia uma exasperação da procura, que é característica da inflação:""
No inflação, todos fogem do dinheiro; dinheiro é alguma coisa que ninguém quer ter.
Na inflação, o grande negócio é 'd~ver, a
grande estupide~ é ser credor. Todos querem
fugir da moeda, porque ela se derrete nas
mãos como o gêio oo sol. Então, todos querem
comprar. A procura é exacerbada, c há o que
se chama a "antecipação da procura".
Compra-se sem precisar, compra-se para não
se ficar com o dinheiro. Então, o consumidor

corre atrás do vendedor e o mercado se torna
do vendedor. O vendedor Impõe as condições
que quiser e o comprador as aceita, porque sabe e teme que os preços vão subir, Então, aceita o preço.
Em conseqüência, o comerciante tem como
maior preocupação aumentar o estoque, porque, se consegue comprar o máximo :qúe pode
hoje, êle sabe que êsse estoque lhe vai dar lucro amanhã, pelas remarcações do futuro. Daí
as encomendas do comerciante para o industrial se acumularem.
O industrial não tem mãos a medir .em face
dos encomendas. E os industriais não se preocupam em baixar custos, não têm preocupação em diminuir salários e aumentar a produtividade. Têm preocupação de obter mais crédito, para comprar matérias-primos. E há, então, esta corrida do consumidor e do comprador atrás do vendedor. ~ o mercado do vendedor.
Enquanto isto assim se verifico, a inflação·
prossegue. Era o que nós tínhamos.
Depois da fase da inflação correti~a que tivemos no ano passado, êste ano entramos nesta fase mais dolorosa, que é a. fase de quebrar êsse ritmo para passo r" para um ritmo
transitôriamente oposto. Insisto no advérbio:
transitoriamente oposto. ~ preciso quebrar o
excesso de procura. ~ preciso haver o que se
chama a desestocagem. ~ preciso que o ·consumidor não fique sujeito mais ao vendedor;
ao contrário, o vendedor é que tem de procura'r
o consumidor. Com o retraimento do consumidor, pela diminuição do seu poder de compra, o comerciante deixa de renovar os pedidos de estoque, os pedidos de compra, porque
houve uma redução nas suas vendas; êie deixo
de ·fazer pedidos de novas encomendas, de novas foturas. Tem que esperar que as suas prateleiras, que os seus estoques sejam v~ndidos.
Em conseqüência,. a fábrica, que não recebe. encomendas, acumula estoques, que não
têm escoamento imediato. As fábricas por sua
vez não compram matéria-prima enquanto não
recebem novas encomendas. Hó êsse per iodo
típico chamado em economia "a crise do desestocogem", A palavra mostra o que é preciso: acabar os estoques. Quando o comerciante
acabar os estoques, tem que fazer novos cn-
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dizer, o fase é transitória. Há um período do·
loroso, e é .êste que estamos atravessando. Se·
ria ri di cu lo negá-lo; é uma passagem inevitá·
vel. A Itálio, há um ano, passou por 'ela. Houve exatamente Isso. Na Alemanha, houve isso.
Na França, tem havido. Na França; houve uma
quedo de 20 %. · na produção de . automóveis,
em um ano. Sempre há essaAase.
~ preciso saber que a luta ~entra o inflação

é permanente, e de· todos ·os Governos do mundo, porque a tendência é para a inflação. ·~
umà tendência' de certa ·parte ·sadia; porque se
o tendência fôsse paro a depressão seria mui·
to piar. ~ precisei que a inflação, embora re·
presente Vitalidade, não' tome jamais um OS•
pecto mórbido,· anormal. De modo que 'a
preocupação permanente dos governos é a luta
centro a inflação.
.
.

O Sr. Carlos Lacerda ·dis~e, há poucos dias,
que é muito fácil combater a inflação.' Isso
mostra a .total igriorâncio da' maté~ia; é muito
dlfí cil combater a inflação. Todo o mundo
luto para combater a inflação. ~ fácil no pa·
pel, é fácil'
livro, mas é difícil na execução
e ainda se continuâm tentando novas" fór·
mulas.
,,.
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De Gaulle agora lançou na ~rança, com seu
grande ·Ministro de. Finanças, .uma nova fór·
mula: o Estado nao'.vai recorrer, êste ano, ao
rnercodo. 'de capitais. ~ste ano, vai viver, ex•
i:lusivamente, de Impostos, para deixar. o mer·
cedo de capitais. ~6 paro a. ini.ciativa privada.
·. Nos Estados Unidos, .está-se adotando processo Inverso - . redução de impostos e re·
cursos maiores ao mercado de capitais. A hu·
manidade v,ive tentando fórmulas para mino·
ror as agruras dos períodos antiinflacionórios,
dos períodos desinflacionários,. porque, sempre
que há o surta, tem que haver o combate, e
o combate não se faz sem o transe doloroso
do recessão e do desemprêgo. Nós o estamos
passando; serlu criancice negá-lo.
Agora, também, representa uma certa in·
genuidade pensar que os homens que estão di·
rigindo a politica econômico-flnanceira do Govêrno não sabem disto. Porque os homens, que
estão dirigindo a polftlco cconômico-financelro
do Govêrno, têm mais conhecimento científico

desta matéria, do que todos os parlamentares
brasileiros juntos, reunidos e . multiplicados.
Eu, por exemplo, me considero· analfabeto perto dêles, que conhecem isso mil vêzes melhor
do que eu. Estão atentos para êsse programa,
estão tomando providências. O barco ·não ·está
à derivo. ,
· '
Há ·três ou quatro dias, aprovamos, aqui ·no
Senado, duas emendas que . vão ter grande
sentido para estimular a recuperação, Uma foi
a permissão de isentar-se .do ,lmpôsto de . Consumo, durante 125 dias, os .artigos de setores
de economia em recesso, desde que a isenção
do impôsto repercuta no, preço, , e que ,seja
transferido para o comprador. Outra medida
foi a de permitir que as. emprêsas, paguem a
metade o penas do lmpôsto de~Renda,, nos meses .de junho e julho, . se ,procurarem, aplicar
outro tanto na compra de tratares, .caminhões,
~utros ·veículos ou materiais de construção ...

'O Sr. Attlllo Fontano:
Concede,me V. Ex. 0 mais um apcirte? (AI·
11ntlment~ da orádar.> Realmente, estou .dentro
do problema. Hoje em dia, ·no Brasil, .a's' 'é~~
prêsas, na sua quase totalidade; não dispõem
maisde capital de giro. , ·
·
' "

O SR. MEM DE SÁ: , . ,, ,
Já não dispunham antes: A Inflação é''que
acabou com o capital de giro.

O Sr. Attílio Fontano:
Se. elas forem aplicar nisso ou .. naquilo, não
terão condições , , ,.

O SR. MEM DE SÁ:
Quer dizer que não vão poder pagar o lmpôsto de Renda?

O Sr. Atino. Fontano:
Pagarão, mas não· disporão de recursos pa·
ra aplicar,' segundo ·a··életermlnação.
.

.

O SR. MEM DE SÁ:
Vamos ver se não dará resultado. Essa medida servirá como estimulo, e outras serão tomadas. Haverá, sobretudo, Investimentos não
inflacionários. O Govêrno pr,ogramou a aplicação de Investimentos de mais de dois tri·
lhães de cruzeiros. Creio que está havendo, a
êsse respeito, certo atrasa. A máquina adml·
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da mesma maneira. que a máquina credlticla
emperrada não está atendendo devidamente
ao problema do preço mínimo poro o produtor.
Há falhas graves na execução do plano, em
decorrência, não do plano, mas de defeitos da
nossa máquina bancário, da nossa . máquina
burocrática, que é extremamente enferrujada.
O Sr. Aloysio de Corvalho:
. Permite V. Ex. a um aparte? (Assentimento
do orodor.l ~ o que se acusa em relação ao Ministério da Viação e Obras Públicas, que .ainda
não está suficientemente aparelhado para corresponder a êste esfôrÇ~ a que V. Ex. a se refere. 'Já estamos em maio sem que, nesse seter~ nada se houvesse produzido.
·
'

'

.'

.0.. SR. MEM DE SÁ:
1,
'

'

:\
I
·1

'·

Exato. A alegação que se faz, e que não
deixa de ser ponderável, é que· o DepartomenNacional de ·Estradas de Rodagem sofreu
grande Impacto, grande traumatismo. Com a
Revolução, perdeu muitos engenheiros, etc.; e
com Isso caiu de eficiência. A verdade é que
faz:. parte, é indispensável paro o. planejamento
o investimento, par. parte do Govêrno Federal,
de mais de dois trilhões de cruzeiros. O efeito
multiplicador .dos Investimentos - não vou falar 'em efeito multiplicador, porque seria fatigante e pretensioso - , mas o efeito multiplicador dos Investimentos possibilita sejam
êles estendidos, com sucessivas repercussões.
Por exemplo: na construção de uma estrada
ou na construção· de uma casa, há os reflexos
na produção de cimento, de madeira, de vidra,
de· telhas, ·etc;; então, há êsse efeito multiplicador que vitaliza a economia.
esses Investimentos estão, realmente, a meu
ver, ·atrasados. Seriam os Investimentos em estradas de rodagem, estrados de ferro, usinas,
etc. ~ preciso ver também que os investimentos dependem de projetas. O Govêr~ó. .teve de
criar um Fundo de Financiamento de Projetas. ~ triste que' não tenhamos projetas. E é
preciso haver o projeto, paro depois haver o
Investimento. Então, o Govôrno criou um fundo de financiamento de projetas, está financiando a elaboração de projetas, que é parte
técnica, demorada, custosa. Multas vêzes as

nações subdesenvolvidas, mesmo que tenham
auxilio eterno, não têm o que fazer com êste,
porque não possuem projetas para receber o
investimento.
O que é Importante, porém, acentuar é que
estamos na fase cruel - a fase chamada da
pre"estclbilizaÇão, com' a recessão· e. o desem·
prêgo. Essa fase é vencida, naturalmente, quan'
do terminar a desestocogem. E vencida pelas
medidas que o Govêrno está tomando, vai to·
mar e, sobretudo, pelo investimento. O importante, portanto, é preparar a base de desenvolvimento futuro. E aqui cabe perfeitamente relembrar o passado histórico do Brasil: Campos
Soles, com Joaquim Murtlnho, realizou o milagre do saneamento financeiro brasileiro, no comêço do século. Tínhamos tido um surto inflacionário, despois da proclamação da República.
As finanças do Brasil tinham chegado o um
descalabro. Campos Safes e Joaquim MurtlnhÓ
se sacrificaram. Ainda ontem li que, no dia
em. que Campos Soles terminou o seu mandato, os estoques de apitos no Rio de Janeiro se
esgotaram. Foram todos adquiridos pelo povo,
a fim de vaiar Campos Safes, que seguiu até
·à estação da estrada de ferro debaixo de
apupos e de apodos. Mas, graças a isso, Rodrigues Alves pôde· fazer o govêrna de maiores
realizações que o: Brasil já teve. Foi o progresso, depois do saneamento.
. O importante não é saber se, no ano de
196S, vamos ter um crescimento de 5 õu
de 6% do produto bruto. O Importante é so•
ber. se, na década, vamos ter um crescimento
médio anual satisfatório.
Estou convencido de que o Presidente Castello Branco é um nôvo Campos Safes brasileiro. Campos Safes talvez fôsse mais digno de
admiração do que Castello Bronco, porque
Campos Soles era politico e sacrificou a popularidade, aquilo que o politico geralmente
mais preza. Já o Marechal Castello Branco é
homem de Exército, no fim de sua carreiro,
sem ambições. No entanto, está tendo a coragem e a energia de Campos Safes, mantendo
os J oaqulns Murtlnhos, que estão saneando a
economia brasileira, através das medidas mais
impopulares, mais decepcionantes, mais dolorosas para o povo do Brasil.

ri
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Eu lia, hó dias, numa frase de Kennedy,
que a maior coragem de um político é enfrentar a iro poderosa dos seus eleitores.
O Redator económico do "O Estado de São
Paulo", na edição de domingo, fazia comentÓrio, com que eu quero encerrar estas considerações. Dizia que, realmente, hoje, no Brasil, só hó duas alternativas: o tratamento de
choque contra a inflação.qu a inflação descontrolada. Na verdade, o Govêrno tinha à sua
frente três caminhos: o combate gradualista
da inflação, o processo de choque, ou continuar na inflação, que tomaria o grau desvairado a que jÓ chegara. O Govêrno adotou a
solução gradualista.
Hó enorme contradição, hoje, na opinião
pública e na opinião dos polrticos. Ora se diz
que as medidas são drósticas, demasiadamente violentas, que é preciso haver uma dosagem; ora se diz que o aumento dos preços
continua. Então se pergunta: se ·o aumento
dos preços continua, apesar das medidas drósticas, que aconteceria se as medidas não fôssem rigorosas? Os preços continuam aumentando, porém, o ritmo começa· a cair, sinal
de que as medidas estã.o certas.
· Se o Govêrno ceder,· por exemplo, como os
empresários querem, dando-lhes mais crédito
- os empresórlos têm crédito, êles não se
preocupam com o aumento de lmpôsto e nem
com o aumento de salários, porque o crédito
garante o aumento de impósto e de salório e
transfere o ónus para o consumidor - , também· deve ceder em favor do trabalhador.
Se, dentro da política rigorosa, dróstica, dolorosa, os resultados são assim lentos, assim
exaspercdamente lentos, que nos aconteceria
se õ Govêrno cedesse? Haveria, então, a reincidência ..
Chegamos c 86%. Este ano, se formos extremamente ·felizes, ficaremos entre 30 e
40%, taxa violenti sslma de .inflação, taxa insuportável, correspondendo a. 3% ao mês. Agora, temos de nas conformar. Julguemo-nos felizes se conseguirmos essa taxa de 36%.
Qualquer fracasso, qualquer amolecimento que
o Govêrno tenha, determinará que ela se eleve novamente para 70%. Então, é fácil reincidir, é fácil recair e é fócil retomar o ritmo
exagerado c exasperante da inflação.

Tenho a satisfação de privar da amizade de
um grande economista que, hoje, vive um ano
no Brasil e outro nos Estados Unidos: é o Sr.
Alexandre Kafka, Professor da Universidade
de Virgínia, nos Estados Unidos, onde passa
um ano, e outro na Fundação Getúlio Vergas.
~le é do grupo de Bulhões, de Roberto Cam·
pos, de Mório Simonsen, etc. Então, disse-me
êle, há meses, num almôço, que havia divergido dos seus amigos. Em abril do ano passado,
empenhara-se, veementemente, com ·êles, a
fim de que adotossem, no Brasil, a tratamento
de choque para a inflação .
Dizia êle, em defesa da sua tese, que, na
história das inflações do mundo - esta ciên·
cla hoje é muito conhecida - não há um s6
caso de insucesso, no tratamento· de choque .
Sempre que se aplica, o sucesso vem, enquanto que, no trotamento gradualista, a regra é o insucesso. Isto porque o tratamento
de choque é brutal; determina, imediatamente,
c paralisação da economia, do desemprêgo, .da
fome e do miséria.
Dizia, porém, Kafka que o Govêrno era
forte e que êste Pais, de muito vitalidade, atravessaria, em nove .ou dez meses, esta fase brutal; ela passaria. Mas o sistema gradualista é
muito mais difícil, porque determina sofrimento também. ~ o aumento da recessão, dizia
Kafka. E ai começam as pressões. Não sei se
haveró govêrno, no mundo, capaz de enfrentar as pressões que se levantam contra· o combate à inflação, porque, • ao mesmo tempo, à
pressão dos pequenos, dos humildes, que legitimamente clamam pela melhoria das condições de vida, há a pressão das classes médias
e a pressão dos empresários - a maior de til·
deis, a mais violenta, a que se desenvolye de
forma mais perslstente.;E ainda há a pressão
dos polrticos, que .,se prevalecem da oportunidade para grange~~.:popularidade fácil.
Assim, cria-se t~l ambiente de pressões, que
é multo difícil ao Govêrno resistir. Se êle ceder
um momento, haveró recaí da da Inflação, com
mais violência do que antes. ~ o maior perigo.
Se fôsse passivei aos polrticos brasileiros te·
rem um pouco de compreensão, um pouco. de
consciência da ·gravidade dos riscos que corremos, se houver uma queda no combate à inflação; se houvesse a compreensão da neces·

...
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sldode de têrmos coragem poro atravessar esta
fase duro, doloroso, do recessão, do desemprêgo, ·de uma paralisação momentânea da
produção, nós venceríamos, se não êste ano,
no ano que vem, certamente no fim do ono
que vem. O período não é curto. O caminho
não é fácil. Não estamos ...
O Sr. ÂHIIIo Fontona:
Permite V. Ex.a?

O SR. MEM DE SÁ:
V. Ex. a me foz lembrar um certo rábula,
no Rio Grande, que, quando estava na peroração, foi interrompido, e disse: "Perdoe o nobre colega, estou entrando no · plorasão." ••.

f'

[•

1\
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1

I'··

r~'·'
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Se não tivermos compreensão paro resistir,
para atravessar êste período, que será alcan·
çado dentro de alguns meses, nós teremos,
esta geração terá, êste Govêrno terá prestado
o maior serviço que o Brasil poderio esperar.
Não há tratamento indolor em economia,
e na sociedade. Não há analgésico. Nós estávamos sob tratamento da morfina. Agora, estamos com o doente sendo tratado a ferro em
brasa, como se fazia antigamente. Talvez o
nobre Senador Pedro Ludovico tenha visto
curar mordida de cobra com ferro em brasa.
Não havia outro sistema.
Lembro-me de um filme - sou multo apreciador de filmes - em que um pirata teve a
perna amputada por um tubarão. E naquele
tempo, o única maneira de estancar o sangue
de uma perna amputada era com ferro em
brasa. Não há anestésico paro o tratamento
da inflação. Estávamos com o organismo Inchado, inflamado, destorcldo, condenado, e só
se cura com um tratamento heróico e doloroso, A fim de atingir tal objetivo, o govêrno,
forçosamente, tem de ser impopular, pois que,
se popular fôsse, não cumpriria êsse programa.
O Sr. Pedro Ludovico:
~.

"',..

'

Aliás, o provérbio· afirma: quando o·remédlo
não cura, o ferro cura!

O SR. MEM DE SÁ:
~ Isso mesmo.

Responderei, agora, ao Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que, certamente, voltou ao Plenário a fim de ouvir os respostas.

O Sr. Vasconcelo1 T6rres:
Estava ouvindo V. Ex.a, no Gabinete, pois
estava eu presente à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sou capaz· de repetir as
palavras de V. Ex. a sôbre a recessão.

O SR. MEM !lE SÁ:
Reafirmo a V. Ex. 0 que, tudo o que é possível fazer com inflação, é possível fazer, melhor, sem inflação.
A frase não é minha, e sim do Ministro Roberto Campos, que .foi ·um dos autores do, famoso programa de metas. S. Ex.a divergiu e
se afastou do Presidente Juscelino Kubitschek,
pois que o ex-Presidente queria a realização
do programa de metas e o Ministro Roberto
Campos e o Dr. Lucas Lopes queiram o reo'uzação dêsse programa ·dentro de uma relativa
estabilidade monetária e financeira. O dissldlo
entre êles se deu justamente porque o Presi·
dente Juscelino Kubitschek, empolgado pelas
metas, não mais se preocupou com o aspecto
financeiro.
O Ministro Roberto Campos, desde 1957,
sustento, em conferências realizados, o possibilidade de se executar um programa ousado
de desenvolvimento sem inflação. ~ possível,
e até mesmo necessário, além de ser o únl·
co caminho certo. Nenhum povo, no mundo,
se desenvolveu através da Inflação. A ilusão
decorre do seguinte: no comêço do surto inflacionário, há uma impressão de euforia .. A
Inflação, nos seus primeiros estágios, desempenha o papel do arsênico no organismo humano; levanta o tónus, mas Isto é feito atro·
vés do que se chama a transferência de renda. llste aumento de vitalidade, êste estímulo
se faz através da denominada poupança· for·
çada. A inflação espolia os pobres em favor
dos ricos. Essa transferência de renda permi·
te um aumento de investimento, mas isso duro.
muito pouco, nãci dura mais do que 'dois ou
três anos. Dai em diante, a inflação, que tinha ag.ido como estimulante, passa a agir como estagnante.
O Sr.

~asconcelos

Permite V.

Ex. 0

Tôrres:

um aparte?

O SR. MEM DE SÁ:
Pois não.

I'
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1030O Sr. Voscancelos T6rre1:

O Sr. Vasconcelos Tôrres:
'.!.

Tenho como resp'?ndida a minha interpelação. Conforme declarei, estava na Casa. Saíra
um Instante, mas estava ouvindo V. Ex.~. pelo
alta-falante, porque tinha muito .lnterêsse em
acompanhar, de perto, essa verdadeira aula,
· porque não tenho como' discvrso a oração de
V. Ex.a.

O SR. MEM' DE SÁ: .
V. Ex. a é extremamente generoso.

O Sr. Va1eonceloa Tôrres:
V. Ex.a expõe uma· idéia, um programa, ao
qual V. Ex.a se filia, por~m; quanto à porte do
desenvolvimento econômico; data vania, queria discordar de V. Ex.a.' Acho que a inflação,
que deve ser condenada, nesse caso, teve· pa;
pel digno de ser estudado meticulosamente
com as' lentes de técnicos como V. Ex.a, o Professor Roberto Campos e outros. Não devemos
creditar a inflação, condenando o desenvolvimento, porque, se êste foi feito com a inflação, se esta não· tivesse dado sua contribuição,
o desenvolvimento não teria sido êsse.

e

O SR. MEM DE SÁ:
Não diga isto. Rodrigues Alves teve, no seu
govêrno, a primeiro surto de desenvolvimento
do · Brasil sem inflação. No govêrno Getúlio
Vargas também não houve Inflação. A inflação
começou em 1941 ,

O Sr. V01concelos Téirres:
~sse grande Presidente, que V. Ex.a menciona, um dos . melhores estadistas que o Brasil já teve, em todos os tempos, inclusive .quanto ao podrão moral e intelectual - de Rodrigues Alves a .êsse Presidente, tivemos uma
época de estagnação.

O SR. MEM DE SÁ:
Quando? Em que perí ado?

O Sr. Vasconcelos Tôrres:
Até ·o periodo de Getúlio Vergas, éramos
poises, segundo sua· expressão, que mandóvamos para o exterior apenas produtos de
sobremesa.

O SR. MEM DE SÁ:
Continuamos mandando.

Hoje, jó conquistamos alguns mercados na
África e Ásia. V. Ex. a me vai peroar, porque,
sôbre êste assunto, falo com muito receio,
porque reconheço minha incapacidade; todavia
o que desejo é um esclarecimento, porque
V. Ex. a não velo à tribuna fazer uni· discurso
simplesmente para ser ouvido. E aquêles que
têm dúvida, e representam uma parcela do
povo brasileiro, nesta Casa, .têm por obrigação
·' · ..
procurar quem os esclareça.·
Talvez possamos atingir a êsse equilibrio
que V. Ex.a deseja. Não sou contra "a" ou
"b", e o que louvo no seu discurso, até agora,
é justamente a Isenção com que V. Ex.a focaliza a matéria, a falta de possionalismo. Á inflação não: deve ser o bode expiatório de todos
os nossos males e,· paradoxalmente, ela ·fêz o
desenvolvimento do nosso Pais.

O SR. MEM DE SÁ:
Respeito a opinião de V. Ex.a, que é digna
de consideração, e, sobretudo; agradeço a generosidade com que V. Ex.a se dirige à minha
pessoa. Divirjo, no entanto, totalmente, de V.
Ex.a. ·

O Sr. Va1eoncelos Tôrres:
Quanto ao caso brasileiro, V. Ex.a respondeu
em. parte; agradeço a V. Ex. a. A pergunta que
fiz foi a seguinte: teria sido possível atingirmos a taxa de crescimento de sete por cento
hó três ar~os porque, agora, vem diminuindo gradatlvamente, apesar das esforços do
Presidente Castello Branco - , teria sido possível êsse . crescimento . naquela época, nobre
Senador, mestre e amigo?

O SR. MEM DE SÁ:

l~egàvelmente, teria.
O Sr. Va~concelos Târres:
Teríamos o volume de produção apresen·
todo em 1961, 62 e 63?

O SR. MEM DE SÁ:
Sem dúvida, teríamos.

O Sr. Vasconcelos T6rres:
Permita-me então V. Ex. a que eu me Insurja
contra essa afirmação. Isto não é um simpósio,

,
. I
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não é um seminário. V. Ex. 0 ·ocupa a tribuna
para discutir debate travado entre o Ministro
do Planejamento, Sr. Roberto Campos, e o
afoita Governador · da Guanabara, Sr. Carlos
Lacerda. ~ um debate que sai da televisão e
vem paro o Senado. · ' ·
·

O SR. MI!M DE SÁ:
V. Ex. 0 me desculpe. Estou aq~l, porque o
Sen.ador Daniel Krleger, na segunda-feira da
semana passada, prometeu 'que eu faria ' êste
discursa sôbre a pelftlca econêmlco-flnanceira
do Govêrno - muito antes, pOrtanto, das ma~
nlfestações do Sr. Carlos Lacerda.

O Sr, Va1concelo1 .T6rre1: ..
Pois não. Recebo o esclarecimento.

O SR. MI!M DE SÁ:

Esta .política, que agora se pratica, é a que
eu· recomendava desde ·O tempo do Sr .. •Juscelino Kubitschek, é aquela a que cheguei,
pelo pouco que tenho. estudado, ·mas pelo muito que tenho pensado a respeito.'
~ o fruto de uma, convicção que não. é de
hoje: vem desde os tempos em .que me prepa-.
rei para fazer 'um cÓncÜ~so sÔbre ec~nomia.
Acho que essa é a politica certà. Acho que
a lnflâção .não constrói. A inflaÇão destrói, es·
polia o povo e asfixia "um'a NaçSo, ·impossl·
bilitando seu desenvolvimento. . .
. ' '
Só há desenvolvimento 5aélio, feêundo, estável, auto-sustentável,· com uma moeda sadia
e estável.
....
Era o que eu queria dizer, Sr; •Presidente.

!Multo bem! Muito bem! O orador í cumprimentodoll

Foi o Senador Daniel Krieger quem, respondendo ao Senador José Ermírio, declarou. que
eu· viria fazer esta oração.

Comparecem mais os .Srs., Senadores:
José Gulomord - Eduardo Assmar Sebastião Archer ·_·- Joaquim Parente Antônio Jucá - . Dix-Huit Rosado Barros Carvalho Pessoa de Queiroz
- Hermann Târres - Dylton Casta Jefferson de Aguiar _.:..·Aurélio Vianna
~ Faria Tovares·· -· Benedicto ·Volladares - Li no de Mattos - Mello ·Braga.

· O Sr~ Va1concelo• Télrre1:
V. Ex . 0 não ignora que se trava um duelo
oratório na televisão entre os dois eminentes
homens públicos, e V. Ex. 0 se filia justamente
à. tese contrária à esposada .pelo Governador
da. Guanabara. ,

O SR. MI!M DI! SÁ:

~· cla~o. Permita-me, mas tenho que con-

,.

...

·/

cluir, pois o Sr .. Presidente está chamando minha atenção.
Conclua dizendo que apóia êste Govêrno
por, ca,usa da politica econêmlco-financeira, e
não por. causa da politica do Govêrno. E não
é novidade esta minha atitude. Posso ser otin·
gido por multas cr.l ticas, mas não me caberá
a por Incoerência. Combati, estrênuomente, o
Govêrna Juscelino Kubitschek, devido à politica financeira que desenvolveu, o que é sabido
dos colegas que aqui se encontram. Combati
o Sr. João· Goulart, também, por su~ ··politlico.
Quando apareceu o Sr. Ministro San Thiogo
Dentas, com um plano de saneamento financeiro, não encontrou maior apoio nesta Casa
do que o meu. Alguns amigos e colegas faziam
troço comigo, dizendo que eu estava senda o
Líder do Govêrno, na defesa das medidas pleiteadas pelo Sr. Ministro San Thlago Dantes.

O SR. PRESIDENTE IAdolberto Senal:
No expediente lido, figuram mensagens que
dão conhecimento ao Congresso Nacionai,Jle
vetos opostos pelo Sr. Presidente da República
às seguintes proposições legislativas:
-

Projeto de Lei n. 0 817-B/59, na Câ·
mara, e n. 0 251/64, no Senado, que
permite consignação , em. fõlha de pagamento de mensalidades e descontos
em favor· da Caixa Beneficente dos
. Empregados da Alfândega do Rio de
Janeiro;

-

Projeto de Lei n. 0 3.272-B/61, na Câ·
mora e n. 0 144/65, no Senado, que
concede Isenção dos Impostos de Impor·
tação e de consumo, mantida a taxa de
despacho aduaneiro, para equlpamen·
tos de produção, sobressalentes e ferra·
mentes, destinados às indústrias de fil·
mes virgens e à produção de matérla.s·
primas indlspensévels à sua fabricação;

r
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Projeto de Lei n. 0 4.245-F/62, na Câmara e n. 0 78/64, no Senado, que dispõe sôbre a· exerci elo da profissão de
carregador e transportador de bagagens
em portos do País, e dó outras providências.

A fim de conhecerem dêsses vetos, esta
Presidência convoca as duas ' Cosas do Congresso Nocional para sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 22 e· 23 de junho próximo, às 21 horas e ·30 minutos, no Plenórlo
da Câmara dos Deputados.
Para as Comissões Mistos, que os deverão
relator, designa:
.
·
-

quanto ao primeiro veto, os Srs. Senadores:
Vicente Augusto (PSD),
Eduardo Assmar (PTB) e
Lino de Mottos CPTNl;

-

quanto ·ao segundo, os Senhores Senodores:·
J9sé Feliciano (PSD),
Edmundo Levl (PTB) e
Eurico Rezende · (UDNl; e

-

quanto ao terceiro, os Senhores Senodares:
José Leite (PSD),
Bezerra Neto CPTB) e
Aurélio Vianna CPSB). (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Se~cll:
Sâbre o mesa, requerimento que vai ser
lido.
~

lido e aprovado o seguinte:

O Sr. 1.0 -Secretório iró proceder à leitura de comunicações.
São lidas as seguintes:
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Na qualidade de lider do P.D.C. na Câ·
mara, designo, para substituir-me na Comissão Mista, Incumbida de dor parecer ao Pro·
jeto de Lei n. 0 5, de 1965 (C.N.l, o Deputado Odilon Coutinho.
Brasilia, 25-5-65. -

Teófilo .de Andrade.

COMUNICAÇÃO
Em 26 de maio de 1965
Senhor Presidente do Congresso Nocional,
Na formo do Regimento, indico a Vosso
Excelência para representar o Partido Tra·
bolhisto Brasileiro, na Comissão Mista que
emitirá parecer ao Projeto de Lei n. 0 5, de
1965 CC.N.l, que modifica, em porte, a·s Leis
números 2.308, de 31 de ogôsto de 1954,
2.944, de 8 de novembro de 1956, 4.156, de
28 de novembro de 1962, e 4.364, de 22
de junho de 1964, que dispõem sôbre o Fundo
Federal de Eletrlficaçõo e sôbre a distribui·
ção e aplicação do lmpâsto Único sôbre Ener·
gla Elétrico e dó outros providências, o Se·
nodor Arthur Virgílio, ~m substituição ao Se·
nadar Bezerra Neto,
Aproveito a oportunidade poro reiterar o
Vosso Excelência os meus protestos de estima
e consideração. Senador Barro• Carvalho.

REQUERIMENTO

N.0 273, DE 1t65

COMUNICAÇÃO
··'

'i

Nos têrm ósdo art. 39 do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos do Senado pelo prazo de .95 dias,. o
partir de .31 do corrente.
Sola das Seisões. ,em 24 de maio de 1965.
- José Feliciano Ferreira,
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Seno!:
A licença teró Inicio na doto de 31 do
corrente. Seró convocado o respectivo Suplente.

'i1:.. ·...• Em 26 de maio de 1965.
Senhor Presldertte,
Venho solicitar a Vossa Excelência a substituição do Sr. Senador Adolpho Franco pelo
Sr. Senador Milton Menezes na Comissão Par·
lamentar de Inquérito, constitui do poro estudar
o situação do Indústria Automobillstlco Naclonai. '
Eurico Rezando,
Atenciosos saudações. LI der, em exerci elo, do UDN.
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Art. 2,0

Senhor Presidente;
'

:~

Em substituiçêo ao Senador José Leite, na
Comissão Mista para estudo do parecer sôbre
o Projeto de Lei n. 0 5, de 1965, indico o Senador Vicente Augusto.
Em 26-5-65. PSD.

Filinto Milller, Líder do

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
A Presidência designa, no forma dos solicitoçéíes lidas:
-

o Sr. Deputado Odilon Coutinho, poro
substituir o Sr. Deputado Teófilo de Andrade ·na Comissão Mista ao estudo do
Projeto de Lei n. 0 . 5, de 1965 IC~N.I;

-

o Sr. Senador Arthur Virgí lia, paro substituir ·o Sr. Senador Bezerro Neto, no
mesma Comissão;

-

o Sr. Senador Milton Menezes, para
substituir .o Sr. Senador Adolpho Franco
na Comissão Parlamentar de Inquérito
para estudo da situação da Indústria
Automobillstica;

-

o Sr. Vicente Augusto, paro substituir
o ·Sr. José Leite no Comissão Mista, para estudo do parecer sôbre o Projeto de
Lei n. 0 5, de 1965. (Pauaa.)

O SR. PRESIDENTE IAdalbarta Sena):
Sôbre a mesa projeto de lei, que vai ser
lido.
~ lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 35, DE 1965
Altera o art. 2.0 da Lei número 2.604,
de 17 de aetembra de 1955, que regula
o exerciclo da enfermagem p~ofl11lonal.

...,.

O Congresso Nacional decreta;
Acrescente-se oo art. 2. 0 , da
Lei n. 2.604, o seguinte parógrafo único:

Ârt, 1,0

-

0

- A duração normal da jornada de
trabalho dos profissionais, a que se refe·
re êste artigo, não deveró exceder de seis
horas, tanto de dia como à noite.

Esta Lei entraró em vigor na'
data de ·sua publicação, revogadas as disposições em contrório.

Juatificação
Nenhuma lei pode ser considerada perfeita
e definitiva, e o função do legislador consiste,
precisamente, não apenas em localizar os ••·
paço• vazlo1 existentes na estrutura legislativa do País mos preenchê-los em atendimento
ao.lnterêsse público - como, também, em corrigir distorsões e omissões na legislação vigente.
Estabelecer o limite de seis horas para o
trabalho diório de um profissional de enfermagem consiste, em nosso entender, em corrigir grave omissão do instrumento legal que
regula o exercício da enfermagem, no Território Nacional.
'
Nas diferentes leis disciplinadoras do exercício de profissões, algumas dispõem sôbre o
tempo de trabalho diório o que deveró estar
sujeito o profissional, quando exercer a atividade como empregado. Outras leis, porém,
das que se enquadram no categoria a que nos
referimos, nada dizem sôbre o jornada de trabalho, e prevalece, então, o norma geral das
oito horas diórias (ort. 58 da Consolidação
das Leis do Trabalhai.
No caso do trabalho de enfermagem, não
conhecemos nenhuma disposição legal que estpbeleça, para ·o respectivo profissional, Üma
jornada de trabalho inferior o oito horas.
Ora, isso é uma injustiça e um êrro.
Uma injustiço, explicamos, porque o profissional em serviço de enfermagem estó sujeito a grande desgaste físico e mental,· pela
tensão a que é submetido pràticamente· durante todo o seu tempo de trabalho.
~ um êrro, prosseguimos, porque,· obrigado
muitas vêzes a ·tomar decisões das quais po~eró depender a sobrevivência dos enfermos
sob seus cuidados, não pode o enfermeiro em
absoluto trabalhar sob o pressão da fadiga e
do sono. e, pois, o interêsse social que· reclama, de uma forma Imperiosa, a fixação em faixa excepcional, de sua jornada de tarbolho.
O assunto seria, talvez, matéria de regulamentação, observamos, mas como o Executivo dêia não tratou, oo baixar decreto regu-
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nosso entender, . para o Le.,lslatlvo tomar a
Iniciativa de corrigir o omlssõo.
Sala dos Sessões, em 21 de maio de 1965.
- Senador· Vaaconceloa' ·Tarr~•.
. Às. Comiss,ões de Constituição e. Justi·
ça e d~ Legislação Social.
O SR. PRESII)ENTE !Adalberto Sena!:
'

'

iniciativa do Sr. Presidente da . Repúblico, que
prorroga, por mais cinco anos, as disposições
dos arts. 78, 79 e 80 da Lei n',ó 498, ·de
28 de novembro de 1948~ e · dó outras pro·
vidências .
Sala das Sessões, em 26 de moia· de 1965.
- Walfrtdo Gu111el, Presidente - JCÍuphat
Marinho, Relator·...;.. Edmundo Levl. ·

'

ANEXO AO PARECER

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura
de requerimento que se acha sôbre o mesa.
~ · lido
I

NQ628/65
Redação final do Projeto cÍ~ Lei da. Ci·
maro n.0 44, de 1965 (n,0 2.653-B/65,
na Caaa de origem), de Iniciativa da Sr.
Prtaldentl da República, ·, qua ·prorroga,.
por mala 5 ·(cinco) :anoa, :.aa dlapoaisõea
doa arta. 78, 79 • 80 da Lei, n.0 498,
de 28 de novemb,ra de .1948, e d~.outroa
provldincloa.

e ·aprovado· o seguinte:
REQUERIMENTO

N. 0 274, DE 1965

I
I

I

i

·Nos têrmo~ dós arts. 211; letra p, e 315,
do Regimenta Interno, 'requeiro dispensa de
publicação,· para imediata discussão e votação,
do redação final da Projeto de Lei do Câmara
número. 44, d~ 1965 (n. 0 2.653;8/65, na
Cosa ele origem), de iniciativa, do Senhor Presidente da República.
.
Solo das Sessões,. em 26 de maio de 1965.
- Vaaconceloa l:&rrea.
O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
Em .conseqüência, passa-se- à discussão do
redoção final.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra; da'rel o di~ussõa 'como' encerrado. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Sr~. Senadores que o apro~am queiram
permanecer sentados. (Pauaa.)
Está aprovada. O projeto Irá à sanção.
~

a seguinte a redoção final apro·

vada:
PARECER
N.o 628, DE 1965
Redasão final do Projeto de Lei da Ci·
mora n.0 44, de 1965 (n.0 2.653-B/65,
na Caaa de origem), de Iniciativa do Sr.
Prealdente da República.
Relator: Sr. Jaaaphat Marinha
A Comissão apresenta o redação final do
Projeta de Lei da Câmara n. 0 44, .de 1965
(n, 0 2. 653-B/65, na Casa de origem), de

O Congresso Nocional decreto: · '·
Art. 1.0 - São prorrogadas, ' por mais 5
(cinco) anos, as disposições dos cirts. 78, 79
e
da Lei n;0 498,
28 de novembro de

ao

de

1948.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na
dato de sua publicação, retroagindo seus ·efei·
tos a 28, de. novembro de 1964, revogadas as
disposições em contrário; ..
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): ·

O Sr. 1.0 -Secretório vai ·proceder' à leitura
de requerimento que se acho sôbre a mesa.
~ lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO

N.0

275, DE 1965

Nos têrmos dos orts. 2 Ú, letra p, e 315,
do Regimento Interno,·. requeiro dispensa de
publicação· paro·~ liT.ei:Uata' ·discussão., e votação
da redação flnal~do;·Prcijeto. de .Lei da Câmara
n. 0 59, de 1965: (n. 0 2.656-B-65, na Casa
de origem), de lnlélatlva do Senhor Presidente
da Repúblico.
Sala das Sessões, em 26 de maio de 1965.
- Vasconceloa Tôrrea.
'
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sono):
Em conseqüência, passo-se, Imediatamente,
.à discussão da redação final.
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•

·~

Em discussão a redação final. (Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei 'á ·discussão como encerrcída. (Pau1a.l
Estó encerrada.
Em votação.
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pauu.)
Estó aprovada. O projeto iró .à. sanção.
~

a seguinte a redação final apro·

vada:
PARECER
N. 629i DE 1965
0

Redaçia final da Projeta de Lei da Câ·
maro n.• 59, deJ965 (n.~ 2.656-B/65,
na Cala de origem), de Iniciativa do
· Sr. Piftldente da República.
·

slgnado ao Conselho Nacional de Telecomunicações, o crédito especial de ......••.. ,
Cr$ 1 , 500. 000 . 000 (um bilhão a quinhentos
milhões de cruzeiros), para ·atender às despesas resultantes da j)Ortlcipaçãa do Brasil no
Sistema Mundial.· de Telecomunicações par
Satélites.
Art, 2. 0 -.O crédito de que trata esta
L.el seró registrado 'pelo Tribunal de Contas
da União e distrlbuldo, automàtlc~mi!nte, ao
Tesouro Nacional, . observado. , o disposta no
'art. -43 da L.el n.0 4. 320, de 17 de março
de 1964~
Art. 3.0 Esta L.ei entraró em vigor na
data de ·sua publicação, revogadas ~s disposições em contrórlo.

Relator: Sr. J01aphot Marinho

A Comissão apresenta a redação ·final do
Projeto de L.el da Câmara n.0 59, de 1965
(n. 0 2.656-B/65, 'nà Casa de origem), de
iniciativa da Sr. Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Mi·
nlstério da F~zenda, ·consignado. ao Conselh~
Nacional de Telecomunicações, o crédito es·
peclal de Cr$ 1 . 500 , 000. 000 (um bilhão e
'cruzeiros), para aten·
quinhentos milhões
der às despesas com o participação do Brasil
no. Sistema Mundial de Telecomunicações por
Satélites.
·Sala dos Sessões, em 26 de maio 'de 1965.
- •.Wolfrodo · Gurgel, Presidente - Jo1aphat
Marinha, Relator - Edmundo Levi.

de

O SR. PRESIDENTE !Adalberto S.nol:
56bre a mesa outro requerimento, ·que seró
lido pelo Sr. 1.0 -Secretório.
~

REQUERIMENTO
N~ 0

Rtdaçio final da Projeto de Lei do C6moro n.• 59, de 1965 (n.0 2. 656-B/65,
no Colo de origem), que autoriza a Pa·
der< lxeeutlva a ·obrlr, pela Mlnlltéria do
Fazenda, con1lgnado oa Can1elho Naclo·
nal de Telecamunlcaçõ11, ;9. crédito IIPI•
clal de Cr$ 1 . SOO. 000. 000 (um bilhão ·
I qulnhentol milhÕII de cruzeÍrol), pore
atender à1 de1p11a1 com o participação ·
da Bra1il no Sl1temo Mundial de Tele·
comunlcaçõ11 por Satélite•.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ~ o Poder Executivo. autoriz'a·
do a abrir, pelo Ministério da Fazenda, con·

276, DE 1965

Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação. para a •· imediata discussão e .votação da .redação final do Projeto de L.ei da
Câmàra n.0 53, de 1965 (n. 0 2.663-B/65, na
Ca~o de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República;

ANEXO AO PAREC:::ER

N9 629/65

lido e aprovado o seguinte:

-

Sala das Sessões, ein 26 de .;,alo de 1965.
Vo~eoncela1 T6rr11.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):

Em conseqüência possa-se, imediatamente,
à discussão da redoção final.
Em discussão a redação final: (Paula.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a discussão como encerada. (Pauao.l
Estó encerrada.
Em. votação.
... Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Estó aprovada. O projeto voitaró à Câmoro
dos Deputados.

,.
I"
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Emenda n. 0 2

a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
N.• 630, DE 1965

Redosão final doa emendo• do Senodo
ao Projeto de Lei da Câmaro n.0 53, de

(Corresponde à Emenda n. 0 1, de Plenórlo)
Ao art. 3.0 :
Dê-se ao art. 3. 0 do projeto. o seguinte
redação:

1965 ln.• 2. 663-B/65, na Caaa de arl·
geml, di iniciativa do Sr. Preaidente da

"Art. 3.0 - A fim de ocorrer. à despesa do pagamento dêsse subsidio, que fica ·

República.

extinto, é criado um adicionai · de 3%

Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresento a redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 53, de 196S (n. 0 2.663-B/65,
na Casa de origem!; de iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera dispositivos
da Lei n.0 3; 224, de 14 de agôsto de 1957,
autoriza a .abertura de crédito especial, e dó
outras providências.
Sala das Sessões, em 26 de maio de 1965.
- Walfredo Gurgel, Presidente - Edmundo
Levi, Relator - Josaphat Marinho.

sôbre o impósto de importação durante
o corrente exerclcio e o de 1966."
O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena!:
A Presidência . designa o no&re Senador
Lobão da Silvéira· para acompanhar o 'tramitação do projeto - cuja redação final accíbo
de ser aprovada - na Câmara dos Deputados,
Sôbre a mesa outro requerimento, que seró
lido pelo Sr. 1.0 -Secretório.
~ lido

ANEXO AO· PARECER
N9 630/65
Redasão final doa . emendai do Senado
ao Projeto de Lili da Cllmaro n.0 53, de
1965 (n.0 2.663-B/65, na Coaa de origem), que altera diapaaitivoa da Lei
n.• 3. 244, de 14 de ogllato de 1957,
autorizo ·a abertura de crédito eapeclal,
e dá outroa providinclaa.

'·I

t
Ji:,, I
,,

REQUERIMENTO
H.• 277, DE 1965.
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação para im11diata discussão e votação
da redoção final do Projeto de Lei da Câmara
n. 0 62, de 1965 (n.o 2.703-B/65; na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
do República.

Emendo n.0 1
IDa Comissão de Redação)
À emento:

Dê-se à ementa do projeto a seguinte
redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito. especial
de Cr$ 4. 177.207. 330 (quatro bilhões,
cento e setenta e sete milhões, duzentos
e sete mil e trezentos e trinta cruzeiros),
para o fim que especifica, e dó outras
providências."

e aprovado o seguinte:

Saia dos Sessões, em 26 de maia de 1965,
-

VaKoncelas

Tarra~.

O SR. PRESIDEI\ITE (Adalberto Sena!:
Em conseqüência'· passa-se à discussão da
~:o~ .. ,.
redação final. (Pâuie.)
.~.·

Se nenhum Sr.,Senodor pedir o palavra, darei a discussão como encerrado. (Pauaa.l
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
· Aprovada. O projeto vai à sanção.

1:,
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N. 0

PARECER
631, DE 1965

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n.0 62, de 1965 (n.o 2.703-B/65,
na Caaa de origem), de Iniciativa da
Sr. Prnidenta da República.
Relator: Sr. J01aphat Marinha
A Comissão apresenta o redação final do
Projeto de L.el da Câmara n. 0 62, de 1965
(n,0 2. 703-B/ 65, no Coso de origem), que
Isenta a Comissão Nacional de Alimentação,
do Ministério da Saúde, do pagamento de
emolumentos, taxas, pedágios, quotas e outros
despesas que recolam sôbre mercadorias ou
equipamentos, importados ou doados, mediante ocôrdo ou convênio com o Govêrno do
Brasil, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 26 de maio de 1965.
- Walfredo Gurgel, Presidente - Joaaphat
·
Marinho, Relator - Edmundo Levl.

ANEXO AO PARECER

N9 631/65
Redasão final do Projeto ele Lei da Câ·
maro n.0 62, de 1965 (n,0 2.703-B/65,
na Caaa de . orig~m), de Iniciativa do
Sr. Prnldente da República, que latnto
a Comluão Nacional de Allmentosão, do
Mlnlltérlo da Saúde, do pagamento de
•mo1ument01, taxai, pedáglaa, quota• e
outras deapnaa que recolam aâbre mer·
caclorlaa ou equipamento• Importados ou
doadoa medl011te acârdo ou conv.nlo
com o GovÀmo· do Broall, e dá outraa
provldAnclaa.
O Congresso Nacional decreta:
~o Comissão Nocional de AliArt. 1.0 mentação, do Ministério da S~Óde, isenta do ·
pagamento de emolumentos, taxas,· pedágios,
quotas e outras despesas que recaiam sâbre ·
mercadorias ou equipamentos importados ou
doados por organizações internacionais ou por
governos estrangeiros, desde que constem de
acOrdo ou convênio com o Govêrno do Brasil.
Art. 2. 0 - O disposto no artigo anterior
aplico-se, por igual, ao pagamento de despe-

sos de capatazia e armazenagem e demais
taxas portuários, quando se trotar de anco·
rodouros ·cuja exploração foi concedido o governos estaduais ou municipais ou ·O emprêsos
particulares.
.
Art. 3. 0 ~ o Poder Executivo ·autori.zado a abrir, ao Ministério da Saúde, o crédito
especial de Cr$ 12.789.526 (doze milhões,
setecentos e oitenta· e nove mil, quinhentos e
vinte e seis cruzeiros), para atender ao pagamento das despesas de copotozlas e armazenagem de 1 . 757.211 (um milhão, setecentos
e cinqUenta e sete mil, duzentos e onze) quilogramas de leite em pó, doados pelo programo "Alimentos para a Paz" à Comissão
Nacional de Alimentação, do referido Minis·
térlo.
Art. 4.0 Esta L.ei entrará em vigor na
data de suo publicação, revogadas as disposições em contrório.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
Sâbre o mesa, requerimentos de informações que vão ser lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIME~TO

. N.o 278; DE 1965
Senhor Presidente:
Requeiro, nos têrmcis e prazos regimentais,
sejam solicitados ao Poder Executivo, através
do Ministério da Indústria e do Comércio, a•
seguintes Informações:
1) Se o Instituto do Açúcar e do Álcool
CIAA) já elaborou o proposto de enquadramento dos servidores amparados pela L.ei n. 0 4.069/62, e, em coso afirmativo, qual o número dos servidores
beneficiados pelo medido, em cada
Unidade da Federação;

<'.
I

~'

!'!;

2) Em que dato foi aprovada o proposta
de enquadramento e se a mesma já foi
aprovado pelo respectivo Grupo de Enquadramento;
3) Se o referido propostà já foi encaminhada à Comissão de Classificação de
Cargos, e que número tomou o processo naquele órgão;

I

- 1038. 4) Na hipótese de não ter sido remetida
para a Comissão de Classificação de
Cargos, que providências .faltam ser
adotodos poro a aprovação do medido.
Sala das Sessões, em 26 de maio· de 1965.

-

deral, particulcirmente da Companhia Brasileira de Energia Elétrica, concessionária no Estado do Rio de Janeiro.
Sala dos Sessões, em 27 de maio de 1965.

-

Vaaconceloa T6rre1.

REQUERIMENTO

Dylton Coata.

N.o 282,'DE 1965

REQUERIMENTO

Sr. Presidente:

N,o 279, DE 1965
Sr. Presidente:
De ccinformidode com a letra regimental,
requeiro . informe, o Poder Executivo, através
do Ministér.io .das Minas e Energia, o seguinte:
I) se o Conselho Nacional de Águas e

Energia autorizou o majoração das to•
rifas de energia elétrica, e até de 1 00%,
.'no 6reo de concessão da Companhia
Brasileiro de Energia Elétrica;
2) em caso negativo, quais as providências que toma ró, a fim de anular o pesado acréscimo tarifário?
Sala das Sessões, em 4 de maio de 1965.

- Vaacanceloa T6rr11.

REQUERIMENTO

J",o 280, DE.1965
Sr. Presidente:
De confoimidade .com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Edu.caçéio e Cultura - Serviço do Patrlmônlo Histórico ....,.., s6bre as providências adotadas para o conservação do
Teatro João Caetano, tombado como monumento histórico, no Munlcfpio de ltaborai, Estado do Rio de Janeiro.
Sala dos Sessões, em 27 de maio de 1965.

-

Vaaconceloa T6rrea.

REQUERIMENTO

H.0 281, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade com a letra regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério dos Minas e Energia, que detalhes de natureza técnico-contóbll faltam para
ultimar a aquisição .final das emprêsas do
grupo AMFORP, enccmpadas pelo Govêrno Fe-

De conformidade com a letra· regimen.tal,
requeiro informe o Poder Executivo, ·através
do Bancl) do Desenvolvimento Econõmico,. que
providências tomou para o funcionamento da
Usina Celubagaço, no Município de Campos,
construída com seus recursos •e que se encontra totalmente. paralisada.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1965,

-

Vaacanceloa:T6rrea •

REQUERIMENTO
H.0 283, DE 1965
Sr. Presidente:
De conformidade. com a letra. regimental,
requeiro informe o Poder Executivo, através
do Ministério da Viação e Obràs Públicos DNER - , se tem'planopara' construir a rodovia. ligando Mantiqueira, onde. estó situada a
Fóbricá, Nacional de Motores, ~ Ting~Ó, unin·
do, assirn, o int~rior do Municfpi~ d~ Caxias
- onde exÍst~ .Intensa .'produÇão agrfc~la Murilcfpio ·.de Nova lguaç~, ~o· Estado do
Rio .de Janeiro, e estabelecendo, dêssé ,modo,
acessos. às estradas federais Rio-Peirópolis e
RI~Séio Paulo.
. , ' , . · .·
.,
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1965.

elo

~

:.~.

Va1Concil0'• T6rrel.:.,·.

r'

.

'I

REQUERIMENTO .:
H.o 284, DE 1965
Sr. Presidente:
Na forma regimental,
requeiro ao Poder
,.,.,.!-. •..
Executivo, através ... do Ministério das . Re.lo·
ções Exteriores, ~~ "s~gu,intes informações:
I

I l texto completo dos pareceres elabora·
dos pelo Consultor Jurldico do Ministério dos Relações Exteriores, Professor
Horoido Volodõo, sõbre os recentes
. ocõrdos firmados com a Alemanha e os
,. Estados Unidos, para garantia de hwestidores, no Brasil;

I

- 1039-

I

I
I

2) texto completo do parecer do Consultar Jurldico ,do .Ministério das Relações
Exteriores, s6bre o posição que Interessaria ao Brasil, com referência à criação
de um órgão de arbitramento no Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (8 IRO), nos têrmos em que
' ' o a'ssunto acabou sendo apro~ado, na
última reunião , dêsse organismo, em
Tóquio.
··J u1tlflcasio '
As presentes indagações estão no linha de
coerência com a tese .que sempre defendi, de
que o Parlamento. e o opinião público devem
manter-se .bem Informados do que se posso
no' óreo .do politico externo, inclusive com •o
conhecimento' dos razões que· prevàlecerom pa:ra que o Pais odotasse determinadas posições
·
.no dita 'Órea, e não outros.
'.,.
O Brasil atingiu a uma fase histórica, cabe
acrescentar, em que não mais se justifica a
prática , de otos, no piano das relações diplomáticas. e. de cooperação que mantém com os
demais povos, passíveis de interpretação como
contrários a seu lnterêsse.
Devem sempr~ existir razões claras e fortes,
observo, relacion~das com, as ~uperiores interêsses do Pais, fundamentando cada ,uma das
posições, que , os nossos diplomatas vierem o
assumir, em negociações bilaterais ou multilaterais.
' 'E é par 'não estarem mesmo essas razões
multo evidentes, nas posições assumidas pelo
Brasil, nos .casos da garantia para os Investidores e da criação do órgão de arbitramento
no BIRD, que estou formulandq o presente requerimento de Informações. ,. '
'''

Solo das Sessões, em 27 de maio de 1965.
- Vascanc•lo• Télrres.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
Os requerimentos que acabam de ser lidos
não dependem de apelamento, discussão e deliberação do Plenário. Serão, depois de publicados, despachados pela Presidência.

Encerrado a hora do Expediente, posso-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Parecer
n. 0 571, de 1965, do Comissão de Cons·
tltulção e)ustiça sôbre o Ofício número
723-P (f), de 30-8-62, dó Sr. Presidente
dó Supremo Tribunal Federal, encaminhando cópia autenticado de acórdão do
Recurso de Mondado de Segurança nú·
mero 8.392, de Minas Gerais, julgado, o
18-10-61, inconstitucional. (Parecer .pelo
arquivamento do Oficio, em virtude .de já
haver sido suspensa a execução do ort.
. 169 ~do ,cOnstituição do Estado de Minas
Gerais, através da Resolução n.0 21 de

1964).
Em discussão o parecer. (Pausa.)

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei o discussão como encerrada. CPausa.l
Está encerrada.
Em votação .o parecer, que propõe o arquivamento do expediente.
. Os :Srs .. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentadas., (Paula.)
'Estó aprovado;'O expediente seró arcjCiivado.
~

o seguinte o parecer aprovado: .
PARECER
N.0 571, DE 1965

Da Comissão de Conltitui~ão e. Justiça, s&bro o Ofício n, 0 723-P, de' 30-8-62,
da Sr. Presidente do Suprema Tribunal
Federal; encaminhando cópia autenticada do Recurso de Mondada de Segurança n.o 8.392, do Minai .Gerais, proferida
a 18-10-61 (inconstitucionalidade da art.
169 da Constituição E1tadual),
ltelator: Sr. Bezerra Noto
Julgando o Recurso de Mondado de Segurança n. 0 8.329, de Minas Gerais, o excelso
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenéria, acordou cm decretar o lnconstituclonallda-

I
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de Minas Gerais, cujo teor é o seguinte:
"Art. 169 - Nenhum impôsta, Esta·
dual ou Municipal, poderó ser elevado,
direta ou indlretamente, além de vinte
por cento de seu valar, ao tempo do aumento."
O venerando acórdão considerou a restrição contida no art. 169, citado, ofensiva à
autono"'!ia municipal, assegurada pela Constituição Federal.
O Presidente do egrégio Supremo Tribunal,
para os fins do artigo 64 da Constituição, comunicou ao Senado a mencionada decisão.
Acontece, entretanto, que o Senado, atendendo a ofício daquela Excelso Côrte com
idêntica ifnalidade, jó suspendeu, através da
Resolução n. 0 21, de 1964, o citado artigo
169, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Comissão, ante o exposto, conclui pelo
arquivamento do presente processo.
~ o parecer.

Sala das Comissões, em 14 de maio de
Aloyalo de Carvalho, Presidente
(eventual) - Bezerra Neto, Relator - Jeffer·
aon de Aguiar - Edmundo Levl - Argemlro
de Figueiredo - Joaaphat Marinho - Mene·
~tel Pimentel.

1965. -

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena!:
Estó esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Hó ainda, oradores inscritos.
Tem a palavra a nobre Senador Arthur Virgílio. (Pauso.)
S. Ex. a estó ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Vicente
Augusto. (Pausa.)
S. Ex.a estó ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Aurélio
Vlanna. (Pausa.)
S. Ex. a estó ausente.
Tem a palavra o nobre Senador Joaquim
Parente. (Pausa.)
O SR. JOAQUIM PARENTE:
Desisto da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena):
S. Ex. a desiste da palavra.
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos
Tôrres.
O SR. VASCONCELOS T6RRE5:
!Hão foi revisto pelo orador.! Sr. Presidente,
debati vórias vêzes, nesta Casa, o problema
da supressão dos ramais ferroviórios tidos co·
mo deficitórios, e tive oportunidade de formular críticas, não só ·ao atual Ministro da
Viação, como a seus antecessores.
Em melo a êsse fato lamentóvel, que é . a
supressão dos trilhos, mal ou ·bem servindo
a diferentes localidades fluminenses, mineiras
e t:~mbém ao Norte do Pais, hó um aspecto
favoróvel a ser salientado. Ocupo a tribuna
justamente para elogiar o Coronel Paulo Nunes
Leal, Superintendente da Estrado de Ferro
Leopoldina, que, depois de estudar "in lace"
tôdo a situação do chamado ramal suburbano
de Niterói a Cachoeiras de Macacu, resolveu
mantê-lo.
S. Ex. a tomou essa deliberação, porque viu
que aquêle compromisso, de se construir rodovias em ol!;]uns lugares, não foi cumprido. Levantou, também, as necessórias estatísticas e
observou o alcance social daquele ramal, não
só em relação ao transporte de mercadorias de
uma região altamente produtora - na Baixada Fluminense, ao pé da Raiz da Serra de
Friburgo · - como também no movimento de
passageiros, que é elevado.
Desejo, no qualidade de representante da
povo fluminense nesta Casa do Congresso Nacional, exaltar a figura daquele ilustre Oficial
de nossas Fôrças Armadas, declarando que a
Estrada de Ferro Leopoldina, ao que parece,
estó em boas mãos.
. ; . ::;,., . . r

Desta tribuna,, paicio a qual o povo fluminense me enviou, dés~iõ ··~xternar o nosso caloroso
agradecimento 'ao' Cel. Paulo Nunes Leal, que,
a 16 de maio, teve oportunidade de sentir a
gratidão do po_yo de Cachoeiras de Macacu
em manifestação espontânea, sem que ,ninguém encomendasse festa ou pagasse faixas.
As associações de classe, os Partidos, os ferrovlórlas, a própria população, de uma maneira
geral, saiu à ruo para saudar o homem que se

I~
I
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ainda têm os seus trilhos ameaçados de serem
arrancados na Estado do Rio de Janeiro.

recolhido apenas a asilos, por caridade, por
um movimento de solidariedade, desde que nenhuma lei o ampara em suas necessidades mf •
nlmas.

Ao Coronel Paulo Nunes Leal, digno Superintendente da Estrada de Ferro Leopoldina,
o meu agradecimento, em nome do povo fi uminense e, em particular, do Município de Cachoeiras de Macacu. (Multo bem!l

· Daí porque, i~iciando esso· série de sugestões, encaminho a V. Ex. 0 êste projeto, na certeza de que. irá merecer - pelo que encerra,
a meu ver, de justo, humano, sensato - o
apoio da Casa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):

O SR. PRESIDENTE !Adalberto Senal:

Tem a palavra o nobre Senador Attíllo Fontano. (Pousa.)

A proposição de V. Ex.a ficará sôbre a mesa, para ser lida durante o Expediente da próxima sessão.

S. Ex. a não está presente.
Tem a palavra
Souza.

O•

nobre Senador Josué de

Não há mais orador inscrito. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a
seguinte

O SR. JOSUI DE SOUZA:
(Sem revisão da aradar.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estou encaminhando à Mesa projeto que fixa a .idade de quarenta e cinco anos
coma limite para inscrição em concurso para
ingresso no Serviço Público.
Pretendo, com a iniciativa - que espera
mereça o apoio da Casa eliminar uma
injustiça que se comete no Brasil contra os
homens que passaram da idade de 35 anos.
Aliás, não só no Serviço Público, mas em todos
os setores há verdadeira conspiração contra
os que ultrapassaram os trinta e cinco anos.
~ comum ver nos jornais, nos anúncios de •

emprêgo, essa restrição, que julgo entre lnjusta e criminosa, contra aquêles que, pela
maturidade, parecem mais capazes, em condições de melhor servir, não só ao comércio, à
indústria, como à coisa pública.
Assim, inicio uma série de iniciativas, as
que pretendo deixar no Senado, como minha
cooperação, encaminhando a V. Ex. a êste projeto em relação aos que atingiram a maturidade.
.. ·
•'

Também estou estudando uma medida que
agasalha e protege, dentro das razões constl·
tuclonals da época, os velhos. ~stes, no Brasil, segundo afirmou, nesta Caso, por muitos
anos, o Inesquecível parlamentar Atíllo Vlvacqua, estão relegados ao mais criminoso abon·
dono. O homem, que atinge os 50 ou 60 anos
e que não tem aposentadoria ou recursos próprios, se vê, muita vez, sem ter onde morar,

,i .

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 39, de 1964, de autoria do
Sr. Senodor Vivoldo Lima, que dispõe sôbre a
profissão de protético (projeto aprovado em
primeiro turno, com emenda e subemenda, na
sessão de 6-5-65), tendo
.

'

;.<,'

•·'

'·'

..

PARECER n. 0 597, de 1965, da Comissão
-

de Reda~ão, oferecendo a redação do
vencido.

2
Discussão, em turno único, da redação final
(apresentada pela Comissão de Redação em
seu Parecer n. 0 518, de 1965) do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 230, de 1964 (n. 0 1.086-B,
de 1963, na Casa de origem), que revoga o.
art. 51 O da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de
1943).

3
Dis-cussão, em turno único, da redação final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu
Parecer n. 0 594, de 1964) da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 135,
de 1964 (n, 0 1.226-8/63, na Casa de origem),
que Isenta de Impostos e taxas, por cinco anos,

:I
.I
I

, I

. .I'
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oriundos do área geo-econômico do Distrito
Federal.

4
Discussão, em turno único, do redoçõo final
(oferecido pelo Comissão de Redoçõo) dos
emendas do Senado· ao Projeto de Lei do Câmara n. 0 22, de 1964 (n. 0 941-B/63, no Coso
de origem), que altero o Quadro do Pessoal do
Secretario do Tribunal Superior do Trabalho,
e dá 01.1tros providências.

5
Discussão, em turno único, do redaçõo final
(oferecido pelo Comissão de Redoçõo · em seu
Parecer n. 0 595, de 1965) do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 123, de 1964 (n. 0 4.187-B,
de 1962, na Caso de origem), que altera dispositivo do Decreto-Lei n. 0 4.014, de 13 de
janeiro de 1942 (regulamenta a profissão de
ajudante de despachante aduaneiro).

7
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Câmara n. 0 31, de 1965 (n. 0 2.641-A,
de 1965, no Coso de origem), de iniciativa da
5r. Presidente da República, que considera
morto em defesa do ordem, dos instituições e
do regime o Major-Aviador Rubens Florentino

Voz (projeto inchddo na Ordem do Dia em
virtude do dispo1to no art. 171, n.0 III, do Regimento Interno), dependendo de pronunciamento das Comissões

-

de· Projeto• do Executivo e

-

de Flnança1.

Está encerrada a sessão.

6
n. 0

gen1o Barros solicito a transcrição nos Anais
do Senado do discurso proferido no Tribunal
Federal de Recursos pelo Sr. Ministro Djolmo
do Cunho Mello, em homenagem prestado ao
Sr. Marechal Eurico Outro.

Discussão, em turno únicÓ, do Requerimento
273, de 1965, pelo qual a Sr. Senador Eu-

: í

(Levanto-se a sessão às 17 horas e 15
minutos.)

..
····~
,

;:

,[
:r·

r:!l

61.8 Sessão, da 3.8 Sessão Legislativa, da 5.8 Legislatura,
em 28 de maio de 1965
PRESIDINCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos. acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena __: Edmundo Levi Menezes Pimentel - Walfreda Gurgel Argemira de Figueiredo - José Ermlria
- Silvestre Péricles - Heribaldo Vieira
- Aloyslo de Carvalho - Josaphat Marinho - Jefferson de Aguiar - Pedro
Filinto Müller Bezerra
Ludovico Neto - Attflio Fontano - Guida Mandin- Mem de Só- (17).

O SR. PRESIDENTE ·(Nogueira da Gama):

honra de submeter a. Vossas Excelências a
indicação do General Francisca Humberto Ferreira Ellery para integrar o Conselho Admlnls·
trativo da Caixa Económica Federal do Cearó
e exercer a Presidência do mesma, em substituição ao Sr. Manoel Gentil Pôrto.
Brasflia, em 27 de maio de 1965. -

H.

Caatello Branco.
"CURRICULUM VITAE" DO GENERAL
FRANCISCO HUMBERTO FERREIRA ELLERY

A lista de presença acusa o compareciAspirante a Oficial da Exército, em 1937.
mento de 17 Srs. Senadores, Havendo número
.·Curso no "Fart Bening", Geórgia, E. U. A.,
legal, declaro aberta a sessão.
em 1941.
Vai ser lida a Ata.
0
O Sr. 2. -Secretório procede à leitura .
Estógia no Exército das Estados U.~idos da
da Ata da sessão anterior.
América, em 1942.

O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
Em discussão a Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação
sôbre a mesma, dó-la-ei como aprovada.

(Pauso.)

EXPEDIENTE
·MENSAGENS
,,

Do Sr. Presidente da República; nos scguin·
tes têrmos:

I
~

MENSAGEM
0
N. 129, DE 1965·
!N.0 316/65, na origem)

I
l

j

perior Tribunal Militar, 1944 a 1945.
Professor de Inglês do magistério militar,
de 1945 até a presente data.

Estó aprovada.
o Sr. 1.0 -Secretório lê 'o seguinte

~

. Ajudante de Ordens do Presidente do Su-

Excelentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Na forma do art. 22, § 2. 0 , da Lei n, 0
4.595, de 31 de dezembro de 1964, tenho a

Cursos de "Psicologia Aplicada", de "Psicologia da Aprendizagem" e de "Administração de Emprêsas~'.
À Comissão de Finanças.

RESPOSTA A PEDIDO DE
INFORMAÇõES
Do Sr. Ministro dos Minas e Energia -

1',1

Aviso

GM-1 05/65, de 26 do mês em curso, com
referência ao Requerimento n. 0 90/65, do Sr.
Senador Arthur Virgflio.

:I
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OFlCIOS
Do Sr. 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado os
seguintes projetes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.• 103, DE 1965

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H. 0 104, DE 1965
(N. 0 2.732-A/65, na origem)

Dlaclplina o mercado de capital• e ea·
tabelece medida• para o aeu deaenvolvl·
menta.
O Congresso Nacional decreta:

(N. 0 2.736-B/65, na origem)
SEÇÃO I

Exclui do regime de prévio licencia·
monto e de vlata canaular lmpartaçõea
realizada• peloa Mlnlatírlaa militam.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

São excluídos do regime de
licença prévia e· de visto consular os produtos,
bens, materiais e equipamentos militares cedidos ao Brasil por fôrça de tratados ou
acôrdos de assistência militar.

~ São. também excluídas do regime .de licença prévia. e, quando fôr o caso,
da exigência· do certificado de cobertura cambial, bem como de visto consular, as importações de armamentos, materiais e equipamentos, ·sem similar nacional registrado, desde
que consignadas aos Ministérios militares ou
por êstes. realizadas diretamente, à conta de
créditos orçamentários próprios, transferidos
para o exterior.

Art. 2.0

Parágrafo ·único -

A exclusão a que se
refere O· presente artigo ficará condicionada,
em cada caso, à declaração do titular da
pasta respectiva, de que a importação se destina a fins exclusivamente militares e é de
interêsse pa'ra a segurança nacional.

Atribulçõea daa Órgõoa Admlnlatratlvoa
Art. 1.0

Os mercados financeiro e de.capitais serão disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizados pelo Banco
Central da República do Brasil.

Art. 2.0

O Conselho Monetária Nacional
e o Banco Central exercerão as suas atribuições legais relativos aos mercados financeiro e
de capitais com a finalidade de:
-

1- facilitar o acesso do público a
informações sôbre os títulos ou
valôres mobiliários distribuídos
no mercado e sôbre as socledadades que os emitirem;

11 -

proteger os investidores contra
emissães ilegais ou fraudulentas
de titulas ou valôres mobiliários;
'
III- evitar modalidades de fraude e
manipulação destinadas a criar
condições artificiais da demanda, oferta · ou preço de títulos
ou valôres mobiliários distribuídos no mercado;
IV -

Art. 3.0

O Poder Executivo baixará, no
prazo de 30 (trinta) dias, a regulamentação
..,:
desta Lei.

Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor . na
data de sua publicação, inclusive quanto à
obrigatoriedade nos Estados estran.gei ros.
Art. 5.0

-

Revogam~se

as disposições em

contrário.
À Comissão de Finanças, de ocôrdo com
o disposto no art. 94-C, § 2. 0 , do Regimento Interno.

assegurar a observância de práticas comerciais eqüitativas por
todos aquêles que exerçam, profissi.o.nalmente, funções de intermediação na distribuição ou
negoêiações de títulos ou valôres
mobil!ários;

V- disciplinar a utilização do crédito no mercado .de titules ou valôres mobiliários;

VI -

regular o exerclclo da otividade
corretora de títulos mobiliários e
de câmbio.

·~

\

1-

~r.1
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-

bl proteção dos lnterêsses dos

Compete ao Banco Central:

po_rtadares de títulos e valôres moblliórlas . distribuídas
nos mercados financeira e de
capitais.

I -autorizar a constituição e fiscalizar a funcionamento das Bôlsas
de Valôres;

"j
•

~

i
:t

•1

I

•
J
•
~

11 -autorizar o funcionamento e
fiscalizar as operações das so·
ciedades corretoras membros das
Bôlsas de Valôres (arts. 8.0 e
9,0 ) e das sociedades de investimento;
III -autorizar o funcionamento e fis·
calizar as operações das instituições financeiras, sociedades ou
firmas individuais que tenham
par abjeto a subscrição para revenda e a distribuição de títulos
au valôres mobillórios;

IV- manter registro e fiscalizar as
operações das sociedades e firmas individuais que exerçam as
ativldades de Intermediação na
distribuição de títulos au valôres
mobiliórlos, ou que efetuem, com
qualquer propósito, a captação
de poupança popular no mercado de capitais;

V- registrar títulos e valôres moblliórios para efeito de sua negociação nas Bôlsas de Volôres;

i

VIII - fiscalizar a abservêncla das nor-

I

mas legais e regulamentares relativas à emissão, aa lançamento, à subscrição e à distribuição de títulos ou valôres mabl~
liórios colocados no mercado de
capitais;

I

r1
r·..l

!

I

,i

IX- manter e divulgar as estatísticas relativas ao mercado de
capitais, em coordenação com o
sistema estatístico nacional;

: .. 1

X- fiscalizar o utilização de informações não divulgadas ao público, em benefício próprio ou de
terceiros, por ocionistas ou pessoas que, por fôrça de cargos
que exerçam, tenham acesso às
mesmas.
Art. 4.0 - No exercício de suas atribuições
o Banco Central poderó 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
pela Banco Central.

I

i

.. ,~

I'

~I

I!I
! I

§ 1.0 -Nenhuma sanção seró imposta

VI -

registrar as emissões de títulos
ou valôres mabiliórios a serem
distribuídos no mercado de capitais;

VIl -fiscalizar a o~servância, pelas
sociedades emissoras de títulos
ou valôres mobiliórios negociados na bôlsa, das disposições legais e regulamentares relativas a:
a)

publicidade da situação ecanômlca e financeira da sociedade, suo administração e
aplicação dos seus resultados;

pela Banco Central sem antes ter assinada
prazo ao interessado para se manifestar.
§ 2.0

Quando, no exercício das suas
atribuições, a Banco Central ·tomar conhecimento de crime definido em lei como de oção
pública, aficiaró ao Ministério Público para a
instalação de Inquérito policial.
§ 3. 0

-

Os pedidos de registro submetidos ao Banco Central, nos têrmos dos arts.
19 e 20 desta Lei, consideram-se deferidos
dentro de 30 dias da sua apresentação se,
nesse prazo, não forem Indeferidos. ·
-

§ 4. 0

A fluência do prazo referido
no parógrafo anterior poderá ser interormplda,
uma única vez,, se o Banco Central pedir ln-

~

..
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cumprimento das normas legais ou regulamentares em vigor.
§ 5.0 Ressalvado o disposto no § 3. 0 ,
o Conselho Monetário Nacional fixará os prazos em. que o Banco Central deverá .processar
os pedidos de autorização, registro ou aprovação previstos . nesta Lei.
0

O Banco Central fará aplicar
aos lnfratores do disposto na presente Lei as
penalidades previstas no Capítulo V da Lei
n. 0 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 6.

-

funcionamento das Bôlsos de Valôres, e relativas a:
I - condições de constituição e
extinção; forma jurídica; órgãos de administração e seu
preenchimento; exercício de poder disciplinar sôbre os membros da Bôlsa, Imposição de
penas e condições de exclusão;
. 11

SEÇÃO 11

Siatema de Diatrilluisão na Mercado de Capital•
Art. 5. 0 ..;_ O sistema de distribuição de
títulos ou valôres mobiliários no mercado de
capitais será constituído:
I '

das Bôlsas de Volôres e das
soei edades corretoras que sejam seus. membros;

III

espécies de operações admitidas nas Bôlsas; normas, métodos e práticas a serem observados nessas operações; responsabilidade das sociedades
corretoras nas operações;

IV -

emolumentos, com i ss õ es e
quaisquer outros custos cobrados pelas Bôlsas ou seus membros; administração financeira
das Bôlsas;
normas destinadas a evitar ou
reprimir manipulações de preços e operações fraudulentas;
condições o serem .observadas
nas operações autorizadas de
sustentação de preços;
registro das operações a ser
mantido pelas Bôlsas e seus
membros; dados estatísticos a
serem apurados pelas Bôlsas
e fornecidos ao Banco Central;
fiscalização do ·cumprimento
de.'obrlgações legais pelas sociedades cujos títulos sejam
negociados na Bôlsa;

11

das instituições financeiras autorizadas a operar no mercado
de capitais;

III -

dos sociedades ou émprêsas
que tenham por objeto a subscrição de títulos para revenda,
ou sua distribuição no mercado,
e que sejam autorizadas a funcionar nos têrmos do art. 11;

V -

IV -

dos sociedades ou emprêsas
que tenham por ··abjeto atlvldade de Intermediação na distrib~;~ição de títulos ou valôres
mobiliários,. e que estejam registradas nos têrmos do art.
12.
,•

VI -

Art. 6. 0 ,;__ As Bôlsas de. Valôres terão autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e operarão sob o supervisão" do Banco
Central, de acôrdo com a· regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 7. 0 Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem
observadas na constituição, organização e no

número de sociedades corretoras membros da Bôlsa, requisitos ou condições de admissão
quanto à idoneidade; capacidade financeira e habilitação
técnica dos seus administradores;

VIl -

VIII·- percentagem mínima do preço
dos títulos negocl~dos a têrmo, que deverá ser obrlgotôriomente liquidada. à vista;
IX - crédito parei aquisição de titulas e valôres mobiliários no
mercado de capitais.
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Exceto na matéria prevista no
inciso VIII, as normas a que se refere êste
artigo somente poderão ser aprovadas pelo
Conselho Monetório Nacional depois de publicadas para receber sugestões durante 30 dias.
§ 2. 0 As sugestões referidas no parógrafa anterior serão feitas. por escrito, por
Intermédia do Banco Central.

Art. 8.0

-

A Intermediação das negócios
nas Bôlsos de Valôres seró exercida, exclusivamente, por sociedades corretoras membros
da Bôlsa, cujo capital mínimo seró fixado pela
Conselho Monetório Nacional.
-

0

§ 1. A participação socletórlo conjunta dos administradores. das sociedades corretoras não poderó 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 investidura dos seus dirigentes estaró sujeita às condições legais vigentes para os administradores
de instituiçães financeiras .

§ 3. 0

Nas condições fixadas pelo
Conselho Manetórlo Nacional, a sociedade corretora poderó ser membro de mais de uma
Bôlsa ·de Valôres.

'I
§ 2. 0

Para 'efeito da fixação do curso de câmbio, tôdas as operações serão abri·
gatorlamente c~munlcadas ao Banco Central.
§ 3.0 Excepcionalmente, aos atuals
corretores inscritas nas Bôlsas de Valôres seró
permitido o exercício simultânea da profissão
de corretor de câmbio com a de membro da
sociedade corretora~
§ 4.0 _;, O Conselho Monetórlo Nacional fixaró o prazo de até um ano, prorrogóvel,
a seu critério, por mais um ano, para que as
Bôlsas de Valôres existentes e os atuais cor·
retores de fundos públicos se adaptem aos
dispositivos desta Lei.
Art•. 10 - Compete ao Conselho Monetó·
rio Nacional fixar as normas gerais a serem
observadas no exercício das atlvidades de
subscrição para revenda, distribuição, ou ln·
termediação na colocação, no mercado, de
títulos ou valôres mobiliórios, e relativas a:

-

capital mínimo das sociedades
que tenham par objeto a subs·
crição poro revenda e a dis·
tribulçãa de titulas no mer·
cada;

11 -

condições de registro das sociedades ou firmas individuais
que tenham . por abjetõ' ativi·
dades de intermediação na distribuição de titulas no mer·
cada;

III -

condlçães de idoneidade, capa·
cidade financeira e habilitação
técnica a que deverão satisfazer os administradores ou res·
ponsóveis pelas sociedades ou
firmas Individuais referidas nos
Incisos anteriores;

IV -

procedimento administrativo de
autorização para funcionar das
sociedades referidas no Inciso
I e do reg lstro das sociedades
e firmas Individuais referidas
no Inciso 11;

V -

espécies de operações das sociedades referidas nos Incisos
anteriores; normas, métodos e
práticos a serem observados
nessas operações;

-

§ 4. 0

Os administradores das sociedades corretoras não poderão exercer qualquer
cargo administrativo, consultivo, fiscal ou deliberativo em outras emprêsas cujos títulos ou
valôres mobillórlos sejam negociadas em Bôlsa·.

§ 5.0

As sociedades referidas neste
artigo, ainda que. não revistam a forma anônlma, são obrigadas a observar as normas de
que trata o art. 20, § 1.0 , alíneas o e b.

Art. 9. 0

O Conselho Manetório Nacional flxaró as normas gerais a serem observadas em matéria de organização, disciplina e
fiscalização das atribuições e atlvldades das
sociedades corretoras membros das· Bôlsas, e
dos corretores· de câmbio.
~ facultativa a intervenção de
corretores nas operações de câmbio e negociação das respectivas letras, quando realiza.
das fora do Bôlsa, a partir de 90 dias do
vigência da présente Lei, prorrogóveis a critério do Conselho Monetórlo Nocional.

§ 1.0
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comissões, ágios, descontos ou
quaisquer outros custos cobrodos pelas sociedades de emprêsas referidos nos Incisos ante. riores;

VIl -

normas destinados o evitar manipulações de preço e operações fraudulentas;

VIII -

registro das operações o serem
mantidos pelas sociedades e
emprêsas referidos nos incisos
anteriores, e dados estatísticos
a serem apurados e fornecidos
ao Banca Central;

IX -

condições de pagamento dos
títulos negociados.

Art. 1l - Depende de prévia autorização
do ·Banco Central o funcionamento de sociedades ou firmas individuais que tenham por
objeto a subscrição para revenda e a distribuição na mercado de títulos ou volôres mobiliários.

nancelras autorizados a operar em aceite ou
coobrigaçõo em titulas cambiais o serem distribuídos na mercado, e relativos a:
I -

capital mínimo;

11 -

limites de riscos, prazas mini·
mo e máximo dos títulos, es·
pécie das garantias recebidas;
relação entre o valor das ga·
rantias e o valor dos títulos
objeto do aceite ou coobrigação;

III -

disciplina ou proibição de re·
desconto de papéis;

IV -

fiscalização dos operações pelo
Banco Central;

V-

organização e funcionamento
de consórcios (art. 15).

Art. 15 -

As instituiçães financeiras OLI·
torizados a operar no mercado financeiro e
de capitais poderão organizar consórcio para
o fim especial de colocar titulas ou valôres
mobiliários no mercado.
Parágrafo único - Depende, igualmente,
§ 1.0 Quando o consórcio tiver por
de aprovação pelo Banco Central:
objetivo aceite 01.1 coobrigação eni titulas cambiais, o responsabilidade poderá ser distribuia) modificação. de contratos ou estatutos
da entre os membros do consórcio.
sociais dos sociedades referidos neste
§ 2. 0 _ : O consórcio será regulado por
artigo;
contrato que só entrará em vigor depois de
b) a investidura de administradores, resregistrado no Banco Central e do qual consponsáveis ou prepostos das sociedades
tarão, obrigatoriamente, os condições e os lie emprêsas referidos neste artigo.
mites de coobrigação de cada lnstitYiçãa participante, o· designação da Instituição lider do
Art. 12 - Depende de prévio registro no ·consórcio e a outorga, a· esta, de podêres
Banco Central o funcionamento de sociedades de representação das demais participantes.
que tenham por objeto qualquer atlvidade de
§ 3. 0 - 'A responsabilidade de cada
intermediação na distribuição, ou colocação no
1.1ma .das instituições participantes do consórmercado, de títulos ou volôres mobiliários,
cio formada nos ,têrmos dêste artigo será limiArt. 13 - A Ol.ltorlzação poro funci~nar tado ao monto~!!' do risco que assumir no
e o reglstrq referidos nos orts. 11 e 12 obserinstrumento de contrato de que trato o porágrafo anterior.
varão o disposto no § 1.0 do ort. 1O do Lei
n. 0 4. 595, de 31-12-64, e somente poderão
§ 4. 0 Os contratos previstos no pre·
ser cassados nos casos . previstos em normas sente artl.go são Isentos do lmpôsto do sêlo.
gerais aprovadas pelo Conselho Monetário NaSEÇÃO III·
cional.
Acesso aos Mercados Financeiros e de Capitais
Art. 14 - Compete ao Conselho Mo'netário Nacional fixar os normas gerais a serem
Art• ,16 - As emissões de titulas ou vaobservadas nas operações das Instituições filôres mobiliários somente poderõo ser feitas
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nos mercados financeiros e de capitais através do sistema de distribuição previsto no
ort. 5.0 •
§ 1.0

Paro os efeitos dêste artigo
considera-se emissão a oferto ou negociação
de títulos ou volôres mobiliários:

al pelo sociedade emissora ou coobrigada;

.
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III por sociedade ou emprêsas que exerçam habitualmente os otlvldades de
subscrição, distribuição ou intermediação na colocação, no mercado, de títulos ou valôres mobiliários;
c) pela pessoa naturof ou jurídica que
mantém o contrôle da sociedade emissora dos· títulos ou valôres mobiliários
oferecidos ou negociados.
§ 2.o - Entende-se por colocação ou
distribuição de títulos ou volôres mobiliários
nos mercados financeira e de capitais a negociação, oferta ou aceitação de oferta para
negociação:
a)

mediante qualquer
oferto público;

modalidade

de

bl mediante a utilização de ·serviços públicos de comunicação;
c) em lojas, escritórios ou quai'lquer ou-

tros estabelecimentos
público;

aces~iveis

ao

d) através de corretores ou Intermediá-

rios que procurem tomadores para as
títulos.
§ 3.0

As sociedades que Infringirem
o disposto neste artigo ficarão sujeitas a cessação Imediata de suas ·,,qtlvidades de colocação de titules ou volôres 'inobi!lórios no mercado, médiante Intimação d~ Banco Central,
que requisitará, se necessário, a Intervenção
da autoridade policio(.
-

Art. 17 - Os títulos· cambiais deverão ter
o coobrigação de instituição financeira paro
sua colocação no mercado, salvo os casos regulamentados pelo Conselho Monetário Naclo·
nal em caráter geral, e de modo o assegurar
garantia adequada aos que os adquirirem.

§ 1.0 As emprêsas que, a partir da
publicação desta Lei,· colocarem papéis no
mercado de capitais, em desobediência ao disposto neste· Capitulo, não terão acesso aos
bancos oficiais e os títulos de sua emissão
ou aceite não terão curso na Carteira de
Redescontas, ressalvado o disposto no paró·
grafo seguinte.
§ 2.0 As emprêsas que, na data da
publicação desta Lei, tiverem em circulação
títulos cambiais com sua responsabilidade em
condições proibidos por esta Lei, poderão ser
autorizadas pelo Banco Central a· continuar
a colocação com a redução gradativo do total
dos papéis em circulação, desde que, dentro
de sessenta dias, o requeiram, com a indicaçiio do valor total das títulos em circulação e
apresentação do proposta de sua liquidação,
no preza de até 12 meses, prorrogável, pelo
Banco Central, no coso de comprovada necessidade.
§ 3.0 As emprêsos que utilizarem o
faculdade indicado no parágrafo anterior poderão realizar assembléia-geral ou alterar seus
contratos sociais, no prazo de 60 (sessenta)
dias do vigência desta Lei, de modo a assegurar opção aos tomadores para converter
seus créditos em ações ou cotas de capital da
emprêsa devedora, opção válida até a data
do vencimento dos respectivos títulos.

Ârt. 18 - São isentas do impôsto do sêlo
quaisquer conversões, livremente ·pactuadas,
em oções ou cotas do capital das emprêsas
obrigadas em títulos de dívida, em circulação
no data da presente Lei, sem o coobrigoçõo
de instituições financeiros, concretizadas no
prazo de i 80 dias da vigência desta Lei.
Art. 19 - Somente poderão ser negocio·
dos nÓs· Bôlsas de Volôres os títulos ou valô·
res mobiliários de emissão:
I-

de pessoas jurídicas de direito
público;

11 -

de pessoas jurídicas de direito
privado registrados no Banco
Central.

Parágrafo único - O disposto neste artigo
não se aplica aos títulos cambiais colocados
no mercado de ocôrdo com o ort. 17 .

- 1050Art. 10 - Compete ao Conselho .Monetório Nacional expedir normas gerais sObre o
registro referida no inciso 11 do artigo anterior, e relativas a:
I -

informações . e documentos a
sérem apresentados para obtenção do registro Inicial;

11 -

Informações e documentos a
serem apresentados periodicamente para a manutenção do
registra;

III -

casos em que o Banco Central
poderó recusar, suspender ou
cancelar o registro.

§ 1.0

Caberó ainda ao Conselho Mo.
netário Nacional expedir normas a serem observadas pelas pessoas jurfdicas referidas nes•
te artigo, e relativas a:
-

al natureza, detalhe e periodicidade da
publicação de informações sôbre a situação económica e financeira da
pessoa jurfdica, suas operações, administração e ocionistas que controlam
a maioria do seu capital votante;
bl organização do balanço e das de·
manstrações de resultado, padrões de
organização contóbll, relatórios e pareceres de auditores . Independentes
registrados no Banco Central;
c) manutenção de mandatórios ·para a
prótica das atas relativos ao registro
de ações e obrigações nominativas, ou
nominativas endossóvels.

às informações que deverão ser prestadas na
pedido de registro prevista neste artigo em
matéria de:
al pessoa jurfdica emitente ou coobrigada, sua situação ecanOmica e financeira, administração e aclonlstas que
controlam a maioria de seu capital
votante;
bl caracterfsticas e condições dos titules
ou valOres mobiUórios a serem distrlbufdos;
c) pessoas que participarão da. distribuição.
§ 2.0

O pedido de registro seró acom·
panhada dos prospectos· e quaisquer outros
documentas a serem publicados, ou dlstrlbufdos, para oferta, anúncio ou promoção de
lançamento da emissão.
§ 3. 0 O Banco Central poderá suspender ou proibir a distribuição de titules ou
valOres:

al cuja oferta, lançamento, promoção ou
anúncio esteja sendo feito em condições diversas das constantes do registro da emissão, ou com a divúlgação
de informações falsas ou manifestamente tendenciosas ou Imprecisas;
bl cuja emissão tenha sido julgada Ilegal
ou fraudulenta, ainda que em data
posterior ao respectiva registro.
· § 4.0

O disposta neste artigo não se
aplica .aos títulos cambiais· colocados no mercado ·com a coobrigação de lnstltulçães flnanceiras.

··..

.:·.SEÇÃO IV

§ 2.0

As normas referidas neste ar·
tlgo não poderão ser aprovadas antes de
decorridos 30 dias de sua publicação para
receber sugestões,

i :.1

Art. 21 - Nenhuma emissão de tftulos
ou valOres mobiliários poderá ser lançadci, oferecida publicamente, ou ter iniciada a sua
distribuição no mercado, sem estar registrada
no Banco Central.
0

§ 1. Cabe ró ao 'Conselho Monetórlo
Nacional estabelecer normas gerais relativas

'·

Acesso de

Empr~~~~:' :de
~'-·

;

Capital Estrangeiro 'ao

Sistema , Financeiro Nacional

Art. 21.- E.m per!odos de desequll!bria
do balanço de pagamentos, reconhecidos pelo
Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, ao adotar medidas. de contenção do crédito, poderó limitar o recurso oo sistema financeiro da Pais, no caso das emprêsas que
tenham acesso ao mercado financeiro Inter·
nacional.
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§ 1. 0

Para os efeitos dêste artigo
consldera·se que têm acesso ao mercado finan·
celro Internacional:
-

al filiais de emprêsas estrangeiras;

bl emprêsas com sede no Po ís cujo ca·
pitei pertença Integralmente a resi·
dentes ou domiciliados no exterior;
c)

sociedades com sede na País contra·
lados por pessoas residentes ou domi·
ciliadas no exterior.

§ 2.0 Considero-se emprêsà controla·
da por pessoas residentes ou domiciliadas no
exterior, quando estas detenham· direta ou
indiretamente a maioria do capital com di·
reito a voto.

Art. 23 - O limite de acesso ao sistema
financeiro referido no art. 22 não poderá ser
fixado em nível inferior a:
a)

150% dos recursos próprios perten·
centes a residentes ou domiciliados
no exterior;

bl 250% dos recursos próprios perten·
centes a residentes ou domiciliados
no País.
§ 1.0 O limite previsto no presente·
artigo será apurado pela média mensal em
cada exercido social da emprêsa.""
§ 2. 0 Para efeito dêste artigo, os
recursos próprios compreendem:

al o capital declarado para a filial, ou o
capital da emprêsa com sede no País;

bl o resultado das correções monetárias
de ativo fixo ou de manutenção de
capital de giro próprio'';·..
c) os saldos credores de acionistas, ma-

tri:z: ou emprêsas associadas, sempre
que não vencerem juros e tiverem a
noture:z:a de capital adicional, avalio·
dos, em moeda estrangeira, à taxa de
câmbio em vigor, poro a amorti:z:ação
de empréstimos externos;
d) as reservas e os lucros suspensos ou

pendentes.

'

,,.• I

§ 3. 0

As reservas referidas na alínea d do parágrafo anterior compreendem as
facultativas ou·obrigatàriamente formadas com
lucros acumulados, excluídas as contas ·passivas de regularização do ativo, tais como depreciação, amortização ou exaustão, e as provisões para quaisquer riscos, ·inclusive cantas
de liquidação duvidosa e técnicas de seguro.de
capitalização.
§ 4.0 O sistema financeiro nacional,
para os efeitos dêste artigo, compreende a
mercado de capitais e tôdas as instituições
financeiras, públicas ou· privadas, com sede
ou autorizadas a funcionar no País.
§ 5,0 - O saldo devedor do emprêsa
no sistema financeiro corresponderá à soma
de todos os empréstimos dêsse sistema, seja
qual fôr a' forma do contrato, inclusive aber·
turo de créditos e emissão ou desconto, de
efeitos comerciais, títulos cambiais ou debên·
tures, não computados os seguintes valôres:

a)

j

',.;

.

'

I
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empréstimos realizados nos têrmas da
Lei n. 0 2. 300, de 23 de agôsto de
1954;

bl em.préstimos sob a forma de debêntu·
res conversíveis em ações;
c) 'depósitos em moeda em ins'tttuições

financeiras;

dl créditos contra quaisquer pessoas de
direito público interno, autarquias fe·
derais e sociedades de economia mis·
ta controladas pelas Governos Federal,
Estadual ou Municipal; ·

.,':1'

e) adiantamentos sõbre venda de câmbio

;::1

resultantes de exportações.
§ 6,0 ~ O disposto neste artigo e no

artigo seguinte não se aplica às instituições
financeiras cujos limites serão fixados de acllr·
do com a Lei n. 0 4. 595, de 31 de dezembro
de 1964.

Art. 24 - Dentro de quatro meses do
encerramento de cada exerclclo social seguln·
te ao da decisão prevista no art. 22, as em·
prêsas referidas no ort. 23 apresentarão ao
Banco Central quadro demonstrativo da obser·
vâncla, no exerciclo encerrado, dos limites de
dívidas no sistema' financeiro nocional.

'

'

I

;,)
I

!

...

,,.~

l.;l

:.'f'

i'iS

'··~

I ·.ú

~

1

.•

•!

,,

. ··.·1··'.;:

- 1052-

f

Parágnifo único - A emprêsa que deixar
de observar, · em algum exerdcio social, o
limite previsto no art. 23, ficaró sujeito à
multo Imposto pelo Banco Central, de até
30 o/o do excesso do dívida no sistema finon·
celro nocional, multo que seró duplicado no
caso de reincidência.
Art. 25. - O Ban.co Central, ao aplicar a
norma prevista no ort. 22, flxoró os condições
seguintes:
I - se o médio mensal dos dividas
da emprêsa no sistema finan·
celro nocional, durante os doze
meses anteriores, não tiver ex•
cedido os limites previstos no
ort. 23, êsses limites serão
obrigatórios, Inclusive para o
exercício social em curso;

11 -

se a média mensal dos dividas
da emprêsa no sistema financeiro nocional, durante as doze
meses anteriores, tiver excedido os limites previstos no
ort. 23, o emprêsa deveró oumentor os recursos próprios ou
reduzir progressivamente o total dos suas dividas no slste·
ma financeiro nacional, de
modo o alcançar os limites do
ort. 23, no prazo móxlmo de
dois anos, o contar do doto
do resolução do Banco Central.
SEÇÃO V

Obrlgaçõe1 com Clá11111la de Correçilo
Monetária

Art. 26 - As sociedades por ações poderão emitir debêntures, ou obrigações ao portador ou nominativos endossóveis, com clóusuio de correção monetória, desde que observados .as ,,seguintes condições:
I -

prazo de vencimento igual ou
superior o um ano;

11 -

correçõo efetuoda em períodos
não inferiores a três meses,
segundo os coeficientes aprovados pelo Conselho Nocional
de Economia poro o correçõo
dos créditos fiscais;

:f:n

III -

subscrição por instituições financeiros especialmente autorizados pelo Banco Central, ou
colocação no mercado de capitais com a Intermediação
dessas Instituições.

§ 1.0

A emissão de debêntures nos
têrmos dêste artigo teró por limite móximo o
importância do patrlmônlo liquido do companhia, apurado nos· têrmos fixados pelo Conselho Monetórlo Nocional.

§ 2.0 O Conselho Monetório Nocional expedlró, poro cada tipa de atlvidode,
normas relativos a:

al limite do emissão de debêntures observado o móximo estabelecido no
porógrofo anterior;
bl anólise técnico e econômlco-flnoncelro do emprêsa emissora e do projeto
a ser financiado com os recursos do
emissão, que deveró ser procedido
pela Instituição financeiro que subscrever ou colocar a emissão;
c) coeficientes ou índices mínimos de rentabilidade, solvabilidade ou liquidez a
que deveró satisfazer o emprêsa emls·
soro;

di sustentação das debêntures no mercado pelos Instituições financeiras que
participem da colocação.
§ 3.0 As diferenças nominais resultantes do correção do principal dos debêntures
emitidas nos têrmos dêste artigo não constl·
tuem rendimento .tributóvel poro efeitos do
lmpôsto de rendei, nem obrigarão o complementação do lmP.6sto ·do sê lo pago na emissão
,; .
.
·das debêntures., ('
~.'I

_ : :.S~ró assegurado às instituições
finoncei ras lntermediórias no lançamento dos
debêntures o que. se refere êste artigo, en·
quanto obrigados à sustentação prevista no
olineo d do § 2. 0 , o direito de Indicar um
representante como membro do Conselho Fls·
cal da emprêsa emissora, até o final resgate
de tôdas os obrigações emitidas.

§ 4.0

r=~

i\)
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A institui;ão financeiro intermediária na colocação representa os portadores de debêntures ausentes das assembléias de
debenturistas.

c) o total da remuneração do banco,
nessas· transa;ões, .não exceda os limites fixados pelo ·conselho Monetário Nacional .

Art. 27 - As sociedades de fins econômicos poderão sacar, emitir ou aceitar letras de
câmbio ou notas promissórias cujo principal
fique sujeita à corre;ão monetária, desde que
observadas as seguintes condições:

§ 2.0

-

-

prazo de vencimento Igual ou
superior a um ano, e dentro do
limite máximo fixado pelo
Conselho Monetário Nacional;

11 -

corre;ão segundo os coeficientes aprovados pelo Conselho
Nocional de Economia poro a
corre;ão otribufda às obrigações do Tesouro;

III -

sejam· destinadas à coloca;ão
no mercado de capitais com o
aceite ou coobriga;ão de institui;ães financeiras autorizados
pelo Banco Central.

-

referidos neste
gidos além dos
selho Nacional
das Obrigações

Ârt. 28 - Os bancos que satisfizerem
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 ..
§ 1.0

Observadas as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, as
bancos a que se refere êste artigo poderão
contratar empréstimos com as mesmas condições de correção, desde que:

a) tenham prazo mínimo de um ono;
bl o total dos empréstimos corrigidos
não exceda o montante dos depósitos corrigidos referidos neste artigo;

Os depósitos e empréstimos
artigo não poderão ser corricoeficientes fixados pelo Conde Economia para a corre;ão
do Tesouro.

As diferenças nominais resultantes da correção, nos têrmos dêste artigo,
do principal de depósitos, não constituem rendimento tributável para os efeitos do lmpósto
de renda.

Ârt. 29 - Compete ao Banco Central autorizar a constitui;ão de bancos de investimento de natureza privada, cujas apera;ães
e condições de funcionamento serão reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, prevendo:

I -

o capital mfnimo;

11 -

a proibição de receber depósilos à vista ou movimentáveis
por cheque;

.
III -

a permissão para recebér depósitos a prazo não inferior
a um ano, não movimentáveis
e com cláusula de correc;ão
monetária do seu valor;

IV -

a permissão para conceder
empréstimos a prazo não Inferior a um ano, com cláusula de
correção monetária;

V -

os juros e taxas máximas admitidos nas operações indicadas nos incisos III e IV;

VI -

as condições operacionais, de
modo geral, inclusive garantias exigfveis, montantes e
prazos máximos.

§ 2.0

As letras de câmbio e as promissórias a que se refere êste artigo deverão
conter, no .seu contexto, a cláusula de correção monetária.

i!

§ 3.0

§ 1.0

O disposto no ort. 2ó, § J.o,
aplica-se à correçãa monetária dos titulas referidos neste artigo.

I

§ 1.0

O Conselho Monetário Nacional fixará, ainda, as normas a serem observadas pelos bancos de investimento e relativas a:

a) espécies de operações ativas e passivos;

·'!

.,.
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do mutuário e do projeto a ser financiado; coeficientes cu lndices mlnimos
de rentabilidade, solvabilidade e liquidez c que deverá satisfazer o mutuário;
c) condições de diversificação de riscos.

§ 2.0 - Os bancos de · investimentos
adotarão em suas operações clives e passivas,
sujeitos à correção monetário, as mesmas regres ditadas no art. 28·.
§ 3.0 - Os bancos de que trata êste
artigo ficarão sujeitos à disciplino ditada pela
Lei n. 0 4.595, de 31 de dezembro de' 1964,
para os instituições financeiras privadas.

Art. 30 - Os bancos referidos no. artigo
anterior, pa'ra os depÓsitos com 'prazo superior
a 18 meses, poderão emitir em favor dos respectivos · depositantes certificados de depósito
bancário, dos quais constarão:

.... ·.

I -

o local e a data da emissão;

11 -

o nome do banco emitente e
as assinaturas dos seus representantes;

III -

a denominação "certificado de
depósito bancá ii o";

IV -

a indicação da importância depositada e a data da sua exigibilidade;

V-

o nome .e a. qualificação do dePClliitante;

VI -

a taxa de juros convencionada e c época do seu pagamento;

VIl -

ci lugar do pagamento do depósito e dos juros;

VIII -

c cióusuic de correção monetária, se fôr o caso.

§ 1. 0

O certificado de depósito bancário é promessa de pagamento à ordem da
importância do depósito, acrescida do valor
do correçõo e dos juros convencionados.

§ ·2. 0

Os certificados de depósito
bancário podem ser transferidos mediante en-

dôsso datado e assinado pelo seu titular, ou
por mandatário especial, com c indicação
do nome e qualificação do endossctório,
§ 3.0 Emitido pelo banco o certificado de depósito bancário, o crédito contra
o banco emissor, pelo prhicipcl e pelos juros,
nélo poderá ser objeto de penhoro, arresto;
~eqUestre, busca ou apreensão, ou qualquer
outro embaraço que impeça o pagamento da
importância depositada e dos seus juros, mcis
o certificado de depósito poderá ser penhorado por obrigação do . seu titular.
§ 4.o endossante. do certificado
do depósito bancárip responde pela existência do crédito, mos não pelo seu pagamento.

o

§ 5. 0 ~ Aplicam-se ao certificado do
depósito bancário, no que couber, os dispaslções legais relativas à noto promissório.

§ 6.0 - O pagamento dos juros relativos aos depási.tos, em relação aos quais tenha sido emitido .o certificado previsto neste
artigo, somente poderá ser feito mediante
anotação no próprio certificado e recibo do
seu titulcir à época' do pagamento dos juros.
§ 7.0 Os dep&itos previstos neste
artigq não poderão ser prorrogados, mas poderão, quando do seu vencimento, ser renovados, havendo comum ajuste, mediante contraçõo nova e por prazo não inferior a .um ano.

SEÇÃO VI
A~iies

e

Obrlga~iiea

Endonável1

Art. 31 - As ações de sociedades cnônimas, além das formas nominativas e ao portador, poderão ser endossáveis.
§ 1. 0 As sociedades por ações, além
do ''Livro de Registro de Ações Nominativas",
deverão ter o ·"Livro de Registro de Ações
Endossáveis" .
No livro de registro de açõe~
endossáveis será inscrita a propriedade das
C1ÇÕes endossáveis e averbadas as transferências de propriedade e os direitas sôbre elas
constltuldos.

§ 2.0

§ 3. 0

Os registras referidos neste
artigo poderão ser mantidos em livros ou em
diários copiativos, nos quais serão copiados
cronologicamente os atos sujeitos a registro.

'
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Art. 32 - O certificado de oção endos·
sável conterá, além dos demais requisitos do
lei:
I - o declaração de suo tronsfe·
ribilidade mediante end6sso;

11 -

a nome e o qualificação do
proprietário do oção inscritas
no "Livra de Registro das
Ações Endossáveis";

III -

se a ação não estiver integralizoda, o débito do acionisto,
o época e lugar de seu pa·
gomento, de acOrdo com os
estatutos ou as condições da
subscrição.

Art. 33 - A transferência das açães en·
dossáveis opera-se:
I -

pela averbação do nome da
adquirente no livra de registro e na próprio certificado,
efetuada pela sociedade emitente, ou pela emissão de nôvo certificado em nome do ad·
qui rente;

11 -

no caso de oção integrallzada,
mediante endôsso no próprio
certificado, datado e assinado
pelo proprietário da ação, ou
por mandatário especial, com
a indicação do nome e a que·
lificação do endossatório;

III -

no caso de ação não integralizada, mediante endôsso nas
condições do inciso anterio.r
e assinatura do endossatório
no próprio. certificado o

§ 1. 0

Aquêle que pedir averbação
da ação endossóvel em favor de terceiro, ou
a ·emissão· de nôvo certificodo em nome de
terceiro, deverá provo r, perante a sociedade
emitente, sua identidade e o poder de dispor
...
da açãoo
§ 2. 0 O adquirente· que p.edir a
averbação do transferência ou a emissão de
nôvo certificado,em seu nome, deve apresentar à sociedade emitente o instrumento de
aquisição, que será por esta arquivado.

§ 3. 0

Se a ação não estiver integralizada, a saciedade somente procederá à aver·
bação da transferência para terceiro, ou à
emi~são de nOvo certificado em nome de ter·
ceiro, se o adquirente assinar o certificada
averbado ou cancelado.
§ 4. 0 - A transferência, mediante endôsso, não terá eficácia perante a sociedade
emitente enquanto não f9r feita a averbação
no livro de registro e no próprio certificado,
mas o endossatório que demonstrar ser possuidor do titulo, com base em série continua
de endôssos, tem direito a obter a averbação
da transferência ou a emissão de nOvo certi·
ficado em seu nome, ou no nome que indicar.
§ 5.0 O adquirente da ação não integralizada responde pela sua integralização.
§ 6. 0 Aquêles que transferirem ação
endossóvel antes de sua integralização, responderão, subsidiàriamente, pelo pagamento
devido à sociedade, se esta não conseguir receber a seu crédito em açãa executiva contra
o proprietário da ação, o.u .mediante a venda
da ·OÇãO.
§ 7. 0 As sociedades por ações deverão completar, dentro de quinze dias do pedido do acianista ou interessado, os ates de
registro, averbação, conversão ou transferência de ações o
·,
§ 8.0 A falta de cumprimento do
disposto na parágrafo anterior autorizará o
acionista a exigir. indenização correspondente
a um par cento sObre o valor nominal das
ações objeta do pedido de registro, averbação
ou transferência o
§ 9.0 Se os estatutos sociais admitem mais de uma forma de ação, não poderão limitar a conversibilidade de uma forma
em outra, ressalvada a cobrança da custo de
substituição dos certificados o

§ 10 - As sociedades, cujas ações
sejam admitidas à cotação das Bôlsas de Valôres, deverão colocar à ·disposição dos acionistas, no prazo máximo de 30 dias· a contar do arquivamento da ata da AssembléiaGeral, as oções correspondentes ao aumenta
do capital mediante Incorporação de reservas,
correção monetária ou subscrição integral o

Art. 34· - Os direitos constituldos sôbre
ações endossáveis somente produzem efeitos
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de Registro.
Parágrafo único - ·As oções endossóvels
poderão, entretanto, ser dadas em penhor ou
caução mediante endõsso com a expressa Indicação dessa finalidade e, a requerimento de
credor plgnorotlclo ou do proprletórlo da ação,
a sociedade emitente averbaró o penhor no
"Livro de Registro" .
Art. 35 - A sociedade emitente fiscalizaró, por ocasião da averbação ou emissão
do nõvo certificado, a regularidade das transferências e dos. direitos constltuldos sõbre a
ação.
§ 1.0 - As dúvidas suscitadas entre a
sociedade emitente e o titular da ação ou
qualquer Interessado, a respeito das emissões
ou averbações previstas nos artigos anteriores,
serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as .dúvidas levantadas pelos oficiais
dos registres públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito.
§ 2.0 A autenticidade do endõsso
não poderei ser posta. em dúvida pela sociedade emitente da ação, quando atestada por
sociedade corretora membro de Bêllsa de Valllres.
§ 3.0 Nas transferências feitas por
procurador ou representante legal do cedente, a sociedade emitente flscallzaró a regularidade da representação e arqulvaró o respectivo Instrumento.
·

Art. 36 - No caso de perda ou extravio
do certificado das ações endossóvels, cabe ao
respectivo titular, ou a seus sucessores, a
ação de recuperação prevista nos arts. 336 e
341 do Código do Processo Civil, para obter
a expedição de nllvo certificado em substituição ao extraviado .
Parágrafo único - Até que os certificados
sejam recuperados ou substituldos, as transferências serão averbados sob condição e a
sociedade emitente pode~ó exigir do titular
ou cesslonórlo, para a pagamento dos divi·
dendos, garantia de sua eventual restituição,
mediante fiança ldllnea.
Art. 37 - A sociedade anllnima somente
poderó pagar dividendos, bonificações em dinheiro, amortizações, reemblllso ou resgate às

ações endossóvels, contra recibo da pessoa registrada como proprietória da ação, no Livro
de Registro das ações endossóvels, ou mediante cheque nominativo a favor dessa pessoa .
§ 1.o - Se a ação tiver sido transferida desde a época do último pagamento da dividendo, bonificação ou amortização, a transferência deveró ser, obrigatoriamente, averbada no Livro de Registro e no certificado da
ação antes da nllvo pagamento.
§ 2.o - O recibo do dividendo, bonificação, amortização, reemblllso ou resgate
poderó ser assinado por sociedade corretora
de Bõlsa de Valllres, ou Instituição financeira
cjue tenha o titulo em custódia, depósito 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 endossóvels.
· Ârt, 38 - O certificado, ação ou respectiva cautela, deveró conter a assinatura de
um dlretor ou de um procurador especialmente designado pela dlretoria para êsse fim.
§ 1.o - A sociedade anônlma poderó
constituir instituição financeira, ou sociedade corretora, membro de Blllsa de Valllres,
como mandotória, para a prótlca dos atas re·
lativos ao registro e averbação ele transferência das ações endossóvels e a consti tulção de
direitos sôbre as mesmas.
§ 2.o - Os mandatórios referidos no
parógrafo anterior poderão substituir a assinatura de ações, obrigações ou quaisquer outros titulas negoclóvels, pela sua autenticação
em móquinas especiais para titulas flduclórios,
segunda modelos aprovados pelo Banco Central.
Art. 39 - As debêntures ou obrigações
emitidas por sociedades anllnlmas poderão ser
ao portador ou· endossóvels .
Parágrafo único - As sociedades que eml·
tirem obrigações nominativas endossóveis
manterão um '~Livro de Registro de Obrigações Endossóvei,s", ,ao qual se aplicarão, no
que couber, os dispositivos relativos aos livros das ações endossóveis de sociedades anónimas.
, .._.
Art. 40 - Aplicam-se às obrigações endossóvels o disposto no § 3. 0 do art. 31 e
nos arts. 32 a 36 e 38.

I
!

1

'
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As sociedades anOnimas soment~ poderão pagar juros, amortização ou
resgate de obrigações endossáveis, contra re·
cibo da pessoa registrada como proprietária
do respectivo titulo no livro de registro de
obrigações endossáveis, ou mediante cheque
nominativo a favor dessa pessoa.
§ 1. 0 Se a obrigação tiver sido
transferida desde a época do último pagamento de juros ou amortizações, a transferência deverá ser, obrigatoriamente, averbada
na livro de registro e no certificado, antes do
nOvo pagamento.
§ 2.0 Aplica-se às obrigações en·
dossáveis o disposto no art. 37, § 2.o.
Art. 42 - O impOsto do sêlo não incide
nos negócios de transferência ou constituição
de direitos s6bre as ações e obrigações endossáveis, e respectivas inscrições ou averbações.
SEÇÃO VIl

Debinture1 Convenlvei1 em Asõe1
Art. 43 - As sociedades anônimas poderão emitir debêntures ou obrigações, assegurando aos. respectivos titulares o direita de
convertê-las em ações do capital da sociedade emissora.
§ . 1.0 Constarão, obrigatoriamente,
da escritura de emissão das • debêntures ou
obrigações as condições de direito à conversão
em ações relativas a:
a) prazo ou épocas para exerclcio do di-

reito à conversão;

§ 4. 0

A conversão de debêntures ou
obrigações em ações, nas· condições da emissãp aprovada pela assembléia-geral, independerá de nova· assembléia de ocianistas e será
fetivada pela diretoria da sociedade, à vista
da quitação .da obrigação e pedido· escrito do
seu titular, na caso de obrigações endossáveis
ou mediante tradição do. certificada da debênture, no casa de obrigação ao portador..

§ s.o - Dentro de 30 dias de ceda
aumento de capital efetuado nos têrmos da
parágrafo anterior, a diretoria da sociedade
o registrará mediante requerimento ao Regis·
tro da Comércio.

§ 6.0 - Os acionlstas da sociedade
por ações da capital subscrito terão preferência poro aquisição das debêntures e obrigações converslveis em ações, nos têrmos do
art. 111, do Decreto n. 0 2.627, de 26 de
setembro de 1940.
§ 7.0

Nos sociedades anônimas de
capital autorizado, a preferência dos acianistas à aquisição das 'debêntures e das obrigações converslveis em oção obedecerá às mesmas normas de pref~rência para subscrição
das emissões de capital autorizado.

§ 8.o -

O direito à subscrição de capital poderá ser negociado ou transferida separadamente da debênture converslvel em
ação, desde que seja objeto de cupão destacável ou sua transferência seja averbada pela sociedade emissora, no próprio titulo e no
livra de registro, se fOr o caso.

b) bases da conversão, com relação ao

número de ações a serem emitidas por
debêntures ou obrigações endossáveis
ou entre o valor do principal das debêntures e das ações em que forem
convertidas.
§ 2. 0

As condições de conversão
deverão · constar também. dos certificados ou
cautelas das debêntures.
§ 3.0 As condições da emissão de
debêntures ou obrigações converslveis em
ações deverão ser aprovadas pela assembléia
de ocionistas, observado o quorum previsto
nos orts. 94 e 104 do Decreto-Lei n. 0 2.627,
de 26-9-1940,

...

SEÇÃO VIII

Socledod11 An6nima1 de Capital Autorizado
Art. <14 - As sociedades anônimas cujas
ações sejam nominativas, ou endossáveis, poderão ser constituldas com capital subscrito
Inferior aa autorizado pelos estatutos· sociais.
0

§ 1. 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.
§ 2. 0

Em tôdas as publicações e
documentos em que declarar o seu capital, a

.'
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sociedade com capital autorizado deverá indicar o montante do seu capital subscrito e
integralizado.
§ 3. 0 ....... A emissão de ações dentro
dos limites do capital autorizado não importa
modificação dos estatutos sociais.
§ 4.0 Dentro de 30 dias de cada
emissão de ações do capital autorizado, a Direteria da sociedadl) registrará o aumento do
capital subscrito,· mediante requerimento ao
Registro do Comércio.
Art. 45 - Os estatutos da sociedade com
capital autorizado regularão obrigatoriamente:
I -

a emissão e colocação das
ações com prévia aprovação
da assembléia-geral ou por
deliberação da diretoria;

11 -

as condições de subscrição e
lntegralização. a serem observadas pela assembléia-geral
ou pela diretoria, na emissão
e colocação das ações de capital autorizado;

III -

a emissão e colocação das
ações, com ou sem preferência para os acionlstas da so·
ciedade,. e as condições do
exercício da direito de preferência, . quando houver.

§ 1. 0

As ações do capital autoriza·
do não podem ser colocadas por valar Inferior ao nominal.
§ 2. 0 Salva disposição expressa nas
estatutos saciais, a emissão, de ações para integralização em bens ou créditos, dependerá
de prévia aprovação pela assembléia-geral.
§ 3.0 Nem os estatutos sociais nem
a assembléia-geral poderão negar a . preferên·
cio das acionistas à subscrição das ações emi·
tidas que se destinam à colocação:

a)

b)

por valor Inferior ao de sua cotação
em bôlsa, se as ações da sociedade
forem negociáveis nas Bôlsas de Valôres; ou
por valor Inferior ao de patrlmônlo
Hquido, se as ações da sociedade não
tiverem cotação nos Bôlsas cfe Valôres.

§ 4. 0

Quando a emissão de ações
se processar por deliberação da diretorla, será
obrigatório a prévia audiência do Conselho
Fiscal.
-

Art. 46 - As sociedades anônlmas de
capital autorizado somente poderão adquirir
as próprias ações mediante a aplicação de
lucros acumuladas ou capital excedente, e
sem redução do capital subscrito, au por doação.
§ 1. 0

O capitol em circulação da
sociedade corresponde ao subscrito menos as
açães adquiridas e em tesouraria,

§ 2. 0

As açães em tesouraria na sociedade não terão direito de voto enquanto
não forem novamente colocadas no mercado.

Art. 47 - Nas condições previstas nas
estatutos, ou aprovadas pela assembléia-geral, a sociedade poderá assegurar opções para a subscrição futura de açães do capital
autorizado.

SEÇÃO IX
Saciedades e Fundoi de lnveatlmenta
Art. 48 - Depende de prévia autorização do Banca Central o funcionamento das
sociedades de investimento que tenham por
objeto:
I -

a aplicação de

capital

em

Carteira diversificada de títulos ou valôres mobiliários;

11 -

a administração de fundos em
condomínio ou de terceiros,
para aplicação nos têrmos do
inciso anterior.

'
Compete ao Conselho
Monetário Nacional fixar as normas a serem ob·
servadas pelas sociedades referidas neste ar·
tigo, e relativas a::
§ 1. 0

-

.

a)

b)

'

div'ersifÍ~a;ão mínima da carteira se-

I

assoclpdas, e espécie de atividode;

f:

'

gund~ · '~mprêsas, grupos de emprêsas,

limite~ máximos de aplicação em tí·
tulos de crédito;

I..

,.

f·

r
'
I'

I
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de ,suas ações pelas sociedades de ln·
vestimenta, ou de resgate das que·
tas de participação do fundo em condominlo.

dl normas e práticas na administração
da carteira de titules e limites máximos de custo de administração.
§ 2. 0 As sociedades de Investimento terão sempre a formo anônlma, e suas
ações serão nominativas, ou endossáveis,
§ · 3. 0 Compete ao Banco Central,
de acôrdo com as normas fixados pelo Conselho Monetário Nacional, fiscalizar as sociedades de investimento e os fundos por elas
administrados.

I...
[i

I

I

•
i•

i

I
i
,'

§ 4.0 A alteração dos estatutos sociais e a Investidura ·de .administradores das
sociedades de· Investimentos dependerão de
prévia aprovação do Banco Central.

poderão fazer prova da movimentação das
respectivas contas de depósito mediante cópia fotogrófica ou microfotogrófica dos cheques devolvidos, desde que mantenham êsse
serviço de acôrdo com, os normas de segurança aprovadas pelo Banco Central.

Art. 51 - O endôsso no cheque nomlna. tive, pago pela banca contra o qual foi socado, provo o recebimento da respectiva Importância pela pessoa a favor do qual foi emitido, e pelos endossantes subseqüentes.
Parágrafo única ...,.. Se o cheque Indico a
nata, fatura, conta, cambial, impOsto lançado ou declarado a cuja pagamento se destino,
ou outro cousa do sua emissão, o endôssa do
cheque pelo pessoa a favor da qual foi emitido e a sua liqüidação, pelo banco socado,
provam o pagamento da obrigação indicado
no cheque.
SEÇÃO XI

Art. 49 -

Os fundos em condominlos de
titulas ou valôres mobiliérlos poderão converter-se em sociedades anônimas de capital autorizado a que se refere o capitulo IX, ficando isento de encargos fiscais os ates relativos
à transformação.
§ 1.0 Os fundos de investimentos, a
que se refere êste artigo, deverão contratar
com outra companhia de investimentos a administração de sua carteira de investimentos,
em obediência às normas gerais que serão
troÇadas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2.0 Anualmente os administradores dos fundos em condomlnios farão realizar
assembléia-geral dos condôminos, com a finalidade de tomar os contas aos administradores e deliberar sôbre o balanço por êles
apresentado.
§ 3. 0 Seré obrigatória aos fundos
em condominlo a auditoria realizado por ou"
ditor independente, registrado no Banco Central .
SEÇÃO X
Contas-Correntes Bancárias

Art. 50 - Os bancos e casas bancórlas
que devolverem aos seus depositantes os cheques por êstes sacados, depois de llq'uidados,

Trlbuta~ão

de Rendlment01 de Títul01 de
Crédito 1 ÁCÕOI

Art. 52 - Estó sujeito ao desconto do
impôsto de rendo no fonte, à .razão de 15%,
o desógio concedido na vendo, ou colocação
no mercado ,por pessoa jurldica a pessoa flsl·
co, êfe debêntures ou obrigações ao portador,
letras de câmbio ou outros quaisquer titules
de crédito.
§ 1.0

Considero-se desógio a diferença para menos entre o valor nominal do
titulo e o preço de sua venda ou colocação
no mercado.

§ 2.0

Na circulação dos titulas referidos no presente artigo, o lmpósto não incidirá na fonte nos desógios concedidos entre pessoas jurldicas, mas a primeira pessoa
jurldica que vender ou revender o titulo a
pessoa flsica deveró:

a) reter o lmpôsto previsto neste artigo,
calcuiado sôbre o desógio referido
ao valor nominal do titulo;
b)

exigir a identificação do adquirente
e o recibo correspondente oo desógio;

,-

t:,

,·'I
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do impôsto nos têrmos da aHnea a,
e o montante do desóglo sôbre o
qual incidiu;

di fornecer ao beneficiório do desógio
declaração da retenção do impôsto,
da qual deverão constar a identificação. do titulo e as datas de sua negociação 'e do seu vencimento.
§ 3." - Os titules dos quais constar a
anotação de retenção do impôsto previsto no
§ 2. 0 , alinea c; dêste artigo, poderão circular
entre pessoas juridlcas e fislcas sem nova in·
cidência do lmp6sto, salvo se uma pessoa ju·
ridlca revendê-la a pessoa fisica com desógia superior' ao que serviu de base· à .incidên·
cio do impôsto pago, caso em que o Jmp6sto
incidirá s~bre a diferença entre o nôvo desógla e o jó tributado, observado o disposto no
§ 2.0.
§ 4. 0

O desógio percebido por pessoas físicas na aquisição das obrigações ou
títulos cambiais, referjdos neste artigo, seró,
obrigatàriamente, lncluido pelo beneflclório na
sua declaração anual de rendimentos, classificado como juros, compensando-se o imp6sto · retido na ·fonte com o devido, de ac6rdo
com .a declaraçã~ anual de rendimentos.

§ 5,0 - Se o prazo entre a aquisição
e o vencimento do titulo tiver sido superior
a 12 meses, a pessoa fisica beneficlória do
primeiro desógio poderó deduzir do respecti·
vo rendimento bruto, na sua declaração anual
do impôs to ·de renda, a lmportdncla correspondente à correção monetária do capital
aplicado na obrigação ou letra de cdmbio,
observadas as segulntes 110rmas:
a) a correção seró procedida

entre as
datas de. aquisição e liqüidação da
tftulo, segundo os coeficientes de correção monetórla fixados pelo Conselho Nacional de Economia, para a
correção das Obrigações do Tesouro;

.

.

bl a data e o valor de aquisição serão
comprovados através da declaração
de retenção do Jmpôsto (§ 2.o, aHnea di anexada à declaração,

§ 6. o - Os lucros obtidos por pessoas
jurfdlcas na aquisição e revenda, ou liqüidação de obrigações e titules cambiais, integrarão o respectivo lucro real sem compensação
de imp6sto na fonte referido neste artigo, se
tiver sido pago, e com a dedução da correção monetórla nos casos e nos têrmos previstos no § 5.0 •
§ 7,0 Para efeito da declaração
anual de renda, o rendimento dos titules, a
que se refere o § 5. 0 , considera-se percebido
no ano da sua liqüidação,
§ 8. 0 - O disposto no presente artigo
entra ró em vigor a 1.0 de janeiro de 1967,
quando ficarão revogadas as disposições vi~
gentes relativas à tributação de desóglo Inclusive a opção pela não-identificação do respectivo beneficiário; solvo em relação. ao disposto nos §§ 5, 0 , 6. 0 e 7. 0 , que seró aplicável desde a publicação desta Lei, nos casos
em que o beneflclórlo do deságlo optar pela
sua identificação.

;:i

Art. 53 - Os juros de debêntures ou obrl•
gaçães ao portador, estão sujeitos à Incidência
do imp6sto de renda na fo11te:

I -

à razão de 15%, no caso de
Identificação do beneflclório
nos tllrmos do ort. 3.0 , da Lei
n.o 4.154, de 28 de novembro
de 1962;

1,,·.~
,,

i
r·,

,.
'·
v

I'

11 -

à razão de 60% 1 se o benefi·
clório optar pela não-identlfi·
cação.

Parágrafo único -

No caso do inciso I dês·
te artigo o impôsto retido na fonte seró compensado com o Jmpôsto devido com base na
declaração anual de rendo, na qual serão abri·
gotàriamente Jnclufdos os juros percebidos.
Art, 54 - A in.cJdêncio do lmp6sto de
renda na fonte a cjué se refere o art. 18 da
Lei n. 0 4.357, de'lS de Julho de 1964, sôbre
rendimentos de ações ao portador, quando o
beneficiório não sé identifica, fica reduzida
para 40%. ,
§ 1. 0 O ·lmpôsto de renda não incldiró
na fonte sôbre os rendimentos distrlbufdos por
sociedades anônlmos de capital aberto aos seus
acionlstos titulares de açães nominativas, en-

I'"
;.;
1,•

I

,.

"'·~

'

aj

!
•

I
I

•
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'

dossávels ou ao portador, se optarem pele iden·
tlflccção, bem como sôbre os juros dos titules
de divide público federal, estadual ou munlcl·
pai, subscritos voluntàrlcmente.
§ 2. 0

Pore efeito de determinar c
sue rende liquide sujeite ao lmpôsto de rende,
as· pessoas fisicas poderão abater de renda
bruto:
I - até 600 mil cruzeiros anuais
de dividendos, bonificações em
dinheiro ou outros interêsses
-

distribuidos por sociedades onô·
nimas de capital aberto às sues
cções nominativas, endossáveis,
au ao portador, se o beneficiá·
rio se identifica • .

11 -

até 200 mil cruzeiros anuais
de juros recebidos de titules da
divida pública federal, estadual
e municipal, subscritos voluntàriamente.

Art. 55 -

Poro efeito de determinar a
renda liquida sujeita ao impôsto de renda, as
pessoas flsiccs poderão abater do sue renda
bruto 3Ó% das impor.tâncics efetivcmente pagos para a subscrição de obrigações de Tesouro Nocional e de cções ncmlnotivcs de sacie·
dcdes de capital aberto.
§ 1.0

Se entes de decorridos dois
anos da aquisição a pessoa fisicc vier a alie·
nar as obrigações ou ações, deverá incluir, en·
tre os rendimentos de ano da alienação, o lm·
portância que tiver abatido, nos têrmos dêste
artigo, cem relação às obrigações ou ações
alienadas,
§ 2,0

-

Os abatimentos a que se refe·
rem êste artigo e o anterior não serão compu·
todos paro determinar o limite estabelecido no
art. 9. 0 da Lei n. 0 4.506, de 30 de novembro
de 1964.
-

Art. 56 - Na emissão de ações com ágio
pelas companhias de capital subscrito cu auto·
rlzado, as Importâncias recebidas dos subscri·
tores, além do valor nominal dos ações, constl·
tuem capital excedente; não serão tributadas
coma rendimento da pessoa jurídka.

Art. 57 ,:_ Caberá ao Conselho Monetário
Nacional fixar periodicamente as condições em
que, pare efeitos legais, a sociedade an6nimc
é considerada de capital aberto.
§ 1.0

A deliberação do Conselho Monetária Nacional aumentando as exigências
para c conceituação das sociedades de capital
aberto somente entrará em vigor no exercício
·financeiro que se inicie, no minlmo, seis meses
depois do data em que fâr publicada a delibe·
ração.

§ 2. 0 O Conselho Monetário Naclo·
nal deveró levar em çonta, na fixação das cri·
térias mencionados neste artigo, a participação
acionária da União, dos Estados, dos Municf·
pias, das autarquias e sociedades de economia
mista.

SEÇÃO XII

Da Alienação de Ações das Sociedades de
Economia Mista
Art. 58 -

O Poder Executivo promoverá a

alienação de ações de propriedade da União,
representativas do capital de sociedades de
economia mista e de suas subsidiárias, mantendo 51 % (clnqüenta e um por cento), no
minlmo, das ações das emprêsas nas quais deva assegurar o contr61e estatal.

Art. 59 -

O Conselho Monetária Nacional fixará a participação da União nas diferentes saciedades referidas no artigo anterior,
ouvido o Conselho de Segurança Nacional nos
casos de sua ·competência, e estabelecerá as
normas que serão. observadas para a alienação,
..respeitadas as seguintes condições:
I -

a alienação será precedida da
reavaliação do· atlvo das sociedades, feito com observância
da legislação vigente, ficando
as mesmas isentas do recolhimento do impôsto de rende devido sôbre a parcele de reaveIlação proporcional à participação de União cm seu capital social;

i',

I,

,•

~
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III -

IV -

as ações serão negociadas atra·
vés do sistema de distribuição
instituído no ort. 5,0 desta Lei,
c~m o participação do Banco
Central, na forma do Inciso IV,
do art. I I, do Lei n.O 4.595,
de 3l.de dezembro de 1964;
poderão ser recebidos como pa·
gomento de 60% (sessenta por
cento) do preço das oções os
comprovantes de créditos dos
contribuintes, relativos aos adicionais e empréstimos compulsórios vinculados ao lmp6sto de
renda, exceto oquêles que se
destinem à subscrição compul.sórlo de Obrigações Reajustá~
veis do Tesouro Nocional;
aos créditos dos contribuintes,
referidos no Item anterior, serão aplicados os coeficientes de
correçõo monetária que forem
fixados pelo Conselho Nacional
de Economia .

§ 4.0 As sociedades que no corrente
exercício, e em virtude de correção monetário,
tenham aprovado aumento de capital ainda
não registrado pelo Registro de Comércio, poderão usar da opção prevista neste artigo, desde que paguem impôsto nos têrmos do § 1.0 •

Art. 62 - Os fundos contábeis de natureza financeira, em estabelecimentos oficiais de
crédito, poro aplicação de doações, dotações ou
financiamentos, obtidos de entidades nacionais
ou estrangeiras, não inclufdos no orçamento,
dependem de decreto do Presidente da Repú·
blica.
§ 1. 0 ' - Os fundos contóbeis consisti·
rão de contas gráficas abertos e serão exclusivamente para os objetivos designados pelo de·
creto do Poder Executivo, admitidos apenas as
deduções necessários ao custeio dos operações.
§ 2. 0

O. decreto executivo de consti·
tuição de fundo deverá indicar:

SEÇÃO XIII

I -

Dilpo•lsõe• Dive11a1

11 -

Ârt. 60 - O Conselho Monetário Nacio"
nal poderá .autorizar emissões de Obrigações do
Tesouro a que se refere o Lei n.o 4.357, de
16 de julho de 1964, com prazos inferiores a
três anos.
cl

§ 3.0 O Conselho Monetário Nocional poderá excluir da obrigatoriedade do § 2. 0
as emprêsos que requererem e justificarem a
exclusão.

•

Ârt. 61 - O resultado lfquldo das corre·
ções monetários do otlvo imobilizado e do capital de giro próprio efetuados nos têrmos da
leglslaçcia em vigor, poderão, à opção da pessoa jurídica, ser incorporados ao capital social
ou reservas .
~ 1.0 No coso de correçcio monetário
do otivo imobilizado, o impôsto devido incidi·
ró sôbre o aumento líquido de ativo resultante
do correção, independentemente da sua incor·
poraçêio ao capital social.

§ 2. • - Os resultados dos correçõcs
monetários serão considerados reservas para
efeito da apuração de excesso de reservas em
relaçéio ao capitol social.

origem dos recursos que o constituirão;
objetivo Ü~s aplicações expllcitando ·a . natureza das operações, o setor de aplicação e de:
mais condições;

'

III -

mecanismo geral dos operações;

IV -

a gestão do fundo, podendo
atribui-la ao próprio estabelecimento .de crédito no qual seró aberta a conta, ou o um ad·
ministrador ou órgão colegiodo;

V-

a representação oliva e passivo do árgão gestor do fundo.

Art. 63 - .O imposto de consumo relativo
a produto Industrializado soldo do estabelecimento produtor diretomente para depósito em
armazém-geral, poderá ser recolhido, mediante guio especial, no quinzena lmedlotomente
subseqüente a suo saída do armazém-geral.
§ J; 0

Para o transporte do produto
até o armazém-geral a que se destinar, o esta·

- 1063belecimento produtor remetente emitirá guio
de trânsito, na forme do art. 54 da Lei número 4.502, de 30 de novembro de 1964.

,,
/

'

. § 2. 0

-

§ 3.0

-

A emprêsc de armazém-geral
fica obrigada a manter escrituração que permite à repartição fiscal competente o cantrôle da movimentação de produtos feita na forma supra, da qual constarão as tipos,· quantidades, lotes, vclôres, destinos e notes fiscais
respectivas.
No verso do recibo do warrant
e da guia de trânsito emitidos para êstes fins,
constará expressa referência ao presente artigo
de lei e seus parágrafos.
§ 4.0 Não terá aplicação êste artigo
de lei nos casos do art. 26, incisos I e 11, da
Lei n. 0 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 5. 0

O Departamento de Rendas lnternas do Ministério da Fazenda expedi ró as
instruções e promoverá os formulários necessários ao cumprimento do presente dispositivo.

Art. 64 - Não se aplicam aos titules da
Dívida Pública Federal, Estadual ou Municipal
as disposições do art. 1.509, e seu parágrafo
única, do Código Civil, ficando, conseqüentemente, a Fazenda Pública da União, das Estados e dos Municípios excluidas da formalidade
de intimação prevista neste ou em quaisquer
outros diipo'sitivos legais reguladores do processo de re~Üperação de títulos ao portador,
extraviados •

veis de sociedades, sem autorização escrita e
assinada pelos respectivos representantes legais, na quantidade autorizada •
Art. 66 - Ninguém poderá fazer, impri·
mir ou fabricar ações de sociedades anônimcs,
qu cautelas que as representem, sem autorização escrita ·e assinada pele respectiva representação legal da sociedade, com firmas reconhecidas.
§ 1. 0 Ninguém poderá fazer, imprimir ou fabricar prospe.ctos ou qualquer material de propaganda para venda de ações de se~
ciedcde anônima, sem autorização dada pela
respectiva representação legal da sociedade.
§ 2.0 -A violação de qualquer dos dispositivos constituirá crime de ação pública,
punido com pene de 1 a 3 anos de detenção,
recaindo a responsabilidade, quando se tratar
de pessoa juridica, em todos os seus diretores.
Art. 67 - Quem colocar no mercado
cções de sociedade anônima cu cautelas que c
representem, falsas ou falsificadas, responderá
por delito de cção pública, e será punido com
pene de 1 a 4 anos de reclusão.
Art. 68 - A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 69 - Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetes do Executivo
e de Finanças, de ccôrdo com o disposto
nos arts. 102-A e 120 de Regimento
Interno.

PARECERES

§ 1.0

Os juros e as amortizações ou
resgates dos títulos a que se refere êste artigo
serão pagas, nas épocas próprias, pelas repartições competentes, à visto dos cupões respectivos, verificada c autenticidade dêstes e independentemente de outros formalidades.

§ 2. 0 Fica dispensado, paro a caução de títulos ao portador a certidão a que se
refere c primeira parte da alínea a do § 1. 0
do art. 860 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, ou outros documentos semelhantes.

Art. 65 - Ninguém poderá gravar ou produzir cllchês, compor tipogràficcmente, imprimir, fazer, reproduzir ou fabricar de. qualquer
forma, papéis representativos de ações ou cautelas, que os representem, ou titulas negociá-

PARECER
N.

0

632, DE 1965

Da Comi11ão de Conltitui!;ão e Justi!ja,
sôbre o Ofício de 20-5-59, da Presidente
do Supremci Tribunal Federal, enviando
cópia do julgamento da Representa!;ão n.0
192, de Goiás, julgada a 19-9-55 !incons·
titucionalidade do artigo 1.0 da Lei n. 0
173, de 7 ·1 0-48, do Estado de Goiás).
Oficio n. 0 347-P/59.
Relator: Sr. Bezerro Neto
O Supremo Tribunal Federal decretou a in·
constitucionalidade do artigo 1. 0 da Lei n. 0
173, de 7 de outubro de 1948, do Estado de

- 1064Goiás, acolhendo a 'Representação n. 0 192, do
Procurador-Geral da República.

I,

PARECER

N. 0 633, DE 1PU

O venerando acórdão, ao examinar o questionado artigo do diploma em foco, deixou
patente que o mesmo, ao dispor sôbre o desmembramento de Municípios, sem a audiência da respectivo edilidade, atentou flagrantemente contra o preceituado no ort. I 02, n.0
XV, da Constituição do Estado de Goiós, que
atribui às Câmaras Municipais competência
para deliberar sôbre anexação e desmembramento de Municipios.
Feitas os comunicações devidas, o processado teve, no Senado, tramitação normal, indo,
o Projeto de Resolução' respectivo, à Ordem do
Dia.
Entretanto, atendendo o requerimento da
Senador Mem de Sá, foi a matéria retirada da
Pauta, a fim de que fôssem ,solicitados novos
informes à Presidência daquela egrégia Côrte
de Justiça. Ditas Informações foram prestadas
através do Ofício n. 0 347-P.
Ante o exposto, esta Comissão vem, nos
têrmos do ~rtigo 64 da Constituição Federal,
apresentar o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N. 0 57, DE 1965
Suspende a execu~ão de art, 1,0 da
Lei n, 0 173, de 7 de outubro de 1P48,
do Estado de Goiás, julgado lnconstltu·
cional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, prolatada na Reprnen•
tação n. 0 JP2; da Procurador-Gorai da
República.
Art. 1.0 - ~ suspensa a execução do art.
1. da Lei n. 0 173, de 7 de outubro de 1948,
do Estado de Goiós, julgado inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, prolotoda na Representação n, 0 192,
do Procurador-Geral da República.
0

Art. 2.o - Esta Resolução entrará em vigor na data de suo publicação.
Sala das Comissões, em 19 de maio de
1965. - Afonso Arinos, Presidente - Bezerra Neta, Relator - Aloyslo de Carvalho Josaphat Marinho - Argemiro de Figueiredo
- Heriboldo Vieira.

Da Coml1são de Constltui~ão e Justiça,
sélbre o Ofício de 23-7-59, do Sr. Presi·
dente do Supremo Tribunal Federal encaminhando cópia• da Representação n. 0
106 - Diatrita Federal ~ julgada em
7·12-48 (inconstitucionalidade d01 arta.
20, n,o XVI, letrGs o e b, 21, n. 0 XI; 31
e § 2,0 e 102, n.•• X e XI, da Constitui·
ção do Estado de Golál), Ofício
n.o 620-P.
Relator: Sr. Afonso Arlnoa

Solicitado pelo então Governador do Estado
de Goiós, a Procurador-Geral da República
que naquela época era o atual Ministro Lulz
Gallotti, representou ao Supremo Tribunal, a
10-5-1948, solicitando a declaração de Inconstitucionalidade de vários dispositivos da Constituição· daquele Estado. Acolhendo a representação, o Supremo Tribunal declarou Inconstitucionais os artigos 20, n. 0 XVI, letras a e b,
e 21, n.o XI, por unanimidade; e o artigo I 02,
pela maioria. absoluta requerida no Constituição.
,::
Em conseqüência, proponho:

I

tí
r
::
,I'

al que a assessoria da Comissão verifique se não houve reforma do Constituição do Estado de Goiás, posterior
ao Julgamento, suprimindo os 'dispositivos declarados Inconstitucionais, caso em que deverá ser arquivado o
processo;
bl na caso de não ter havido alteração
do texto da Constituição estadual,
propondo o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.0 58, DE 1965
Suspende a execução do art. 20,
XVI, letras a e b, do art. 21, n.• XI
e .do art. 102 da Connitulsão do Estado
de Goiás, declarado• inconstitucionais
·pôr decisão definitiva do Supremo Tribunal federal, na Representa são n. 0 106.

n,0

'

'

Art.• 1.0 - Fico suspensa a execução do
art. 20, n. 0 XVI, letras a e b; do art. 21,
n. 0 XI, e do art. I 02 da Constituição do Es-

:\'

II
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decisão definitiva do Supremo Tribunal Fe·
dera I, ·na Representação n. 0 I 06.
Art. 2.0 - A presente Resolução entrará
em vigor na doto de sua publicação, revogadas
as disposições em contrária.
Sala das Comissões, em I. 0 de dezembro
de 1964. - . Aloy•lo de Carvalho, Presidente
eventual - Afan1o Arin01, Relator - Ruy
Camelro - MeneJel Pimental - Edmundo
Levl - JeHer~on de Aguiar.
PARECER
0
N. 634, DE 1965
Da Coml11ão de Constituição e J ustlça,
16bre o Ofício n.0 897, de 28 de outubro
de 1964, do sr. Presidente do Supremo
Tribunal Federal, enviando c6pla autin·
tica do ac6rdão referente ao Recuno de
Mandado de Segurança n. 0 12.437, que
decretou a Inconstitucionalidade da Lei
n. 0 3. 123, de 1962, do Estado de Senta
Catarina.
Relator: Sr. Bezerra Neto
O Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso de Mondado de Segurança n.o 12.437,
decretou a inconstitucionalidade da Lei n.o
3. 123, de 1962, do Estado de Santa Catarina,
que aumentou e transformou a taxa de educação e saúde, como adicional ao impôsto de
vendes e consignações.
Para efeito do disposto no artigo 64, da
Constituição Federal, o Presidente daquela Alta
Côrte enviou oo Senado Federai cópia autentl·
cada do decisão, acompanhada dos notas ta·
quigráficas do julgamento.
Esta Comissão, tomando conhecimento da
matéria, e em cumprimento ao disposto no
artigo 86, letra b, da Regimento Interno, submete à aprovação da Casa o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N. 0 59, DE 1965
Suspende a execução da Lei n. 0 3. 123,
de 1962, do Eltado de Santa Catarina,
que aumenta e transforma a taxa de
educação e saúde como adlcl~nal ao im·
p&sto de vendas e consignações.
Art. 1. 0 ~ suspensa o execução da Lei
n, 0 3, 123, de 1962, do Estado de Santa Ca·
tarlna,

Art. 2. 0 - Esta Resolução entrar:S em vi·
gor na dato de sua publicação.
Sala das Comissões, em 19 de maio
- Afonso Arlnos, Presidente zerra Neto, Relator - Heribaldo Vieira
Aloyslo de Carvalho - Josophat Marinho
Argemlro de Figueiredo.
19~5.

de
Be·
·

PARECER
N.o 635, DE 1965
Da Comissão de Con1tituição e Ju1tiça,
ao Ofício n,0 270-P, de 25-3-65, do Sr.
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando c6plo autjntlca do oc6rdão proferido no1 outes do Recuna Extraordlnírlo Eleitoral n. 0 55.050 Clnconl•
tltucionalldode de um di1pe1itlvo do C6dlgo Eleitoral - interpretação dado ao
art. 140, 11, b, da Constituição Federal,
contràriamente oo dieposto no ort. 73,
parígrafo único, do Código Eleitoral elegibilidade de Irmão de Govemador).
Relatar: Sr. JeHenon de Aguiar
O Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou à consideração do Senado Federal
o inteiro teor do acórdão e das notas taqulgró·
ficas constantes do Recurso Eleitoral n. 0 55.050
para os efeitos do ort.' 64 da Constituição
Federal, no qual "se decidiu ser iazoóvei a in·
terpretação dada . pelo Tribunai Superior Ele i·
torai ao ort. 140, 11, b, da Constituição Fe·
deral, do qual diverge o disposto no Código
Eleitoral, em seu art. 73, parógrafo único, d,a
Lei n. 0 2.550, de 25-7-1955 (inelegibilidade de
irmão de Governador).
A decisão confirmada pelo excelso pretório,
em acórdão de 5 de outubro de 1964, foi proferida pelo T,ribunol Superior Eleitoral em con·
sulta formulada pela UDN da Bahia e pelo
PSD de Santa Catarina, a respeito de· elegibilidade de irmão de Governador em exercfcio,
no interêsse dos Deputados J utohy Borges Ma·
galhães, Juracy Magalhães Junior e Joaquim
Ramos.
Apreciando o caso concreto, naquela oportunidade, o T.S.E. entendeu que o preceito da
lei não vedava a candidatura dos Interessados
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ante o texto do art. 140, 11, b, da Constituição, adotando interpretação que se reputou
razoável.
Ao decidir o recurso, a Supremo Tribunal
Federal confirmou a decisão, mas ressalvas foram formuladas pelos Ministros na decisão de
càsos futuros,

n1

•I
:, I'

A decisão que foi confirmada pelo excelso
pretório não consta do processo e, como se vê,
não parece ter acorrido decisão definitiva capaz de suscita r a suspensão da execução do
texto questionada .
Assim, a Comissão de Constituição e Justiça
opina pelo arquivamento do Offcio n. 0 270-P,
de 25 de março de 1965, do Sr. Presidente
do Supremo Tribunal Federal, deixando de elaborar projeto de resolução para reexaminar a
matéria em outra oportunidade.
Sala das Comissões, em 19 de maia de
1'965 •. - · Afon1o Arino1, Presidente - Jef·
fer1on de AguiGr, Relatar - Bezerro Neto Argemiro de Figueiredo, vencido - Edmundo
Levi - Heribaldo Vieiro, vencido - Jo1aphat

Marinho.
PARECER
N. 0 636, DE 1965
Da Comi11ão de Relações Exteriores,
1ôbre o Projeta de Decreto Legislativo
n.0 15, de 1965 IPDL n. 0 205-A/64, na
· Câmara), que aprova os texto• do Protocolo Adicional ao Tratado de 1938,
1ôbre ligação ferroviário com a Bolívia,
firmado em La Paz, em 23 de julho de
1964.
· Relator: 5r. Jocé Guiomard
0

'

'

O Projeto de Decreto Legislativo n. 15, de
1965, aprova o texto do Protocolo Adicional
ao Tratado de 1938 sôbre a ligação ferroviária com a Bolrvia, firmado em La Paz, em
23 de julho de 1964.
A exposição de motivos do Ministério das
Relações Exteriores, anexa à mensagem do Sr.
Presidente da República que encaminha o texto do Protocolo ao Congresso Nacional, fa%
um histórico das negociações entre os dois
países desde a assinatura do Tratado de 25
de dezembro de 1928.

De in feio, declara a expos1çao de motivos
que à assinatura do Protocolo Adicional o
Brasil "entregou à administração do govêrno
boliviano o trecho da Estrada de Ferro Corumbó-Santa Cruz de La Sierra, situado em território boliviano, e recebeu quitação do compromisso de construção daquela ferrovia, mediante adiantamento final de ••....•.•••..
Cr$ 2. 884.413.991,50, com que o vizinho
país deverá, oportunamente, realizar as obras
finais necessárias, como complementação de
aterros, substituição de parte dos trilhos e
dormentes e conclusão de algumas pontes e
ponti lhões".
·Lembra ainda o ltamarati que a constru-

ção da ferrovia, confiada a uma Comissão
Mista Brasileiro-Boliviana e já iniciada em
1938, foi retardada por dificuldades várias,
como as de ordem topográfica, a carência de
material conseqüente à guerra mundial e, subseqüentemente, ·pela escassez de divisas na
Brasil e as disposições da legislação trabalhista boliviana.
Em 1958 muito ainda restava por fazer e
a morosidade da construção tinha reflexos desfavoráveis na opinião pública do país vizinho
e, portanto, nas relações brasileiro-bolivianas.
A partir de 1963 foram envidados "os melhores esforços no sentido de levar o bom têrmo a empreendimento, buscando fórmula mutuamente satisfatória para que a 'Bolívia recebesse a estrada no estado em que se encontrava, mediante adiantamento final, brasileiro,
correspondente ao custo das abras restantes e,
ainda, a fixação de praza de carência adequada, para a início de amortização da dívida".
Assim, o Brasil levou ao conhecimento do
govêrno da Bolívia a extinção da Comissão
Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana, a partir de 31 de dezembro de 1963 e que néio
mais aceitava a responsabilidade de ônus posteriores pela ,tnanutenção da ferrovia.
Estabeleceram-se, então, condições para a
assinatura de um· acôrdo que definisse as responsabilldades\peia conclusõo das obras e ônus
de manutenção; daí a assinatura do Protocolo
Adicional em La Paz para uma Missão Bra·
silelra de que participaram dais membros do
Congresso Nacional,

I,
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Negociou-se a ab-rogação da cláusula-ouro
e notas neste sentido foram trocadas com o
govêrno boliviano, tudo de conformidade coin
estudos realizados no ltomaratl e audiência
de setores governamentais competentes, Inclusive das Comissões de Relações Exteriores do
Senado e da Câmara dos Deputados.
A dívida boliviana foi arbitrada assegurando-se os interêsses brasileiros contra a desvalorização do cruzeiro, fazendo-se a consolidação , em dólares, ao câmbio de Cr$ 1 . 230,
vigente em 31 de dezembro de 1963, conforme os quadros demonstrativos anexos ao
processo.
Diz a exposição de motivos:, "Quando saldada a divida boliviana, teró a ferrovia, fi·
nalmente, custado ao vizinho país .. , ...• , .
US$ 11.803.197,09, total dos adiantamentos
brasileiros, acrescido dos juros de 3,5% a. a.,
previstos no Tratado Ferroviário de 1~38.
Dos pagamentos feitos pelo Brasil, a quantia de US$ 8.225.000,00, desembolsada até
1944, não constitui dívida boliviana, por corresponder à obrigação de o Govêrno brasileiro
aplicar um milhão de libras-ouro na construção da ferrovia, último remanescente dos compromissos decorrentes do Trotado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903.
Ao negociar a entrega da ferrovia, não dei, xarom os representantes brasileiros de ter
sempre presente a Importância geopolítico da
região por ela servida no Continente e a conveniência de continuar o Brasil a contribuir
paro o desenvolvimento daquela área.
Dada, com efeito, esta consideração e a
relevância de ordem econômica, para o Brasil, do progresso social e econômico das regiões orientais bolivianas, convieram os negociadores brasileiros, à base de estudos prévios,
em aplicar, pelo período de 20 anos, findo o
prazo de carência, as quantias reembolsadas
pela Bolívia, no montante anual de , •••...•
US$ 913 , 7 64 ,22, na construção de um Fundo
de Desenvolvimento para financiamento de
estudos e projetes que visem ao ,"fomento da
érea em questão e que, preferentemente, sir·
vam ao ,aumento de rentabilidade da estrada,
Concordou, por fim, o Govêrno brasileiro,
sempre visando à capacidade operacional da
ferrovia e à conveniência de fomentar as nos-

ses exportações, em conceder cl Bolívia faclli·
dodes para obtenção, nos próximos cinco anos,
de créditos para importação de material ferroviário brasileiro no valor de dois bilhões e
meio de cruzeiros."
Diante do exposto, somos pela aprovação
do presente projeto.
Sala das Reuniões, em 12 de maio de 1965.
- Benedicto Valladarn, Presidente - José
Guiomard, Relator - Fillnta Müller:- Me·

neze1 .Pimentel Jucá.

Antanio Carlo1- Antônio

PARECER
N.0 637, DE 1965
Da Comiuão de Tran1port11, Comuni•
caçõe1 e Obraa Públlca1, 1ôbre o Projeto
de Decreto Legialotiva n.0 15, de 1965,
Relator: Sr. Joaé Leite
A construção da ligação ferroviária conhecida pela denominação Corumbé-Santa Cruz
de La Si erra, deveu-se a Tratado· assinado, em
1938, entre o Brasil e a Bolfvia, e que teve
como objetivo transcendente oferecer à citada
nação andina uma saída para o mar, pela
pôrto de Santos.
A dita construção, conforme sabemos, foi
conduzida por uma comissão mista, brasileiroboi iviana, com sede em Corumbá e a esta
altura já extinta em virtude da entrego, ao
govêrno boliviano, do trecho ferroviário construído no território da Bollvia.
O Protocolo Adicional ao Tratado, objeto
dõ projeto de decreta legislativo ora sob nosso
exÓme, firmado em Lo Paz a 23 de julho de
1964, ou seja, no ano passado,. teve por objeto
regularizar as contas pendentes da construção,
eliminando-se a modalidade de reembôlso em
libras esterlinas-ouro, e consolidando-se a dfvida da Bolfvia em dólares dos Estados Unidos
da América, dívida esta estimada em ..••..
US$ 11.803.197,09 (onze milhões, oitocentos
e três mil, cento e noventa e sete dólares e
.nove cêntimos), conforme quadros anexos ln·
corporados ao mencionado Protocolo e aprovados por ambos os governas.
Verifica-se, da leitura de todo o Protocolo,
que o mesmo, em suos Intenções e objetlvos,
ajusta-se, inteiramente, à politica de entendi·
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no caso, interessadas em desenvolverem as
suas regiões limítrofes, tanto que, de ccôrdo
com o mesmo, comprometeu-se o Govêrno brasileiro c aplicar as quantias que vierem a ser
reembolsadas pelo govêrno boliviano (o que
ocorreró a partir de 31 de dezembro de 1970)
na constituição de um Fundo de Desenvolvimento para o financiamento de estudos e projetas que visem ao fomento das regiões do
Oriente e do Nordeste boliviano ·e que, de
preferência, como rezo o artigo IX, sirvam,
direta ou indiretamente, ao incremento da
rentabilidade do .Ferrovia Carumbó-Santa
Cruz de La Sierrc, contribuindo, ainda, ao
maior intercâmbio· entre os dois países.
O Protocolo Adicional, todavia, requer, como
o próprio Trotado, aprovação legislativa. Daí
o razão de ser do projeto de decreto legislativo em oprêço, simples em sua redação, pois
que, apenas, aprova o mencionado ato internacional, fazendo referência expressa à sua
data e ao Tratada ao qual se refere.
Nessas condições, a Comissão de Transportes, Viação e Obras Públicas opina pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sola das Comissões, em 28 de abril de
1965. - Lopes da Costa, Presidente - José
Leite, · Relator Euginlo Barros - Ârnon
de Melo _:_ Mello Braga.
PARECER
N.o 638, DE 1965
Do Comisséio de Finanças, sôbre o .Projeto de Decreto Legislativo n. 0 15, de

1965.

\

Relator: Sr. Bezerra Neto
1. Nos têrmos do crt. 66, I, da Constituição, o Sr. Presidente da República submeteu
à apreciação do Congresso Nacional, .com c
mensagem de 13 de outubro de 1964, o Protocolo Adicional ao Trotado Sôbre Ligação
Ferroviória, de 25 de fevereiro de 1938, firmado entre os Governos do Brasil e da Bolívia, em La Paz, o 23 de julho de 1964.
Acompanham o mensagem o texto do Protocolo, uma exposição de motivos do Sr. M.l-

nistro dos Relações Exteriores e o teor das
quatro Notas Reversals na mesmo dato firnicdas.
2. O Protocolo apresenta-se como arremate
de longos negociações entre os dois governos,
o respeito da conclusão das obras da ferrovia
Corumbó-Santa Cruz de La Slerra, da entrega desta ferrovia brasileiro-boliviana à responsabilidade do govêrno da Bolívia, do extin·
ção do órgão que dirigiu o construção ..:..._ a
Comissão Mista Ferrovióric Brasileiro-Boliviana - , e o pegamento dos últimos compromissos financeiros do Brasil, na espécie, com rolz
no Tratado de Petrópolls, de 1911, que previa
a construção.

3.

Após o Trotado de 1938 jó outros, adicionais, haviam sido firmados,· estando no suo
relação o discutido Trotado· de Roboré. · ,
Pela "Protocolo, o Govêrno brasileiro se exonerou de responsabilidades no funcionamento
da ferrovia, entregue, então, à Bolfvic, e, no
aspecto financeiro, podemos assim resumir o
instrumento:
"Os Governos, do Brasil e da Bolívia,
concordam em que, .nci apuração da dívida contraída pelo Estado boliviano pela
construção do trecho da Ferrovia Gorumbó-Scnta Cr,uz de La Slerrc, situado em
território boliviano, fica abolida c modalidade ·de reel')'lbôfso em libras esterlinas-ouro, ou em seu equivalente nas
moedas recebidos, o que se referem,_ respectivamente,, o artigo IV do Tratado
Sôbre Ligação Ferrovlórla, de 25 de fevereiro de 1938, e a Nota Reverscl n. 0 3,
de 17 de janeiro de 1952. 11
11

A dívida da Bolívia decorrente da construção do trecho ferroviório acima referido é constituída pelo total dos adiantamentos proporcionados poro ·tal fim, Inclusive os previstos na Nota Reverscf
n. 0 ·1, desta ·mesma data, nas moedas
recebidas e consolidado em dólares dos
Estados Unldos:'do América, perfazendo
o total de US$ 1'.1 • 803. 197,09 (onze
milhões, oitocentos e três mil, cento e novento e sete dólares e nove cêntimos),
conforme os quadros anexos, os quais
ficam aprovados por ambos os governos."

'i~
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no artigo anterior e sôbre os saldos devedores serão computados os juros simples de 3 1/2% (três e melo por cento),
ao ano, a que se refere o artigo IV do
Tratado Sôbre Ligação Ferroviária, de 25
de· fevereiro de 1938, os quais vencerão
a contar de 31 de outubro de 1964,
data do último adiantamento a ser pro-

::.
PARECER
N.0 639, DE 1965
Da Comissão de Constituisão o Justisa,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
n.o 14, de 1964 ln. 0 154-A/58, na C6·
mora), que 11prova o. Acôrdo par11 o estll•
beleclmento de uma Mi11ão Mill"!r .Nor•
te•ÂmerlcanCI no Braall, concluido em
Woahington, 11 29 do Julho de 1948.

Relator: Sr. Bezerr11 Neto

porcionado pelo Govêrno brasileiro."
"Para efeito de apuração da divida boliviana não se Inclui, nos •adiantamentos
proporcionados pelo Brasil à Comissão
Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana, a
quantia de US$ 8. 225. 000,00 (oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América),
aplicados até 1944 na construção da
mencionada ferrovia, a qual corresponde

à importância ·de um milhão de'· libras
esterlinas-ouro, com que o Brasil saldou
o compromisso assumido no artigo Vil do
Tratada de Petrópolis, firmado em 17
de. novembro .de 1903, modificado pelo
artigo V do Tratado de 25 de dezembro
de 1928, pelas Notas Reversals de 30 de
agôsto de 1929 e pelo artigo III do
Tratado Sôbre Ligação Ferroviária, de 25
de fevereiro de 1938."
4. O Senado estêve presente na assinatura
do Protocolo, integrando a delegação brasileira o representante da Comissão de Relações
Exteriores, o eminente Senador Victorlno Freire.
Do ponto de visto de _suas atribuições, a
Comissão de Finanças é de. parecer favorável
à aprovação do presente projeto de .•decreto
legislativo.
Sala das Sessões, em 28 de abril de 1965.
Argemiro de Figueiredo, Presidente
Bezerro Neto, Relator Antônio Jucá Pessoa de Queiroz Sigefredo Pacheco Lino de Mattos - Adolpho Franco - Lobão
do Silveira - Mem de Sá - Walfredo Gurgel.

1 . A 5 de setembro de 1956, o Senhor Presidente da Repúblico remeteu ao Congresso
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o teor do "Acôrdo' para o estabelecimento de uma Missão Militar NorteAmericana no Brasil", concluído em Washington, D.C., a 29 de .julho de 1948, modificado em 13 de abril de 1955 e prorrogado
até 29 de julho de 1958.
A 13 de maio corrente, ou seja, oito anos,
depois de haver recebido o instrumento, a Câmara dos Deputados aprova, por melo de decreto legislatiVO, o referido Acôrdo e, na mesma data, o remete ao Senado Federal.. Semelhante comportamento, ou seja, tal injustificada demora na tramitação, aquela Casa . do
Legislativo revela com algumas dezenas de
projetes de ·acôrdos e convênios, militares, culturais ou comerciais, celebrados pelo Brasil
com outras nações.
2. ~ profundamente lamentável, do mesmo
modo que injustificável e condenável, que o
Senado da República seja chamado a usar a
sua prerrogativa constitucional, de apreciar e
deliberar a respeito dos compromissos solenes
assumidos pelo Brasil com outros países, quando tais convenções já tenham terminado o seu
curso, produzido seus efeitos e muitos vêzes
caducado. A realidade, até êste momento, vem
mostrando, para o Congresso Nacional, especialmente para o Senado Federal, que as prerrogativas previstas nos artigos 65 e 66, da
Constituição, em matéria de sua competência
para Intervir· nos acõrdos Internacionais, constituem letra morto, a exigir sua ordenação em
legislação ordinária complementar. O Senado
é chamado a opinar sõbre os compromissos as- .
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que a Câmara Alto do Brasil se Imponha, de
modo objetivo, no verdadeiro valor de sua missão constitucional. Não se justif~ca, oo elementar bom-senso, que esta Casa, se recebeu o_
poder constitucional de deliberar a respeito
dos compromissos internacionais celebrados
pelo Brasil, tenha de o fazer quando tais compromissos já hajam· conclui do tôda suo lnteroção. Ou diremos amém, ou criaremos complicações algumas vêzes de funda gravidade.

3 . O presente convênio se destinou ao estabelecimento de uma Missão Norte-Americano no Brasil, com o fito de cooperar com o
Govêrno brasileiro no estabelecimento de um
curso para chefes .do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica, sôbre operações combinadas,
semelhante .aos_ do Ncrtional War College, de
Washington. A composição, os deveres, os
postos, os vencimentos e as vantagens dos
membros, bem como as condições do funclo·
namento da Missão, estão devidamente fixa·
dos nos Titules 11, III, IV e V, do Acôrdo.
Além de determinar que a remuneração dos
membros· da Missão ficasse a cargo do Govêrno
brasileiro, o convênio previu isenções tributárias, para os membros da Missão, em transporte de utilidades pessoais para o Brasil, condições estas que nos têrmos do art. 65, 11,
do Constituição Federal, devem ser autorizodos pelo ~oder Legislativo.

4. Dezesseis anos depois de celebrado êste
convênio, resta-nos apreciá-lo no que êle não
fere os regras da reciprocidade, e no que resso Ivo a soberania das portes pactuantes. É
bem verdade que se trata de um acõrdo para
o ministério de ·ensinamentos de um órgão
altamente especializado, de superioridade técnico que nos interessa procurar, sendo que no
instrumento, detalhadamente, são especificados os ensinamentos a serem ministrados, prevendo-se, outrossim, a regulamentação dos direitos e deveres dos membros do Missão e seus
, familiares em nosso Pais.

5.

Nesta altura, o fundamental é que honremos mais um compromisso assumido pelo
Govérno brasileiro com uma nação amiga.
A Comissão de Constituição e Justiço opino
pela aprovação do Decreto Legislativo n. 0 14,
de 1964, que reconhece a validade do Acôrdo
entre os Estados Unidos da América do Norte
e o Brasil, paro o estabelecimento de uma
Missão Militar Norte-Americana em nosso
Pars.
Saia das Comissões, em 27 de maio de
1964. - Afonsa Arinos, Presidente - Be·
zerrcr Neto, Relator - Aloyilo de CorYalho

- . Argemiro de Figueiredo ~alvea Menezea Pimentel.

Wilson Gon·

PARECER .
H.0 640, DE 1965
Der Comissão de Relações Exteriores,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 14, de 1965.

Relator: Sr. Pessoa de Queiroz
Em 29 de julho de 1948, o Govêmo brasileiro firmou um Acõrdo com os Estados Unidos do América para o estabelecimento de
uma Missão Militar Norte-Americana no Bra·
si I. Em 13 de abril de 19 55, êsse Acõrdo
sofreu uma revisão de que resultou a modificação dos artigos 6, 12 e 15. Posterior·
mente, o Acôrdo foi prorrogado até 29 de
julho de 1958. É oportuno observar dois as·
pectos que merecem a atenção do Senado: a)
a mensagem do. Senhor Presidente da República está datada de. 5 de setembro de 1956
mas começou a tramitar na Câmara dos Deputados em 25 de1(1 1junho de 1958, dois anos
mais tarde; b) mesmo que se tome por base
a data da mensog'em presidencial, foi o Acê>rdo
submetido à consideração do Congresso -Nacional oito anos'' depois, de suo assinatura, quatro da prorrogação e:·' um ano e meio depois
da modificação; c) oflgura-se·nos ainda mais
grave o fato de a mensagem ter sido lida no
Expediente da Câmara no dia 25 de junho
de Y958, quatro dias antes de expirar o prazo
de vigência do Acôrdo, que foi de 1O anos,
contada a prorrogação.
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dia 13 de maio de 1964, ou seja, seis anos
depois que o Acôrdo deixou de vigorar.

gar o mencionado Acôrdo. E acrescenta que
o Acôrdo, ora em exame, deve ser arquivado.
E neste sentido é o nosso parecer.

Nessas condições, parece-nos, data venia,
que esta Casa nada mais tem a fazer em
relação à matéria, o não ser que ainda esteja
em vigor por melo de outra prorrogação de
que não temos conhecimento.

Sala das Reuniões, em 26 de agÔsto de
1964. - Benedicto Vallodares, Presidente Pessoa de Queiroz, Relator ..:... José Cândido ·
- Ant6nio Carlos - Mem de 5á - Argeniiro

Resto-nos propor seja ouvido o Ministério
das Relações Exteriores, para saber se ainda
há interêsse no homologação do Acôrdo.
Sala das Comissões, em 26 de maio de

Benedicto Volladares, Presidente Pessoa de Queiroz, Relator - Filinto Müller
- Mem de Sá - José Guiomard - Rui Pai·
melro - Victorino Freire - Argemiro de Figueiredo - Antônio Carlos.
1964. -

PARECER
N. 641, DE 1965
0

Da Comissão de Relações Exteriores,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 14, de 1965.
Relator: Sr. Pe11oa de Queiroz
Em reunião de 26 de maio da corrente ano,
submetemos, a esta Comissão, parecer sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 14, de 1964,
que aprova o Acôrdo para o estabelecimento
de uma Missão Militar Norte-Americana no
Brasil, concluído o 29 de julho de 1948.
Naquela oportunidade chamamos o atenção dêste órgão técnico poro o tramitação
irregular do proposição no Congresso Nacional, e sobretudo poro o foto de ter o projeto
dado entrada, na Comissão de Relações Exteriores, seis anos depois de expirado o_ prazo
de vigência do Acôrdo.
Sugerimos, com o aprovação da Comissão,
que fôsse enviado cio Ministério das Relações
Exteriores, para saber se ainda havia interêsse
na homologação do Acôrdo.
Em resposta, o ltamaratl Informou que, o
pedido do Estado-Maior das Fôrças Armadas,
o Govêrno brasileiro decidiu não mais prorro-

de Figueiredo - José Guiomard Pimental - Ant6nio Jucá.

Menezes

PARECER
N.0 642, DE 1965
Da Comissão de Segurança Nacional,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 14, de 1965.
Relator: Sr. José Ermírio
O projeto em tela, de autoria da douto
Comissão de Diplomacia do Câmara dos Deputados e oriundo da Mensagem n. 0 450/56,
do Poder Executivo, aprovo o Acôrdo paro o
estabelecimento de uma Missão Militar NorteAmericana no Brasil, concluído em Washington,
e"m 29 de julho de 1948, modificado em 13
de abril de 1955 e prorrogado até 29 de julho de 1958.
No Câmara dos Deputados, o projeto mereceu parecer favoróvel da Comissão de Segurança Nacional e foi lido no Plenário no dia
25 de julho de 1958, pouco mais de um mês
de expirar o prazo de vigência. Em 23 de janeiro de 1959, já o então Deputogo Aurélio
Vianna condenava, no Plenário da Câmara,
o fato de que o projeto não fôra vetado na
época própria·. Todavia, sàmente a 23 de abril
dêste ano de 1964, foi a proposição aprovada
e, a 13 de maio· último, remetido ao Senado
Federal.
Por essa rápida súmula da tramitação do
projeto, pode-se verificar que o Executivo fir·
mou a Acôrdo e o executou à revelia do Congresso. Às vésperas de concluir-se a execução
dos medidos práticos assentados, solicitou o
ratificação do Legislativo, pois que algumas
cláusulas não· poderiam ser aplicadas sem a
anuência do Congresso. Isto é, apresentou-se
ao Congresso o fato ~onsumado e talvez Isso
explique a morosidade com que o projeto tran·
sitou pela Câmara dos Deputados.

}i
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O Acõrdo, em si, visou ao envio ao Brasil
de uma Missão Militar Norte-Americana, com
o objetivo de "cooperar com o Presidente dos
Estados Unidos do Brasil, ou com seu representante, no estabelecimento e funcionamento
de um curso poro Chefes do Exército, Marinho
e Aeronóutica, sõbre operações combinados,
semelhantes ao National W.ar College, de
Washington, nas condições estipuladas em
seus 27 artigos.
Entre êsses artigos, destacam-se alguns que
valem a pena ser. citados, por exemplo:

"Art. 4.0 - ~ste Contrato pode ser rescindido antes de expirar o perlodo de quatro anos, previsto no art. 2. 0 , ou sua prorrogação autorizada no art. 3. 0 1 nas seguintes condições:
crl mediante notificação escrita, comunicada por um dos dois Governos ao
outro, com três meses de antecedência;
bl pela ~etirado de todo o pessoal da
Missão pelo Govêrno dos Estados Unidos da América, na interêsse p!Jbllco
dêsse país, sem necessidade de observância do estipulado sâbre todos os
oficiais CAl dêste artigo.

Art. 8, 0 - Todos os membros da Missão servirão com o pôsto que têm nas
Fôrças Armadas dos Estados Unidos do
América, usando o respectivo uniforme,
mas terão .•.. ,,.,.,.,.,,,., .•. , ...
• • • • • • o o • • • • • • • • • • • • o. o •• o. o ••••

Art. ·12 - Os membros da Missão receberão do Govêrno dos Estadas Unidos do
Brasil uma remuneração liquida anual, em
moeda dos Estados Unidos da América,
fixada Individualmente para cada membro por Acârda entre os Governos dos
Estados Unidos do Brasil e dos Estados
Unidos da América. Essa remuneração
se ró paga em doze (I 2) mensalidades
iguais, devidos e pagáveis no último dia
de cada mês. O pagamento poderó ser
efetuado em moed(l corrente brasileiro,
e, quando assim fôr, seró calculado tomendo-se como base a mais alto cotação

oficial de câmbio no Rio de Janeiro, nesta data. Os pagamentos fora do Brasil
serão feitos em moeda corrente dos Estados Unidos da América e nos quantias
estipulados do maneiro acima indicada.
A referida remuneração não estaró sujeita a impôsto algum brasileiro, federal ou
municipal, que esteja em vigor ou que venho a ser criado posteriormente. Se houver, porém, impostos que, presentemente
ou durante a vigência dêste Contrato,
recaiam sôbre os referidos vencimentos,
tais Impostos ficarão o cargo dos Estados
Unidos do Brasil, a fim de que, de ocõrdo com o que ficou acima estipulado, o
remuneração estabelecido seja líquido.

Art. 15 - O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil forneceró o todas os membros do Missão, e o suas famílias, passagens de primeiro classe pela mais curta
via usual, para as viagens que se tornem
necessórios e se realizem em virtude dl!ste
Contrate entre o pôrto · de embarque nos
Estados Unidas da Américo e suo residência oficial na Brasil, tonta para a ido
coma para o regresso. O Govêrno das Estados Unidos do Brasil pagoró também o
transporte de objetos domésticos, bagagem e um ' automóvel de cada ·membro
do Missão, entre o põrto de embarque
nos Estados Unidos da Américo e sua
residência oficial nas Estados Unidas do
Brasil, e da mesma maneira tõdas as
despesas necessórias para o transporte de
tais objetos dqmésticas, bagagem e automóvel, do Brasil para o pôrta de entrada
nos Estados·' Únidos da Américo.· ~sse
transporte deveró efetuar-se de uma só
vez, e todos _os . embarques subseqUentes
serão por conta do respectivo membro da
Missão, exceto quando determinado de
maneira diversa neste Contrato, ou quando tais emborques forem exigidos por cir·
cunstônclas Independentes de suo von·
tade. .
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dos membros da Missão, a entrada livre
de direitos de Alfândega para as artigos
importados para uso oficial da Missão
ou para ·uso pessoal de seus membros e
pessoas de suas famflias, contanto que
tais solicitações de entrada livre tenham
recebido a aprovação do Embaixador dos
Estados Unidos da América ou do Charge
D'Affalres Ad-lnterlm."

'

i;.''•.

l
"

·,'
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Embora o Acârdo tenha sido celebrado com
uma nação amiga e tradicional aliada do
Brasil e a sua própria execução tenha decorrido em condições que não justificam atitudes
de desconfiança, cumpre-nos, assim mesmo, salientar que, do ponto de vista da segurança
nacional, multo deixou a desejar.
Em primeiro lugar, não foi estipulado o
número de militares, e respectivas patentes,
com que contou a Missão e isso nos colocou
na iminência de têrmos tropas estrangeiras
em nosso território, sem permissão do Congresso.
As formas de rescisão do Acârdo (art. 4.0 )
nos tiraram a possibilidade de expulsarmos a
Missão quando bem o entendêssemos, para
salvaguarda da segurança nacional, se bem
que êsse direito fâsse conferido à parte contratante.
Pelo art. 8. 0 , verifica-se que os ofiCiais brasileiros ficaram em situação de humilhante
inferioridade perante as oficiais norte-americanos, do mesmo pôsto, Inclusive os oficiaisgenerais das nossas Fôrças Armadas, com evidente desprêzo pela soberania nacional e os
brios dos nossos militares.
Tais clóusulas, a nosso ver, não correspondem às tradições. da nossa história militar,
não honram o sentimento de orgulho nacional
que cada povo que se preza o cultiva e ri'ada
contribuem para que a cultura militar das·
norte-americanos seja transmitida com sucesso a oficiais brasileiros.
Quanto aos artigos que sujeitam o Brasil
a uma série de ónus financeiros para a manutenção da Missão Militar Norte-Americana,
e que serão debatidos com maior profundidade
c autoridade pela Comissão de Finanças, so-

mos ·de opinião que representam e melhor representaram, na época, indisfarçóvel Imprudência.
Tivesse de oferecer êste parecer em tempo
próprio e não vacilaria em .condenar as despesas previstas pelo Acârdo, cujo montante
ainda é desconhecida. O País não estó .em
condições de fazer tais despesas - as previstas nos orts. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
e 24 - que não estão em harmonia com as
programas de desenvolvimento económico da
Nação. Não se afinam com as necessidades
reais do Brasil, que são os de incrementar o seu
progresso industrial e agrícola, a taxa de produtividade e as poupanças nacionais •.
Além do mais, parece-nos mais rozoóvel .. enviar oficiais brasileiros aos Estados Unidos e
outros países, pgra estudar as nossos deficiências à luz: de civilizações mais adiantados.
Todos sabemos que o homem brasileiro é bastante inteligente, capaz, e que· hoje os nossas
classes militares estão bastante instruídas,
e podem realizar o que precisamos e desejamos, Isto com multo menor despesa e maior
proveito.
Particularmente, o ort. 16 do Acârdo é
prejudicial à Indústria nocional, pois a entrada, livre de direitos alfondegórios, dos artigos
necessórios à Missão e aos seus membros, ou
pessoas de suas famllias, é outro ônus e pode
causar o!Jusos de grande monta e graves dificuldades ao País.
Não se justifica que em país coma o nosso,
onde jó existe uma indústria desenvolvida e
em condições de produzir para suprir as necessidades de um padrão de vida .realmente
elevado, se Importe, a qualquer pretexto, produto com similar nocional e livre de direitos.
Todos nôs jó conhecemos o ritmo de desenvolvi'1'1ento que o Brasil tomou de uns anos
para có. E graças o êsse·s esforços, dos quais
participam brasiÍeiros e estrangeiros, o País
atingiu um grau de desenvolvimento que hoje
não é muito diferente do de 1948 e da época
em que o Acôrdo foi prorrogado.
Toi esfôrço de desenvolvimento, entretanto,
não deve ser prejudicado por assistências militares desnecessórlas, onerosos e Inoportunas.
Haja vista que tonto a França quanto o Alemanha Ocidental somente se preocuparam

,,'

.
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e atingiram a um nlvel de recuperação econômlca reconhecido no mundo inteiro.
Por outro lado, a Rússia, que desde · 1958
vem se ·preocupando· em demasia com ·programas militares, encontra-se hoje com sua agricultura arruinada e necessitando de socorro
das nações ocidentais.
Esses exemplos atuals da história do mundo
desaconselham Acôrdos · Militares do tiPa
se debcÍte, 'motivo por que somos de opinião
que o Congresso não deve Ôprovar, ·no fut~ro,
proposiçÕes em que o Executivo pede, simplesmente,. ratificação para' atas irregulares.

que

'No caso' presente, Já não tem' sentido prático· a rejei'Ção, pais ·as :despesas já foram feltas arbltràrlamente pelo Govêrno, motivo por
que
somos pela aprovação.
.
., '
·,
'

'

1948, ·foi modificado em abril de 1955 e
prorrogado atei 29 de julho de 1958.
Isso vale dizer que· vamos tomar conhecimento de uma 'convenção cujos 'prazos de
concluaão, mocllflca~ão e prorrogação jó estão superados. Numa palavra, vai· o Senado
conhecer e deliberar ·sôbre um ac6rdo internacional jó executado, e superado no' tempo.
Contudo, cabe ao Congresso Nacional pro·
nunciar-se a respeito, P.or um dever constitucional, fixado no citado art. 66 da Constituição Federal. E de~e. fazê-lo,. aprovando a
convenção. Dá-se, por essa forma, cobertura
à omissão injustificável .da Cómara dos Deputados, e, ao mesmo tempo, apoio legal e moral a um. Presidente . da República que empenhou a palavra do Brasil, em têrmos de
convênio, com· a grande nação d~ América
do Norte.

'

,~ o pa'recer.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1964.
Zachorla1 da A11umpção, Presidente - Jolé ·lrmirlo, Relator ;... · Joaé Gulomard - Jrf.
nau Bamhauaan.

-

PARECER

N.0 643, DI 1965

Da Comlaaãa da Flnansaa, 16bra o Pro·
jeto da Dacreto · Leglalotlvo n.0 14, de

1965.
Relator: Sr. Argemlro ele Figueiredo
~O

Projeto de Decreto Legislativo n. 0 14, 'de
1964, visa a aprovar ·o Acôrdo conclufdo em
Washington, a 29 de julho de 1948, para o
estabelecimento de uma'· "Missão Militar· Norte-Americana no Brasil".
Salientamos, Inicialmente, que a , matéria
ora .submetida ao exame do Senado só lhe foi
encaminhada a 13 de maio. de 1964,. pela
Câmara dos Deputados.
· '·
O projeto tem origem na Mensagem Presidencial n. 0 450, de 1956, enviada nos têrmos e para os fins do art. 66, inciso I, da
Constituição da República. Acompanha a
mensagem uma exposição de motivos do MInistro das Relações Exteriores, por onde se
vê que o Ac6rdo em causa, concluído em

Atente-se bem pare a clrcunstóncia de. que,
apesar de vencido e cumprido o Acôrdo, houve,
necessàriamente, Implicações de caráter financeiro, cuja contabilização Jlcaró, sob o aspecto juri dica, sem a chancela necessária por
parte. do Congresso, Nacional.
Felizmente, ao examinarmos o mérito da
convençCio em cau30, chegamos à. conclusão
de que ela .foi útil oos interêsses. do 'Brasil.
Realmente; mesmo. assegurando acis membros
da Missão certa remuneração, pelos. serviços
prestados,- verifica-se que o Acórdo visou ao
aperfeiçoamento téc:nlco de nossas Fôrças Armadas, através., do·. estabelecimento e funcionamento de um. ~11110 para Chefn elo lxérclto, Marl11h1 e Aaronáutlca. ,.
Face ao exposto,' opinamos pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n; 0 • 14, de
·J964, ato que,· se não .. merecia acolhida par
estar vencido ;,,o 'Ac:6rdo a que ·se refere o
projeto, terÓ''é(ccíráter de homologasãa ao já
feito ou prcitiC:a"do em nome •do Brasil.
;

r·::~·

~ o par~~~r.

Sala das Comissões, em 27 de mala de
1965. - Joaé Ermírlo, Presidente - Argemiro elo Figueiredo, Relator - Wllaon Gon·
salve• - Mem de Só (vencido) - Vlctorlno
Freire - Slgofredo Pacheco - Aurélio Vlanna
- Adolpho Franco - Bezerra Nato.

'~
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N. 644, DE 1965
0

Da Coml11io de Constituição e Jultlça,
a6bre o Requerimento n.0 DF/315/65, em
. que ' Lulz Corlo1 Pontual de &..moa,
nomeado pela Reaolução n,0 67/64 para
o cargo ·de Âuxlllor &..glalatlvo PL-9, lO•
ll~lta, 6 Yllta dai Certld~ negatiYGI doa
C::art6rloa Crlmhiala 'lia Justiça do Dia·
trlta Federá I, em onexo, lhe· aeja ·dada a
po11e no referido cargo. ,
· Relatar da vencida: Sr. JeHenon. de Aguiar
Lulz Carlos Pontual de Lemas foi aprovado
em concurso de provas, realizado no Senado
Féderol, mas· não lhe foi deferida a Investi·
d~ra no cargo por não ter comprovado "bom
comportamento", com a apresentação de f61ha
corrida passada por autoridade competente
(oficio do Sr. Diretor·Geral de 9 de' abril de
1965).
Ao contrórlo, o Serviço Nacional de lden·
tificação Informa que o postulante "é fichado
criminalmente, em virtude de lnqÚérito Instaurado pelo Serviço Nacional de Informações, em data de 14 de abril- de 1964, como
incurso nas sanções previstas pela Lei número
1.802, de 5 de janeiro de 1953 - crlrne
contra a Segurança Nacional" (fls; 4).
·O art. 83, da Resolução n. 0 6, de 1960 !Re·
guiamento da Secretaria do Senado), determl·
na de maneira categórica e Imperativa que ...só
poderó ser empossado em cargo quem satisfi·
zer os seguintes requisitos:
I11 -

ser brasileiro;
ter. completado dezoito anos de
idade;

III -

estar em géizo dos direitos politicas;· · ---~. _

IV -

estar quite com os obrigações mi·
litares;
~·

V-

ter bom procedimento;

VI VIl -

gozar de boo saúde, comprovado
em lnspeçõo médica;
ter-se habilitado previamente em
concurso, salvo quando se trotar
de cargo Isolado para o qual nõa
haja essa exigência",

O Estatuto dos Funclonórlos Públicos Civis
(Lei n. 0 1.711, art. 22) prescreve de maneira
idêntica ao determinar que "só poderão ser
empossadas em cargo pública quem ·satisfizer
requisitos néle enumerados, Inclusive. "bom
procedimento". (artigo citgdo, .·Item ·\1)~
J, GUIMARÃES MENEGALE esclarece que a
posse depende do preenchimento do certos re·
qulsltos, exlgivers, de verdade, não poro o em·
possamento, antes para a nomeação .mesma'
!O Estatuto dos Funclonórlos, vol. I, póg. 155),
enquanto THEMISTOCLES CAYALCANTI en·
sina:

"A lei outorgou essa função do policia
à autoridade Incumbida de dar posse, res·
ponsablllzando-a pelo não-cumprimento
da obrigação.
··
·. . .
Assim, a falta de requisitos gerais ou. pe·
culiares à função obrlgaró necessàrla·
mente a autoridade a Impedir o exerciclo
da . função, negando-se o dar posse ao
funclonórlo designado.
~ um preceito salutar e que deve ser rigo·
rasamente cumprido."

(Tratado de Direito Administrativo, Vol.
11 I, póg. 203.!
' E, no ort. 86, ·prescreve o Regulamento:
"Art. 86 - o Dlretor;Geral, ao dar ~5·se, veriflcaró, aob pena de naponaablll·
. dade, se foram satisfeitos o~ 1 condiçõés
legais para a investidura." ·
Esclareça-se, desde logo, que esta Comissão
não pode ser erigida em órgão de consulta
ou em inst6nélo de julgamento. Não se apre·
ela aqui se a Imputação é justa ou falsa, nem
se dirimirão dúvidas quaisquer séibre autenticidade documental ou· competência de pes·
soas ou órgãos acusadores. ~ de se Invocar
aqui o lição de SEABRA FAGUNDES, quando
assevero que "duas exceções restritas admite
a Constituição ao monopólio jurisdicional do
Poder J udlclórlo, 'no que conceme à matéria
contencioso administrativa. A primeira diz
respeito aos crimes de responsabilidade do
Presidente da República, dos Ministros de Estado, quando conexos .com os dêsse, e dos MI·
nlstros do Supremo Tribunal Federal. O ·seu
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trôle dos Atas Administrativos pelo Poder
Judiciórlo, póg. 162).
. Ultrapassar, no caso, o atribuição regimental (art. 86, letra f) e Investigar ou decidir a
procedência ou não da imputação ·contida no
documento de fls. :.4 constituiria ato judicante,
impertinente e nulo.

ções, proposta pelo ilustre Senador Josaphat
Marinho e aprovada, também, pelo nobre Senador Bezerra Neto,
Sala das Comissões, em 14 de maio de
1965, - Aloy1io de Carvalho, Presidente eventual - Jefferlon de Aguiar, Relator - Ed-

mundo Levi - Argemlro de Figueiredo Men1111 Plmentel - Ja1aphat Marinha, ven-

cido. Votei, · preliminarmente, pela conversão
do exame da meteria em diligência para que
fôssem solicitados esclarecimentos ao Serviço
Nacional de Informações, a respeito da certi·
dão fornecida· pela Instituto Nacional de lden·
tlficação. Seria a forma de não se prejudicar
o interessado, de plano, depois de admiti-lo ao
concurso e nêle aprovado.· Recusada a diligênFalha-corrida - define PEDRO NUNES no . cia, odotel o parecer do Senador Bezerro Neto, cujos fundamentos .repousam; em boa parDlclonório de Tecnologia Jurídica - é o "dote, em recente pronunciamento da Consultocumento em que a autoridade competente poria-Geral da República. Se hó sÓluçcSo admilicial, ou criminal, certifica o que consta, ou
nistrativa legítimo, não é justo obrigar-se o
que nada· consta, dos respectivas assentamenInteressado a pleitear judicialmente a. declatos ou registras a respeito de determinada pesração ou o .reconhecimento de seu direito. soa". COb. cit., póg. 338.)
Bezerra Neto, vencido, de acôrdo com o voto
Não vem ao debate, nem entra em linha
em sepa~ada.
de consideração a circunstância de ter sido o
VOTO EM SEPARADO
postulante demitido da Banco do Brasil S. A.
com fundamento no ort. 7. 0 do Ato Institu1 . O suplicante solicita lhe seja dada posse
cional, solvo no que concerne a ·dúvidas que
naquele cargo. Fôra demitido do .Banco do
Brasil, em Brasflla, onde servia, por fôrça do
suscito a respeito do "bom procedimento" pre·
0
Ato
Institucional, sem a Instauração de pro·
visto na ort. 83, V, da Resolução n. 6. Por
cesso
onde fôsse ouvido ou admitido a se deêste motivo, nõa cogito dos pareceres dos emifender,
e devido essa destituição o .Instituto
nentes juristas Adroaldo .Mesquita Neto e MiNacional de ldentlflcaçõo lhe negou atestado
randa Lima, cuja impertinência, no coso, pro·
de bons antecedentes, para certificar que o
clamo e reconheço.
pretendente se achava .fichada criminalmente,
Entende a Comissão de Constituição e Jus• em virtude. ·de Inquérito Instaurada pelo Ser·
tiça que o Diretor-Gerol ncSo estó obrigado a viço Nacional de Informações, em data de 14
dor ppsse a postulante cujo bom procedimento de abril de 1964, como incurso nas sanções
estó lnflrmado, até aqui, pelo documento de
previstas lle.la Lei n. 0 1.802, de 5 de janeiro
fls. 4.
·
de 1953, ,çrime contra a segurança .nacional
Se o Regulamento exige a apresentação· de Cfls. 4).
Ao candidato é impôsto o dever de apresentar documento. hóbil - o f61ha-corrida comprovando bom procedimento, isto é, o Inexistência de quaisquer àtos ou fatos 'que maculem o caróter ilibado, fundamental e essencialmente exigido para o exercfclo de cargo
público na Secretaria do Senado Federal.

I

'

•

'

documento escorreito, ninguém pode eximir o
postulante dêsse dever, por liberalidade ou Interpretação benigno do texto claro e lnsoflsmóvel, sob pena de responsabilidade (ort. 86).
Igualmente, por não lhe caber a instrução do
processo ou o. julgamento da restrição contida
no documento de fls, 4, ·o Comissão indeferiu
a audiência do Serviço Nacional de Informa-

2. A verdade. é que foi negado o atestado
de bons antecedentes ao petlclonórlo, como
verdade também é que Luiz Carlos Pontual de
Lemos não sé' 1acha processado criminalmente
e nunca foi jÚdiclàrlamente condenado.
Resta, assim,,. fixar até onde repercute na
espécie a anterior demissão Imposta pelo Ato
ln;tituclonal. O requerente ofereceu o mais

'

II
J
·,r.
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autorizado roteiro, juntando, devidamente autenticados, o pronunciamento ex abundantla do
Dr. L. C. Miranda Lima, assistente jurfdlco
do Ministério da J ustlça, aprovado pelo Senhor Ministro da Justiça em 7-12-64, e o do
Senhor Consultor-Geral da República, Dr. Adroaldo Mesquita da Costa.
3. A hipótese que ensejou procriação ao pa·
recer do assistente jurfdico da Ministério, em
tôda sua substdncla, assemelha-se ao caso ora
examinado, pois se tratava de uma funclon6ria atingida pela art. 7. 0 , § 1.0 , do Ato Institucional, depois aprovada em concurso para
a Tribunal de .Contas, e que na busca da passe
encontrou obstáculos, como o presente. Seu
caminha foi aberto pelos pareceres dos Drs.
. Miranda e Adroaldo, posteriormente aprovados pelo Senhor Presidente da República.

t oportuno, para fundamentar, transcrever
estas passagens, da manifestação do senhor
assistente jurídico:
"ln coau, aliás, a demissão da funcio·
n6rla, que se fundamentaria em ativi·
dades subversivas, não se deu com a nota
de "a bem do serviço público". Logo,
nem o Ato Institucional, implícita ou ex:·
plicltamente, previu a questionada Incapacidade, nem, por inferência, ·emerge,
ela, da Constituição ou da lei ordinária.
Restrição de direito, que é, se· não se
Insere claramente na lei, injuridlco é
afirmá-la o seu intérprete ou aplicador.
Outras razões podem Invocar-se para esforçar a conclusão de que a demissão
fundada no citado art. 7.0 , § 1.0 , não ·
Impede, ao por ela atingido, receber,
adiante, nomeação para cargo ·público.
Delas, uma está em que o Ata Institucional, naquele artigo, visou tão-só à punição de faltas 'pretéritas, de faltas jó
praticadas quando entrou de vigorar. A
demissão Imposta com apoiÕ: nêle, portanto, exprime penalidade pelo ·que fêz
o servidor, por tudo o que fêz ·antes de
vigente o Ato. Não teve em mira levá-la
a refletir na vida da punido com ela.
Tanto assim que, podendo fazê-lo, não
rezou em tal ·sentido, como seria Indispensável, caso buscasse êsse efeito. Se-

quer mandou que, nos casos ali previstas,
. a demissão se aplicaria com a nota de "a
bem do serviço público". Também esta:
o Ato podia proibir a nova nomeação do
servidor alcançado pelo. seu art. 7.0 , § 1.0 ,
e, para lograr tal efeito, .pela sua natureza, devia clarameflte prevê-lo; Não o
fêz, porém. E se não proibiu a novÇJ n~~
meação, temporária ou definltivomente,
· há de se entender que permitiu nela.
Permlttitur quod non prohlbitur. Outra
razão, tema-la em que, proibindo-se a
nova Investidura ao demitida daquele
modo, se estaria, a rigor, pelos mesmos
fatos, impondo-se-lhe, sem previsão. legal
expressa, outra pena da mesma natureza. Na construção poro afirmar a Jn'capo·
cidade, a grave restrição de direito, afrontar-se-la, assim, o principio non 1111 ln
Idem. Ainda outra: proclamada a incapacidade, a proibição de o servidor voltar
a ocupar cargo público (ou função pública), caberia resolver se era temporária·
ou definitiva. Para afirmá-la temporária,
ter-se-la de usar de puro arbítrio, o que
se não admitiria juridicamente, o'u de se
invocar a analogia, cujo usa nõa tem co·
bida em matéria de restrição de direito,
como no campo do direito dé punir, neste
compreendidas tôdas as normas que lm·
põem penalidades, e não apenas as que
se .encerram nas leis ditas penais. De outra parte, reconhecida que cdefinitlva • a
incapacidade, esbarrar-se-la em obstáculo
constitucional: o art. 141, § 1.0 , que
proíbe as penas "de caráter perpétuo".
A proibição, ad vltam, de nova nameo·
çõo, assumiria o caráter de pena. perpé·
tua, lnadmltlda pela Constituição. Por
derradeiro, importa não esquecer a no·
tureza do ·discutido art. 7 .0 , · § 1.0 , nitl·
demente punitiva, norma restritiva do di·
relto de defesa, de exceçõo a preceitos
gerais, o que a subordina à exegese es·
trlta. "Legea quae poenam atatuunt, aut
liberum jurlum exercitium coarctam, aut
exceptionem a lega ·.continent, ltrictae
subsunt intorprotationis." Resumindo:
aos demitidos com fundamento no ort.

,,
'
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que se lhes suspendessem os direitos poli·
ticos, com base no seu art. 1O, não estó
· vedado, pelo s6 fato da demissão, o acesso a cargo público."
E abono decisivo ao arremate da tese, no
caso, estó neste trecho do que diz o Senhor
Consultor Jurldico da União:
"Nestas COJ'!dlções, é de supor-se que .o
assunto, a esta altura, esteja soluclo·
nado~ Mas cumpre-me - e faço-a com
satisfação - concordar com o douto po·
recer do Dr. Miranda Lima. Considero
oportuno lembrar, para corroborar suas
conclusões, que esta Consultaria, na re·
visão do Parecer do Co11sultor Jurldico
da DASP, relativo. à Interpretação do Ato
.Institucional, publicado no D.O. de 9 de
outubro de 1964, póg, 9.229, concluiu
qúe da' aplicação do ort. 1o resultaria a
de;,;issão do funcionário. E Isso porque a
suspensão dos seus direitos políticos, por
dez ~nos, decorria de motiveis mais rele·
ventes que os previstos no art. 7. 0 • Em
outras palavras: decorridos os 1o anos da
suspensão dos direitos politicas, o funcio·
nário não retornaria ao seu antigo cargo,
mas não estaria Impedido de ocupar outra, ou o mesmo, se satisfeitos as exigências legais. Mutatls mutandls, se o funclonórlo; demitido pcir f6rça da art. 7.0 ,
do Ato Institucional, continua com seus
·direitos políticos, não há como vedar-lhe
1l acesso a cargo público, sobretudo depois de submeter-se ao competente concurso e ser aprovada. Desta .proibição, dilo bem o Dr. Assistente Jurldlco do Ministério do Justiça, n'ão cogita o Ato Institucional."

I

'·'

'

4. O fato é que o atestado policial negando
o requisito de bom procedimento ao concursodo (art: 22, V - E.F.P.), mostrou-se um documento precário, Incapaz de sobrevivência,
pois se arrima na demissão pelo Ato Institucional, e êste, no que toco ao problema presente, de. Lulz Carlos Pontual de Lemos, não
lhe suspendeu os direitos politicas e nem tomou por fundamento qualquer motivo de condenação em processo. Seus antecedentes poli-

ciais - expunglda a referência improvada da
existência de processo na Lei de Segurança
Nacional - são virgens, imaculados. Não há
como se lhe negar a posse, nem esta prejudicaria o andamento e os efeitos de qualquer
ação criminal futura.
Na espécie, em face dos pronunciamentos
supra, dos renomados e oficiais exegetas do
Ato Institucional, serramos mala reallataa .que
o rei. recusando a pretensão do concursando,
· 14 de mola de 1965. Neto.

Senador Bezerra

PARECER

N.0

645~

DE 1965

Da Coml11ão de Conatituisão e Juatlsa,
aabre o Projeto de Lei do Senado n.0 30,
de · 1964, que diapõe a6bre a unificasilo. e. deacentrollsa~õo da PrevldAncia Se·
clal, e d6 outroa provldAnciaa.
Relator: Sr. Be1erro Neto

1 . Com a presente Iniciativa;· o eminente
Senador Edmundo Levi oferece-nos um· alentado trabalho, um projeto de lei, pelo qual a
Previdência Saciai, destinada a garantir proteção organizado contra os riscos sociais, mediante planos de seguros, será realizada por
entidades regionais descentralizadas,· Integrantes' de um sistema único e sob ·a orientação,
contr61e e responsabilidade do Ministério da
Trabalho e Previdência Social, através do respectivo 6rgão competente.
'·

I

,

O projeto é de 11 de junho dêste, ano, e
é necessário ressaltar que, em abono aos seus
objetivos, fal~u , hó poucos dias o Senha~ Presidente da República, que anunciou o propósito .de. enviar· mensagem ao Congresso, a favor
da descentrallzaç.~à da Previdência· Social.
2.

3. Entendemos de examinar a proposição do
Senador Edmundo Levl, quanto às suas relações com o c'Ato Institucional, e· ·chegamos à
conclusão de que o seu objetlvo foi, e na reo·
lidade, pelo meriõs teórica, alcança, o de di·
mlnulr a despesa .• pública. Extingue cargos e
várias Instituições (arts. 3. 0 e 6, 0 ), prolbe nomeações, a qualquer pretexto, para o quadro
do pessoal dos Institutos, enquanto houver
ocupante excedente de cargo Isolado ou de
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§ 4.0 ), cria conselhos de representações, mas
sem ônus dlreto do Govêmo.
·4, O projeto é longo .e. entendemos que a
Comissão de· Legislação Social deve apreciar
o mérito e sua conveniência, especialmente nas
suas relações diretas com a slstemótica vigente,
na reconhecidamente avançada previdência social brasileira. Ademais, nos têrmos da Regimento lntemo, prevemos andamento conexo à
anunciada mensagem do Poder Executivo.
5, Do ponto de vista constitucional, esta Comissão opina pela tramitação do presente projeto de lei.
Sola das Sessões, 12 de agôsto de 1964, ;....
Wllaon ·Gonsalvea; Presidente - Bezerra Neto,
Relator- A111emlro de Flguelndo- Aloyalo
de Co..Volho - Edmundo Levl - Jeffenon de
Aguiar.
PARECER

N.o 646, DE 1965
. Da Comiaaão de Leglalo~ão Social, a&.
bre o Projeto de Lei do Senado n.0 30,
de 1964.
Relator: Sr. Ant6nlo Carlos
Visando à descentralização e unificação do
sistema· prevldenciório; o ilustre Senador Ed~
mundo Levl submete à apreciação do Senado
projeto de lei onde são estruturados as linhas
gerais das modificações pretendidas, objetlvanda "cl unicidade em substituição à unltorle·
dada que· assinala a organização • vigente",
dando-lhe, poro .tanto, uma mesmo disciplinação legal.
Entre os argumentos expendldos poro justificar a proposição, vale assinalai:
"Os Institutos em funcionamento refletem a mentalidade dominante na época
em que foram constltuldos. Surgiram sob
concepções técnicas .e caracterlsticas politicas perfeitamente ajustadas às exigências sociais contemporâneas e ao regime de govêrno que os outorgou, Hoje,
porém, quando o País se conscientizou
dos lrnperativos do momento histórico e
da necessidade de se fortalecer, cada vez
mais, a forma federativa como garantia

· e. segurança do próprio sistema democrótico e equiHbrio de fôrças politicas, não
só a pluralidade de Institutos, .mas sobretudo a feição pol hica unitária de que
se revestem aconselham a reestruturação da sistema com O;. fim de adaptó·lo
às exigências da atualidade brasileira."
O projeto em estudo, se transformado em
lei, lmplicaró em decisivas e lmprevlslvels mo·
diflcações no ,organismo da Previdência Saciai,
coni reflexos, portanto, . em setor ponderóvel
de nossa estru'tura sócio-Politica,. razão. por que,
cintes de nos pronuné:larmos sôbre o mérito da
proposição,, entendem.os. que deve. ser solicitada
a audiência do Minlstérlodo.Trabalho e Previ~
dência Social; a fim de' que opine quanto à
sua oportunidade e conveniência.
.
.Sala das Comissões, em 1.0 de setembro de
1964.- Walfrado Gu111al, Presidente - An·
t6nlo Carloa, Relator. ...;.. Slgefredo Pacheco Aurélio Vlanna - Eurico Razande.
PARECER

N.o 647, DE

19~5

Da Comlaaão da Ltglala~ão Social, a6bre o Projeta de Lei do Sanádo n.0 30, de

1964.
Relator: Sr. Attíllo .Fontano
De autoria do ilustre Senador Edmundo Levl,
a. própasição em tela visa a uma completa re··
estruturação da Previdência Social, tornando-a
unificada e descentralizada. Projeto de fôlego,
bem evidencia o al.to espirita público de seu
autor.
A Comissão de Constituição e Justiço exa·
minou o projeto à luz da Constituição e do
Ato Institucional, opinando favoràvelmente.
Deixou, porém, .à Comlssêio de 'Legislação Social o encargo de opinar sôbre o mérito e con·
ver,~Jênclo.
·
O Senador .Antônio Carlos, designado Relo·
tor nesta Comissão, opinou pela audiência do
Ministério do Trabolno ·e Previdência Social.
Redistribuido, o projeto chego às nossas
mãos, acompanhado de oficio do Ministro do
Trabalho solicitando a dilatação do prazo de
pronunciamento. Alega S. Ex. 0 que "foi lnstltufdo pelo Decreto n, 0 54.087, de 29-7-64,
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paro a término de seus trabalhos, a qual tem
por finalidade elaborar um anteprajeto do Reformulação do Sistema Geral da Previdência
Social".
O oficio é dotado de 20 de putubro do ano
passado.
,
.Até agorg não nos chegou o resultado dêsses estudos, do me~lor importâncfg pgra nosso
trobe~lho legislativo.
Não seria aconselhável aguardarmos !ndefl·
nidamente o pronunciamento do Executivo. ·Por
outro lado, sem desconhecermos necessidade
de corrigir os vicias e anomalias .dg Previdên·
ciCI Social, não chegamos ao exagêro de reclo·
mar poro Oprojeto umg urgêncfCI tal que dls•
pense oquêle pronunciamento.
Assim, somos· de opinião que se devo agúar·
dar, por 60 dias, a mensagem do Presidente
do ·República, encaminhando projeto de lei sê·
bre a Previdência Social, ao qual será anexado
o presente projeto, reiterando-se ao Sr. Ministro que, nesse prazo, satisfaça a solicitação
anterior.
~ o nossa parecer.
Sola dos Comissões, em 25 de maio de
1965. - Walfredo Guqel, Presidente - ÂttiJio Fontano, Relator - Heriboldo Vi1lra -

o

Jo1é Leite -

Edmundo Levi.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gamai:

Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogados as dispo·
slçães em contrário.

Ju1tlflcaséío
Na legislação estatutária, somente aquêles
que ocupam cargo ou função público estão
Isentos de limite· de Idade poro Inscrição em
concurso (§ 2. 0 do art, 10 da Lei n. 0 1.711,
de 1952). Resulto dai, portanto, ficarem
afastados de qualquer possibilidade de Ingresso no serviço público Individuas v611dos e que
poderiam ser úteis à administração.
Não se compreende, pois, que continue vigorando, como prática usual o processo de
exclusão que se instaurou no serviço público,
qual seja: o de não. permitir - por via de
prplbição na fase do concurso - a investi.dura' em cargo público de ·pessoa com . Idade
superior a 35 anos.
Além do mais, ainda que existissem razões
de origem técnica poro a adoção de tal processo, estas, à vista das necessidades próti·
cas da administração (recrutamento de pessoal experiente e especializado), nCio seriam
de acolher-se, por prejudiciais ao próprio ser·
viço público .
.Assim, o limite de idade de 45 anos, fixa·
do neste projeto, alcançaró, sem dúvida, a so·
lução alrnejada,. proporcionando um recrutamento mais amplo; no que tange o pessoal
de maior gabarito no campo da experiência .

Está finda a leitura do expediente. !Paula,)
No final da sessão anterior o Sr. Senador
Sala das Sessões, 26 de maio de 1965.
Josué de Souza enviou à Mesa projeta de lei
que, por_ se tratar de matéria da hora do .Ex· -:- Ja1ui d1 .Sou1a - Faria Tavam.
pedi ente, ficou porg ser lido hoje.
Às Comissões de Constituição e JusO Sr. 1.0 ·Secretário procederá à sua leitura. ·
tiça e de Serviço Público Civil .
~ lido o seguinte:

PROiETO DE LEI DO SENADO
N.0 36, DE 1965
Dlapõe 1&bre o limite máximo da Ida·
de para lnlcrlsão em concurso.
O Co~gresso Nocional decreta':

Art. 1.0 - Ressalvado o disposto no § 2.0
do art. 19 da Lei n.o 1.711, de 28 de ou' 'tubro de 1952, é fixado em 45 (quarenta e
cinco) anos o limite máximo de idade para
Inscrição em concurso público.

O SR.

P~ESIDENTE

!Nogueira da Gama):

Sâbre a mesa ."requerimento que vai ser
lido.
)';,··-::.
~ lido ~ .s~guinte: .

' REQUERIMENTO
: N.0 285/1965
•/

\

..

Requeremos à Mesa,· nos têrmos do Regi·
menta Interno, seja criado uma Comissão Es·
peclal, co'rl o mfnlmo de sete membros, poro
o estudo e O' coordenação de medidos tenden·
tes ao contrôle de preços da exportação de

I'

'

,.
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nossas matérias-primas, nossos minerais, bem
como produtos agropecuórlas (prazo de 120
dias).
Essa Comissão terá por finalidade estabelecer ás dlretrizes pare uma sedia política de
exportação de todos os nossos produtos, bem
como c sua respectivo industrialização.
Juetlflcação
Quem se preocupa com os fundamentais
problemas de exportação de nossas ·matériasprimas, bem como dos produtos ogropecuórlos, sebe c quanto necessitemos de uma
orientação firme e decidida a respeito. Não
besta exportar a qualquer custo. ~ ·preciso
criar e cultivar uma mentalidade comercial,
a exemplo do que fazem os demais noções
do mundo. Por falta de orientação, por falte de unidade de comportamento frente aos
Importadores de nossos produtos, deparamos
cem verdadeiras absurdos. À Comissão ore
proposta caberia c responsabilidade pela adoção de di retrlzes pore a Industrie lização de
nossos produtos, e sua exportação. Sempre
tendo presente que uma das condições pore
o ambicionada desenvolvimento nacional é exportar o menos possível matérias-primas, e
sim mcnufaturados. ,Assim estaremos contribuindo para que os órgãos do Poder Executivo passam cumprir sua missão de defensores
dos superiores interêsses nacionais.
Sele das Sessões, em 28 de meio de 1965.
- Joaé Ermlrio.
O SR. PRESIDENTE !Nogueira da Gama):
De ac6rdo com o disposto no § 4. 0 do
art. 252-B, do Regimento Interno, êste requerimento deverá figurar na Ordem do Dia
da sessão ordinária seguinte, s6bre êle devendo emitir parecer - que poderá ser oral c Comissão Permanente em cuja compeiência
regimental se compreende a matéria c ser
estudada pela Comissão Especial que se pretende criar. (Pauaa.l
A Presidência deferiu, hoje, os seguintes requerimentos apresentados na sessão anterior:
do Sr. Senador Dyltan Coata:
-

N. 0 278/65, ao Ministério da Indústria
e do Comércio; •

.:.
'

do Sr. Senador Vaaconceloa Tôrre1:
-

N.O 280/65, ao Ministério da Educação e Cultura;

-

N.0 282/65, ao Ministério de Fazendo;

-

N. 0 . 279/65, ao Ministério das Minàs
e Energia;

-

N.0 284/65, ao Ministério das Relações Exteriores;

-

N. 0 283/65, ao Ministério da Viação
e Obres Públicos. (Pauaa.)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Há oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Vicente
Augusto. (Pauaa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos Tôrres •. (Paula.)
Não está presente .
Tem .a palavra o nobre Senador Attílio
Fontano.

,.,

O SR. ATTILIO FONTANA:
(Não .foi revleto pelo orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nesta fase de vida nacional,
freqUentemente se ouvem debates sôbre problemas da político económica de nosso Pafs.
Nós mesmos temos nêles tomado parte e muitas vêzss já ocupemos à tribuna do Senado pare abordar a matéria. ~ evidente que o fazemos com o mais elevado espírito público, jamais defendendo· interêsses pessoais ou de
grupos. Aliás, 'é sempre esse c orientação de
nossos pronunciamentos.
Ainda que ràpidamente, desejo lembrar,
como prove dessa nossa afirmação, que, pertencendo c uma organização proprietária de
moinho de trigo, verificamos, portanto, com
conhecimento de causa, que. c indústria moagelra trabalhava em condições excepcionais,
protegida por organismos internacionais. E
sempre combatemos essa situação privilegiada, embora nõs dedicássemos também a essa
indústria.
Como representante do povo não poderiamos permitir tal privilégio. Em inúmeros discursos denunciamos o exagêro da margem de
. lucro que os Indústrias de trigo percebiam,

•i:
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em detrimento dos lnterêsses nacionais, prin- de trabalhadores nas Indústrias, de um mo•
cipalmente do consumidor brasileiro. Apre- menta para outro, foram dispensadas e fica·
sentamos, Inclusive, vórlos quadros demons- ram, em conseqüência, a braços com os protrativos.
blemas de sustento de suas famlllas e com
Fell:zmente, o atual Goví!rno revolucionó- os outros encargos, enfim, que um pai de fa·.
rio tomou medidas na sentido de acabar com
mllia tem.
Por outro lado, constatamos. os sérios proo subsidio à Importação de trigo, limitando,
portanto, a margem de lucro, com o mercado blemas que os nossos . agricultores e pecuarlstas enfrentam, especialmente aquêles que
amplamente abastecido.
Sempre foi nossa orientação a de procurar produzem gêneros de subsistência, Como · jó
colaborar, ·prevendo o desenrolar das aconte- nos temos referido o . respeito, é um dos poncimentos e dando uma palavra experiente tos que o Govêrno precisaria levar em consiparo resolver os mais diflceis problemas, ja- deração.
mais com interêsse imediatista, pensando em
Quero referir-me também ao nosso cruzeinosso interêsse pessoal. Objetlvamos, isto ro, .com valor diferente, ;em duas. faixas.
Os bens e o material que Importamos, tudo
sim, colaborar com o Govêrno. Não fasse
esta a nossa disposição, certamente estaria- o que produzimos, nas nossos indústrias, é
mos cuidando dos nossos interêsses particula- baseado num .cruzeiro desvalorizado, que atln·
res e sequer feriamos. ingressado na vida. pú- ge 1.850. para se equiparar ao dólar, ou mais,
blica, porque muita mais proveitoso seria cui- com os encargos, as despesas que existem, .~
dar das nossas atlvldades comei dirigente de realmente um cruzeiro desvalorizada, Canse"
emprêsas. Mos, neste caso, não cumprir Ia- qüentemente, nessa base, o consumidor tem
mos com um dever clvico, revelando nosso pa- que pagar preços elevados.
triotismo. Assim .é que nos temos conduzido
De outro lado, temos a faixa que o Gaem nossa vida pública.
,
vêrno faz questão de manter: os gêneros ali·
Na momento, as· controvérsias surgem a
mentfclos, ·onde o cruzeiro se acha altamen·
cada instante, P!lrque o Govêrno, com .as me- · te valorizado e o produtor, conseqüentemen·
lhores intenções, programou e tomou provi- te, vende as suas ·colheitas a um preço que
dências paro tirar o País do surto inflacionó- não compenso, jó que também compro e can·
rio e das dificuldades que atravessa ·nos últi- some bens de produção; a um cruzeiro des•
mos anos.
valorizado, porque importados ·uns, fabricados
'
'
Nesse . planejamento, dentre as providên~ no Pais outros, na base da importação.
elas postos em prótlca, a maioria delas foEsta situação, com disparidades e o. baixo
ram os mais sensatas e eficientes que se po- poder aquisitiva a que a popula;ãa brasilel·
deriam· ·adotar, mas é natural que houvesse ra fÔi conduzida', principalmente a classe
outras que não se coadunassem bern com a dia e a trabalhadora, forçosamente diminuiu
situação e não fassem os ·mais indicadas. AI, a possibilidade de compra. Em idênticas con·
então, surgiram as discussões, os debates, tais dições, foram colocados os agricultores, como
como os que ouvimos há poucos dias nesta
já referimos; não aquêies que produzem para
Cosa quando o eminente Senador Mem de Sá, exportação .. , · ·· .
··J- ,,
por duas vêzes ocupando longamente a tribuo
Sr. Joté Ermírlo:
I ,I
na, defendeu a orientação do Govêrno e o
Permlte·me 1 ;~. Ex. 0 um aparte, Senador
planejamento.
A verdade é, Sr. Presidente, que o Pais, Attllio Fontano?'
multo embora tenha conseguido reduzir a. inO SR. ATTfLIO FONTANA:
flação e mesmo a desvalorização do nosso
Com todo o prazer,
cruzeiro, principalmente no exterior, criou,
O Sr. Jolé Ermirlo:
aqui dentro do Pais, umo situação bastante
angustiosa e dlflcll com o desemprêgo de
Estou observando o discurso de V, Ex. a.
muitos pois de famllla. Dezenas de milhares De fato, o que ·exportamos é assim. Toma-

mé-
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s'eró c 72. Isso constitui um desprestigio para
a produção cgrlcola do País. Ao mesmo tempo, o Pois ·cresce de maneira alarmante: den·
trc de 23 anos, o Brasil teró 160 milhães de
habitantes. Como poderemos alimentar essa
grande população que teremos, futuramente,
sem prestigiar c produção cgrfcolc, sem pres·
tlglar o programo de produção geral do Pois?
t uma pergunta que faço aos entendidos na
politica agrctécnica, no politica econômico·
financeira do País.

O SR. ATTILIO FONTANA:

[í
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Muito grato ao nobre Senador José Ermfrio,
A indagação de S. Ex.a merece consideração e
resposta da porte dos homens responsóveis
pelo Govêrno.
Bem· sabemos que nosso Pais tem, anual·
mente, um milhão de jovens que alcançam
idade de trabalho. Como consegui-lo, entretanto, se as emprí!scs nacionais em lugar de
expandir-se, procuram restringir . sua ativida·
de, porque· não encontram colocação, paro seus
produtos?
Assim, juntam-se ainda a êsse milhão os
trabalhadores que dlàrlamente são dispensados pelas fóbriccs!
Esta situação agravo-se. E isso não pode
interessar ao Govêrno constltuldo exatamente
para deter a expansão socialista em nossa
Pótria. Mas não bosto tomar providências
para coibir c subversão e a corrupção, porque quando um pai de fcmllic se encontra
em situação desesperadora· - sem trabalho
e sem recursos para o sustento da famll.la fàcilmente êle seró induzido a aceitar outro
credo politico.
Tal fato é o que nos preocupa verdade!·
ramente, pois observamos - e tal situação
jó foi confirmada em discurso proferido nesta
Casa por parlamentar que apóia o atual Go·
vêrno - a estagnação das atlvidades produtoras do Pais que, lnexoràvelmente, propiciem

condições para o florescimento dessas Idéias
exóticas que jamais desejaríamos triunfassem
no Brasil e que, no entanto, rondam a ·Amé·
rico Latina,
Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ser nosso dever envidar todos os esforços: rio
sentido de encontrar c solução para nossos
problemas, visando à expansão contf nua do
progresso do País.
A fim de alcançarmos tal d•ideratum,
mister se torno oferecermos oportunidades de
trabalho àqueles que necessitam, pois que,
havendo trabalho, hó . consumo e, havendo
consumo, a indústria e c agricultura encon·
trarão compradores. t uma seqüência de providências, dependendo umas das outras, que
precisam ser debatidas.
Reconhecemos que o Govêrno tem as melhores intenções, tem um Ministro do Planeja·
mento e Coordenação Econômlca, tem homens
dignos que ocupam os cargos de responsabi·
lidade, mos, às vêzes, lhe falta a vivência
dos problemas. Teoricamente, parecem acer·
todas ·as providências; no prótica, porém, não
dão o melhor resultado.
Da f entendermos que os debates travados
no Congresso Nacional, e até mesmo fora
dêle, tlevem ter essa ressonância, para que
cheguem aos homens responsóvels pelo solução dos problemas. Eles devem procurar exa·
minar as criticas· construtivas que fazemos,
porque .sabemos de suas boas intenções, mas
apenas com boas intenções não conseguire·
mos resolver os nossos problemas.
Dizfamos que os gêneros alimentícios não
têm seus preços aumentados na proporção da
desvalorização do cr~zeiro. Paro testemunhar
a nossa afirmativo, damos conhecimento ao
Senado de um artigo publicado na revisto
Coopercotia, que trata de problemas agrícolas
e pecuórlos, revista bem orientada e Informada por conhecedores profundos dêsses as·
suntas, O titulo é Milha encho paiol de pro·
blomas. Enquanto o Sr. Ministro da Agrlcul"
tura procuro difundir método mais proveitosos
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- 1084 para a conservação da milho, o paiol de tela,
a Coopercotia, no citado artigo, ressalta o desvalorização da produção agrícola. Vejamos
êsse trecho:

demais homens do campo; do contrário, passaremos a ter muito mais café e menos ce·
reais, e menos carne bovino que também po·
deríomos exportar, em larga escola.

"Para se ter Idéia da elevação do custo
das principais utilidades necessárias ao
trabalho agrícola, em relação à evolução
dos preços do milho, fêz-se comparação,
adotanda-se, como padrão, o quantidade
de sacas de milho.

Infelizmente, o Govêrno ainda não se deu
conta de que o café é um produto, que se
diz, de sobremesa; nem isso, parque geral·
mente êfe .é saboreado depois da sobremesa.
Conseqüentemente, em quase todos os poises
do mundo onde há regime de economia, as
sobremesas, principalmente as importadas, são
consumidas em menor escala.

Assim, .Para aquisição de um tratar equipado com grade de arado, · em 1957,
eram necessárias 1 . 317 sacas de milha
e, em 1964, 2. 946 sacas, representando um aumenta de 123,7%. Para a
comprei de uma tonelada de adubo bastavam 16,05 sacos de milho em 1957,
paro 40,74 sacas em 1964, o que representa·elevação de 153,8%. Em 1959,
um litro de óleo-diesel custava O, 18 saca
de milha e em 1964, passou a 0,27 saca,
aumentando 50% .
A compra de um caminhão em 1959,
exigia 2.647 sacas; e, em 1964, 4.530
sacas, com elevação de 71,1 %. Quanto
à mão-de-obra, para o pagamento de 1
·salário-mínimo eram necessárias 14,46
sacas, em 1959, passando em 1964 a
14,81 sacas, com aumento de 2,4% ."
Constatamos, então, que para todos as bens
de que necessitar, o produtor de milho tem
de pagar muito mais caro, até mesmo 170%
em certos casos. A mão-de-obra continua pràtlcamente na mesma base, numa confirmação
de que o poder aquisitivo do trabalhador diminui sensivelmente, bem assim o do produtor agrário, de gêneros alimentícios. Este para
comprar o mesmo caminhão, a mesmo tratar,
ou o mesma tonelada de adubo precisa de
muito mais milho para pogó-lo.
,..,.

{I

O mesmo não acontece 'com o café, que
tem sido reajustado, porque é produto de
exportação. Não somos contrários ao reajustamento dos preços para o café em benefício
dos abnegados cafeicultores. Desejamos, Sr.
Presidente, é que as mesmas condições adotodas em relação aos cafeicultores e cotonicultores sejam aplicadas também em prol dos

O consumo mundial de café tende a dimi·
nuir. Nossas exportações dêsse produto dimi·
nuírom bastante nas últimas tempos. A êsse
respeito tenho em mãos um recorte do jornal·
Diário da Noite, de São Paulo, ande se fê:
"Relatório da SUNAB - · CAFt - Exporta·
ção de café nos três primeiros meses do ano
de 1963: 4 milhões e 300 mil sacas. Em Igual
período de 1964: 5 milhões de sacas. Em
1965, apenas 2 milhões e 600 mil socos.
Verificamos, portanto, diminuição sensível

na exportação de café. Mas, se o Govêrno
mantiver a política que tem sustentado, de

garantir o preço-mínimo remunerador para o
café, adquirindo o Instituto Brasileiro do
Café os excedentes oferecidos, para armaze·
ná-los - otualmente, temos dezenas de mi·
fhões de socas de café armazenados - , é
lógico, é natural que os que plantam milho,
arroz, batoto, passarão a produzir café - o
que seria feito em maior escalo - , visto que
receberão preço justa por êle sem ter que
armazená-lo. O Govêrno, então, teria de estocá-lo em maior quantidade, observando-se,
assim,
diminuição dos cereais, da forragem
e de outros produtos que o Govêrno pretende
manter, na base:: de um cruzeiro valorizado.
De outro modo1·0· nosso homem do campo
perderá o estf!!iiJ[o - e tal já começa a se
dar - , se al11quilaró, porque não recebe o
retribuição justa.

a

Com refe~Íi.~cla ao milho, hó realmente
grandes excedentes. Já tive, aqui, oportunidade de tratar do problema. As despesas com
o milho são imensas, porque são na base
de um cruzeiro desvalorizado. Os transportes
ferrovlórlos, os despesas portuários oneram
1
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- 1085tanto, que o pobre do produtor recebe preço
vil pelo seu produto.
· Não é diferente com o arroz e outros gêneros mais.

-~
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O Govêrno anuncia, Sr. Presidente, o desejo
de financiar a iniciativa privada para o desenvolvimento das indústrias, enfim. No entanta, no caso, hó falta de lógica, porque, se
os empresários são forçados a restringir suas
atlvidades, a diminuir o custo de seu trabalho, como terão lnterêsse em Implantar suas
indústrias, se têm de tomar dinheiro emprestado dos bancos oficiais a juros elevadíssimos?

O Sr. Jo1é Ermírlo:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR. ATTILIO FONTANA:
Com multo prazer.

O Sr. Jo1é Ermírlo:
De fato, a única coisa de grande progresso
no Brasil é a agiotagem. A ·agiotagem destrói
a produção, destrói o parque industrial brasileiro e desencoraja todo o produtor nacional.

O SR. ATTILIO FONTANA:
Realmente, a agiotagem. tem sida· adatada,
no Pais, com grande sucesso. Mas os tomadores de dinheiro, para desenvolvimento de
qualquer atividade empresarial, estão sendo
aniquilados. Deverão ter muito cuidado, porque o agiota não quer saber se a . emprêsa
teve lucro au prejuízo.
Infelizmente, o próprio Banco do Brasil,
órgão oficial do Govêrno, empresta dinheiro
a juras elevados. Até a promissória rural, ins~
tltulda· .para favorecer o produtor, com juros
limitados por lei a doze por cento, estó sendo
descontada, pelo Banco do Brasil - segundo
verificamos e levamos· ao conhecimcfnto do
Sr~ Ministro do Planejamenta - , à taxa· de
vinte e seis ou t~inta e tantos por cento de
juros ao ano.
O Sr. José Guiomard:
Permite V. Ex. 0 um aparte? (Assentimento
do orador.) Não é somente a taxa de doze
por cento considerada agiotagem para o caso
da promissória rural. Creio que consta de

legislação multo antiga que todo e qualquer
juro, acima de doze por cento, em qualquer
empréstimo, é considerado agiotagem.

O SR. ATrfLIO FONTANA:
A agiotagem, de fato, existe, mas se estamos denunciando, da tribuna do Senado, que
o próprio Banco do Brasil. .•

O Sr. J01é Gulomard:

V. Ex.0 pode acrescentar, também, o Banco
de Desenvolvimento Económico.

O SR. ATTILIO FONTANA:
De acôrdo com a afirmativa do nobre Senador José Guiamard, também a Banca de
Desenvolvimento Económico empresta a juro
muito superior a doze por cento, que seria
o limite legal. Mas como cobram outras despesas, taxas etc., ultrapassam, não raramente,
trinta por cento ao ano.

O Sr. Jo1é Gulomard:
Permite V. Ex. 0 outro aparte?
O SR. ATTILIO FONTANA:
Com todo o prazer.

O Sr. Jo1é Gulomard:
O remédio para tal situação não sei se
dependeria apenas de providências do Govêrno. Talvez V. Ex. 0 não tenha conhecimento
de prõjeto que andou por aqui, hó algum
tempo, da lavra do hoje Li der do Govêrno,
Deputado Pedro Aleixo. ~ projeto de alta
envergadura,. tendo em vista· os argumentos
que V. Ex. 0 estó apresentando. Por êsse projeto, o Deputado Pedro Aleixo, Li der do Govêrno, estabelecia teta para a taxa de juros,
que não podia ser maior de doze por cento.
Então, as providências, as medidas não dizem
respeito, sàmente, a atas do Poder Executivo.
Talvez estivesse nas mãos do Congresso Nacional o remédio mais adequado.

O 'SR. ATTILIO FONTANA:
O Congresso Nacional já votou proposições
sôbre a matéria, como a promissória rural e outras, que limitam os juros ao máximo de doze
por cento ao ono. Mas, Infelizmente, em nosso Pais, as leis são bastante elásticas e opli:
cedas, multas vêzes, fugindo-se ao espírito
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- 1086do legislador. Através de fórmulas, acrescentam-lhes mais Isto, mais aquilo. Verificamos,
então, que até mesmo os Bancos mais conceituados, a começar pelo Banco do Brasil,
aplicam dinheiro a juros multo elevados. Os
Bancos particulares, não raro, também o fazem, pois as despesas de juros correspondem,
afinal de contos, o juras que ultrapassam
trinta e cinco o quarento por cento ao ano.
E tal. ocorre num momento como êste, em que
o Gavêrno estó redobrando esforços para conter o· Inflação.
Oro, sabemos que
Inflação atingiu inêlistlntamente a todos, desde os mais modestos
trabalhadores .até o maior empresórlo. O capital de. giro dos emprêsas, pràtlcamente,
hoje, foi reduzido o um décimo ou parte do
que dispunha. Isto porque os preços se elevaram, devido à inflação, e o capital não pôde
acompanhar essa elevação.
Mas, Sr. Presidente, o nossa preocupação
é no sentido de que o Govêrno encontre, o
mais breve passivei, uma forma de incentivar
o produção, porque, do cantrórlo, num futuro
não muito distante, verificaremos que a receita, com a paralisação dos negócios, dlminulró, enquanto que os encargos aumentarão.

a
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Qual seró a solução? Certamente teró que
pagar o funcionalismo público, .teró que pagar os despesas fixas, mos teró que restringir
ao móximo os investimentos, as construções
de usinas elétricas, de estradas ,'e de tantos
outros serviços de que necessitamos, recorrendo, certamente, à emissão de papel-moeda.
Essa emls~ão troró cama resultado maior desvalorização da cruzeiro aqui e no exterior e
a conseqüente alto do dólar e de outros
moedas estrangeiros.
São estas os considerações que nos abalizamos a fazer do tribuna do Senado,· !)esta
nossa linguagem de homem simples do l"!terlor. Esperando possam elas contribuir para
que se corrijam as distorções que existem
e que causam a paralisação deis 'ativldades
empresariais da produção, mesmo nos campos.
Não basta alardearmos que teremos, êste ano,
uma safra abundante - felizmente a teremos
mesmo - , pois podemos dizer que a Revolução de março do ano passado também contribuiu para animar a Iniciativa privada. Aliós,

o que multo ajudou foram as condições climatéricas e atmosféricas, que nas proporcionaram ótlmas colheitas; mas Isto jó se tem
verificado em outras épocas. Quando se aviltam as preços, por ocasião da colocação das
colneitas, vem o desânimo, o desestimulo e o
abandono das atividades rurais.
Então, sucedem-se anos de safras menores,
de maior escassez. Doi essa oscilação brusca
e acentuada que temos observado, freqüentemente, nos preços .oriundos da lavouro e da
pecuória.
Dêsse modo, após um ano ou dois, o preço
desce, se avilta, para, depois, então, aumentar
a uma base que ultrapassa as condições de
aquisição do consumidor; o que não se dó nos
poises bem orientados, em que oGovêrno tem,
na mais alta conta e com o maior eficiência,
a defesa do produtor.

O Sr. Ja1é Gulamard:
Permite V. Ex.0 mais um aparte?

O SR. ATTfLIO FONTANA:
Com prazer.

O Sr. Jasé Gulamard:
V. Ex. 0 contribui para esclarecer êsse pro·
blemo e o faz com palavras· simples,· como
acaba de dizer. Justamente, são elas os mais
convenientes e acessfvels ao povo brasileiro,
cujo mandata V. Ex.a tão bem desempenha
nesta Casa. Creio que jó é cnegado a momento de se acabar com o palavreada estéril
e esotérica, em matéria de economia. Melhor
seró falar clara e abandonar de vez· 'essa
economia que V. Ex.a estÓ denunciando, que
remonta do Eglta milenar, e· que poderemos
reduzir naquela· frase ·tão conhecido: "0 tempo das vacas ·magras, quando as preços são
baixas; a tempo das vacas gordas, quando os
preços são altas."
,,.
~.O SR. ATTfLIO FONTANÂ:
Muito grato ao nobre Senador. O depoimento de V. Ex. a é uma contribuição preciosa
ao nosso modesto discurso.
··Esperamos, em conseqüência, que em algo
possamos contribui r, porque não é outro nosso
desejo senão aquêle de o Govêrno proporcionar ao povo brasileiro as melhores condições
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o bem-estar da famflia · brasileira. Era o que
desejava dizer. (Multo bom! Palmai.)
O SR. PRESIDENTE. (Guida Mondlnl:
Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho.
S. Ex. 0 não estó presente.·
Tem a palavra o nobre Senador Eurico
Rezende. ·
S. Ex. 0 não estó presente.
. Tem a
Gulamard.

palavra o nobre Senador José

O SR. JOSt GUIOMARD:
(L• o ~eguinte dltcuno.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Embaixador Vasco Tristão
Leitão da Cunha encaminhou· ao DASP ofrclo
em que propõe a adoção do regime de tempo
Integral para o astrónomo Francisco Loncan,
o' médico Levy Arruda e o agrimensor José
Ramos Santiago, todos da Comissão Brasileira
Demarcadora de Limites.
·
. ·
'

•

J

••

Custa a crer que providência de tal natureza, somente agora venha de ser tomada. E
eis um assunto sôbre o qual posso falar com
inteiro conhecimento de causa, pois, antes de
chegar aqui, andei batendo fronteiras e sertões. Sei bem· que na demarcação de nossas
fronteiras, só uma coisa se pode fazer - é
demarcar fronteiras. Não hó, assim, nenhum
serviço que exija mais Integralidade de tempo
do que êsse. Astrónomos, topógrafos, militares
e civis, lndlos e civilizados tra~alham dedicadamente naquela missão única cujos sacrlfrcios mereceram do Presidente Getúlio Vergas uma frase pouco conhecida, mas lapidar:
"não IÓ a guerra tem heróltl"

'~

Em verdade, Sr; Presidente, Srs. Senadores,
o reconhecimento de cabeceiras dos subafluentes amazônicos, a determinação de coordenadas geogróflcas dos marcos, a "varação"
de cachoeiras, a vida de sobressaltos nos
acampamentos junto das malocas de lndios,
o paludismo e o calor, tudo enfim justifica a
maneira como se expressou o Presidente Getúlio Vergas, a respeito dos nossos demarcodores de limites, executantes de um serviço
tão espinhoso que outro ig.ua I não se conhece.

Aplaudimos, em conseqüência, e sem reservas,
a medida que o Ministro das Relações .Exteriores houve por bem sugerir, embora tardiamente, ao Sr. José Arantes, Diretor-Geral do
DASP; lamentóvel é que o próprio Ministro
não tenha autoridade administrativa porei
executar providência tão peculiar aos negÓcios
da sua Pasta!
Voltarei a esta tribuna, para congratularme com o DASP, assim que fôr aceita a proposta do Ministro do Exterior, certo qué se
trata de fazer justiça a velhos servidores da
Pótria, meus velhos companheiros de lutas.
Com a Sr. José Ramos Santiago, ocorre-me
até citar passagem da sua vida,. não multo
vulgar. • . - Desapareceu na floresta, como
o Coronel Fawcett, com a diferença de que o
inglês nunca mais regressou e o brasileiro conseguiu safar-se de tão desesperadora situação,
indo sair, dias depois, num roçada de mulheres lndlas, que trabalhavam no melhor estilo
naturista, Isto é, apenas com as galas que
a natureza lhes concedera. • • Mas a hora
não era de aprecloçães no gênero do atual
concurso "Miss Brasil"! José Ramos Santiago
arranjou meios e modos de ser trazido oo
acampamento da Comissão de Limites, e hoje
pleiteia tempo Integral que hó multo lhe era
devido, como aos outros demarcadores. Estou
certo, Sr. Presidente, que desta vez o DASP
não Iró d~cepclonar, quando batem· à sua porta homens que a serviço da Pótria percorreram os rincães mais longlnquos da Amazônia!
(Multo bem!)
'{~
O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondlnl:
Tem a palavra o nobre Senador Sebastião
Archer.
O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
(Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores, entre surpreso e . contrafeito,
11 nos jornais de ontem um memorial de Senadores e Deputados, contendo a minha assinatura, dlrfgldo a Sua Excelência o Sr.. Presidente do ·República, congratulando-me pela
medida tomada contra a Panalr do Brasil.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia dar meu apoio a tal manifestação, porquanto acho que o Govêrno agiu de maneira
violenta e arbltrórlo contra essa Companhia.

·~'
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nlão pessoal ao discurso de V. Ex.0 • LI no
Jornal da Bra1il, de ontem, o noticia da pu·
Permite V. Ex. 0 um aparte?
blicação do nosso memorial. Eu o assinei e
O .SR. SEBASTIÃO ARCHER:
fui perguntado por um amigo, que muito prePois não.
zo, por que motivo havia ·assinado um memo·
ria!' contra a Panoir. Aproveito, então, o enO Sr. Joaé Gulamard:
sejo de V. Ex.0 estar tratando do assunto,
Gostaria de, em que pese o autoridade e o para trazer um esclarecimento que coincide
grau de oprêço que tenho o V. Ex. 0 , ponde- com o prestado pelo Senador José Guiomard.
rar o seguinte: como o minha assinatura tamVoltemos à ocasião em que foi redigido o
bém está no documento o que se refere V.
memorial e veremos, desde logo, que o proEx. 0 , quero acentuar que o memorial não tem blema Ponoir já estava, a êsse tempo, ultra·
nodo contra a Panair. Apenas apóia a atitude
passado. Havia, sim, naquele momento, uma
do Govêrno quando, em face do que ocorreu
luta entre a Vasp e a Varig, que disputavam
com a Panair, entregou suas linhos externas a essa companhia os linhas para a Europa.
à Vorig, que nos parece em condições de
Um grupo de Deputados de São Paulo apreatender a serviços que, julgo, já .fazia em
sentou ao Presidente da República um meparte. A minha retificoção consiste no seguin·
morial reclamando não ter sido a Vasp bene·
te: não creio que ninguém tenha assinado,
ficlada
com aquelas linhas. Então, um grupo
Inclusive V. Ex. 0 , um memorial contra a
de amigos da Varig resolveu apresentar um
Panalr. Parece-nos que a companhia que a
testemunho ao Presidente da República sôbre
substitui nas linhas externas e Internas está
o acêrto da medida tomada por S. Ex.0 , en·
em condições de satisfazer às necessidades
tregando à Varig as linhas para a Europa.
daquelas linhas.
Isto não quer dizer que neste memorial estiO SR. SEBASTIÃO ARCHER:
véssemos dando apoio às medidas tomadas
contra a Panalr. Assinei o memorial, mas
Agradeço o aparte de V. Ex. 0 • Tenho o
quero
assinalar que, desde que fui informado
dizer o seguinte: não estamos criticando ou
da
medida
tomado pelo Govêrno contra a
censurando o fato de haverem sido dadas as
Panair, procurei o Sr. Presidente da República
linhas o outra companhia, mas o ato de vioe
pedi a S. Ex.a que recebesse os Diretores
lência que Isto representou, sem oportunidade
da
Panoir, que ouvisse as razões apresentados
de defeso poro a componhio, sem motivo que
por
êles, que não desamparasse seus servido·
o justificasse. (Li,)
res, em número de quase 5. 000, dedicados
Aguardei mesmo, por algum tempo, desse
e do mais alto valor. Pedi pessoalmente ao
explicações convincentes, o que, no meu en·
Sr. Presidente da República que fizesse uma
tender, até hoje não ocorreu. Assim sendo,
revisão no ate> ·em relação à Ponair, espe·
peço que conste dos Anais desta Cosa a mi·
cialmente que ouvisse os Dlretores. Quem
nho declaração de que não me solidarizo com
assim procede não pode, um mês, dois meses
tal documento.
depois, assinar um memorial contra a Panalr,
O Sr. Filinto MUller:
como dá a entender a sua leitura, ràpldamente, sem localizar o documento no tempo. Que·
Permite V. Ex. 0 um aparte?
ro ·deixar bem claro Isto: quando· fui procura·
O SR. SEBASTIÃO ARC~ER:,
do:;por amigo comu~ nosso, que me mostrou
o rmemorial e me perguntou se tinha dúvidas
Com prazer.
em '·apor a assinatura, assinei e verifiquei que
O Sr. Filinto Müller:
o que se aprova é o ato do Sr. Presidente do .
Nobre Senador Sebastião Archer, ouvi o
República, ao entregar à Varlg, e não a outra
discurso de V. Ex. 0 e o aparte do· nobre Secompanhia, as linhas da· ·. Europa, sem nos
nador José Gulomard. Quero, no momento,
aventurarmos a julgar do ocêrto ou êrro que
trazer também a contribuição de minha opi·
houvesse praticado o Govêrno, em retirar da

O Sr. Joaé Gulamard:
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- 1089 Panair. suas linhas. Jó é uma segunda etapa.
Querlamos fazer sentir que, entregando à
Varig as linhas poro a Europa e cuidando
de amparar os servidores antigos da Ponair,
o Govêrno merecia o nosso aplauso. Isso não
importa em julgar o oção do Govêrno em relação à Panoir.

O SR. SEBASTIÃO ÀRCHER:
Perfeitamente.
O Sr. Filinto MUller:
Agora, por que essa atitude? Porque a
Varig é, realmente, uma grande companhia,
muito bem administrada, que vem prestando
relevantes serviços à nossa Pótrio. ~ uma
companhia que tem a experiência das linhas
internacionais. Eu pediria a entrega das linhas
também à Cruzeiro do Sul, se fôsse o caso de
a Cruzeiro do Sul ter a experiência que tem a
Varig, na sua linha transatlântica, para a
Norte-América. A Cruzeiro do Sul é uma
groride · companhia, muito bem administrada
também, mas que se limita ao campo interno
e à América do Sul. A Vosp, que pleiteava,
depois da medida do Govêrno posta em ·execução, a divisão das linhas da Europa, ficando
metade com a Varig e metade com ela, só
se limitou, até agora, a . Iinhas internas. No
meu modo de pensar - por não ser um técnico, não me sinto em condições de julgar
da capacidade dessas linhos; não sou como
nosso eminente colega Attílio Fol)tana, conhecedor da matéria - entendo que a Vorig é
muita superior à Vasp. Aqui mesmo, da tribuna do Senado, jó .tive oportunidade de. fazer
criticas severas à Vasp, por encontrar linhas
Internas dessa companhia, em que sou forçado
a viajar, multa mal servidos, muito mal trabalhadas. Então, pensando dessa maneira e
sabendo do grande conceito de que gaza a
Varlg, conhecendo a competência dos_ seus
dirigentes, sabendo que é uma companhia ·que
honra o Brasil, não tive dúvida em assinar
o documento que aplaudia o ato do Govêrno
entregando as linhas internacionais à Varig,
e não a outra emprêsa nacional, sem que êsse
meu gesto, que traduz também o pensamento
de V. Ex. 0 estou certo - significasse
aplaudir outros referentes à Panair. Pelo própria publicação, verifica-se que o equivoco

surgido· por parte de vários eminentes colegas
nossos, estó na .circunstância de o telegrama,
partido de Brasflia para o Rio, dizer que "foi
entregue ao Presidente Castella Branco um
memorial, assinada por cento e vinte parlamentares, · de apoio ao Govêrno pela medida
que tomou com relação à Panalr". Entretanto;
o texto do memorial não se referia· à medida
tomada com relação à Panalr,· e sim com
relação à· 'varig, com a entrega das linhas
paro a Europa. Entendemos que a medida é
acertada e que .a concessão estó em boas
mãos. A Varlg é uma companhia bem. dirigida e muito capaz. Estâ dando cabal desempenho à missão que lhe foi confiada, estó
honrando o nome do Brasil. Isto não significa
que considero que a medida, .tomada em relação à Panoir, houvesse sido oportuna, justa,
necessória. ~ um aspecto técnico, em cujo exame não posso entrar. Somente declaro· que
pedi ao Presidente da República, logo após a
cassação das linhas da Panair, que S. Ex. 0
revisse sua decisão, que ouvisse os diretores,
o que, Infelizmente, não consegui fâsse feito.
Peço desculpas. a V•. Ex.0 por. ter dado aparte
tão longo. Gostaria constasse do discurso de
V. Ex. 0 êste esclarecimento que estou no dever de dar perante V. Ex. 0 , o. Senado. e a
Nação.

O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
Agradeço o aparte de V. Ex. 0 • Porém, em
face das· noticias publicadas nos jornais do
Rio, senti-me na obrigação de dizer algo a
respeito; Não .faço objeções contra o foto de
a Varig ter sido beneficiada, ao contrório, ·
considero-a uma emprêsa tão cqpaz, tecnicamente, quanto a Panolr, que nõo merécia
ter sofrido o golpe que sofreu.
O Sr. Edmundo Levi:
Permite V. Ex.0 um aparte? IA11entlmento
do orodor.) Nobre Senador Sebastião Archer, realmente senti certo dúvida ao ouvir,
através 'de A ·Voz do Brosll, a noticio de que
um grupo de cento e vinte parlamentares
teria enviado um memorial ao Sr. Presidente
da República solidarizando·se - a expressão
usada - com S. Ex. 0 pelo acêrto da medida

.,
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a entrega das linhas internacionais à Varig.
Pareceu-me estranha . aquela solidariedade,
porque êste ato do Govêrno deixava uma
região, como a · amozônico 1 , completamente
abandonada, desassistida, em conseqüência da
cassàção abrupta: ,e inopinada ·das linhas da
Panair. Mas . as palavras· do nobre .. Senador
Filinto Müller..esclarecem que, na . realidade,
os parlamentares, Inclusive representantes da
região amazônica, não se congratularam com
o acêrto das medidas tomados contra a Panair,
mas pela. entrega. das linhos Internacionais à
Varlg e não· à .Vasp. Seria. estranho saber que
homens .. da envergadura de V.. Ex. 0 , dos Se·
nadores . José Gulomard e Filinto Müller, homens ligados à região .amazônica, concordassem. com medida·· tão esdruxula, que coloca
tõda a região interlorana da ··Amazônia em
completo abandono com relação às capitais,
principalmente de .Belém e Manaus.'
· O Sr. Mem de

Sá:

O '·nobre orador permite um aparte?

. O SR. SEBASTIÃO. ARCHER:
Pois não.
O Sr. Meln de Sá:

"

I'
I'

I

i.

Desejava Insistir no que foi dito claramente
pelos Srs. Senadores José' Guiomcird e· Filinto
Müller.. O . texto. do manifesto subscrito por
parlamentares, entre os quais. eu .figuro, não
contém a menor referência' à Ponair, a menor
acusação à Panair.· De. maneira nenhuma en·
trou no problema a 'que o nobre Senador
Edmundo Levi se refere: as linhas amazôni·
cas. Tratava-se exclusivamente da entrega das
linhas poro a Europa, que, dada a decisão
tomada com relação à Panalr, fo1am conferi·
das à Varlg. Os parlamentares que assinaram
aquêle manifesto aplaudiram o ato do Govêrno. em entregar essas linhas à Varlg, em
virtude da cassação . da concessão da Panal r.
O nobre Senador João Agrlpino, em discurso
aqui proferido, demonstrou sobejamente as
razões daquela cassação.

O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
Quanto às concessões, tôdos os companhias
tiveram o seu término em 31 de dezembro

de 1963 e, no entonto, tôdas continuam fun·
clonando sem concessão. Portanto, êsse mo·
tlvo não justifica.
O Sr. Mem de Sá:
Não é êsse o problema em . tela.

O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
V. Ex. 0 ·manifestou-se o 'favor da concessão, entendi que deveria chamar

a atenção

para o foto.
.O Sr. Mem de Sá: ·
Foram suspensos as linhas do Ponoir na
Europa e entregues, a titulo ainda precdrloi
à Vorlg. O que se aplaudiu ·foi a decisão •do
Govêrno com o entrega dos linhos à Varlg,
considerando-a uma emprêsa com capacidade
técnica comprovada, sobretudo tendo· ·em vis·
ta o subitaneidade da medida. Era preciso
uma emprêso apta a continuar operando, · em
24 horas, como a Varig pôde fazer. Não
houve· atrasos. Os atrasos anteriormente exls··
tentes acabaram no momento em que o Varlg
tomou ·as linhas. 56 ela estava em condiçães,
sem desmérito para as outras emprêsas, .como
a Cruzeiro do Sul ou a Vasp. A Vorlg tinha,
Inclusive, aviãe.s ·com capacidade ocioso,: tri·
pulaçãa · tecnicamente capaz de 'fo:~:er o que
fb. Não hó qualquer restrição à Panair na
manifestação por n6s subscrita e sim apoio
à decisão da entrega das Unhas à Varlg.

O SR. SIBASTilO ARCHIR:
Muito grato pelo aparte.·
O Sr. Aloplo de CorYolho:
(Com. 0111ntlmento do orodor,) Li o me·
mortal dos parlamentares à Presidência da·
República e confesso que fiquei duplamente
impressionado:: Impressionado pelos têrmos do·
memorial, :Impressionado por estar ale assi·
nado por tontos parlamentares idóneos. Ago-,
ra, quero trazer um esclarecimento. Pareceme que o memorial se refere também ao caso
da Panair, salvo engano de minha parte,
porque louva o Govêrno por haver salvo o
crédito do Brasil no exterior, e quem estava
sendo ,acusada como o tendo ferido era a
Panai r.

·'t
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. Multo obrigado. pelo aparte. . .
O'·Sr. Mem de Sá:
No cas~~ ' havia dividas no éxterio;: Havia
mais de um milhão de passagens vendidas
que precisavam . ser honradas. Havia lnúme·
ras, .Inclusive em relaçã~ ,a outras emprêsas,
de modo que é uma alusão de certa r.ealidade.
O crédito do· Brasil, em decorrência da exploração · das linhas pela Paná ir estava sendo·
prejudicodo.

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: ;
V. Ex~o se refere a débitos da Panoir; no
entonta, o débito era de 36 a 40 milhões
de d61ares e havia um ativa de BO milhões de
dólares.

o s;.

Mem

de Só:

Não me. estou referindo à dívida da Pana ir
com relação ,às fábricas que venderam aviões.
Estou·me referindo a divida em diversos praças em que ~perav_a.

O SR,· SEBASTIÃO ARCHER:
A divida de 36 a 40 milhões poderia ser
coberta. Havia ao' milhões para cobrir êsse
débito.
O Sr•. M1m de Só:
A 6sse respeito, o Senador , João Agripino,
exaustivamente, demonstrou a realidade da
situação.
O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
O fato é que até hoje ...
O Sr. Mem d1 Sá:

O Tribunal 'confirmou a sentença de falêr,~
cla, reconhecendo a situação de total insolvabilidade, há~ mais de· um ano.
O SR; SEBASTIÃO ARCHER:.
Houve um recurso, até agora não resolvido.
O Sr. Mem de Sá:
O Tribunal acaba de confirmar a decisão,
em primeira Instância.
O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
Mas há outro recurso para a J ustlça superior.

O Sr. Edmundo Levl:
Penmlte o nob~e orador um esclarecimento?
!Anentlmentol · Pànice, nobre Senador Sebastião Archer, · que nõo fui bem compreendido e desejo 'esclarecer. Eu não disse que os
nobres Senadores e demais Parlamentares sig·
notórios da memorial ao Presidente da Repú"
bllca se tinham referido ao· casa da Pal)air;
Eu disse que fiquei Impressionado quando
ouvi, através de A Vo• ·dei .Bro11J,'. ·declaração de que eminentes parlamentares se teriam
congratulado:.com o Presidente .da .República.
Mas o esclarecimento do nobre Senador . Filinto Müller velo pôr-me a ·par do que 'aéonteceu. Fiquei .admlrcido; • pÓrque não 'pÓdio
acreditar. que homens de tanta responsabilidade se congratulassem com S. Ex.0 por uma.
medida que deixou a Amaz6nla ao completo
abandono, desligada das demais regiões do'
Pais.

a

O SR. SEBASTIÃO ARCHER:
,

:'

·'

Agradeço o aparte do nobre Senador Edmundo Levl.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
!Multo bem! Multo bem ll .
. '·
Compareceram mais

~s

Srs.

~enadores:

José Guiomard - Josué de Souza Sebastião Archer- Pessoa .de Queiroz Dylton Costa -· Eurico Rezende - Faria
Tavares- José Feliciano.:;.., Mello Braga.

O SR. PRESIDENTE IGulllo Mondlnl:
Sôbre a mesa oficio que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
~

lido o seguinte:

OFICIO H.0 141165

LEG

GABINETE DO LIDER DO PTB
Em 27 de maio de. 1965 .
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Na ·forma do Regimento, indico a V. Ex.0
para representar o Partido Trabalhista Brasileira na. Comissão Mista que dará parecer ao
Projeto de Lei n, 0 5, de 1965, que "modi·
fica, em parte, as Leis n. 0 ' 2.308, de 31 de
agâsto de 1954, 2.944, de 8 de novembro

.6
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de 1956, 4.156, de 28 de novembro de
1962 e 4.364, de 22 de junho de )964, que
dispõem sôbre o Fundo. Federal de EletrlfJcação e .sôbre a distribuição e aplicação do ImpOsto único sObre Energia Elétrica, e dá outras. providências", o Deputado Clóvis Motta,
em substituição ao Deputado Oswaldo Lima
Filho.
Aproveito a oportunidade para reiterar a.
V. Ex. 0 os protestos de minha alta estima e
elevada consideração.

-

Argila no Dario,

Vlce-Lider do PTB.

O SR. PRESIDENTE IGuldo Mondlnl:
A Presidência ·designa o Sr. Deputado Clóvis Motta para a substituição solicitada no

.,

ofício que acabo de ser lido.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do ProJeto de Lei da Senado n. 0 39, de 1964,
de autoria do Sr. Senador Viva Ido Li·
ma, que dispõe sôbre a profissão de protétlco dentário

(projeto aprovado em

primeiro turno, com emendei e subemer\·
da, na sessão de 6-5-65), tendo Parecer
n. 0 · S97, de 1965, da Camis~ão de Re·
dação, oferecendo a redação do vencido.
Em

~iscussão

o projeto.

Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paula,)
Está encerrada .
Não tendo havido emenda nem

requeri~

menta no sentido de que o projeto seja sub·
metido a votos, é êle dado como definitivamente aprovado, Independente de votação,
nos têrmos do art. 272-A do Regimento ln·
terno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.

~

a seguinte a redação aprovada:

Redação do vencido, para 2.0 turno,
do Projeto de Lei do Senado n.0 39, de
1964, que dl1põe 16bra 11 proflnão de
pratétlc01 dentário.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 ~ Protético é a pessoa legalmente habllitadà a quem o cirurgião-dentista, no
exerci elo de sua profissão, entrega a execução.
mecânica de trabalhos· de prótese.
Art. 2.0 - O exercício da profissão de protétlco, em todo ·território nacional, só é per·
mltido aos que estiverem no Serviço Nacional
de Fiscalização da Medicina, para o Distrito
Federal, e nos respectivos. Serviços Sanitários,
para os Estados Territórios.
Parágrafo único - A inscrição a que se
refere êste artglo é obrigatória, ta~to para os
protéticos proprietários de oficinas isoladas co·
mo, também, para as que funcionem em afiei·
nas anexas a consultórios dentários.
Art. 3,0 - Para gozar dos direitos conferi·
dos por esta lei ·os proprietários . deverão sub·
meter-se a uma prova prática, que versará
sôbre a confecção de trabalhos de prótese co·
mum, devendo o pedido de inscrição, para o
referido exame, ser dirigido ao Dlretor do Ser·
viço Nacional de Fiscalização , da Medicina.
Parágrafo único - O disposto neste artigo
não se aplica aos que, até a data da presente
lei, já se encontrem legalmente habilitados ao
exerdclo da profissão.
Art. 4. 0 - O protético poderá realliar os'·
seus trabalhos em oficina Isolada ou anexa
aos consultórios dentários, com os quais, no
entanto, não poderá manter porta de comunl·
cação Interna ...
Art. 5. 0 -;-..•:A. licença para funcionamento
da oficina de. _prótese será requerida à autoridade compe,terite,· 'pelo respectivo proprietário
ou responsável,.<'devldamente Inscrito no Servi·
ço Nacional·· dê Fiscalização da Medicina, devendo ser revalldade, anualmente, até 31 de
março.
Art. 6. 0 - Todo protétlco é obrigado a possuir uma carteira de Identidade profissional
relativa. ao oficio, fornecida pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social, mediante re-
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dão de inscrição, passado pela Serviço Nocio·
nal de Fiscalização da Medicina ou pelas re·
partições estaduais competentes.
, Art. 7.0

-

~vedado ao protético:

1 . prestar, sob qualquer forma, assistên·
cio dentária direta a clientes ou realizar qual·
quer trabalho protético, para particulares, li·
mltando-se as suas ·funções às de auxrlio ao
cirurgião-dentisto.
2. ter em sua oficina cadeira própria de
dentista, destinada a operações, bem como
instrumentos de cirurgia ou quaisquer outros
específicos de consultório dentário;
3. tomar moldes e colocar trabalhos pro·
!éticos em clientes não só em dependências
das oficinas de prótese como nos consultórios
dentários, solvo os autores de invenções pa·
tenteados, aos quais é permitido tirar os moi·
des e fazer as adaptações necessárias à apli·
cação de seu invento, referentes à prótese bu·
comaxilofacial, desde que por indicação do ci·
rurgião-dentista responsável pelo tratamento;
4. fazer propaganda, sob qualquer forma,
dos seus serviços ao público em geral, só lhe
sendo permitido anunciar os seus trabalhos
profissionais em revista, jornais e folhetos es·
pecializados, quando dirigido aos cirurgiões·
dentistas, cortando do mesmo o nome da ofi·
cina, e do responsável e o número de sua ins·
crição na repartição competente.
.Parágrafo único -:- A infração ao disposto
neste artigo é considerada como exercício ife.
gal do Odontologia, sujeitando o seu autor às
penas legalmente previstas, devendo ser con·
celoda à licença de funcionamento· e a inseri·
ção do protético no Serviço Nacional de Fis·
colização da Medicina ou no Serviço Sanitário
Estadual respectivo.
0

Art. 8. - Os protéticos licenciados terão
o direito de transferir-se de um local para ou·
tro, mesmo para Estado diferente ou .para o
Distrito Federal desde que solicitem autoriza·
ção ao órgõo competente e apresentem cer·
tidão de que se encontram habilitados, poro
fins da devida Inscrição no Serviço de Fisco·
lização próprio.
Art. 9, 0 Desde que legalmente hobilita·
do para o exercício de sua profissão, o proté·

tico poderá posuir ou ser responsável, na mes·
ma ci~ade, por mais de uma oficina de prótese.
Ârt. 10 - A execução e fiscalização das
disposições desta lei cabem ao Serviço .. Nacio·
nol de Fiscalização da Medicina, do Deporta·
mento Nacional de Saúde, n,o Distrito Federal,
e às repartições sanitários competentes,. nos
Estados e Territórios.
·
•. Ârt. 11 - O Poder Executivo, dentro de
90 (noventa) dias, baixará os atas necessários
à regulamentação do presente lei.
Ârt, 12 - Esta lei entrará em vigor na
dota de sua publicação, revogadas as dispo·
sições em contrário.

·o

SR. PRESIDENTE (Guido Mondinl:

Passa-se ao
Item 2:
Discussão, em turno único, da redação
final (apresentada pela Comissão de Re·
dação em seu Parecer n.0 518, de 1965)
do Projeta de Lei da Câmara n. 0 230, de
1964 (n. 0 1.086-B/63, no ·Caso de ori·
gem), que revoga o artigo 51 O da· Conso·
lidação das Leis do Trabalho (Decreto·
Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943).
Em discussão o redação ·final .
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a discussão como encerrada . (Pauaa.)
Está encerrada .
Não· tendo havida, emenda nem requerimen·
ta no sentido de que a redaçãa final seja. sub·
metida a votos, é ela dada como definitiva·
mente aprovada, independente de votação, nos
têrmos do art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
É a seguinte a redação final aprovàda:

Redasão final do Prajeto de Lei da C&mara n.0 230, do 1964 (n.0 1.086·8-63,
na Ca1a do origem), que revoga o artigo
'510 da Conaolldasão· doa Lei1 do Traba·
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n,0 5.452,
de 1.0 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Ârt. 1.0 - É revogado o art. 51 O da Con·
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
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1943.
Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação~ revogados as dispo·
sições em contrário.

O SR; PRESIDENTE !Gulclo Moncllnl:
Passa-se ao
Item 3:

'

-

Discussão, em turno' único, do redação final· (oferecido pela Comissão de
Redoção em seu· Parecer· n. 0 594, de
19641 da emenda do Senado· ao Proje·
to de Lei' ao Cdmoro n.0 135, de 1964
(n. 0 1.226-B/63, na Casa de origem),
que Isenta de impostos, e .taxas, por cin·
co anos, todos os produtos de origem
animal e vegetal oriundos do área geoecon6mlca do Distrito Federal. c. · ·
Em discussão a redação final. ·
Se nenhum Sr. senador pedir. a palavra,
darei a discussão como encerrada. (Paula.)
Está encerrada .
Não havendo emenda nem requerimento
para que a redação final seja. submetida a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, Independente de votação, nos têr·
mas do art. 3.16-A do. Regimento Interna.
O projeto voltará à Câmara dos· Srs.' Depu·
todos. ·
Paro acompanhá-lo, na outra Casa do Congresso, no estudo da emenda do Senado, é
designado
Sr. Senador Bezerra Neto, que
foi a relatór da matéria na Comissão de Cons:
tltuição e Justiça. ·

o

~ a seguinte a redação final aprovada:
Redasão final da emenda .. do Senado
ao ProJeto de Lei do Cllmaro n.0 135,
d• 1964 (n,O 1.226-8~63~ na Cau de
oria•ml; qu• l1enta de :Jmpo1t01o toxa1,
por cinco ·anOI; tod01 01 produtoe de·
orla•m animal . e vegetal ori undoa da
área geo-econllmlco do Dlatrlto Federal.
EMENDA N.0 1

O SR. PRESIDENTE (Guida Mondlnl:
Item 4:
Discussão, em ·turno única, da rede·
ção final (oferecida pelo ·Comissão ·de
Redaçãc) das emendeis da Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 22, de
1964 (n. 0 941-B-63, na Casa de. cri·
gemi, que altera o Quadro do Pessoal da.
Secretaria do Tribunal Superior do Tra-~
bolho, e dá outras providências.
Em discussão a redação final.
.se nenhum Sr. Senador pedir a ' palavra,
darei ·a ·discussão coma encerrada. (Pauao.l
Está encerrada .
Não hav~ndo emenda nem requerimento
para que

a redação

votos, é a. mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos têr·
mos do art. 316-A do Regimento Interno.

O. projeto .voltará à Cdmara.
Para acompanhar, na outra Casa ·do Con·
gressa, o estudo ·das emend~s ' do Senado, à
Mesa designa o Sr. Senador Slgefredo Poche·
co, relator da matéria na Comissão de Servi·
ço Pública Civil.

~ a seguinte a redaçãa fl':'al aprovada:
Redasio final doa emendas' do Senado
ao Projeto de Lei da Cllmara. n.O'
1964 (n,
gemi.

!Corre1ponde à Emenda n. 1-CCJ)
Suprima-se· no projeto (crt. 1 ,O e emenda)
a expressão:
"gea-econ6mlca".

0

22, . de

941·B·53, . na:Coaa de orl•

EMENDA N.O 1
!Correaponde· àa Emenda• n.O' 1 e 2, da
C.S.P.C.)
Ao art. 2

0

final seja submetida o

°·

·Dê-se ao art. 2. 0 c seguinte redação:
"Art. 2.0 -

Os valOres dos simbolas das

cargos Isolados, de provimento efetlvo, dos

I
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Val6re1
men1al1
Cr$

Slmbaln

PJPJ- o
PJ- 1
PJ- 2
PJ- 3
PJ-·.4
PJ- 5
PJ- 6
PJ- 7
PJ- 8
PJ" 9
PJ-10
PJ-11

O

O

O O

o

O

I

O

O

O

o

O

O O

o o o o

O

•••••••• o •

o •• o •••••

I

O

0

I

0

O

O

0

O O

O O

I

O 0

I

0

0

O

0

O

O

0

O

0

0

0

0

O

I

O

I

O O

0

O

0

0

O

0

O

O

O

O

0

0

O 0

0

O

0

0

O

I

I

0

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 ••••••••••

1

o o

O

o o o o o

•

•

•

•

o •••••• o o ••••••

O

0

0

0

O

O

0

I

0

O

O

0

0

0

O

O

I

O 0

o

O

0

I

0

O

O

O

O

O

O

0

O

O

0

O

O

O

0

O

O

0

o o o

O

O O

O O

I

0

O

O

0

0

O

O

o o

0

0

O

O

0

0

I' O

417.000
410.000
405.000
387.000
367.000
333.000
317.000
300.000
275.000
250.000
225.000
205.000
185.000

Parágrafo única - Os vaiôres dos slmbolos
das funções gratificadas são os seguintes:
FG-1
FG-2.
FG-3
FG-5

I

O

o

O

o O o O O O o O ·O O o O O o O O

..

'

• • • • • • o •• o

'

o ••• o •••••

15.000
12.000
10.000
5.000

EMENDA N.o 2
'·'

..

!Corrapande à Emenda n.0 3. da C.S.P.C.l

Ao clrt. 9,0 :
Suprima-se êste artigo.

EMENDA N.o 3
!Corre1pande à. E111enda. n. 0

~.da ~~S.P.C.l

.

SubstitUa-se a Tabela a que se refere o artigo 1.0 pela seguinte:

TBIBt1NAL S"O'PII:l'I.IOR DO TRABALHO.
QUADBO DO PESSOAL

Tabela a que se refere o art. 1.•
CARGOS ISOLADOS Dlll PROVIMJilNTO: IW COIIUSSAO
Número

de

Denominaçclu

Carg08

1
1

· Dlretor-Geral

• • • • • • • • o. o •• o •• o •

Secretário do· 'I'rlbunal Pleno ••

'
OBSEBVAÇOES

Cargos
Vagos

Slmbolos

PJ

1

PJ

1

'

A preencher quando vagar o
cargo de Secretário do T.S.T.

..

-

CARGOS ISOLADOS Dlll PROVIMENTO . EP'IIlTIVO

Número

DenomlnGçclea

S!mboiOI

1
3
8
1

Secretário do T. S. T. .. .......
Vlce-Diretor • o. o •• o • • • • • • • • • • • •
Dlretor · de Serviço ............
Dlretor de Servloo da Taqulgra-

PJ
PJ• O
PJ- 1

2

Aus.tente T6clllco do Preeldente 'o • • • • • • o • • • o o. o • • • • • • o •

de
Cargo•

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

10
16
1
10

fia •••.. , .•.•.••••.•.•••.••...

Revtaor ............... , •••.•••••

Contador
ArQUivista .....................
Bibliotecário ...................
o
M6dlco o o o o o o o
Dentlata o •• o • • • • • • • o o • • • • • • • • • •
Bibliotecário AuxUiar • o • • • • • ' ••
Redator • • • • • • • • • • • • • o. o • • • • • • • o
Almoxarlte o o •• ' • o . . . . . . . ' • • • • • •
'
Chefe de Portaria
Almoxarlfe AuxUiar •.•• i; .....
AJudante de Chefe do Portaria
Entermetro •...•....•.........•
Motorista • o • • • • o ' o • o • • • • • • • • • ' •
Continuo
Servente o • • • ' • • • • • • • o • • • • • • • • • •
ArtUice
Guarda Judiciário
O O O O O 0 O O O O 0

0

0

O O

o O O O O 0 O O O O O

O O O I O O O O O

O O 0

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

O O O O O O 0 O 0 0 O O 0 O O 0 0 0 O 0 O 0

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

Cargor

Vagos

.

OBSEBVAÇOES

· Êxtlnto· quando vagar
Extintos quando vagarem
Extllltoe quando vagarem

PJ• 1

Extinto quando vasar

PJ- 2
PJ• 3
PJ- 3
PJ- 3
PJ- 3
PJ- 3
PJ• 3
PJ- 3
PJ- 3
PJ· 3
PJ- 4
PJ- 7
PJ. 7··
PJ- 1
PJ-10
PJ-10
PJ-11
PJ-10
PJ-10

Extinto quando vagar
1 extinto quando vagar · •
Extinto quando vagar
1
1
1
1
1
1
10

.
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Nt1mero

de

Denomtnaçlles

Cargos

5
8

8

10
20
30
48 ·'

Sim bolos

Taqufgrafo .................... .
Taqufgrafo .................... .
Taqufgrafo .................... .
Oficial Judiciário ............. .
Oficial Judlclãrlo ............. .
Oficial Judlclãrlo ............. .
Oficial Judiciário •••••...•. , .. .

PJ·
PJ·
PJPJ·
PJ·
PJ·
PJ•

Cargos
Vagos

OBSEBVAÇOES

3

4

5
3
4
5
8

6
2
4
3

8 extintos quando vagarein

FO'NÇOES GRATIFICADAS
Número
Denomtnaçlles

Sim bolos

Funçlles
vagas

Secretario do Presidente ............................. •
Secretário de Turma •••••.••.••...••••••.•••••••••.••
Dtretor de Serviço ....................................
Dlretor do Serviço Taqulgrátlco ......................
secretario do Dlretor-Geral ...........................
Encarregado da Revista ..............................

FG·1
FG·2
FG·1
FG-1
FG·3
FG·5

3
8
1

ele

Cargos

1
2
8
1
1
1

..

O SR. PRESIDENTE IGuido Mondinl:
Item S:
Discussão, em . turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0

595, de

1965), do Projeto de Lei . da Câmara,
n. 0 123, de 1964 (n.0 4.187-B/62, na.
Casa de origem), que altera dispositivo

~ o seguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Lei. da
camara n. 0 123, de 1964 (n. 0 4.187B-62, n11 Ca1a de origem), que acru. cento mail um parágrafo ao art. 17 do
Decreta-Lei n.0 4.014, de 13 de janeiro de 1942, que regulamenta a prafi•·
1ão de ajudanta de de1pachante adua·
nelra, ··
O Congresso Nacional .decreta:

0

do Decreto-Lei n. 4.014, de 13 de janeiro de 1942 (regulamenta· a profissão
de ajudante de despachante aduaneiro).
Em discussão a redação final.
Se .nenhum Sr. Senador pedir a palavra, darei a discussão como encerrada. (Paula,)
Estó encerrada,
Não havendo emenda

nem

requerimento

para que a redação final seja submetida a
votos, é a mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos têrmos do ort. 316-A do Regimento Interno.
O projeto vol à sanção,

Art. 1.o - O art .. 17 do Decreto-Lei n,0
4.0 14, de 13 de janeiro de 1942, que regulamenta a profissão de ajudante de despa·
chante aduaneiro, alterado pelo Decreto-Lei
n,0 S. 989, de 11 de novembro de 1943,
passa a vigorar acrescido da seguinte parógrafo:
.
"Art. 17·-· ................... .
§ 2. o -:A- prova a que se refere êste
artigo séró~·.realizada no primeiro semes-"
tre do ano, desde que . solicitada pelos
respectivos Sindicatos de Ajudantes de
Despachantes Aduaneiros."

Art. 2. 0 Esta Lei entraró em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrórlo.

1097-
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O SR. PRESIDENTE IGuldo Mondin):
Item 6:
Discussão, em turno único, do Reque·
rimento n. 0 272, de 1965, pelo qual o
Sr. Senador Eugênio ' Barros ·solicita a
transcrição nos Anais do Senado do dis·
cursa proferido no Tribunal Federal de
Recursos pelo Sr. Ministro Djalma da
Cunha Meiio, em homenagem prestada
ao Sr.. Marechal Eurico Outra .
Em discussão .

'

do parecer da Comissão de Projetas do Exe·
cutlvo; posteriormente ouviremos o parecer
da Comissão de Finanças, que seró proferida
pelo Sr. Senador Argemlro . de Figueiredo.

...

Os Srs. Senadores que aprovam a requeri·
mente queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Seró feita nos Anais a transcrição solici·
ta da no requerimento.
O Sr. Eurico Rezando:
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEN.TE !Guldo Mondinl:
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Se·
nadar Eurico Rezende .
O SR. EURICO REZENDE:
(Para uma.qu11tão do ordem.) Sr. Presiden·
te; V. Ex.0 deu por aprovado o requerlmen·
to n.0 273, de 1965 mas, anteriormente, ha·
via V. Ex.0 anunciado a presença de apenas
21 Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondlnl:
Tem V. Ex.0 tôda razão. Houve equivoco.
A discussão fica encerrada e a votação da
matéria transferida para a próxima sessão.
Passa-se ao
Item 7:

O Projeto de Lei n. 0 ~ 1 depende de pra~
nunclamento das Comissões de Projeta_s da
Executivo e de Finanças.

O Sr. 1.0 -Secretório vai proceder ci leitura

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

que considera morto em defesa da or·
dem, das Instituições e do regime o Major-Aviador Rubens Florentino Vaz (pro·
jeto incluido na Ordem do Dia em vir·
. tude dei disposto no art. 171, n. 0 III, da
Regimento Interno), dependendo de pronunciamento das Comissões - de Pro·
jetos do Executiva e de Finanças,

..

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 31, de 1965 (n, 0
2.641-A/65, na Caso de origem), de lnl·
clatlvo do Sr. Presidente da República,

~

lido o seguinte:
PARECER

N.0 648, DE 1965
Da Coml1aão do Projeto• do Exocutivo,
a&bre o Projeto do Lei do C6mora n.• 31,
de 1965 (n.0 2.641-A/65, no camora),
que conaldora marte em d1feaa do_ oro
dom, · da1 inltltul~Õel e da· r1glm1 o
Major•ÂYiaclar Rubln1 Flor1ntlno Vox.
R1lotor: Sr. Antanla Corl01
O projeto, ora submetido à nossa aprecia·
çã~, decorreu de mensagem do Poder EXecutl·
vo e tem por finalidade considerar morto, em
defesa das Instituições, o Major Rubens Florentino Vaz.
Nã justificação do anteprojeto, . assim se'
expressou o ilustre Ministro da Ae_ronóutlca:
"O Tenente-Coronel-Aviador Rubens Florentino Vaz foi morto em 5 de agôsto de
1954, ·na defesa da ordem, das Institui·
ções e do regime, em acontecimentos que
nada mais eram que o evoluir do _processo revoluclonórlo vitorioso a 31 de março
de 1964, em defesa dos prlncfplos democrótlcos agora vigentes .
O desaparecimento prematuro e violento
do Tenente-Coronel-Aviador Rubens Florentino Vaz desfalcou os Quadros da Fôrça Aérea Brasileira de um jovem oficial

- 1098que sempre demonstrara· ·elevada proficiência técnico-profissional, a par de
acendrado ·amor às Instituições, então
ameaçadas, que jurou defender com o
risco da própria vida,
O Congresso Nacional, em reconhecimento aos nobres Ideais do Tenente-CoronelAviador Rubens Florentina Vaz, que o
levaram a .ser "covardemente assassina. da" .~ d~sejanda amparar a sua viúva e
quatro filhas menores, hou~ve po.r bem
. aprovar a Projeto n. 0 o4. 760, de 195o4,
de autoria da Sr. Mciurlcio Jappert da
Silva,
n.0 81, de 1958, no Senado
Federal, que· · considerava ., 'cómo tivesse
ocorrida em serviço a morte dêsse lnesqueclvel oficial." ·
·

e

A Comissão, reportando-se aos argumentos
acima transcritos .e. acentuando que projeto
com finalidades assemelhadas foi aprovado
pelo CongressO; em 1958, manifesta-se favo,
ràvelroente, li proposição.

· t 'cf parecer:•

· ··. '

'' ''s~l~ d~~ .c~.:nr~iíes, em 'i 8 'de 'maio de
1965.
':'""':' Ánt6,
. ..- Joio
.. AtrlplnÓ,
.
. " ·' Presii:i~~te
.. '
nlo Corl"'; ,.Relator - ; J.oú , Guiomard
Wolfrt1do Gu111al - Baa:arra Nato.
'

O SR. PRISIDÍNTE

''.

IG~Id~ 'Mondlni: ..

Conhecido .o parecer da Comissão de Projetes .do . Executiva.
A Casa ·vai conhecer, agora, o parecer. da
Comissão de Finanças.
O Sr. lurlco Raunda:
Sr. Presldentê; peço a palavra pela ordem.
O SR. PRISIDINTI IGuldo Mondlnl:
Tem a Palavra a nobre Senador. i

O SR. PRISIDINTI IGuldo :Mondlnl:. ·
Estão presentes na Cosa 11 Srs. Senadores,
número suficiente para o prosseguimento das
trabalhos.
O ' Sr. J01aphat
Marinho:
.
'
Coma fui há pouco chamado. para falar e
não o 'fiz, quero aproveitar a ··oportunidade
da presença da 'Senador Eurico Rezende na
Tribuna para esclarecer ·que, i da' minha· parte,
houve apenas· desistência. Mas estou pre·
sente.
O SR. PRUIDINTIJGulda Mondlnl:
Peço ao nobre Senador Eurico Rezende ·que
confira: estão no plenário 12 Srs, Senadores.
O Sr. IlÍrico R111anda.:
Sr, .Presidente, V. Ex. 0 val~me permitir,
já' que suo 'liberalidade permitiu ao Sr. Jilsaphat Marinho Intervir na minha· questão de
ordem, devo declarar que não entendi o apar·
te de S. Ex. 0 •
Não fiz a menor .referência, . nem elogiosa
nem critica, apenas levantei a "questão Clei:larando que, a meu ver, não havia · o · número
válido de ,Senadores na . Casa para .. o prosseguimento ·cié 'nossos' trabalhos.
·
O Sr. Joeophat Marinho:
Permito-me o esclarecimento. Nem eu, de
forma alguma, quis acentuar que V. Ex. 0 tivesse feito· refer6ncia. · Declarei, ·,•.expressa·
mente, que aproveitava a sua . presença· no
tribuna ·para transmitir o esclarecimento que
prestei.

O Sr. Eurico Resende:
Ah, ' bem •• ·: V. Ex:0 apenas cont;aban·
deou para meu pronunciamento uma explicação que desejava
.dar
e' •.que,
afinal,
não tem
• ....
• 11
, "1
' "
.
nenhuma conexão com .o objetlvo de minha
questão de .~rd~m .' ·. ' '
· · ·
'
~·.

O SR. EURICO REZENDI:
!Pelo o~am.) Sr. Presidente,. volvido o olhar
para as cadeiras cativas do Plenária, é fácil
chegar à penosa conclusão de que não há
sustentação regimental da sessão. A faixa de
solidão aqui é bem prolongada , De moda que
pediria a V. Ex.0 declarasse encerrados os
trabalhos.

•:.~.:.•;

Muito obrigado, Sr, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Guida Mondlnl:

Tem a palavra o Sr, Senador Argemlro de
Figueiredo, para prolatar o parecer da Comls·
são de Finanças sôbre o Projeta de Lei n. 0
31, de 1965.

'i:
\1
'·,.

i

.•.J

',

,',•
;
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...

I

'

..
I•
~

.
ii

1
1M

I

i
li

•
i:!

.,.

"'

.

(Pàra emitir paracar - Sem rtvl1io do ora•
dor;) Sr. Presidente, o Projeto de Lei do Câ·
mora n.0 · 31, de 1965, que ora chega às
mãos para sôbre êle emitir · parecer, em nome da Comissão de Finanças, dispõe; no artigo 1.0 :
"quê .é considerado morto em defesa da
·ardem, das lnstltulçães e do regime, · a
Tenente-Coronel-Aviador Rubens Florentino Vaz."
Sr. Presidente, êste Projeto vem em mensagem presidencial para sôbre êle se pronunciar a Comissão de Finanças.
Com o mesmo objetlvo j6 havia tramitado,
na Comissão de Constituição e Justiça, um
projeto, se não estou enganado de autoria do
Senador Padre Calazans.
,. Na Comissão de Constituição e . Justiça
h'ouve, .Sr. Presidente, discordância no se examinar o que constitucional ou legalmente se
deveria . entender .. por ordem pública, para se
encartar nela o caso do ·Major Vaz, conhecido de tada. a Nação. Entretanto, o parecer
que terei de emitir é natural que se circunscreva àquilo que constitui o objetivo técnico
da Comissão de Finanças.
Da pOnto de ·vista financeiro, a Comissão
de Finanças nodo t~m a opor à aprovação· do
projeto. Mesmo que não se encarte o caso
do Major Vaz num prêmio àquele que se sacrificou pela ordem pública, a Comissão de
Finanças entende que essa medida encartaria
a hipótese da Instituição de pensão em favor da famllla do oficial morto.
Por esta forma, Sr. Presidente, a Comissão de Finanças é fovoróvel ao Projeta de
Lei da Câmara dos Deputadas sob n. 0 3 I i de

1965.
~ o parecer·. (Multo bemll
O SR. PRESIDENTE !Guldo Mondlnl:
São favor6vels os pareceres das Comissões
de Projeto do Executiva e de ,~lnonças.
(POUIO.)

Em discussão a projeto.
O Sr. Edmundo Levl:
Peça a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRISIDENT! (Guida Mondlnl:
Com a palavra o nobre Senador Edmundo
Levl, para a discussão.
. O SR. EDMUNDO LIVI:
!Nia foi revl1to pelo orador.) Sr. Presidente,
Srs . Senadores, · tenho o mais profundo respeito e a maior estima pelas Fôrças Armadas
da minha P6trla. São, de acôrdo com a
Constituição:
"Art.·. 176 - As fôrças armadas, cons•
tituldas essencialmente pelo Exército,.
Marinha e Aeron6utica, são Instituições
nacionais permanentes, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob
a autoridade suprema da Presidente da
República e dentro dos limites da lei.
Art. 177 - Destinam-se as fôrçcis armadas ·a ·defender a· P6trla e a garantir
os podêres constitucionais, a lei e a ordem."
Sr. Presidente, conhecemos o. lament6vel
episódio em que pereceu o então Major-Avia,
dor Rubens Florentino Vaz, vitima de um pistoleiro, deixando entes queridos. a chorar .sua
falta. Acompanhava, na oportunidade, um
amigo que era o visado pelo sanha ··dêsses
pistoleiros, e êle, como bom compQnhelno, interpôs-se entre oquêle que estava determinado, que estava marcado pelo plstoleino e êsses
sic6rios. E então foi vitima da bala as5asslnci:
Mas, Sr. Presidente, porque . tenho o. mais
pnof11ndo respeito . e estima às.· Farças Arma··
das de minha terra é que me recuso a reconhecer. como morto em defesa da ordem ai~
guém que, numa circunstância tôda especial,
foi atingido, quando em verdade não estava a
serviço da arma a que pertencia. Os oficiais
das fêrças ,armadas não são policiais· que
dêem' garantia de vida a quem quer que seja;
não são guarda;costas de quem quer que
seja. Seus serviços são aquêles adstritos ao
regulamento, dentro 'dos limites e da alta lnvestidura que a Constituição lhes dó .
Portanto, Sr. Presidente, não é possível
confundir com ordem e defesa das Instituições o fato de alguém ser atingido quando

,

- 1100custodiava outra pessoa que, por motivos poHticos, estava sendo vítima de perseguição e
do ódio de indivíduos não bem esclarecidos ..
Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito, ainda uma ve~, tenho grande Ôdm.iroção pelas
fôrças · armadas de minha terra. Por isso é
que me recuso a reconhecer nelas a função
de policiais, de guardo-costas. Dar. porque
não posso adotar êste projeto que entende
como morto em defesa da ordem o eminente
oficial da Aeranóutlca, Major-Aviador Rubens Florentino Vaz. Se o' Executiva mandar
poro esta Casa mensagem pedindo pensão especial para os seus descendentes, para os seus
filhos, corri toda entusiasmo defenderei essa
pensão. Estaríamos homenageando um oficial das Fôrças Armadas que tombou, não
erri defesa da ôrdem, mas em defesa de sua
lealdade para com um amigo. !Multo bemll
O SR. PRESIDENTE IGuldo Mondlnl:
Continua a discussão.

O SR. HERIBALDO VIEIRA:
IS.m reviaão do orador,) Sr. Presidente, hó
uma história a contar com referência à proposição que . procura · amparar a famflia do
Major-Aviador Rubens Florentino Vaz.
Emanado da Câmara dos Deputados, ~ste
ve no .Senado um projeto de lei que cons.ideravo o Major. Rubens Florentino Va~ morto
em serviço.· Ao chegar ao· Senado· êste pro~
jeta - aprovado na Câmara - foi madifl·
cedo, se não me engana por iniciativa do Senador Filinto Müller. Verificou esta Casa que,
realmente, o Major Florentino Vaz não havia
sido morto em serviço ·e o precedente que se
Iria criar era perigoso. Alterou-se o projeto
poro se considerar· que o Major Florentino
Voz . morrera em defesa da ordem, e então
se Instituía uma pensão para a família .
A emenda do Senado não foi aprovada no
Câmara e o projeto subiu à sanção, na forma
original. Vetado pelo Sr. Presidente do Re·
pública, o Senador Padre Calazans apresen~
tau outro projeto no Senado, em que aprovei·
tavo a lição jó dada quando se discutia o
projeta que considerava o Major Florentino
Voz morto em defeso da ordem e não em
serviço.

O Executivo remeteu à Câmara dos Deputados projeto que reproduzia, lpala IlHaria, no
suo emenda, nas seus artigos, o proje'to apresentado no Senado pela Senador Podre Calozans. Um ou outro copiou o pr~jeta.
Hó drca de 8 ou 15 dias, relatei, na Co·
missão de Constituição e Justiço, o projeta
da Senador Padre Cola~ans. Então, o meu
parecer, aprovado na Comissão de Canstlt\11·
ção e Justiço, considerava que merecia a pro·
voção o projeto do Senador Padre Colazans,
do ponta de visto jurídico-constitucional. Mos
a Comissão de Constituição e Justiço deve·
ria requerer à Mesa que o projeto do Seno·
dor Padre Colozons tramitasse, em conjunto,
com o da Mensagem Presidencial n. 0 31, por
versarem, ambos, matéria idêntico. Isso na
formo do Regimento.
Antes de voltar à Mesa, o parecer aprovado no Comissão de Constituição e Justiço,
é incluldo na Ordem do Dia o Projeto n. 0 31.
~ste Projeto tem, portanto, parecer jó dado
na Comissão de Constituição e· Justiço em
projeto idêntico do Senador Podre Colozans,
pelo jurldicidode e constitucionalidade do
mesmo.
Afigura-se-me, portanto, que houve engo·
no do nobre Senador .Edmundo . Levi, quando
declarou que o Major Florentino Voz não
morreu. em serviço. Mos o projeto não diz
que êle morreu em serviço. Diz que morreu
em defeso do ordem e das instituiçêies. Não
se quer atribuir, neste Projeto, às Fârços Armodos, a função policial, embora possam elos
ter também funções policiais, como vemos nos
Inquéritos Policiais Militares. Fazem-no, o
tâdo hora, quandoG~ Exército tem o função
policial. Mos nã~, 'é -~Js!a que . se estó tra•
tando. Estó-se dizendo,~. na Mensagem, que
o Major Florentin~};~q~, ·morreu em defeso
da ordem. ~I e ·não. custodiou nem procurou
1 , •
r
acobertar o .jornalista Carlos Lacerda, quando vitima do: at~i)tado da Rua Toneleros. Era
êle companheiro, ocidental do jornalista Carlos Lacerda . · Seguiam para suas residências,
naquela rua, quando foram vitimas do emboscada que visava ao jornalista Carlos Lacerda . Procurou, então, o Major Rubens Florentino Voz, acldentoimente, defender o seu
~

~

~
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companneiro, levando a pior, porque recebeu
a bala nomicida .

I
"

d

Ora, Sr. Presidente, está escrito no Código
de Processo Penal que qualquer pessoa pode
ter função policial, na defesa da ordem pública; qualquer pessoa pode prender quando encontrar alguém praticando um crime; qualquer pessoa pode correr em defesa de alguém,
de um lar, quando atacado por mãos criminosas.
Parece-me que, no caso, está nitidamente
configurado que o major-aviador; no momento, agiu como qualquer popular, na defesa dà
ordem, procurando defender o seu componnelro, vitima de emboscada.
Por Isso, na Comissão de Constituição e
Justiça- dei parecer favorável ao projeto, que
foi aprovado. Entendo que êle pode ter trânsito nesta Casa, porque nada o Incompatibilizou com a ordem jurldico-constltucionol.
Por esta razão, Sr. Presidente, dou tranqüilamente o meu voto favorável a êste pro·
jeto. Acne .que, nos têrmos em que vol vazado, está juridicamente em ordem para .tramitar e ser aprovado por esta Casa do Congresso Nacional.

O Sr. Eurico Rezende:
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O .SR. PRESIDENTE !Guldo Mondlnl:
Tem a palavra o nobre Senador,

O SR. EURICO REZENDE: ·
(Pela ordem -

Sem revl1ão do orador.)

Sr. Presidente, a matéria em que se estriba
meu pronunciamento é apenas de direito,
porque não desejo ficar nem com a Intransigência do eminente Senador Edmundo Levl
nem com o otlmismo dos argumentos do ilustre Senador Heribaldo Vieira.

O Sr. Edmundo Levl:
Perdoe-me V. · Ex, 0 , mas não sou Intransigente.

O SR. EURICO REZEI-IDE:
E V. Ex. 0 está sendo tão intransigente que
está aporteando o orador quando êste fala
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondlnl:
Lembro aos Srs. Senadores que o orador
está falando pela ordem.

O Sr. Edmundo Levi:
Então não façamos desordem .

O SR. EURICO REZENDE:
Sr. Presidente, a projeto deu entrada, no
Congresso Nacional, no dia 22 de março, is. .
to é, nos Idos. de março.
O Ato Institucional, de cujas disposições.
muita gente. já vai, aos poucos, . perdendo o
receio. e. o mêdo, estabelece, claramente, a
figura da aprovação ficta, Isto é, quando, no
prazo de sessenta .ou de trinta dias não ocorra a deliberação, lá, a proposição é tida co-.
mo aprovada; para todos os fins e .efeitos •.
Temos, então, diante de nós e diante da vigi.~
(ante atenção da Mesa fato positivo, questão material, cujo desate se opera ·por sim·
pies consulta aritmética,
Como eu disse, o projeto i.ngressou no Con·,
gresso Nacional por Intermédio. da Câmara
dos Srs. Oeputàdos, no dia 22 de março; lido,
naquelà Casa, na referida da.ta . · O· prazo· de
sessenta dias esvaiu-se, obviamente, no dia
22 de maio. Dir-se-ó: a matéria ~em trl_nto
dlos de tramitação na Câmara e trinta dias
de tramitação no Senado. Trota-se, porém,
de uma disciplina lntema corporla. ~
uma distribuição regimental, no sentido de
repartir prazo.
Verifica-se, então, pela emenda, que a matéria veio ter ao Senado no dia 3 ·de maio,
pelo-Oficio n. 0 00832. Isso não quer dizer,·
frente à disposição intransigente do Ato lns-·
tituclonai, que começasse a vlger o prazo no
Senado a 3 de maio. Então, fazendo um es·
tudo, um exame pela sinopse, cnegaria Vosso
Excelência à conclusão de que há mais de
sessenta dias estó a matéria tramitando no
Congresso Nacional. E creio que a aprova•
ção ficta poria até o Congresso muito bem,
porque, se o sentimento nos · conduz a um
ges!O de simpatia para com o projeto, a nos·
sa consciência jurídica não pode tranqülla·
mente aceitá-lo. l:ie revela um simples episódio de aplaudida e emocionante dedicação
pessoal, em· que um brioso oficiai do Aero·
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córlos ·que, emergindo do mar de .lama que
degradava a Poder Executiva, sacrificou sua
vida, não em defesa da ordem~ não em defesa
das Instituições, mas apenas num Impulso ge·
neroso de solidariedade a um amigo _que,. jó
'
···
, ,
1.
,
.... ,I
naquela época, so recrutava grandes aplausos,
recrutando, também ·profundos ódios, que. nun·
ca se cansaram; nem hoje, Sr. Presidente,
Então, quer me parecer, que a salda honrosa para o Congresso, na conciliação da sen·
tlmenta com a razão, é deixarmos operar-sei
aqui, a fatalidade da aprovação ficta do pro~
jeta.
Com essas considerações, Sr . Presidente,
solicito que V. Ex.0 debruce sõbre o projeta
a sua atenção, como sempre l~clda, a fim de
considerar que, a esta altura · do calendórlo
rigidamente pretraçado para o Congresso No·
clonai, estàmos, aqui, discutindo . em pura
perda e em profunda ofensa ao glorioso do·
cumento revoluclonórlo.
.Era o q~e tinha a dizer. (Multo bem li
· O Sr. H1rlkldo .VI•Ira:
Sr, Presidente; · peço o palavra .

OSR•. I•RISIDIHTE

IGulclo Mcincllnl:

Tem a palavra o nobre Senador Herlboldo
Vieira.

O SR. H!RIIALDO VIEIU:
IS.rn nvlalo do orador.) Sr. Presidente, Senhores Senadores, a questão de ardem levon·
tado pelo nobre Sr, Senador Eurico Rezende
merece ser bem meditada.
Hó que ser indagado se, pelo. Ato lnstltu·
clonai, é· deferido ao Congresso Nacional um
praza de sessenta dias paro se pronunciar s6·
bre proposições emanadas da Executivo, ou
se é. deferido êsse prazo, sendo trinta dias
paro a C6mara das Deputados e trinta dias
poro o Senado, Sendo trinta dias para a Câ·
mar dos Deputados e trinta dias poro o Sena·
do, não podemos abrir mão do prazo que
nos é concedido só porque .a · Câmara dos
Deputados ultrapassou os seus trinta dias.
~ bom que fique isto bem claro, bem exa·
minado, ao ser solucionada a questão de ordem

levantada, parque, de futuro, pode o Senado
vir a ter prejulzo no exame de outras maté·
rias, te a Mesa interpretar que sã_o, sessenta
dias ao Congresso Nacional, em .globo, e não
trinta. dias para cada Casa.
Esta, Sr. Presidente, a observação que, desejava fazer· em t6rno da questão de ordem
suscitada pelo nobre Senador Eurico Rezende..
!Multo ••mil
··
O SR. PRI!SIDENTE IGulclo Moncllnl:
. O .f~to de a Câmara Federal ultra~ssar o
prazo 'que lhe é dado pela At~ lnstitllclonal
não prejudica a Senado ·nos trinta dias de· que
também dispõe .
·
·
O art. .4, 0 do Ato Institucional parece-me
clara: '

(Lindo.)

"O Presidente da Rep~blica poderó en-.
via r ao Congresso Nacional projetas ·de
lei sõbre qualquer matéria, os quais ' deverão ser apreciadas dentro ·de trinta
1301 dias, a cantar do seu· recebimento ·
na C6mara das Deputados··e ·de Igual
praza no Senado Fedérol; ·caso contró·
rio, serão tidas como aprovados/'
Na presente caso, a projeta deu entrada
na Senado no dia 3 dêste mês. Conseqüen·
temente, dispamos de tempo até o .. dic:J .. 2 ...de
junho. A lnclusdo do projeto na Or'd~in' do
Dia de hoje, .mesmo sem o parecer da Comissão de Finanças, .obedece .ao nosso·· Reglmen·
to, que diz: "quando se tratar de projetas. de
Iniciativa do Poder Executivo, virão 61es compulsõrlamente a Plenórlo, quando faltarem
15 dias ou menos para o término do ·prazo
dentro do qual o Senado se deva pronunciar."
Foi ·a que ocorreu, ,recentemente, com o pro·
jeto relativo à EquitÓtiva" Parece-me que es~
tomos obedecendo' rlgorosaniénte ao Ato · lns~
tltuclonal e .ao Reglmer;ttÔ Interno ...
Consideramos, ~ssl,;, .-~~spondida a· questão de ordem do Sr:· Sen~dor Eurico Rezende.
Prossegue. a discussão da matéria,
O Sr. Aloyalo de Corvolho:
(Pela ordem•l,Sr. Presidente, vejo que, no
Mesa, só se encontra V. Ex. 0 , Vejo que, no
Plenário, não hó n~mero regimental paro que

i

I
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questão de ordem levantada pelo Senador Eurico Rezende, Aguardo uma solução Imediato porque, na hipótese, o que o Regimento
exige é que a sessão seja encerrada.

"

O SR. PRISIDINTI (Guldo Mondlnl:

m1ssao Especial, de sete membros, para, no
prazo de 120 dias, proceder ao estudo e à
coordenação de medidas tendentes ao contr&·
le de preços da exportação das matérias·
primas, minerais e produtos agro-pecuárias
nacionais.

Agora, o n()bre Senador tem pleno razão .
Estão p~es~ntes no ' Ple~órlo
dores.

à ·sr~: 'Senà~

..
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Continuação da dlscussao, em turno umco,
do ProJeto de Ül da Cómara n. o 31, de 1965
0
Vou encerrar.. o sessão, . designando paro . o·, ,(n. . 641-A/65, na ,Ca5C!.de origem),: de lnl·
clatlva
do Sr: Presidente' da República, que
de segundo·felra próximo a seguinte:
considera morto em defesa da ordem, das
InstituiÇões e do regime o Major-Aviador RuORDEM DO DIA
bens Florentino Voz ·(projeto lnclulda na Or1
dem do Dia em .virtude do disposto .no art.
171, n.0 . III, .·do Regimento Interno), tendo
Votação, em turno único, do Requerimento
PARECERES FAVORÁVEIS das Comissões
n. o 273, de 1965, pelo qual o Sr. Senador
Eug6nlo Borrós solicito o transcrição, nos
- de : ProJeta• · dô Executivo ·(n .0 · 648, de
Anais , do Senado, do discurso proferido no
. 1965);
.
Trlbu~al Federal de Recursos pelo Sr. ·Minls·
- de Finonso• (oral, proferido na sessão de
tro 'OJC:IIma da Cunha Mello, em hom~nagem
28 do mês em curso).
prestada · ao Sr. Marechal Eurico Outra.
O SR. PRISIDENTI (Guida . Mondlnl:
2
Está. . .encerrada
a sessCip.
.
'' .
Discussão, em turno único, do Requerimento
(Levanta-se o· sessão às I 6 horas e
n.o, 285, .. de 1965, pelo qual o Sr. Senador
50 minutos.)
José Ermlrlo solicita a criação de uma Co-

~

I'

.

62.8

Sessão, da

Sessão Legislativa, da 5~
Em 31 de maio de 1965

3.8

8

.
Legislatura,
·

PRISIDINCIA DOS SRS. ADALBERTO SENA E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os .Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Cattete Pinheiro Lobão da Silveira - Joaquim Parente Menezes Pimentel - Walfredo Gurgel
- Argemiro de Figueiredo - Pessoa de
Queiroz · - JÓsé · Ermfrio .:.._ Heribaldo
Vieira - Aloysio de Carvalho - Josa·
phat Marinho - Eurico Rezende - Aurélio Vianna - Faria Tavares - Armando Storni B.ezerra Neto
Guido Mandin _:_ Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTI !Adalberto S.nal:
A lista de presença acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
· Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2.0 -Secretório procede à leitura
da Ata da sessão anterior.
O SR. PRISIDINTE !Adalberto S.nal:

Em discussão a Ata.
Se nenhum Sr. Senador fizer observação s6bre a mesma, dó-la-ei por aprovada. (Pauaa.)
Estó aprovada.
O Sr. 2. 0 -Secretório lê o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Sr. Presidente da República, de restituição de autógrafos de projetes sancionados:
-

N.0 130/65 (n.o de origem 313/65),
de 26 do mês em curso - autógrafos
do Projeto de Lei n, 0 4, de 1965 (C.N.),

que modifica a. redação do art. 14 do
Decreto-Lei n. 0 3.199, de 14 de abril
de 1941 (que estabelece as bases de
organização dos despartos em todo o
Pafsl; projeto que se transformou na
Lei n. 0 4.638, de.26-5-1965;.
· - N. 0 131/65 (n. 0 de origem 314/65),
:
:·:1\1'
de. 26 do mês em curso -: , autógrafos
..
do Projeto de Lei. da Câmara, n.o 261,,
de 1964, que dispõe sôbre a reorganização do Museu Imperial, criado pelo
·Decreto-Lei n.0 2.096, de 29 de março de 1940, e dó outras providências
(projeto que se transformou na Lei
n.0 4.639, de 26-5-1965);

...

•

N.0 132/65 (n. 0 de origem 315/65),
de 26 do mês em curso - autógrafos
da Projeto de Lei da Câmara n, 0 15/65,
que isenta dos Impostos de importaÇão e
de consumo equipamento telefânico a
ser Importado pela Companhia Telef6nica de Campa Grande, Mato Grosso
(projeto ·que ·se transformou na Lei
n. 0 .4'.640, .de 26~5~1965);
,'i'··• •

N.0 133/65 (n.~ de origem 23/65), de
27 do mês' em curso - autógrafos do
Projeto .·de Lei da Câmara n.0 23/65,
que dispõe sóbre os cursos de teatro e
regulamenta as categorias profissionais
correspondentes (projeto que se transformou na Lei n. 0 4.641, de 27-5-65).

.,
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H.0 134, DE 1965'

-

. IH.0 318, de 1965, no origem)
Senhores Membros do Senado Federal:
De acôrdo com o preceito constitucional, te·
nho a honra de submeter à aprovação de Vos·
sas Excelências a nomeação que desejo fazer
do Senhor Alvaro Teixeira Soares, para exer·
cer, em .caróter cumulativo, com as funções
de Embaixador .Extraordinário e Plenipotenció·
rio do Brasil junto ao Govêrno ·do Japão, as
de Embaixador do Brasil junto oo Govêrno do
República das Filipinas.

2. Os méritos do Senhor Alvaro Teixeira
Soares, que me induzirem a escolhê-lo para
o desempenho dessas elevadas funções, já fo.
rem apreciados por Vossas Excelências, quando
de sua designação para · o cargo de Embaixo·
dor Extraordinário e Plenipotenciório do Bra·
sil junto ao Govêrno do Japão.
Brasflia, em 27 de meio de 1965.- Hum·

berto de Alencor Ceatello Bronco.
À Comissão de Relações Exteriores.

RESPOSTAS A PEDIDOS DE
IHFORMAÇ6ES
Do Sr. Ministro da Agricultura:
-

Aviso 89 I AP IBr., de 26 do. mês em
curso, com referência ao Requerimento
n,0 574164, do Sr. Senador Vasconcelos
Tôrres.

Do Sr. Ministro da Fazenda:
-

Aviso n. 0 GBI203, de 25 do mês em
curso, com referência ao Requerimento
n. 0 123165, do Sr. Senador Dylton
Costa.

Do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio.
-

Aviso AP169, de 24 do mês em curso,
com referência ao Req1.1erimento n. 0 56,
de 1965, do Sr. Senador Vasconcelos
Tôrres.

Do Sr. Ministro das Minas e Energia:
-.Aviso GMI114165, de 26 do·mês em
curso, com roforência oo Requerimento
n, 0 65165, do Sr. Senador Vasconcelos
Tõrres.

•:,'·

Aviso GM/1161 65, de 28 do mês em
curso, ·solicitando prorrogação do prazo
para prestaÇão das informações requeridas pelo Sr. Senador Arthur Virgllio
no Requerimento n. 0 89165.

OFICIO$
De 27 do mês em curso, do Sr. Minis·
Iro-Presidente do Supremo Tribunal Federal,
de encaminhamento de cópias de Acórdãos
que declararam a inconstitucionalidade de leis,
para os fins do art. 64 da Constitulção Fe·
dera I:

o

-

Of. 812- com referência L.ei n.0 4,
de 11·2-1960, do Estado do Paraná;

-

Of. 813 - com referência· ao. art. 2.o
da L.ei n. 0 1.890, de 13 de junho de
1963.

Do Sr. Primeira-Secretório da Câmara dos
Deputados:
-

Of. n. 0 1.122, de 26 do mês em curso,
nos seguintes têrmos:

Brasília, 26 de moia de 1965.
N. 0 01222
Encaminho remessa do Projeto de L.ei número 2.637-D, de 1965, sanção.

o

Senhor Secretório,
Tenho a honra de comunicar a Vosso Excelência, para que se digne levar ao conhecimento do Senado Federal, que a Câmara dos
Deputados rejeitou a emenda dessa Casa do
Congresso Nacional ao Projeto de L.ei número.2.637-D, de 1965, que altera o art. 4.0 da
L.ei n.0 2.391, de 7 de janeiro de 1955, que
fixa os efetivos das Fôrças Armadas em tempo de ·paz, submetido à apreciação do Congresso Nacional nos têrmos do art.' 4.0 do Ato
Institucional.
Outrossim, comunico a Vosso Excelência
que c referida proposição foi, nesta doto,
enviada à sanção,
. Aproveito c oportunidade poro renovar o
Vossa Excelência os protestos da minha estima e mais distinta consideração. - Deputado
Nilo Coelho, 1.0 -Secretórlo.
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- Ofícios números 1.225 o 1.229, de 26
do mês em curso, e 1.255 .a 1.257, de 27 do
mês em curso, encaminhando à revisão do Senado as seguintes proposições, respectivamente:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 105, DE 1965
!N.0 2.756-B/65, na Casa de origem)
AutciriJCI! o Poder ,Executlv~ a abrir,
pelo . Mlnlatérlo doa Rela§õea. Exterlora,
crédito eapeclal de Cr$ 370.000.000 (tfe.
zentoa. e aetonto mllhi5ea do cruzelroal;
para atender àa deapnaa decorrente• da
NOIIzasõo da ' Sagunda Conf1rincla lnteramlrlcana Extraordlnlirla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo auto·
rizado a abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial .de •..•....•.
Cr$ 370.000.000 (trezentos e setenta milhões
de cruzeiros), paro atender ôs despesas decorrentes da realização da Segunda Confe·
rência lnteramerlcana Extraordin6ria.
Parégrafa único - O critério especial de
que trata êste 'artigo seró registrado e distribuldo no Tesouro Nacional, pelo Tribunal
de Contas.
Art. 2. 0 - A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
À Comissão de Finanças, nos têrmos
do art. 94-C, § 2.0 , do. Regimento ln·
temo.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 106, DE 1965 .
!N.0 182-A/63, na Cosa de origem)
Altera o art. 134 do Código do Pro·
ce110 Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Ao art. 134 do C6digo de Pro·
cesso Civil, acrescente-se o seguinte parógrafo:
"§ 3.0

",'

Para as ações cfvels, oriundas de fato ocorrido, em conseqüência
de ato 11 feito ou de delito praticado por
pessoa natural ou jurídica de direito prl·
vado, o fôro competente é o do seção
-

jurídica onde ocorro· o fato, pratique-se o
ato ou perpetre-se o delito, ressalvada ao
autor o direito de eleger o domicilio do
réu para o ajulzamento do feito."
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua 'publicação.
A'rt. 3.0 - Revogam-se as disposições em
contrórlo.
À Comissão de Constituição e Justiça.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 107, DE 1965
!N.0 2.755-B/65, na .Casa de origem)
Dlapi5• a6bre a flacallzasão do comércio d• 11m1nte1 e mudaa, e dei outrea
prevtdanclaa.
O Congresso
Nacional
decreta:
.
'
'
'

Art. 1.0 - ~ estabelecido o abrigotorleda·
de da fiscalização do comércio ·de sementes e
mudas em todo o Território Nocional.
Pàrtigrefo único - Entende-se por se·
mente ou mudo; paro os efeitos 'do presente
Lei, todo grão, tubérculo ou bulbo, ou qualquer parte da .planta, que . passo ser usado
para a sua reprodução.
' '
Art. 2.0 - A fiscalização ·de que troto a
presente Lei seró exercida em todos os esta·
beleclmentos, cooperativos, associações de
classe ou entidades congên~res que negociem
com sementes e. mudos, ou que, embora não
se dedicando ao comércio dêsses produtos, se
dedique à manipulação, preparo, ·acondicionamento, armazenamento ou transportes dos
mesmos.
Art. 3.0 - São competentes paro exercer
a fiscalização de que cogito o presente Lei:
a) o. Ministério •da. Agricultura, por ln. termédlo do~;' seus
órgãos competen,, .
tes, privativamente, nos estcbelecimentos ~u ;e~ti~ades que se dediquem
ao c:omilrêiéi: Interestadual ou lnternacic~cil; :riô' tbdo cu em parte;
~ir

bl as Secretarias ou Departamentos de
Agi-Jé~ltura dos Estados, Territórios e
dei• Distrito Federei, nos estabelecimentos ou entidades que exerçam
apenas '.o c:omérclo municipal ou lntermunlcipal.
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'

j

Mediante convênio,- poderá c
Ministério da Agricultura delegar a atribuição,
prevista na alfnea a, às Secretarias de Agrl·
cultura ou órgãos correspondentes nos. Esta·
dos, Territórios ou Distrito Federal. . ·
§ 2.0 Serão mantidos os convênios
h'lternaclonals firmados pelo Govêrno brasllel·
ro, versando sabre a padronização ou classl·
flcação de sementes e mudas.
-

Art. 4.0

Fica criada, no Ministério da
Agricultura, a Comissão Especial de Semen·
tes e' Mudas, que terá a sua. organização e
atribuições definidas em regulamenta.
Art. 5.0 - O Poder Executivo baixará no
prazo de 60 (sessenta) dias, o regulamento e·
demais medidas complementares que se flze·
rem necessárias à execução da presente Lei,
em que ficarão definidas as normas e padrões
concernentes à classificação,
Identificação,
proibições, obrigações, taxas e penàlidades a
que estarão sujeitos as que se dediquem ao
comércio de sementes e mudas.

Art. 6.0

A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 7.0 - Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos dos arts. l 02-A
e 120, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N.0 108, DE 1965

<N.o 2.753-B/65, na Casa de origem)
Tranlforma .a Elcola de Medicina e
Cirurgia do Ria de Janeiro em Fundasão,
e dá outra• provid,nclas.
• O Congresso NaCional decreta:

Art. 1.0

1,,

.,

',:·

'.',l

:i
O)
'

,;·

A Escola de Medicina e Clrur·
gia do Rio . de Janeiro, federalizada pela Lei
n.o. 3.271, de 30 de setembro de 1957, fico
transformada em Fundação, nos têrmos da
Lei n.o 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e
desta Lei, mediante a aprovação de seu estatuto.
.. .
Parágrafo único - O ato constitutivo da
Fundação será aprovado pelo Poder Executivo
e inscrito no Registro Civil, figurando como
instituidor o Govêrno Federal.

Ârt. 2.0 - A Fundação Escola de Medi·
cina e Cirurgia do Rio de Janeiro teró persa·
nalidade jurldica, com sede e faro na Cidade
do Rio de Janeiro, e gozará de autonomia di·
dátlca, financeira, administrativa e disciplinar.
'Ârt. 3.0 - A monutençõo da .Fundação
E~cola de Medicina e Cirurgia do Rio de Ja·
nelro, no corrente exerclcio, correrá à conta
das verbas consignadas no vigente orçamen·
to da República, para a Escola de Medicina
e Cirurgia do Rio de )anelro, o qual deverá
destinar, anualmente, recursos para a. ma·
nutenção e desenvolvimento do estabeieclmen·
to, nos têrmos do art. 21 da Lei n. 0 4.024, de
20 de dezembro· de 1961.
Ârt, 4~0 - O patrimllnio do Fundação Es,
cola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro
será constltuldo de:
a) bens móveis e Imóveis que foram ln·
carporados ao patrlmanio da União,
em cumprimento à Lei número 3.271,
de 30 de setembro de 1957;

bl os saldos dos exercícios· financeiros;
c) os auxilias, doações e legados recebi·

dos de entidades. públicas e privadas.
Parágrafo único - Ficam transferidas pa·
ra a Fundação Escola de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro todos os direitos decorrentes
da · desapropriação a que se refere o Decreto
n. 0 33.335, de 23 de dezembro de 1963.
Ârt, 5,0 de Medicina
vém de:

A receita da Fundação Escola

e Cirurgia do Rio de Janeiro pro·

a) auxilio global, para manutenção e de·
senvolvimento, inscrito onualmeMe no
orçamento da União, por fôrça do
art. 21, da Lei n. 0 4.024, de 20 de
dezembro de 19ó1 i

bl rendas patrimoniais;
c) rendimento de serviços prestados;
d) contribuição escolar.
Art. 6.• - A Fundação Escola de Medi·
cina e Cirurgia da Rio de Janeiro poderá lm·
portar com isenção de Impostos alfandegários,
exclui da a taxa de despacho aduaneiro, os
equipamentos de laboratórios, as publicações,
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os materiais científicos e didáticos de qualquer natureza de que necessitar para o seu
funcionamento, desde que não tenham similar na indústria nacional.
Art.7.0 - Aos atuais servidores dos quadros do Ministério da Educação e Cultura, lotados na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, fica assegurado o direito de optarem, 'dentro de 90 (_noventa) dias, pela situação em que se encontrem ou pela de empregados regulados pelas léis trabalhistas.
§ 1.0

Os funcionários que optarem
pela permanência no Quadro a que pertencem ·contlnuarçío em exerclcio na Fundação
Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de .Janeiro, na. qualidade de pessoal cedido, sem
prejulzo de suas vantagens.

§ 2.0

Os cargos integrantes dos Quadros do Ministério da Educação e Cultura,
ocupados por funcionários que optarem pelo
Quadro próprio da · Fundação, serão considerados extintos, efetuando-se supressões dos
cargos Iniciais à medida que se vagarem.

§ 3;0

Ficam suprimidas as funções
gratificadas atualmente existentes nos Quadros do Ministério da Educação e Cultura,
com lotação na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.

Art. 8.0 - A Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, dentro de 60
(sessenta) dias, organizará o projeto do seu
Estatuto, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal de Educação.
Art. 9. 0
pelos:

-

A

Fundação

será

dirigida

a) Presidente, que será o Diretor da Escola, nomeado pela Presidente da República, de uma lista tríplice de 3
(três) professôres catedráticos, eleitos
pela Congregação, em três escrutinlos, por votação uninominal e secreta;

I, ' ~

I
I'

i

b) Congregação, composta dos professôres catedráticos, dos ocupantes de cátedras em exerclclo e de representantes dos docentes não catedráticos e
do corpo discente;

c) Conselho Departamental, composto
dos Chefes dos Departamentos e de
representação de corpo discente;
dl Conselho de Curadores, composto de
6 (seis) membros efetivos e 6 (seis)
suplentes, com mandatos de 6 (seis)
anos, renováveis pelo têrço de dois em
dois anos.
Art. 10 - Os membros do Conselho de
Curadores serão nomeados pelo Presidente da
República dentre pessoas de notário saber e
ilibada reputação.
Art. 11 - Compete ao Conselho de Curadores aprovar o orçamento anual, fiscalizar a
sua execução, bem como aprovar as modifica·
çães no decurso do exercício e autorizar os
ates do Presidente da FundaÇão não previstos
no Estatuto.
Art. 12 - Os cargos de magistério serão
providos de acôrdo com o art. 168 da Cons·
tituição Federal e a legislação federal específica.
·
Art. 13 - A Diretoria da Fundação prestará contas, anualmente, ao Tribunal de Contas da União.
Art.14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos dos artigos
I 02-A e 120, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
N.0 109, DE 1965
CN. 0 816-B/63, na Casa de origem)
Autoriza a abert11ra, pelo Mlnl1térlq
da Vla~ão e Obra1 Pública•, do crédito
e1pecial· de Cr$ ~200.000.000 (duzentDI
mllhõe1 de .:êlvzeii'ÍII), para recon1tru~õo
da ponte. í'c\ti'rii•·o ·Rio da Prato, no trecho Joãéi ·:pírihelro.:-Paracatu.
:.. :1 l:
O Congresso ~Nacional decreta:
Art. 1.0 ...,.. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,: pelo~ Ministério da Viação c
Obras Públicas; o crédito especial de .. , , ..
Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros) em favor do Departamento Nocional
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de Estradas de Rodagem, que o aplicará na
reconstrução da ponte sõbre o Rio da Prata,
no trecho João Pinheira-Paracatu, da rodovia
federal BR-7, inclusive indenização das despesas efetuadas, visando ao imediato restabelecimento do trânsito.
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrária. ·
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA ClMARA
N.0 110, DE 1965
0
(N, 2.790-B/ 65, na Casa de origem)
Tranafera a Sesão de lrrigasão da Di·
vi1ão de Água• do Departamento Nacio·
nal da Produsão Mineral, do Minl1tério
da1 Mina• e Energia, para o Serviso de
Pramasão Agropecuária do Departamento
de Promosão Agropecuária, do Mini1té·
rio da Agricultura, e dá outra1 pravidincial.
O Congresso Nacional decreta:

~·

a

..
!I

!
•'

J
~

i
1
ii

j

Fica transferida poro o Serviço
Art. 1.0 de Promoção Agropecuário do Departamento
de Promoção Agropecuária, do Ministério da
Agricultura, a Seção de Irrigação da Divisão
de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 2.0 - Os servidores atualmente lotadas na Seção de Irrigação e suas dependências possam, automàticamente a fazer parte do Quadro do Pessoal do Ministério da
Agricultura, ficando sob a responsabilidade
dessa Secretaria de Estado o contrôle administrativo e financeiro do referido pessoal.
Art. 3.0 - São transferidos para o Ministério da Agricultura os materiais permanente e de consumo, bem como os equipamentos,
atualmente vinculados à Seção de Irrigação.
Art. 4.0 - As dotações constantes do Orçamento da União, para o corrente exerciclo,
bem como os saldos verificados no exercício
anterior, sob qualquer rubrica e·.. Ministério,
destinados o serviços a carga do Seção de Irrigação, são transferidos, a partir da vigência
desta Lei, ao Ministério do Agricultura, poro a
suo devido aplicação. ·

Art. 5. 0 - Esta Lei entro em vigor na da·
to de sua publicação.
Revogam-se as disposições em
Art. 6.0 contrário.
Às Comissões de Projetas do Executivo
e de Finanças, nos têrmos dos artigos
102-A e 120, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.0 111, DE 1965
(N. 0 2.752-B/65, na· Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a alterar,
por decreto, a parte fixa da nmunerasão
do1 Corretora• de Navio1.
Art. L 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, par decreto, a parte fixo de
remuneração dos Corretores de Navios, constantes da tabela anexa ao Decreto n.0 19.009,
de 27 de novembro de 1929, com a modificação nela introduzida pelo art. 8.0 da Lei
n. 0 2.146, de 29 de dezembro de 1953.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3.0 -.Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N.o112, DE 1965
<N. 0 2.517-B/57, na Casa de origem)
Autoriza o Mini1tério da Agricultura a
fazer doasão de um terreno à Al•ociasão
Rural de Pedro Leopoldo, para conltru•
. são de leu Parque de Experlmentosãel
Agropecuárla e lndultrial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 · - Fico o Ministério da Agricultura autorizado a fazer doação, à· Associação
Rural de Pedro Leopoldo, no Estado de MInas Gerais, de um terreno, com a área de
72.600 m2, situado no Fazenda Regional de
Criação.
Parágrafo único - O terreno, de que trata êste artigo, se· destinará à construção de
Parque de Exposição Agropecuário e Industrial, da Associação Rural de Pedro Leopoldo
e, nc> caso em que esta deixar de existir, ou
de ser dada a tal Imóvel finalidade diversa
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benfeltorlos nêle construidos.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor no dota de suo publicação.
Art. 3.0 , - Revogam-se os disposições em
contrário.
Às Comissões de Agricultura e de Fi. nanças.

!
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Brasil, somente os Conselhos Federais de ContobllidÓde, de Biblioteconomla, de Engenhorio, de Arqulteturo e de Quf mica, têm seus
Presidentes nomeados pelo Govêrno. Mas, nesses mesmos casos de exceção, o govêmo terá
de escolher numa lista trfpllce organizada peJas membros dos Conselhos. Só de referência
ao Conselho de Contabilidade o Govêrno. escolhe e nomeio livremente.
Do mesmo formo o competência poro fixar
o valor dos anuidades, taxas e multas nas de·
PARECERES
mais Conselhos lhe é conferida. Excepcional·
mente Isto 'não ocorre com o Conselho de Can·
PARECER
tabllidode.
Sofre êste Conselho uma Caplt11
N.0 649, DE 1965
dlmlnutlo em assunto de suo economia' lnter·
Da Coml•,ão de Legltla~ão Social, 111- , no e Isto lhe tem acarretado prejuízo que vabre o ProjltO de Lll da camaro n.o 19, le mencionar. Em 1946, o Decreto-Lei númede 1965, que dl1põe •llbre a compotlsão ro 9.295 estabeleceu que os· contribuições de·
do Con1elho Federal de Contabilidade, e vidas aos Conselhos de Contabilidade são: a)
Cr$ 20,00 paro os profissionais e Cr$ 100,00
dá outro• pravldincla1.
paro os firmas. Em 1948, o Lei n. 0 570 eleRelator: Sr. Heribaldo VIeira
vou essas contribuições paro Cr$ · 60,00 e
O Projeto· é da autoria do Deputado Ewoldo Cr$ 200,00, respectivamente. Nessa época o
Pinto, tramitou no Câmara com pareceres solórlo-mlnimo era de Cr$ 380,00. Atuolmenunânimes favoráveis, das Comissões de Cons- te é de Cr$ 62.000. Enquanto Isso vemos o
atualmente, cobrar
tituição e Justiço, de Legislação Social e de Ordem dos Advogados,
uma
anuidade
de
Cr$
6.000.
Se os Conselhos
Finanças.
O projeto dispõe que o Conselho Federal de não acompanham a marcha Inflacionária, perContabilldÓde compõe·se · de nove membros e dem a capacidade para existir, porque ficam
igual número de suplentes, eleitos pelos dele- sem condições poro manter os seus serviços.
Como se vê, razões poderosas' militam em
gados-eleitores, do Conselho Regional. O Presiabono
da aprovação do projeto, que vem
dente será eleito pelo Conselho dentre seus
atuallzar
uma situação obsoletamente disci,;,embros, podendo ser reeleito e com mondaplinada.
to por 3 (três) anos. Ao Conselho fico con~ assim, o nosso parecer, favorável 00 proferido o direito de fixar o ·valor 'das anuidajeto.
des, taxas, emolumentos e multas devidos peSola das Comissões, em 20. de maio de
los profissionais e pelas firmas aos Conselhos
1965. - Walfreda Gurgel, Presidente- HeRegionais o que estejam jurlsdlcionodos.
Pelo sistema do. Decreto-Lei n,0 9,295, de rlbaldo Vlelro, Relator - Aarãa Stelnbruch
27 de maio de 1946 o Presidente dêste Con- - Edmundo Lavl ....;;· Euginlo Borro• - J01'
Rolllmborg Leite. ·
sellio era nomeado pelo Govêrno; Explico-se
êsse critério na época ditotC!riol em que dois
· PARECER
dos Podêres se concentravam no Executivo.
N;~)SO, DE 1965
Mas não se concilio com os práticas demoDa : Comlllão de Flnonçal, 1ôbre o
cráticas essa Interferência governamental na
Projeto de :Lei da C&mara n.0 19, do
órbita do fiscalização do exercfclo profissional,
1965. •: I '
onde não se divisa qualquer contlngenclomenRelator: Sr; Mom do Sá
to poi ítlco.
Assim é que dos Conselhos das doze autarO projeto de lei em exame é de autoria do
quias· profissionais que otuclmente existem no Ilustre Deputado Ewaldo Pinto e, como diz a
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em~nto, dispõe sôbre o Conselho Federal de
Contabilidade.. Estabelece-lhe o número de
membros, o formo de sua eleição, bem como
do eleição do Presidente do órgão, duração
dos mandatos e, finalmente, que a êle (Con·
selho) compete fixar o valor das anuidades,
taxas, emolumentos e muitos devidos pelos
profissionais e pelas firmas aos Conselhos Re~lonais a que estejam jurlsdlclonados.

viou ao Congresso Nacional, acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Mo·
dnho, anteprojeto de. l.el revogando o art. 2. 0
do Lei n.o 1.204-A, de 29 de dezembro de

O autor demonstra, 'em longa exposição,
que as soluções propostas correspondem às
que já estão adotados, por lei, para a grande
maioria das autarquias profissionais exlsten·
tes no País. Trata-se, pois, de atualizar o situação do Conselho Federal de Contabilidade,
equiparando-a às das demais autarquias.
Como se depreende do exposto, bem assim
da leitura dos dois artigos do projeto, a matéria nêle versada não apresenta qualquer re·
flexo de . ordem orçamentária ou financeiro,
escapando, portanto, à competência especifica
desta Comissão.

em Salvador.

Nada há, · pois, de porte dela, a objetar à
proposição .

,•

Sala das Comissões, em 26 de maio de
1965 . - .Artemiro de Figueiredo, Presidente
- Mem de Sá, Relator - Lobão da Silveira
- Euglnio Barrea Walfredo Gurtel Peuoa de.. Queiroz - Ant6nlo. Jucá - . Eurico
· Rtzende.
PARECER
0
N. 651, DE 1965
Da ComiRão de Projetol do Executi•
vo, aibre o Projeto de Lei n.0 60, de
1965, (na C6mara n.0 2.632-B, de
.... 1965), que nvoga o ort. 2.0 da Lei n.0
1.024-.A, de 29 do dezembro de 1949,
a fim de posaibllltor o aproveitamento
pelo próprio Ministério da Marinha, da
área de tarr'eno onde hoje 10 localiza a
Escola de Aprondixu de Marinheiro da
Bahia e suas dependincias, em Salvador.
Relator: Sr. Josó Guiomard.
Na forma do art. 4.o, coput, do Ato lns·
titucional, o Sr. Presidente da Repúblico en·

1949. _A revogação pleiteada visa a IXJSSibilitar o aproveitamento, pelo Ministério do Marinho, da área de ,terreno onde se localiza a
Escola de Aprendizes de Marinheiro da ·Bahia,
A Lei n. 0 1.204-A, de 29 de-dezembro de
1949, autoriza. o Poder Executivo a ceder à
Prefeitura de Salvador área de terreno onde
se encontro situada a 'Escola de. Aprendizes .de
Marinheiro, para· alargamento ·da praça situa·
do em frente à Igreja N. S. do Conceição da
Praia.

O art. 2.0 da lei que ora se pretende derrogar diz o seguinte:
".Art. 2.0

-

Quando se fizer a mu-

dança da Escola de Aprendizes de Marinheiro, a cessão de que cuida o art. 1.0
se estenderá a tôda área até o mar, em
frente ·à Igreja Nosso Senhora da Conceição da Praia, e compreenderá todo ·o
terreno atualmente ocupado pela mesma .Escola e suas dependências.''
Assim sendo, a área de que trata o art. 2.0
da Lei n. 0 1.204-A continuará em poder da
Marinha. As razões apresentadas na Exposição d; Motivos do Sr. Ministra da Marinha
demonstram de sobeja a necessidade dêsse
Ministério em manter a posse da área em
ÇJUestão.
Ante o exposto, e acolhendo as razões expostos no Mensagem Presidenr.ial, somos pela
aprovação do presente projeto.
Sala dos Comissões, em 25 de maio de
1965. - José Ermírio, Presidente José
Guiomord, Relator - Bezerra Neto frcdo Gurgcl - Dcnlcl Kricgcr.

Wal-
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N.o 652, DE 1965
Da Comlnão de Flnansas, s6bre o
Projeto de Lei n.0 68, do 1963 (n.o

PARECER
653, DE 1965

Da Coml11ão de Flnansos, s6bre o
Projeto de Lei n. 0 69, de 1965 (na Câ·

2.731-B/65 na Câmara), que concedo

mara n.0 2.729-B/651, que Isento de 11·

lsensão das Taxas de Despacho Aduaneiro e de Melhoramentos das Partes

cansa prévio, das Impostos de Importa·
são e de consuma, bem cama do taxa

paro um aparelho de Raies-X, doado ao
Circulo Operário Rla•Grondense, de P6r-

de despacha aduaneiro, donatlvas far·
necidas através do Pra1Jroma "Allmen•
tos para a Paz".

to Alegre -

Rio Grande do Sul.

Relatar: Sr. Peliioa de Queiroz
1.

N.0

Relator: Sr. Antônio Jucá

O Senhor. Presidente da República, pela

Mensagem n. 0 134, de oito de abril p.p., submeteu à apreciação do Congresso Nocional o
presente projeto de lei, por cujo artigo primei·

No forma do art. 67, da Constituição Federal, combinado com· o art. 4.0 do Ato Ins-

ro é concedida Isenção das Taxas de Despa·

viou Mensagem ao Congresso Nacio.nal, acom-

cho Aduaneiro e de Melhoramentos dos Portos
paro um aparelho de Raios-X recebido pelo

panhada da exposição de motivos dei Senhor

titucional, o. Sr. Presidente do República en·

Círculo Operário P6rto-Aiegrense, · por doação

Ministro de Estada dos Negócios da Fazenda,
encaminhando anteprojeto de lei que. isenta

de Miséreor, entidade filantrópica dos Bispos
da Alemanha Ocidental.

de licença prévia, dos impostos de importação e de consumo, bem como da taxa de des-

2.

Hó uma exposição de motivos, do Minis-

tra da Fazenda, em anexo, e nela o titular
manifesta seu acôrdo à isenção dos tributos,
sendo que quanto à Taxa de Melhoramentos
de Portos entendeu que a audiência devia ser
do Ministro da Viação e Obras Públicas. Ouvido êste, concordou plenamente com a concessão do beneficio.
3.

O projeto foi aprovado sem emendas, na

pacho ·aduaneiro, alimentos fornecidos à Secretaria de Serviços Sociais do Estado da
Guanabara, através do Programa "Alimentos
para a Paz", destinados à distribuição gra·
tuita entre pré-escolares, gestantes e nutrizes.
O projeto encerra em seu bôjo um elevado
espirita de benemerência e filantropia. Visa
a isentar de taxas e impostos donativos fornecidos pelo Programa "Alimentos para a

Câmara dos Deputados, e se encontra, integralmente, na linha de medidas jó concedi·
das no Senado.

Paz", destinados à distribuição gratuita às
populações desfavorecidas da Guanabara.

A Comissão de Finanças é de parecer fa·
vorável à aprovação do projeto em exame.

Assim sendÓ, somos pela aprovação do projeto.
'. '·.

Sola dos Comissões, em 26 de maio de
1965. - Argemlro de Figueiredo, Presiden·

Sala da~ ,Comissões, em 26 de maio de
1965. - Argemiro de Figueiredo, Presidente

te - Pessoa de Queiroz, Relator - Walfredo
Gurgcl - Antônio Jucá - Eug&nio Barros Lobão da Silveira - Mom de Sá ..;... Eurico
Rezando.

- Antônio Jucá, Relator - Walfredo Gurgol
- Pessoa do Queiroz - Eug&nla Barros Lobão do Silveira - Mom do Sá - Eurico
Rezando

ll indiscutlvel a justiça da medida pleiteada.

';
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N.0 654, DE 1965
Da Comi11ão de Finança•, ao Projeto
de Lei da Câmara n.0 70, de 1965, (na
Câmara n.0 2.723-B), que iaenta do im·
pâlto de importação dez mil toneladaa de
placaa de aço slabs importada• pela Com·
panhio Siderúrgica Paullata - COSIPA,
Relator: Sr. Walfredo Gurgel
O projeto que ora relatamos, oriundo do
Poder Executivo, propõe o isenção do impôsto
de importação poro dez mil toneladas de aço
aloba importados pela Companhia Siderúrgica
Paulista - COSIPA. Essas placas destinam-se
à fabricação de chapas grossas e finos, por
parte do usina "José Bonifácio de Andrade",
de Piaçoguera, no Estado de São Paulo.
O Sr. Ministro da Fazendo, em circunstanciado exposição de motivos, justifico o concessão sob o fundamento de que o pagamento
do lmpôsto, por parte da interessada, o
COSIPA, "nada mais seria que a tronsferên·
cio imediato de recursos adicionais do Tesouro, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para constituir receita
do próprio Tesouro".
Diante disso, e em virtude do "situação
particular do empreendimento, na sua otual
fase de implantação, no que concerne à sua
dependência essencial e exclusiva do Tesouro", conforme se expressou, em relação ao
caso, o Conselho de Politica Aduaneira, a
Isenção justifico-se.
Somos, assim, favoráveis à sua concessão.
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina pela aprovação do presente projeto de
lei.
Sala dos Comissões, em 26 de maio de
196S. - Argemlro de Figueiredo, Presidente
Wolfrodo Gurgel, Relator Pessoa de
Queiroz - Antônio Jucá - Eugênio Borras
- Lobão da Silveira - Mom de Sá - Eurico Rozcndc.

PARECER
N.o 655, DE 1965
· Da Comi11ão de Finançaa, a&bre o
Projeto de Lei n. 0 74, de 1965 (n.0
1.181-B/63, na C&maral, que amplia a
iaenção do impôato do ailo concedida à
firma Açoa Fino• Pirotlni S. A. pelo art.
5.0 da Lei n.o 3.972, de 13 de outubro
de 1961.
Relator: Sr. Mem .de Sá
Nos têrmos do art. 5.0 do Lei n. 0 3.972,
de 13 de outubro de 1961, ficou assegurada,
pelo prazo de cinco (5) anos, isenção de impôsto do sêlo devido sôbre os atas constitu·
ti vos da emprêsa "Aços Finos Pi retini S. A."
2. O aludido diplomo legal autorizou o Poder Executivo o participar do constituição da
emprêsa, mediante subscrição, em oções ordinárias ou preferenciais, da importância de
Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros),
visando, com isso, o conceder participação
estatal no Instalação de usina siderúrgico produtora de aços finos, com .emprêgo de carvão
nocional.
3. O projeto em exame declara que o isenção fiscal assim concedido compreenderá os
documentos firmados com vistos à organização
interna, obtenção de financiamentos, compro
de materiais e equipamentos e mais providências . atlnentes à implantação e funcionamento· do conjunto industrial, nos municípios
de Pôrto Alegre e São Jerônlmo, no Rio Grande do Sul. Dispõe, ainda, que o Isenção se
estende aos documentos firmados nos atas
constitutivos e poro aumento de copitol, can·
celondo-se, · por conseqüência, quaisquer procedimentos administrativos ou judiciais em
andamento poro cobrança.
4. A proposição represento uma decorrên·
cio natural do primeiro Iniciativa, explicitando
as repercussões desta. Do mesmo passo, nado
inovo na matéria, conforme, aliás, acentua o
parecer da ilustrada Comissão de Finanças do
Câmara dos Deputados, quando adverte que
medidas semelhantes constavam, à época, de
projeto proposto pelo Poder Executivo em re·

ó•

•

- 1114laçêio à COSIPA, USIMINAS, Companhia Hi·
drelétrica de Soo Francisco e Companhia Ferro e Aço de Vitória·.

5, Ante o exposto, verifica-se que a projeto
esclarece a natureza dos favores concedidos
por lei anterior e estimula a implantaçêio de
ind~stria essencial ao desenvolvimento econô·
mica do Pais.
Somos, assim, par sua aprovaçõo.
Sala das Comissões, em 26 .de maio de
1965, - Argemlro de Figueiredo, Presidente
- Mem de Sá, Relator- Euginlo Barrai Walfredo Gurgel Peuoa de Queiroz Antllnla Jucá - Lobão da Silveira - Eurico
Rezende.
PARECER
N. 0 656, DE 1965
Da Cami11ão de Flnansa• ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 78, de 1965 (na
Câmara n.0 2.724-B), que i1enta da taxa
de de~pacho aduaneiro um conjunto ele·
trônlco Importado pelo govêrno do Eltado
do Paraná.
·
Relator: Sr, Walfredo Gurgel
O Sr. ·Presidente da Rep~blica em men·
sagem ao Congresso Nacional, propõe pro·
jeto de lei que Isenta do pagamento da taxa
de despacho aduaneiro a impartaçêio de um
conjunto eletr6níco por ínicíatíva do govêrna
da Estada .do Paranó.
A taxa de despacho aduaneira, paga na
base de 50%, ~ec:orre' de imposição legal, por
fôrça da Lei n. 0 3.244, de 14 de agôsto de
1957,
Coma O· importaçõo, na forma do que dis·
põe a Constituição Federal, por ter sido feita
pelo Estado, estó isenta dos tributos federais,
gozando assim de imunidade fiscal, pareceu
justo ao govêrno do Estado do Paranó pleitear
a isenção objeto do presente projeto, depen·
dente, no coso, de lei especial,
Com essa reivindlcaçõo concordou o Sr. MI·
nistro da Fazendo, que a encaminhou ao Che·
fe do Poder Executivo.
Do ponto de vista do Congresso, parece·
nos, a Isenção não é passivei de nenhuma cri·
tica, embora suprima aos despachantes oduo·

neiras o parcela de ganho que provavelmente
retirariam do despacho do referido conjunto.
Ao Poder Público é licito,· mediante lei especial, como é a presente caso, suprimir de
uma determinada importoçõo ·o pagamento da
competente. taxa.
Nessas condições, a Comissão de Finanças
opina favoràvelmente à. Isenção pretendida.
Sala das Comissões, em 26 de maio de
1965. - Argtmlra dt Figueiredo, Presidente
- Walfredo Gurgel, Relator - · Mtm de Sá
- Lobão da Silveira - Eugênio Barro1 Antônio Jucá - Pes10a de Queiroz - Eu·
rico Rezende.
. PARECER,

N.o 657, DE .1965
Da Comiuão de Conltltulsiio e Ju1tl~
sa, 1ôbre o Projeta de Lei do Senado n. o
22, de 1964, que Inclui na Plàno Rodoviário Nacional, a llgasão Lcibrta
IAmazonall à BR-29 (Rondônia),
Relator: Sr. Argemlro de Figueiredo
O Projeto de Lei n.0 22, de 1964, é da
autoria do nobre Senador Goldwasser Santos e
visa a incluir, no Plano Rodoviórlo Nacional,
a ligação Lóbrea (Amazonas) à BR·29 (Ron·
dônia), no trecho compreendido entre a foz:
do Rio Abunõ e o limite Rondônia-Acre.
Dentre as razões que fundamentam a
Proposição, o seu eminente autor justifica que
a execuçêio da obra teró a maior utilidade,
sob o ponto de vista social e econômlco,
tanto que lró fomentar a riqueza e conduzir
uma· civilização novo através de uma região
desprovida de vias de comunicação e, por·
tanto, sem possibilidade de progresso e de·
senvolvimento. Considera mais que, construi·
da a rodovia a qu~' se refere o projeto, terramos a ligação de vasta zona do Acre· ao
Pôrto de Lóbrea, no Rio Purus, dando-se,
ainda, vida .e utillzaçêio a êsse Pôrto, que é
franco, durante todo ano, às embarcações de
600 tonela~as.
A rodoviit'lrla atravessar os campos naturais do Puda ri, com o melhor . incentivo ao
desenvolvimento da pecuória.
Sob o ponto de vista técnico, não é a esta
Comissão que cabe o dever da aprecloçõo do

- 1115projeto. No que toco ao aspecto jurídico e
constitucional, não encontramos embaraços a
sua normal tramitação. Trata-se do comple·
mentoção de um Plano Rodoviário Nacional,
sem envolver despesas vedadas ao Congresso
pelo Ato Institucional.
. ~ a parecer.
Sala dos ' Comissões, em 3 de junho de
1964 • - Afonao Arlnoa, Presidente - Ar·
gemlro de Figueiredo, Relator - Jeffel'lan de
Aguiar - Edrnunda Levl - Bezerra Neto ~
Aloyalo de Carvalho - Joaaphat Marinho.
PARECER

H.0 658; DE 1965
Da Corninãa de Tranaportet, Cornunl·
casãea e Obraa Públlcaa, a6bre o Projeto
de Lei da Senado n.0 22, de 1964.
Relator: Sr. Lopes da Coata
De autoria do nobre Senador Goldwasser
Santos, a presente proposição visa à Inclusão,
no Plano Rodoviário Nacional, da ligação Lóbrea (Amazonas) à BR-29 (Rondônia). Sua
Ex.a justifica a proposição, encarecendo a
falto de vias de transporte na região, o que
dificulto o acesso da produção de todo o vale
do Acre ao Pôrto de Lóbrea, no Rio Purus.
São dignos de elogios os propósitos do ilus·
tre ·autor do projeto. A região amazónica tem
carência de estradas. O Põrto de Lábrea, no
rio Purus, é de grande importância paro a
economia da região, pois durante todo o ano
recebe embarcações de grande calado, man·
tendo comunicação constante com o Pôrto de
Manaus.
A Lei n. 0 4.592, de 29 de dezembro de
1964, que aprovou o Piano Nacional de Via·
ção, inclui a rodovia BR-317 (Rodovias Dia·
gonais I . 4), que liga Braslléia no Acre a
Lábrea, no Amazonas, numa extensão de 650
qui lõmetros, passando por Xapuri, Rio Branco
e Bôca do ·Acre, que virá atender às neçessidades e. aos interêsses do Estado do Acre, no
sentido de ter acesso ao Pôrto de Lábrea.
Assim sendo, achamos que o anseio das
populações acreanas, tão bem exposto pela
nobre Senador autor do projeto, já está aten·
dldo pela Plano Nacional de Viação. A
BR-317, além de atingir Lábrea, interliga

Braslléla, Xapuri e Rio Branco, constituindo-se
numa yia permanente de escoamento da
produção agrfcola acreana.
Ante o exposto, somos de parecer contrário
ao projeto, por entender que a medida· piei·
teada já está atingida pelo Plano Nacional de
Viação.
Sala das Comissões, em 19 de maio :de
1965. - Lopea da Coita, Presidente e Relator - Eugênio Barros - Mello Braga - Arnon de Melo - Jo1é Leite.
PARECER,
N.0 659, DE 1965
Da Corniuão de Finansaa, s6bre o
Projeto de Lei do Senado n.0 22, de
1965.
Relator: Sr. Antônio Jucá
O projeto ora submetido à nossa aprecia·
ção tem por escopo incluir no Plano Rodo·
viário Nacional a ligação Lábrea (Amazonas)
à BR-29 (Rondônia), no trecho entre o Rio
Abunã e o limite Rondônia-Acre.
A proposiçéio é de lavra do Senador Gold·
wasser Santos, que a justificou, ressaltando
que a capital do Estado do Acre e cidades
vizinhas ressentem-se profundamente da falta
desta via de acesso e que· a ligação proposta
atravessaria os campos naturais do Puclari
. incrementado a pecuária naquela região.
Aconteceu, no entanto, que a ilustrada Co·
missão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, -chamada a opinar sôbre o mérito da
proposição, considerou-a prejudicada por entender atendidos os seus objetivos pelo Pia·
no Naclonol de Viação, através da BR-317,
que, além de otingir Lábrea, interliga Brasi·
léla, Xapurl e Rio Branco, constÜuindo·se no
vindicado escoadouro da produção acreona.
Isto pôsto, o Comissão, não obstante salientar os altos propósitos do autor do projeto, manifesta-se contràriamente a êste, nos
têrmos do citado parecer da Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicos.
Sala das Comissões, em 26 de maio de
1965. - Argemiro do Figueiredo, Presidente
- Antônio Jucá, Relator - Mem de Sá Lobão da Silveira - Eugênio Barros - Wal·
frodo Gurgol - Pessoa de Queiroz - Eurico
Rezonde.

1116PARECER
N.o 660, DE 1965
Da Comi1são de Con1tituisão e Jul•
tisa, sôbre o Projeta de Lei do Senado
n. 0 70/64, que dispõe a respeito de pa•
gamento de dotasões a entidade• de
qualquer natureza.
Relator: Sr. Edmundo Levl
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O projeto, segundo informa seu eminente
autor, tem por finalidade impedir "não só a
pagamento, como também a entrega dos cheques ou ordens de pagamentos correspondentes o quaisquer verbos, dotações ou subvenções orçamentárias a pessoas que não sejam
os representantes legais das instituições beneficiadas".

2. Motivou a propos•çoo, o foto, que o
autor julga condenável, exposto na afirmativÓ
a seguir transcrita .ipais IIHeri1: "~ comum e
corriqueira ·mesmo a entrega - e não o pa•
gamento - de cheques nominais ou autori·
zoção de pagamentos a pessoas estranhas,
sem qualquer vinculação legal com as entidades contempladas.''
3.

Estipula o ort. 1.0 do projeto:
"As subvenções, dotações ou ve.rbas orçamentárias só poderão ser pagas dlretomente às instituições ou entidades, o
que se destinam, ou aos seus representantes legais, sendo, conseqüentemente,
vedada o entrega dos cheques nominais,
ou ordens de pagamentos, respectivos, o
· quaisquer outras pessoas.''

Como se vê, a medida pretende evitar a
interferência, nos pagamentos de subvenções,
de pessoas que se valem de posições eventuais ou do prestigio de que gozam em determinado momento perante a administração:
quer impor o pagamento direta, sem a utilização, pelas entidades interessadas, de qualquer espécie de intermediário, valendo-se elas
apenas dos seus representantes legais quando
fôr o coso. Mas, se oferece êsse aspecto que
ao autor parece morollzcdor, no reverso será
altamente prejudicial às entidades beneficiários de verbas ou subvenções, pois lhes accr-

retará despesas talvez insuportáveis, eis que na
grande maioria, na sue quase. totalidade, são
contemplados com pequenas quantias e se si·
tuam bem distantes das repartições a que in·
cumbe tais pagamentos.

4.

A representação legal decorre de lei:
exerce-a quem a tem ex auctoritate legl1. As
pessoas jurídicas são representadas nos atas
judicieis como nos extrcjudiciais por seus di·
retores ou por quem os estatutos designarem
(sociedades civis, religiosas, cientificas, fun·
dações etc.) ou por quem a lei nomear (União,
Estados, Municfpios e Autarquias). Mos, nem
por disporem .de representantes legais, estarão
essas entidades impedidas de constituir mandatários poro tratarem de certos interêsses ou
negócios. Entendimento contrário seria empêço intransponível, terrivelmente danoso, às
atividades de determinados entes ou à administração de outros, tanto de natureza púbfica como de caráter privado. Seria limitação à
livre administração das pessoas de direito privado (o projeto menciona "instituições" e "entidades").

5.

"Pessoa jurldica é o ser a quem se atribuem direitos e obrigações", define Clóvis Bevilócqua; ou, como prefere Tito Prates da
Fonseca, "é o ente que pode ser sujeito de
Qireitos e obrigações". E, quer trote de centro
uno de interêsses, quer se considere núcleo
grupol, o conceito atende à necessidade
de identificação reclamada pela ordem jurldica. Dentro dos limites que lhes traçam as .leis,
podem os pessoas naturais como as jurldicas
exercer os direitos e contrair as obrigações
que a ordem legal lhes assegura, faculta ou
impõe. Mos ós limites que as leis lhes podem
tra~ar devem conformar-se com o senso jurídico, o interêsse socieíO~as ativldades normais
e os meios lícitos de"'écida qual alcançar os
seus fins. Por' isso t~ri,ôs. como injurldico um
projeto que •preténde imp~dir que "instituições
ou entidades~'~cónstitua·rn·: mandatários para o
fim de rec~berem "subvenções, dotações ou
verbos", ou vise a proiblr,1 sem que hoje motivo de justa restriçéío, que se entreguem "cheques nominais, ou ordens de pegamentos" "o
quaisquer pessoas que não exibam a qualidade
de "representantes legais" dessas lnstitui~ões.

- 1117Julgamos que o projeto, no que diz respeito a
entidades de direito público (Estados e Municfplosl, encontra óbice nos arts 18 e 28 do
Estatuto bósico, e, pensando em Instituições de
. direito privado fere e restringe, Inadmissivelmente, os prlncfplos que regem o instituto do
mandato: de qualquer forma, quer se cuide
de entidade pública como de ente privado,
haveria impedimento de constituição de procuradores de acõrdo com as suas leis de organização ou os seus interêsses e conveniências. Ademais, o projeto versa matéria jó de
certo modo regulada pela Lei n. 0 1.493, de
13 de dezembro de 1951, que. "dispõe sõbre
o pagamento de auxílios e subvenções", formula exigências e troça as normas a que deverão submeter-se as Instituições beneficiadas.

6.

No mérito, parece-nos que o projeto, se
transformado em lei, seró grandemente prejudicial às entidades contempladas coni "subvenções, dotações ou verbos" da União, mormente em se tratando daquelas situadas no
interior longínquo, que ficarão obrigadas a
despesas que até superarão êsses auxilias; e,
quanto ao aspecto jurfdico, pelas razões expendidos, julgamos não merecer acolhida.
Pela rejeição.
Sala das Comissões, em 14 de maio de
1965. Aloytio de Carvalho, Presidente
eventual Edmundo Levi, Relator Bezerra Neto - Jo1aphat Marinho - Meneze• Pimental - Argemiro de Figueiretlo Jeffenan do Aguiar.

2. Alega o eminente autor da proposição
que: .
a) é comum o entrega de cheques nominais ou autorização de pagamentos a pessoas estranhas, sem qualquer vinculação legal com as entidades contempladas; .

bl essas pessoas valem-se de seu prestígio pessoal junto a funcianérias de
determinados órgãos governamentais
para obter vantagens de caróter política-eleitoral;
c) a continuação dêsse 1tatu quo. é deacanselhóvel merecendo uma correção.

3.

A medida é, em si, efetlvamente, moralizadora, pois evitaria os males indicados pelo
Ilustre representante da Amazonas.
Acontece, no entanto, que a douta Comissão de Constituição e Justiça, em fundamentado parecer, considerou o projeto insustentável, do ponto de vista jurídico, e, no mérito,
prejudicial às entidades contempladas com
subvenções, dotações ou verbas da União,
mormente as situadas no interior longínquo.
Acompanhando o pronunciamento daquele
órgão técnico, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 26 de meio de
Argemiro de Figueiredo, Presidente
- Walfredo Gurgel, Relator - Antônio Jucá
- Eugênio Barro• - Lobão da Silveira Mem' de Sá - P011oa de Queiroz - Eurico·
Rezando.

1965. -

PARECER

N.0 661, DE 1965
N.0
Da Comi11ão de Finança•, 1ôbre o
Projeto de Lei do Senado n.0 70, de

1964.
Relator: Sr. Wolfredo Gurgel
Determina o presente projeto (art.'· 1.0 ) que
as subvenções, dotações ou verbas or\;amentérias só poderão ser pagos dlretomente às
instituições ou entidades a que se destinam,
ou aos seus representantes legais, sendo, conseqüentemente, vedado o entrega de cheques
nominais, ou ordens de pagamento, o quaisquer outros pessoas.

PARECER
662, DE 1965

Da Comi11ão de Constituição e Ju•tiça, 1ôbre o Projeto de Lei do Sanada n.0
4, de 1965, que. de1obriga o u1o de uni·
forme ao1 aluno• matriculados em estabelecimentos . fiscalizados pelo Govirno
Federal.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar
O Projeto de Lei do Senado n. 0 4, de 1965,
pretende desobrigar do uso de uniforme aos
alunos motrlculcdos em estabelecimentos de
ensino flscclizcdos pelo Govêrno Federal.

- 1118A Lei de Dlretrlzes e Bases da Educação
Nacional estabelece - textualmente - que
"a educação nacional inspira-se nos principias de. liberdade", no art. 1.0 , enquanto, no
art. 3. 0 , ressalva e resguarda a iniciativa particular nos cometimentos . do ensino, com tôdas as conseqüências de direita (Lei número
4 .024).
O Ilustre autor do projeto pretende, como
afirma, diminuir as despesas dos chefes de
famflla, que enfrentam o alto custo de vida,
.e, principalmente, para aquêles que possuem
mais de um filha em idade escolar, mas com
poucos recursos financeiros.
Sob o ponto de vista jurldlco e constitucional nada impede a tramitação, devendo a Comissão de Educação e Cultura apreciar o mérito da proposição.
Sala das Comissões, em T de abril de 1965.
- Aloy.io de Corvolho, ·Presidente eventual
- JeHenon de Aguiar, Relator - Heribaldo
Vioiro - Ant&nio &albino - Joaaphat Mari·
nho - Argemira de Figueiredo - Ruy Cor·
neira.
PARECER
N. 663, DE 1965
0

Da Comissão de Educação e Cultura,
s&bre o Projeto de Lei do Senado n.o 4,
de 1965.
Relator: Sr. Ant&nio Jucá
De iniciativa do eminente Senador Vasconcelos Tõrres, o projeto em exame prolbe que
os estabelecimentos de ensino, fiscalizados
pelo Govêrno Federal, exijam, a qualquer titulo, o uso do uniforme para os alunos ma·
trlculodos.
Justificando-a declara o autor da proposição que seu objetivo é "diminuir as despesas
dos chefes de familla, que enfrentam a alta
do custo de vida, e, principalmente, para
aquêles que possuem mais de um filho em
idade escolar e que dispõem de poucos recursos".
A douta Comissão de Constituição e Justiça, muito embora tenha feito referências aos
arts. 1.0 e 3. 0 da Lei Complementar de Diretrlzes e Bases da Educação Nacional, definidores, respectivamente, do prlncfpio de liber-

dade de educação e das prerrogativas da Iniciativa particular nos cometimentos do ensino, opinou pela juridlcidade e. constitucionalidade da matéria, quando dava a Impressão,
à primeira vista, de que, arrimada nesses
mesmos principies, Iria julgó-la conflitantc
com aquêle diploma legal.
Todavia, ainda mesmo quando motivos do
natureza jurídico-legal não· houvesse contrórias ao projeto, entendemos que as suas pró·
prlas finalidades, justamente por não corresponderem à realidade dos fotos, lhe contraIndicam a . aprovação por Inconveniente aos
lnterêsses do ensino.
De fato, qualquer tomado de contas que
se faça das despesas efetuadas com a compra de tecido e com a confecção de um uni·
forme escolar de alunos de ambas as sexos
e de qualquer fase etórlo, evidencio que, precisamente, ou sobretudo por· motivos estritamente económicos, não é recomendóvel que
se desobrigue os educandórlos dç uso do uni·
forme pelos seus alunos.
Tal" fato é fàcilmente comprovado e con·
firmado. através de depoimentos das mães . de
nossos' escolares, notadamente · dos que freqüentom os cursos elementar e ginasial, sujeitos, nos recreios e folguedos diórlos, a sujarem e desgatorem, com facilidade, os roupas que. usam nos estabelecimentos 'de ensino.

.

A experiência demonstro, realmente, que
são muito maiores as despesas com. a limpeza
e conservação dos roupas de uso dlórlo quon·
do usadas, também, nos escolas do que as que
se possam ter com os uniformes colegiais.

:'~

Convém lembrar, ademais, que os preços
dêsses uniformes são relativamente mócllcos,
visto que o s~:~a confecção, ou depende de
concorrência realizado pelos educandórlos entre os alfaiates, ou é exclusivo de casas especializadas, que: montêmÚonvênlos com os escolas por ofer~cerem b~ixos preços.
·
Mas, além dêsses motivos de ordem económica, Invocados precisamente em contraposição aos oduzidos na justificação do projeto,
convém ressaltar os que se fundam no alto
alcance pedagógico da adoção dos uniformes
escolares por porte dos estabelecimentos educacionais.

!·
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aquisição de hábitos de sociobilldode, de cultivo do espírito comunitário e grupo! tão úteis
aos educondos, além de constituírem importante fator de união entre os classes sociais
e culturais .dos vários alunos de um mesmo
estabelecimento de ensino.
Por estas razões, entende o Comissão de
Educação e Cultura que o projeto não deve
ser aprovado.

3 . A Comissão de Relações Exteriores do
Câmara dos Deputados, após . exanilnar devidamente a matéria, apresentou, nos têrmos regimentais, a projeta de decreto legislativo competente, aprovando parclalmen·
te a Convenção n.0 109 .
A Comissão de Legisloç,ão Social daquela
Caso do Poder Legislativa, estudando o . assunto, entendeu que:
"Nas portes relativas a salários e du·
ração de trabalho, o Convenção não de·
termina o seu pagamento em moeda estrangeira, usa apenas a moeda ntrangelra, comparativamente, poro flzasão
elo s61clo mínimo, a que não fere, de forma alguma, o preceituada na Decreto n.0
23.051, de 1933."

Sala das Comissões, em 26 de maio de
1965. ..,-- Menezes Pimental, Presidente Ant6nlo Jucá, Relator - Wolfreclo' Gurgel Mem ele Sá.
·
PARECER
N.o 664, DE 1965
Da Coml11ão ele Legislação Social, sô~re o Projeta ele Decreta Legislativa n.0

158, de 1964 (n.0 93-A/61, na C6ma•
rol, que aprova a Convenção 16bre 10•
lárlas, clurasão do trabalho a bordo e
efetivoa, conclulcla em Genebra, em
1958, por ocasião da 41,a Sessão ela
Confolincla Internacional elo Trabalho.
Relator: Sr. EugAnlo Barroa

O Sr. Presidente do Repúblico, pelo Mensagem n.0 104, de 1960, encaminhou à apreciação do Congresso Nacional, acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro das
Relações Exteriores, o "Convenção sôbre salários, duração do trabalho. o bordo e efetl·
vos" (n.o 1091, concluído em Genebra, por
ocasião da 41. 0 Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.

2.

O Sr. Ministro das Relações Exteriores,

em sua Exposição de Motivos," esclarece que
os Titulares dos Pastos do Trabalho, Marl·
nho e Viação, consultados sõbre a matéria,
manifestaram-se favoráveis à ratlflcaçílo da
Convenção, desde que devidamente ressalvoda o não-aceitação da Parte 11, que estabelece o pagamento dos salários em libras ou
em dólares, uma vez que o Decreto n. 0 ••••
23.501, de 27 de novembro de 1933, proibi~
a estipulação de qualquer pagamento em moeda estrangeiras.

Aquela Comissão, por assim entender,
apresentou substitutivo, ratificando ln totum
o Convenção n.0 109, o que foi aprovado pelo Plenário daquela Coso e encaminhado ao
estudo do Senado .
4. Do exame do processado, nada encontro·
mos, do ponto de vista social, que pudesse
ser argumento contra os disposições conti·
das na Convenção n. 0 109, o qual nada mais
faz do que retificor e ratificar os têrmos da
Convenção n.0 93, de 1949, introduzindo ai·
gumes alterações de ordem técnico e redo·
cional, sem quaisq~er modificações fundomentais.
5 . Diante do exposto, o Comissão de Legislação Social opina pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 20 de maio de
1965. - Walfreclo Gurgel, Presidente - Eug&nio Barra•, Relator - Heribalclo Vieira José Rollomborg Leite - Aarão Steinbruch Edmundo Levi.
PARECER
H.0 665, elo 1965
Da Comissão ele Relações Exteriores,
sôbre o Projeto do Decreto Legislativo
n. 0 158, de 1964.
Relator: Sr. Pessoa elo Queiroz
O presente Projeto de Decreto Legislativo
n. 158, de 1964, aprova o Convenção sõbre
salários, duração do trabalho o bordo e efe0
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ccasião da 41.0 Sessão da Conferência lnter·
nacional do Trabalha.
Os Titulares das Pastas do Trabalho, Mari·
nha e Viação, consultados, manifestaram·
se favoráveis à ratificação da Convenção, des·
de que devidamente ressalvada, por declara·
ção, a não-aceitação da Parte 11 relativa a
salários. Isso porque é contrária ao que dls·
põe o direito nacional que não permite a
estipulação de pagamento em função de moe·
da estrangeira, quanto aos contratos celebra·
dos no Brasil e exeqüíveis no País. A razão
dessa ressalva está no art. 6.0 da Convenção
n. 0 109, que estabelece que ç salário·míni·
mo dos trabalhadores a que se aplica a
Convenção não poderá ser inferior a 16 li·
bras, em moeda do Reino Unido e Irlanda do
Norte, ou 64 dólares em moeda dos Estados
Unidos.
A nossa legislação veda a estipulação di·
reta e indireta de pagamento. em moeda es·
trangelra.
Feita a ressalvo, somos pelo aprovação do
projeto ora em exame.
Sala dos Reuniões, em 26 de maio de 1965.
- Benedlcto Valladares, Presidente - Pessoa de Queiroz, Relator - José Gulomard Rui Palmeira - ·A111emlro de Figueiredo Menezes Plmentel - Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
O expediente lido vai à publicação.
Acha-se presente o Sr. Armando Stornl,
suplente convocado para substituir o Sr. Se
nodor José Feliciano, durante a licença con·
cedida a êsse representante do Estado de
Goiás. Nos têrmos do art. 6. 0 , § 2.0 , do Re·
glmento Interno, S. 'Ex.a passará a parti·
cipar, dos trabalhos da Casa, dispensado do
compromisso regimental, visto já o haver prestado ao enseja da primeiro convocação.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE !Adalberto Sena):
No expediente lido figuro a solicitação do
ilustre Ministro das Minas e Energia, no sen·
tido de que lhe seja concedido prorrogação
por 30 dias do prazo para prestação das ln·

formações, pedida pelo Sr. Senador Arthur
Virgílio, através do Requerimento n.0 89, de
1965.
Se não houver manifestação em contrário,
o Presidência fará oficiar ao Sr. Minis·
tro, concedendo-lhe a prorrogação pedida,
!Paula.)
Há oradores inscritos.
Tem a palavra a Sr. Senador Joaquim Parente, por cessão do Sr. Senador Eurico Re·
zende.
O SR. JOAQUIM PARENTE:
(L4! o 1eguinte discurso.) Senhor Preslden·
te, Senhores Senadores, acabo de regressar
do meu Estado, onde estive no último fim
de semana, honrado com o convite do Presidente Castello Branca para · integrar sua comitiva.
Trago o esta Coso algumas observações resultantes da visita presidencial ao Piauí. Devo djzer Inicialmente, rendendo preito à justiça,· que essa visito foi assinalada por um
êxito absoluto. Causou profunda Impressão
ao povo do meu Estado o sinceridade de que
o Senhor Presidente da República revestiu
sua estada. Todos os seus pronunciamentos
tiveram essa constante. Fôsse no discurso pro·
ferido no Palácio do Govêrno, fôsse na ora·
ção pronunciada durante o início do desvio
das águas do rio Parnaíba, Sua Excelência
timbrou por dizer ao povo de meu 'Estado e à
Náção as palavras mais sinceras.
Ao definir a posição do Brasil em face de
seus compromissos Internacionais, o Presi·
dente Costello Branco deixou bem claro que
o comportamento de seu Govêron guardava
rigorosa coerência com os princípios da Re·
volução de março. Harmonizava-se, no âm·
blto externo, com a luta empr.eendida lnter·
namente, no combate ao perigo comu'listo. E
a defeso dos Ideais revolucionários se verificaria, também, no Inoportunidade da revisão de penas impostas ;aos co-responsóvels
pela situação politica antecedente ao movi·
menta redentor de 31 de ,,;:,~rço.
Não pretendo, porém, •;Senhor Presidente,
alongar-me na apreciação dêsse episódio da
visita presidencial ao Piou i. O próprio Congresso colaborou de modo decisivo no adoção

' 1.
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- 1121daquelas atitudes, orientados pelo salvaguar- mitlrá também a Irrigação das terras . inundo dos interêsses nacionais. ~ ocioso repeti- dadas, recuperando-as para um sentido . ecolos e recordá-los· neste instante.
nómico do exploração. Regula ró, igualmenDesejo, Senhor Presidente, dor especial re- te, os águas . das chuvas, ·Impedindo, na relêvo ao outro aspecto do excursão presiden- gião, os cheios calamitosos ·e .melhorando as
cial - aquêle em que se assistiu ao primeiro condições de navegabilidade do rio Pamalba.
posso efetlvo no rumo do redenção econ&,
Senhor Presidente, Vossa Excelência e o
mico do meu Estado e do suo gente laborioso.
Senado bem percebem como é justificada a
Sabe o Senado que a economia do Ploul
alegria do gente do Piou i e do ·Maranhão
tem base no agricultura e no pecuório, es7 com o recente visita presidencial. O apoio
tendo o .indústria e o comércio do região In- .que o Primeiro Mondatórlo da ·Nação vem
timamente vinculados o essas otivldodes. Asdando àquela Iniciativa reafirmei a ,visão de
sim, só o surgimento da energia serei capaz
um estadista, que não se preocupo apenas
de retirar a região do atuol estágio, pro~ em recuperar o presente, ,mas . que também
movendo o estimulo indispensável ao seu de- lança suas vistas esclarecidos · para o Brasil
senvolvimento.
vindouro, que libertará as suas enormes po~ l!ste, Senhor Presidente, o sentido mais
tencialidades, com o surgi,.:,ento da industriaalto do construção da Barragem do Boa Eslização, com as admlróvels perspectivas. da
peranço. Foi êste, poro nós, piouienses, o prin- desenvolvimento.
cipal motivo de júbilo pelo visito do Marechal
Assim, teve bem razão .o Senhor Presidente
Costello Branco, presidindo ao desvio das
águas do rio Parnolba, primeiro ato concreto Ccistello Branco, quando, ao encerrar o disporo o fornecimento de energia abundante e curso pronunciado . no cencirio grandioso da
Boa Esperança, afirmou esta verdade:
civilizadora.
O Nordeste Ocidental, compreendendo o
"Estou certo · de 'que, ao Iniciar os traMaranhão e o Piou!, ocupo uma área de quabalhos que desviarão o, curso do Pamalse 600.000 km2. Suo população é estimaba, estamos simultâneamente desviando
do em ,;,ais de quatro e ·melo milhões de
o curso da História, marcada por séculos
habitantes. Não existe, para uma óreo tão
extenso e de lndlce demogróflco tão ·expresde bravura e de sofrimento, e que, em
sivo, uma só usina hidrelétrica. Apenas os
pouco, esperamos ver O$Sinalada par uma
principais cidades dos dois Estados são serera de prosperidade e de confiança no
vidos por sistemas termelétricos, de operafutura."
ção irregular, com todos os moles decorrentes dessa a nome lia .
Sua ExcelênciO recolheu, assim, os justos
Oro, Senhor Presidente, para que se tenha aplausos de minha gente, confraternizandoIdéia do vulto do obra e dos resultados a se- se com elo, sentindo-se em seu próprio meio,
rem atingidos com a cons'trução do Boa Es- Foi essa, aliás,· uma característica da excurperanço, basta que se digo que, na primeira . são. Meus coestaduonos não lhe regatearam
etapa de fornecimento, prevista poro o blê- aplausos quando da inauguração do Ginóslo
nlo 1967/68, serão atendidos as cidades de Euripedes Aguiar, importante e modelar esTeresino, Florlano, Campo Maior, União, Jo- tabelecimento de ensino médio, cuja realisé de Freitas, Altos e Oeiras, no Plaul; e São zação se iniciou na administração do meu
Luiz, Caxias, Codó, Rosário, Pedreiros, Ba- eminente correligionário, Governador Petrôcobol, Corocitó, Perltor6, lpixuna, Tlmbiros e nio Portello Nunes, quando Prefeito de TeTimom, no Maranhão .
resina, e por êle continuado quando no exerMas, Senhor Presidente e Senhores Sena· cício do otuol cargo que ocupa. Assim se tordores, não se restringirá a êsse resultado a nou possivel, pela sensibilidade demonstrado,
construção da Hldrelétrlca da Boa Esperan- a conclusão dêsse Importante instrumento
ço. A retlflcoção do curso do Parnoibo per- poro disseminação do ensino médio.
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1122O Sr. Argemlro de Figueiredo:
Permite V. Ex. 0 um aparte? !A11entlmento
do orador) ..._ Tomei a liberdade de lnterrom·
per o brilhante discurso que estamos acom·
panhando para congratular-me com .v, Ex.a
e com o povo piaulense, pela grande obra que
se Inicia no seu Estado, obra que interes·
sará, também e sobretudo, ao Estado do Maranhão.
- A Barragem da Boa Esperança é pro·
je.to velho, mas só agora começa a objeti·
ver-se. A solução do problema significa, sem
dúvida, a redenção de uma grande parte do
Piauí e do Maranhão e vem demonstrar que
as autoridades federais estão bem compre·
endendo .que se pode ·reorganizar, reestrutu·
ror a economia nordestina. Até nos poises
onde há regularidade de · cnuva, o que sus·
tenta, o que mantém a economia
estável das
I
populações é, exatamente, a Irrigação. Não se
faz agricultura, hoje, em nennum pais clvlll·
zado do mundo, sem se recorrer ao processo
da Irrigação, que permite produção no tem·
po e condições necessárias. A Barragem de
Boa Esperança, além do grande potencial
de energia elétrlca que representa, dando es·
peranças a um parque Industrial notável, so·
bretudo na zona rural, atenderá principal·
mente. a uma vasta zona que se irá aprovei·
tar com uma economia agricola de grande amplitude. Felicito V, Ex. 0 e ao nobre povo
plauiense por essa grande obra que demonstra - como acabei de dizer - a compreensão
das ·autoridades federais daquilo que· vários
senadores afirmavam nesta. Casa, isto é, a solução· do problema econ6mlco do Nordeste está na açudagem, na água,· para que, com o
processo de uma lr~igoção lógica, técnica, se
possa. assegurar uma economia agricola que
Rermita condições de vida. mais dignas para a
população sofrida daquela região do pais,

O SR. JOAQUIM PARENTE:
Agradeço sensibilizado o aparte do nobre
Senador Argemiro de Figueiredo, brilnante
representante da Paralba que, deste tribuna,
várias vêzes, focalizou êste problema relacio·
nado com todo o Nordeste.

(Lendo):
A seguir, as mesmas demonstrações de
aprêço foram tributadas pelo entusiasmo popular, quando o Presidente Castello Branco visitou o Centro Social Leão XIII, núcleo
central de uma série de instituições localizadas nos bairros da Capital, t6das fruto do
gênio apostolar e do sacerdócio evangelizador
de Dom Avelar Brandão Vilella. ~ste prelado,
piauiense de coração, representa, sem dúvida, um dos mais altos e dignos exemplos do
exercfcio de uma tarefa que conduz à dignificação da homem através do ensinamento divino,
Recolneu, assim, o Sennor Presidente da
República, as maiores e mais justas demonstrações de carinno e aprêço.
Devo concluir, Sennor Presidente e Senho·
res Senadores, afirmando à Nação a confiança com que o Piaui acolneu o supremo diri·
gente do Pais, Angustiado secularmente pela
indiferença ou pela incapacidade de sucessi~
vos gove~nos; sofrendo em uma luta inglória,
na busca de seu destino, o plauiense, sem jamais se deixar abater, era um descrente nas
medidas que deviam partir daqueles que ti·
nnam o dever de assisti-lo, porque investidos
da responsabilidade governamental.

O Sr. Jo•' Ennirlo:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. JOAQUIM PARENTE:
Com muito prazer.
O Sr. J01' Ermirlo:
Até que, afinal, o Nordeste vai ter uma
instalação · digna das suas necessidades. A
SUDENE, a ELETROBRÁS e o Departamento Nacional de Obras contra Sêcas devem rea·
lizar, rigorosamente, esta obra em alta velocidade. Não é começar e deixá-la parada, o
que nada significa. ESperamos, com ardor,
que êsses órgãos esteJàtn imbuldos de vonta·
de de realizar para qu'ê se possa ter aquilo
de que uma região mói~· necessita, energia
elétrica, e a preço baixo·.
,.... !

O SR. JOAQUIM PARENTE:
~

• .I ' •

Muito grato pelo aparte. com que me nonrou o nobre Senador José. Ermirio.
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(Retomando a leitura.)
Hoje, a piauiense, forte, obstinado,· sofredor
e retemperado ·na própria adversidade, ·encon·
tra motivos para revigorar a sua. crença .
~le acreditou nas palavras do. Presidente
Castello Bronco, que fugiu da linguagem .im·
pessoal do administrador, e deliberadamente
dirigiu-lhe palavras de carinho e de compreensão. ~I e está profundamente grata par
isso e convencido de que, depois de tanta
perplexidade, teró o reencontro com seu destino, que é o de prosperar como indivíduo e
como Estado, e o de colaborar de modo decisivo para a grandeza do País, CMulta bem!
Multa bem! Palmai.)
Tem a palavra o nobre Senador Attflio Fon·
tona; CPau1a.l .
Não estó presente.
Tem a palavra o nobre Senador Sebastião
Archer. (Paula)
Não estó presente.
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat
Marinho.

O SR. JOSAPHAT MARINHO:
(Sem revisão. da aradar,) Sr. Presidente, ao
votar a Emenda Constitucional n,o 1
de
1964, o Congresso Nacional transferiu para
a União o lmpôsto sôbre Propriedade Terri·
torial Rural.

o,

Como êsse impôsto havia sido anteriormente conferido aos Municípios por outra emenda constitucional, o legislador constituinte de
1964 acrescentou uma norma, nestes têrmos:

Como, entretanto, a emenda constitucional
prescreveu que a entrega se faria na forma
lei, a efetlvação da medida ficou na depen·
dêncla da r.egra ordinória que disciplinasse a
matéria.
Sobreveio a lei que dispôs sôbre o Estatuto
da Terra e nela, precisamente, a legislador es·
tabeleceu as condições para a observância do
preceito constitucional. Na art. 48, o Esta·
tuto da Terra prescreve .Que a União pode·
ró atribuir, por convênio, aos Estados e Munlcfpios, o lançamento, tendo por base os le·
vantamentos cadastrais executados e perlàdi·
comente atualizados. E mais, que a União
também poderó atribuir, por · convênio, aos
Municfpios, a arrecadação, ficando a êles ga•
rantida a utiliza~ão da Importância arrecadada.
Para evitar procedimentos contraditórios no
cumprimento. da mesma lei, estabeleceu-se
que as épocas de cobrança deverão ser fixadas em regulamento, de tal forma que, em
cada região, se ajustem, o mais possível, aos
períodos normais de comercialização da produção. Visou-se, assim, a garantir uniformidade na cobrança do tributo dentro, embora,
das diversificações próprias ao regime de produção de cada região· .
Finalmente, o legislador estabeleceu que o
impôsto .arrecadado seró contabilizado dlàriamente, como depósito à ordem exclusivamente do Municfpio a que pertencer, e a êle entregue diretamente pelas repartições arrecadadaras, no último dia útil de cada mês,

Vê-se, de tôdas essas preceituações, que a
legislador federal, embora prevendo disciplina
"0 produto da arrecadação do lmpôsto
uniforme, na medida possível, para 0 estabeleclmento e 0 cobrança do lmpôsto sôbre Prode Propriedade Jerritorlal Rural será en·
tregue, na forma da lei, pela União aos prledade Territorial Rural, timbrou em acenMunlcfpios onde estejam localizados os tuar que 0 produto .da arrecadação caberó a
Imóveis sôbre os quais incida a tributa· cada Município, à medida em que fôr ali feirão."
•
ta a orrecada~ão.
Essa norma obedeceu· a dois motivos funTamanho foi o cuidado do legislador em
dementais: um, a de não retirar aos Munipreservar os lnterêsses dos Municípios que decfplos a receita daquele· tributo, que já estava . , terminou, de logo, que a escrltura~ão se faça
incorporada a seus recursos normais; outro, o à' ordem do Mllnicípio, devendo ser-lhe entrede possibilitar que o produto da arre.cadação gue o prodÚto da arrecada~ão. no último dia
fôsse utilizado pelos próprios Municípios, sem
útil de cada mês,
divergência, porém, com os objetivos vincula·
A Lei a que es'toü mil referindo é a de núdos à reforma agrórla.
mero 4.504, de 30 de novémbro de 1964.
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Govc'lmo Federal não adotou, . até aqui, as
medidas adequados ao cumprimento da emenda constitucional e da lei que lhe seguiu.
Resultado disso é que, de todos os pontos do
Pais, surge justa e vigorosa reivindicação dos
Munlclplos, no sentido de que o Govêrno da
União. dê fiel e pronto cumprimento às determinações constitucionais e legais.
Há poucos dias, visitando o Estado da Bahia, ali recebi uma comissão de cêrca de
trinta Prefeitos, todos angustiados com .o situação, pois não se sentem autorizados, par
direitos próprio, a proceder ao lançamento
nem à cobrança do tributo, nem recebem do
Govêmo Federal as providências tranqUilizo~
deras que lhes assegurem os recursos provenientes do lmp6sto sôbre Propriedade Terrl·
torlal Rural.
Agoro mesmo, os jornais anunciam que, no
Estado de Minas . Gerais, num Congresso de
Prefeitos, a matéria tem sido longamente exa·
minada, salientando os dirigentes municipais
os enormes prejulzos que· estão experlmentan·
do as comunas; por efeito da Inércia do Go·
vc'lmo Federal. Não obstante as solicitações
e as criticas feitas, o Govêmo ainda não se
julgou no dever de prestar, sequer, um esclo·
reclmento ·público bastante para dar expecto·
tiva razoó.vel do momento em que, devidamente regulamentada a matéria, se lniclaró a lan·
çamento do lmp6sto Territorial Rural.
Ora, o problema não é de lnterêsse regional. ~, antes, de· dmblto nacional, pois a distribuição do receita se fará nas diferentes regiões do Pais, segundo a arrecadação que fõr
procedida em cada Munlciplo.
De outro lado, ·o assunto Interessa, parti·
cularmente, à competência do Congresso Nacional e ao respeito de sua autoridade.
Como se sabe, ·asse lmpõsto, pela · Constituição de 1946, no seu texto originário, era
'da competência dos Estados . A Emenda Constitucional n.0 5 certa ou erradamente,
pouco Importa indagar neste instante - transferiu êsse lmp6sto para a competência tributária municipal. Ao analisar-se o problema da
Reforma Agrária, e par proposta do próprio
Poder Executivo, o Congresso transferiu o lmp6sto para a competência tributária da União,

mas reservou a vantagem do arrecadação aos
Munlclplos, na proporção da arrecadação feita
em cada comuna.
A mais elementar prudência administrativa
recomendava que, votada essa lei em novembro, no curso de dezembro o Govt!mo Federal a regulamentasse, mesmo parcialmente,
contanto que, no Inicio do ano financeiro de
1965, o lançamento se procedesse regularmente a fim de que, em conseqUência, a arrecadação também se fizesse, de pronto pt Todos
êsses meses decorridos, a situação é Inteiramente anômala. Os Munlclplos não lançam
nem ·cobrem, porque o lmpôsto foi transferido
para a competência trlbutórlci · da União. A
União, sem justo motivo e, ainda, mais, sem
esclarecimento público razoável, não estabelece as medidas capazes de. assegurar o cumprimento da emenda constitucional e do lei que
dispõe sôbre o Estatuto da Terra.
~ tanto mais estranhável o procedimento da
União quanto o Govêrno tem timbrado em
estabelecer novos gravames fiscais, ou em aumentar os existentes, em beneficio da receita
federal. Por que não o· faz, quando a legislação estabelece que, embora o tributo lhe
caiba, o produto de sua arrecàdação é atrlbuida aos Munlclplos? Por que não o faz, sobretudo quando se apura que a arrecadação
dêsse tributa pode e deve concorrer para as
medidas destinadas à Implantação do Refor·
ma Agrária na Pais?

O Sr. ÂHillo Fontano:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO:
Pois não.

O Sr. Attllio Fontano:
Nobre Senador, V. Ex. a aborda um proble·
ma que realmente surgiu co~ a transferência
do lmpôsto Territorial' Rural para a União.
Sabemos de antemão '.que a. União não tem
condições para arrecadar êsse tributo. No
ocasião discutimos o problema, mas acabamos
concordando, porque nos foi declarado que
havia autoridades municipais que faziam do
lmpôsto Territorial RuraL arma politica e que,
portanto, a Govêrno Revolucionário desejava

- 1125terminar com essa orientação politica, com
êsse moda de conquistar cabos eleitorais·
Existia fundamenta nessa orientação· O re·
sultado foi q~e a lei está votada e em vigor,
havendo a possibilidade de acôrdo entre o Es·
todo e a União ou dos Municlpios diretamen·
te com a União. Como. Isto não foi feito
e as autoridades federais não se. preocupa·
rem ·multo, nós, no Estado de Santa Catarina,
verificamos que o·lmpôsto está sendo arreca·
dado tal e qual como era antes. Não é bem
legal ·porque não existe o acôrdo, mas dos
males o menor. A União não regulamentou,
não procurou cobrar o lmpôsto. Territorial Ru"
rol e os Munlcfplos não podem perder ~ssa
fonte de renda. Sabemos que a menor receita
do Pais é· o d~s Munlcfplos, de sorte que, não
poderiam perder essa parte, que a própria le·
gislação reconheceu que devem cobrar, não 0
arrecadação, mos o fruto da arrecada;ão aos
Munlclpios. Então, em Santa Cotarina, cantinuamos cobrando diretamente, coma se não
tivesse havido alteração da lei.
O SR. JOSAPHAT MARINHO:
Não condeno, nobre Senador Attllio Fontona,' dada a Inércia da União, ·a procedlmen·
to adotado por' prefeitos do Estado de V. Ex. 0
O perigo que correm é o de serem todos êles
submetidos, amanhã, a um IPM, por subver·
são ou por corrupção. Talvez por Isso é que,
na maioria dos Estados, Inclusive no da Bahla,
os prefeitos não estão procedendo ao lançamente do impôsto, nem, em decorrência, a sua
cobrança. 0 que não se justifica .é que, .tendo
a lei estabelecido as normas, Inclusive aque-

O SR. JOSAPHAT MARINHO:
Se verdadeira 0 noticia - e como disse o
nobre Senador - o caso seria, legitimamente,
de um IPM. Como, entretanto, dêsses IPMs
não sou partldórlo, e não ·quero formular
acusações sem conhecimento seguro da ma·
térla, preferi trazer o assunto ao debate,· a
fim de que, assim exposto, se ·passa conhecer
o alcance do procedimento das autoridades fe·
derais. Porque se decorrido mais algum tem·:
po, que já é excessivo, não houver a adoção
das providências apropriadas, caso seró de pe·
dir-se dlretamente ao Govêrno, ou atravós de
requerimento, ou mediante convocação dos
Ministros competentes, os esclarecimentos de
que o Congresso precisa para 'saber porque a
emenda constitucional· e a lei dela decorrente
não são cumpridas.
.
' São êstes apenas, neste insto~te, Sr. Presl·
dente, aspectos· que desejava flxcir, na ex·
pectatlva de que a. Gavêrno faça cumpridas as
normas legais vigentes, ou ofereço ao Congres·
50 e aos Munlcfplos os esclarecimentos devi·
dos. Do contrário, uma medida cabe, par
parte do Congresso, em defesa da soberania
de suas deliberações. !Multo bem! Multo bemll
O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondlnl:
Tem 0 palavra o Sr. Senador Attlllo Fan·
tona.
O SR. ATTILIO FONTANA:
!Não foi revlato ptlo oredor.) Sr. Preslden·
te, Srs. Senadores, freqüentemente temos usa•
do da palavra, nesta Casa, para .tratar de pro·
blemas da produção agropecuárla. Somos apa·
logistas de uma agricultura e de uma pecuá·
ria desenvolvidas, num. pais da superflcle ter·
rltorlal do nosso. Assim é que procuramos ·
acompanhar o noticiário estampado em nossos jornais para estar sempre, . tanto quanto
passivei, atuallzados, e em condições de tra•
zer ao conhecimento da Casa e da Nação cer·
tas Informações que nos parecem de grande
alcance para economia do pais •.

las que permitem convênios entre a União e os
Munlclpios, o Poder Federal, que detém 0
competência tributária,· não adote. as medidas
adequadas para o cumprimento das regras vi·
gentes.
Tenho lido em jornais - e não quero ado·
ter 0 critica _ que há ministros Interessados
·
• da
em que não se proceda à regulam!mtaçoo
Ainda agora nos chega às mãos recortes do
matéria, 0 fim de que também não se faça, ' ·
grande
diário do Rio Grande do Sul Correia do
de Imediato, o arrecadação do tributo.
Povo, com a noticio, vindo de Roma através
O Sr. Attillo Fontano:
da acênclo Ansa, Intitulada "O mundo tem
AI caberia um IPM, nobre Senador.
fome de carne". Por elo se constata que, em·
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a produção de carne no mundo inteiro, o
consumo tem ultrapassado tal aumento, porque a população mundial cresce, e, de acôrdo
com o padrão de vida dos povos e a própria
obrigação dietética, a proteína cada vez entro
em maior proporção na alimentação humana.
Figuram entre os pafses grandes produtores de
carne para exportação, a Argentina, que ex·
portou no ano passado 403.000 toneladas de
carne, a Austrólia, a Nova Zelândia e os Estados Unidos. ~ste último, de grande compra·
dor de carne, em anos passados, a.umentou
tanto a sua produção que passou de impor·
tador para exportador. Mesmo com uma po·
pulaçãa de aproximadamente duzentos mi·
Jhões ·de habitantes, aquêle pais amigo canse·
guiu elevar o rebanho a ·cento e seis milhões
de reses bovinas, com um desfrute dos mais
altos conhecidos no mundo inteiro.
O nosso Pais, muito embora o nosso reba·
nno seja o terceiro do mundo, não consto,
nesse noticiório, .Sr. Presidente, como pais, ex·
p~rtador de carne, lamentàvelmente.

A França, que é pa fs territorialmente pe·
queno, em relação à população, é exportado·
ra de carne. A Dinamarca, idem. A Holanda,
também é exportadora de carne.
Essa notícia realmente demonstra que, nós,
no Brasil, não temos .conduzido a politica de
fomento ao desenvolvimento da pecuórla de
forma a transformar, a exportação de come,
numa grande . fonte de divisas.

O Sr. Joaé Ermlrio:
Permite V. Ex. 0 um aparte?

O SR. ATTILIO FONTANA:
Ouço com muito prazer, o nobre Senador.

O Sr. Joaé Ermírlo:
De fato,. V. Ex. 0 estó dizendo uma verdade
que não se pode negar. Um pais com cento
e seis milhões de cabeças de gado produz
mais de quinze milhões de toneladas por ano.
O nosso tem setenta e cinco ou oitenta milhões - não se sobe ao certo - e não produz dois milhões e melo, o que é realmente
desastroso e nõo pode continuar desta forma.

O SR. ATTILIO FONTANA:
Muito grato pelo depoimento de V. Ex. 0
que é mais um testemunho da orientação que
pretendemos e que temos, reiteradamente,
feito sentir nesta Casa: o problema da pecuória no Brasil precisa ser equacionado de outra
forma. Inclusive temos ressaltado, em vórias
oportunidades, que o Govêrna insiste em controlar e mesmo criar taxas elevadfssimas para
a exportação de carne bovina. Existe, atualmente, a taxação de trinta por cento, além de
outros impostos e taxas normais. Isso causa
desestimulo. E quem o diz não é um parlamentar que gosta de estudar o problema, mas
sim ·os interessadas, que são os pecuaristas,
que demonstram êsse desânimo. Não se trato
das frigoríficos, que são os intermediórios, dos
quais o Govêmo confisca trinta por cento. Os
frigoríficos procuram adquirir os animais com
trinta por cento c menos e êsse ânus recai
sôbre o pecuarista, que tem de comprar tudo
a preço elevado.

O homem do campa não tem estimulo e
nem condições para desenvolver as suas atividades. Para fazê-lo necessitaria de receber
recursos compensatórios. Mas não é Isso o
que se verifica, o ·que se observa é exatamente o inverso. Dai porque entendemos, Srs.
Presidente, que as homens do Govêrno, que
têm a seu cargo o responsabilidade de orienta~ a politico económica como a de exportação, deveriam estudar o assunto cuidadosamente. Freqüentemente, ouvimos os homens
do Govêrno dizerem que a exportação é a solução do problema. Concordamos plenamente
com isso, mas, muitas vêzes, as palavras não
correspondem aos a tos.

O. Sr. Aurélio Vianna:
Permite V. Ex.0 . um aparte?

O SR. ATTILIO FONTANA:
Com prazer.

O Sr. Aurélio Vianna:
Apesar da idade. que tenho, ainda sou um
perguntador incorrigfvel. Por que razão não
exportamos carne, e quais os motivos principais que nos levam a essa posição? Tenho ouvido que uma grande percentagem do rebo-
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brucelose, e a proporção dos animais atacados de aftosa vai a mais de clncoenta por
cento do nossa rebanho. Só poderíamos exportar carne· de qualidade boa, saudóvel, porque,
de outra maneira, aconteceria o que aconteceu
com o café, quando passamos a exportar o de
Inferior qualidade. Em muitos sacas, la tam·
bém· aquilo que não era café. Desmoralizamos
~ nosso mercado de exportação, pela falta de
caróter e de dignidade de certos grupos exportadores. A brucelose estó levando oo desaparecimento grande porte do nosso reba·
nho. Com a carne contaminada pela terrlvel
moléstia, grande número de brasileiros é vr.
timo dessa doença. O leite contaminado con·
tagla os sêres humanos. Em terceiro lugar, o
mercado interno brasileiro: não o desenvolvemos, ainda, para o consumo de carne. Hó regiões, neste País, cujo população estó como
num estado de guerra permanente: não pode
comer carne porque não tem carne à mão
para comprar. Hó caminhões partindo daqui
paro a Amazllnio, levando bois em pé, para
serem abatidos e, em 16 chegando, numa re·
gião potencialmente rica mas de povo que tem
salórlo dos mais· baixos do Brasil, a carne é
vendida por preço proibitivo - não estou di·
zendo exorbitante. Faço a diferença entre
exorbitante e proibitivo, poro que ninguém
pense que estou defendendo o preço oito da
carne que é vendido ali . ~ que o transporte
leva grande parte do lucro, e assim por dlan·
te . Ora, temos setenta e tantos milhões de
cabeças de gado. Tenho encontrada, pelo ln·
terlor, e V. Ex.0 sabe disto, caminhões e ca·
minhões, carregados de novlfhas para abate
em frigorlflcos. O que. significa Isso? Os nos·
sos rebanhos estão multo longe, nos ponta·
nals do Mato 'Grosso, nas regiões mais dlstan•
tes dos pontos de exportação e centros de
consumo, que nos levam a essa polí tlca da
venda de matrizes, de novilhas, de vacas ge·
roI mente novas para abate. Ou então é a po·
lltica que estó errada, e também o sistema
credltfclo. Hoje, os homens que possuem rebanhos os estão vendendo para pagar dividas,
porque não encontram apoio dos bancos~ ·p,fn·
clpalmente no Banco do Brasil. Então, quem
tem novilhos para venda, a 'fim de que sejam

criadas noutras regiões do pais, é obrigado a
vendê-las para resgatar débitos contraídas com
prazos certas de pagamento . Estou provocando a debate, trazendo o assunto para êste outro ·plano, a fim de que V. Ex.0 , que é conhecedor da matéria, diga alguma coisa a. respeito, porque a Impressão que estamos .tendo,
ultimamente - e Isto jó vem de longa data,
vamos ser francos - , é de que um grupo de
utoplstas - eu quase diria de poetas doutros
mundos - vem dirigindo setores dos mais
importantes até para o trancjüllldade nacional,
e como fator decisivo, para o progresso: ilo
País, Porque o nosso próprio povo· estó
sendo contaminado, por falta de medidas profilótlcos, de atitudes decisivas dos nossos governantes, a favor do melhoria,. do aperfel·
çaamento, do desenvolvimento da saúde dos
rebanhos nacionais.

O SR. ATTILIC FOHTAHA:
A indagação e as observações de V. Ex.0
têm tllda procedência. Realmente, é o caso
de se perguntar, porque não exportamos e
porque não combatemos essas eplzootlas que
tanto prejuízo vêm causando· aos ·nossos rebanhos.
A aftosa, principalmente, que estó generalizada nos rebanhos nacionais, causa um
prejuízo de centenas de ·bilhões de cruzeiros,
anualmente. Não seró exagêro afirmar-se
que, possivelmente, meio trilhão de cruzeiros
anuais é o prejuízo que o país suporta com o
aftosa . A brucelose, c.omo bem . dlss.e, o nobre
Senador Aurélio Vianno, é . outra eplzootla
que, além de ser mais perigosa à humanidade
que a aftosa, reduz o desfrute de nossos rebanhos." O combate à brucelose é mais fàcil,
mos a oftosa para ser erradicado depende de
medidos profilótlcas, de organização. ~' porém, controlável .
.Como pecuarlsta, tenho a experiência dos
campos de Palmas, .em Santa Catarina, onde
invernemos bois anualmente - não em gran·
de escalo porque não é nossa especialidade que são slstemàtlcamente imunizados com va·
clno polivalente contra a oftoso. E não temos
tido prejuízo, mas freqüentemente, nas lme·
dicções, multes tropas de bois gordos deixam
de ser abatidos porque, contaminados pela
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de aguardar um ano para novo engorda. ~
o que se verifica não somente no rebanho bo·
vlno como no porcino. O moi tem causado in·
calculévels prejuizos e não raro até o aban·
dono, porque os pccuarlstas multas vêzes sofrem 'prejuizos tamanhos que se sentem desencorajados e ·abandonam a atlvidade.
A falta de liberdade poro exportar a come
tem contrlbuido, também, para o diminuição
dó desfrute de · nossos rebanhos, de vez que,
não raro, se verifica que tropas de bois gor·
dos deixam· de ser abatidos no , tempo certo
porque os frlgoriflcos não podem exportar e
estão sem condições para estocar come con·
gelada. Estamos Iniciando a mês de junho. A
geada diminuiu os ·pastagens e no Centro-Sul
do Pais a sêca também as prejudica. Não se
Iniciou a estocagem de come a ser oferecida
ao consumidor, na, entre-safra, em. boas condições, e de boi:
bOm estado para abate.
Nes$e setor, a· orientação não vem do atual
govêrno, mas de govêmos passados. ~ preciso
ressaltar que o atual govêmo, .que jó tem encarado tantos outros. setares .com objetivldade,
com patriotismo, também procure .encontrar a
solução, para que possamos ver o nome de
nossa Pais incluído, num futuro próximo, entre
os grandes, poises exportadores.

em

'

,.

.

'

vendido pelo Ministério, multas vêzes jó está
Imprestável. Dizem que quantidade Imensa
de arame ,farpado, embarcado paro o Rio
Grande do Sul, agora tem de ser devolvido,
porque lá, geralmente, o pecuarlsta não usa
arame farpado. Seja o que fê r, o arome tem
que voltar, tem de fazer um passeio de volta
para outra região. Pais .multo bem. Não
estou notando, ainda, medidos multo .objeti·
vas, multa •claras. Às vêzes há um Ministro
da Agricultura inteligente, culto, capaz, lnte·
ressado, que deseja trabalhar, mas o Impede
de que assim proceda, de que trabalhe , efi·
cientemente, outro ministério, que não lhe
solta verbas . Sem verbas nada se faz • Nada
se faz sem dinheiro. Temos uma centralização excessiva. O Govêrno atual caracteriza-se
pelo poder centralizador excessivo, num certo
e determinado gênio, num ce~to e determinado cérebro, que opina sôbre tudo e nado se
faz sem o seu "autorize-se". ~ uma critica
construtiva, ·porque acima dos Governos que,
passam, acima dos Chefes de Estado, acima de
nás, que passamos, está o Brasil, o nosso
Pais, os interêsses nacionais. Temo pelo futuro dos nossos filhos, pelas gerações que estão
surgindo, até mesmo pela sorte desta, parque
da manei ra como as coisas se processam, não
sei até que ponto e para onde iremos.

'

O Sr. Au.WIIo Vlanna:
Permite V. Ex.0 mais· um aparte?

O SR. ATTILIO FONTANA:
Com prazer.

O Sr•. Aurélio Vlanna:
~sse é um dos abjetlvos. Mas vamos tratar

do assunta atual; se é passado, passou. Va·
mos construir o futuro, à base do que esta·
mos edificando agora . Vamos para medidas
práticas e .objetivas. O homem que cria tem
de comprar Assunto! para acabar com os cor·
rapatos. Um quilo de Assunto! estó por vinte
mil cruzeiros, quando em abril custava cinco
ou seis mil cruzeiros. Um saco de sal estó
por cêrca de seis mil cruzeiros. Então, V. Ex. 0
verifica que o desânimo está se abatendo sê·
bre o homem do interior. Se nós formos para
o ·arame farpado, vemos que custa treze mil
cruzeiros o rôlo. Um rôlo de arame farpado,

O SR. ATTILIO FONTANA:

Nobre Senador, V. Ex. 0 realmente procura
trazer a debate uma colaboração valiosa. O
próprio Poder Executivo deve meditar, deve
pensar, · · porque existe essa triste situação
atualmente no Brasil. O produtor, o agrlcul·
tor, o pecuarlsta, e uma grande parte da população brasileira recebe pouco pelo seu tra·
bolho, que é pago por . p'reço relativamente
baixa.
O preço dos lnseticldas, do arame farpado,
enfim de quase tudo:·aqullo que o pecuarlsta
necessita adquirir para a sua fazenda, é na ba·
se de uma moeda desvalorizada, de um dólar
de dois mil cruzeiros aproximadamente.
Em contrapartida, o Govêrno deveria per·
mitlr que a produção dos campos, da lavoura,
da pecuária, alcançasse um preço adequado,
correspondente ao que o produtor consome e
paga. No entanto, verificamos que, apesar
das dificuldades· da situação presente, o Go·
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uma taxa .de 30 por cento e cinda declare,
segundo a Portaria que determinou o confisco,
que esta quota de retenção se destina c cmparar· a produção dos campos.

bruscas e sensíveis, ora desestimulando a produção,. ora aniquilando o produtor ou o consumidor que paga preços além de suas posses.

No .entanto, nada melhor para amparar a
produção do que dar ao homem do campo as
condições mínimas indispensáveis, sobretudo
meios de combate às doenças dos animais, à
epizootia .e ainda poder aquisitivo paro o material de consumo forçado. Exportamos, até
agora, quantidade não muito elevada de carne
apesar de terem sido liberadas 60 mil toneladas, do Rio Grande do Sul, e 20 mil dos
Estadas do Centro-Sul; parece que ainda
não se atingiu à tonelagem determinada, mas
estamos exportando , Através da "Fôlhc de
São Paulo", noticiou-se que houve exportação,
na última semana, de carne bovina para a
Itália, para o Alemanha, e não me recordo
se para outros países.

(Com a11entlmento do orodor.J Note V.
Ex:a que a nossa desorientação não é apenas
restrita ao setor pecuário, Hoje, oo entrar no
Senado, recebi um folhetim - talvez outros
Srs, Senadores o tenham recebido - enviado
pela Willys Overland dq Brasil.

A meu ver, com o confisco. da quota de
30%, o Govêrno deveria promover uma campanha de eliminação, ou de contrôle, pelo
menos, das principais eplzootios - · aftosa e
brucelose - como bem o disse o nobre Senador Aurélio Vlonna, o que vem causando
enormes prejuizos ao Pais. ~ preciso, ainda,
que se considere o situação dos produtores de
gêneros alimentícios, inclusive de carne, seja
bovina ou de outros animais de menor parte,
para que possamos obter um melhor desfrute
de nossos rebanhos, poro constatarmos um
acréscimo, em nossa produção agropecuórla e
regular o abastecimento Interno, formando estoques de produtos alimentícios de primeira
necessidade, a fim de evitar as bruscas oscilações que se verificam no época de safra e
da entressafra, o que somente ocorre em poises desorganizados e muito otrosados, Nos
poises adiantados, o curva de oscilação de
preços, na safra e entressafra, é minlmo, e
isto é normal porque o armazenamento, o capital empregado· é coberto com pequeno acréscimo de preço, Mas, em nosso Pais, 'Jamentàvelmente, as oscilações são permanentes,

O Sr. Jo1aphat Marinho:

Por êsse boletim; observa-se que um· automóvel cujo preço total é de oito milhões, trezentos mil e fração, paga de tributo nada menos de dois milhões, setecentos mil e tantos
cruzeiros. A emprêsa salienta que o custo, líquido do automóvel é de menos de cinco milhões, Mas os gravames que se estabelecem
determinem que o seu preço, afinal, para o
consumidor, seja da ord~m de oito milhões e
trezentos mil .

O SR. ATTILIO FONTANA:
Não hó dúvida de que, além do nosso cruzeiro desvalorizado, está esta indústria acrescida de tributos elevadíssimos, como V. Ex. 0
bem o estó reportando, dependendo ainda de
matérias-primas estrangeiras. ~ esta a nossa
situação, A produção de nossa Indústria manufatureirc se 'eleva a preços que' o nosso consumidor, seja êle operário, da classe média ou
o que trabalho nos campos, não tem condições
de adquiri-la. Dai essa recessão, essa diminuição de consumo e o problema do desemprêgo, ~ uma seqüência que atinge uns e
outros selares, gerando uma situação dificil
para o Govêrno que se vê a braços, para rl!solvê-la, mas só o conseguirá corrigindo as distorções, as falhas que não raro estão ao alcance do poder público.

,,

,,
i
'

Por essa razão, Sr. Presidente, nos encorajamos, freqUentemente, a batalhar, a lutar nesta linguagem rude de homem do Interior
- , pois que no regime democrático é esta a
maneira de fazer chegar ao conhecimento do
Govêrno os problemas e sugestões para que a
Pais retorne ao desenvolvimento, ao progresso e ao bem-esta r público, (Muito bom I
Palmas.)

....
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Edmundo Levl - Eugênio Barros Sebastião Archer - Slgefredo Pacheco
- Silvestre Péricles - Hermonn Torres
-José Leite- Jefferson.de AguiarRaul Giuberti - Gilberto Marinho - Filinto Müller - Attrllo Fontano - Mem
de Só.
O SR. PRESIDENTE (Guldo Mondln):
Tendo terminado o prazo poro eventual recebimento de emendas, perante o Mesa, do
Projeto de Resolução n, 0 40, de 1965, que
altera o Regimento Interno, essa proposição
será encaminhado às Comissões de Constituição e Justiço e Diretora.
Nenhuma emenda lhe foi oferecida 'nesse
prazo. (Paula.)
Est6 findo o hora do Expediente.
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 272, de 1965, pelo qual o
Sr. Senador Eugênio . Barros solicito o
transcrição nos· Anais do Senado do discurso proferido no Tribunal Federal de
Recursos pelo Sr. .Ministro Djolma do
Cunho Mello, em homenagem prestada
ao Sr. Marechal Eurico Outro.
O primeiro item do Ordem do Dia se refere
a requerimento que· depende de votação.
Como não hó quorum na sessão de hoje,
vamos transferir o votação para a de amanhã.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Requerimento n. 0 285, de 1965, pelo qual o
Sr. Senador José Ermfrlo solicita a criação de uma Comissão Especial, de sete
membros, para, no prazo de 120 dias,
proceder ao estudo e à coordenação de
medidas tendentes ao contrôle de preços
do exportação das motérlos-prlmas, mi·
nerals e produtos agropecuórios naclonols.
O Sr. Senador Attíllo Fontano é o relator
da matéria, na Comissão de Economia. S. Ex. 0
tem a palavra.

O SR. ATTILIO.FONTANA:
(Para emitir parecer. Sem revi1ão do oraodr.) Sr. Presidente, o nobre Senador José Ermírlo solicita a criação de uma Comissão Especial, de sete membros, para; rio· prazo de
120 dias, proceder ao estudo e à coordenação
de medidas tendentes ao contr61e de preços da
exportação das matérias-primas, minerais e
produtos agropecuórlos nacionais ..
Parece-nos, Sr. Presidente, que o requerimento. deveria ser aprovado, porque sempre é
útil e necessário que se examine, se estude e,
finalmente, se leve ao conhecimento do Poder Executivo eis observações e as lndlcoções
que se justificam no sentido de encontrar os
·
verdadeiras soluções.
No setor pecuório, por exemplo, temo-nos
manifestado, reiteradamente, sôbre a necessidade de. ter em conta o alto custo do produção agropastoril . O Govêrno se desejo, como
todos os desejamos - é lógico - que se desenvolvo êsse setor, precisa encontrar a solução
para êsse problema. Cabe, eritõo, áo Congresso - no caso· o Senado - examinar e encaminhar ao Sr. Presidente da República as
observações e os estudos a que proceder esso
Comissão.
No caso dos minerais, por certo, também,
será útil examinar principalmente a questão
da exportação de minérios.
Ouvimos, há poucos dias, pronunciamentos
de Senadores, nesta Casa, sôbre a· fato de que
estamos t!Xportando a preços Inferiores ao preço Internacional, o que representa uma diminuição na .entrada de divisas, das quais tanto
necessitemos .
Por essas razões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu, como Presidente da Comissão de
Economia, manifesto-me favó'rável ao requerimento em aprêço . !Multo bem ll
O Sr. Pre1idente iGuldo Mondln):
• l'' .

O parecer da Comissão
de Economia é favo.
.11
róvel ao requerimento do Sr. Senador José Ermlrlo, que solicita' a criação da comissão especial já referld;;;;
Em discussão o requerimento.
O Sr. Eurico Rezando:
Sr. Presidente, peço a palavra.

1131O SR. PRESIDENTE (Guida Monclin):
Tem' a palavra o nobre Senador Eurico Re·
zende. ·
, O SR. EURICO REZENDE:
(Sem revi1ão do oroclor.) Sr. Presidente, Srs.
Senadores, como é do bom-tom na tradição
oratória, sejam as minhas primeiras palavras
de reconhecimento ao esplrito público, erigido
e pertinaz do emlriente Senador José Ermí rio,
que, nesta Casa, se tem notabilizado pelo es'tudo extenso e profundo dos grandes temas
nacionais, notadamente os de conteúdo eco·
nômico-financeira.
Tem sido uma constante, no compartamen·
to parlamentar de S. Ex. 0 , trazer para o debate democrático nesta Casa - e creio que
agora também na altiplano presidencial do
PTB - as questões que interessam ao desen·
volvimento do Pais, em todos seus ângulos e
em todos seus setores .
Comprovando, mais uma vez, essa sua orientação sadia e êsses seus aplaudidos propósitos, o ilustre Senador José Ermfrio pretende
a criação de uma comissão especial, composta de sete membros, para, no prazo de cento
e vinte dias, proceder ao estudo e à coordenação de medidas tendentes ao contrâle de preços da exportação de matérias-primas, minerais e produtos agropecuórios nacionais.
Realmente, é assunto da maior relevância
e, nesse setor da atividade governamental, já
se cuida do ·financiamento das exportações,
medida, aliás, defendida nesta Casa, desde o
ano passado, pela autor dêsse requerimento e
só no Govêrno atuai colocada em prática e
em execução .
Mas, Sr. Presidente, há muita gente descrente, neste Senado, a respeito de comissões,
Se prolongarmos a atenção sôbre o Diário do
Congre11o Nacional, Parte 11, encontraremos
uma relação, quase interminável, de comissões
de inquérito. Comissões de inquérito, por
exemplo, que tiveram os suas atividades ini·
clados - ou nõo os tiveram iniciados. ape·
nas a sua criação assinalada - em 1958,
vale dizer, há sete anos, e que estão vivendo à
custa do oxigênio dos prorrogações bienais.
Nenhuma delas oferece o seu resultado, exceto
o relativa à firmo Capua & Capua especloil·

zoda na construção de edifícios que caem, e
cujos autos tiverem a tramitação perturbado
no Govêrno proscrito, e o inquérito, estranhàvelmente, se encontro esquecido em 5ono pro·
fundo - o que corresponde a impunidade
condenável - nas gavetas ou nos arquivos da
Revolução democrática •
As comissões de inquérito, Sr. Presidente,
não vão paro a frente, não oferecem solução,
não adquirem maturidade nos seus traball:las,
isto é, não operam, agem em pura perda de
tempo.
Ainda recentemente, criou-se aqui uma Comissão, a fim de investigar a indústria automobilística . Pode ser que êsse ·órgão especia·
lizado, ou especifico, adquira ar a marcha de
algum veículo veloz e chegue realmente ao
seu destino ..•
Isso com relação às Comissões Parlamentares de Inquérito.
A respeito das Comissões Especiais de Estudos, temos aqui várias organizadas:
- Comissão para Revisão do Projeto que
define e regula a proteção ao direito do ou·
tor, criada ·em virtude do Requerimento n.o
480, aprovado em 20 de janeiro de 1962,
prorrogada até 15 de dezembro de 1964, em
virtude de requerimento do Sr. Senador Menezes Pimental, aprovado em 15 de dezembro
de 1963. Essa, Sr. Presidente, não recebeu
mais prorrogações. Já deve estar caduca, já
não mais merece figurar aqui na relação das
Comissões Especiais.
- Poro estudo da situação da Casa da
Moeda, criada em virtude de requerimento
aprovado em 14 de agôsto de 1963, prorrogada até 14 de março de 1964, e não mais
consta nenhuma prorrogação.
Ingressou, por via de conseqüência, · também, na faixa e no sumidouro da caducidade.
Outra comissão: Para o estudo dos efeitos
do INFLAÇÃO E DA POLITICA TRIBUTÁRIA
E CAMBIAL SOBRE AS EMPR~SAS PRIVADAS.
Criada em virtude do Requerimento n. 0
531-63; do Sr. ,Senador Gouveo Vlei ra, aprovado na sessão de 2 de agôsto de 1963 .
Designada em 8 de agOsto de 1963 .
Prorrogada el'!l virtude da Requerimento n. 0
1.161, de 1963, do Senhor Senador Attíllo
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1963.
Não é feita· nenhuma referência, também,
a outra prorrogação.
Temos mais uma: Pa'ra estudo das· causas que dificultam a PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA e suas repercussões negativas na exportação.
Criada em virtude da Requerimento n. 0
569-63, do Sr. Senador José Ermíria, aprovado na sessão de 20 de agôsta de 1963 .
Designada em 22 de agôsto de 19 63 .
Prorrogada por 1 ano, em virtude do Requerimento n.0 1.197-63, do Senhor Senador
Sigefredo Pacheco, aprovado em 15 de dezembro de 1963.
Não consta nenhuma prorrogação.
Outra: Poro efetuor o levantamento da
PRODUÇÃO MINERAL DO PAIS e. estudar os
meios capazes de possibilitar a sua industrialização.
Criada. em :virtude do ·Requerimento n. 0
665-63, do Sr. Senador José Ermlrio, aprovado na sessão de 18 de desetmbro de 1963.
Designada .em I O de setembro de 1963 .
Prorrogada. em virtude. do Requerimento n. 0
1.159-63, do Sr. Senador Milton Campos,
aprovado na sessão de 1O de dezembro de
1963.
Não se fala mais nesse órgão. ·
Temos mais uma: Para estudar a situação
dos TRANSPORTES MARITIMOS E FERROVIÁRIOS.
.
Criada em virtude do Requerimento n.0
752-63, do Sr. Senador José Ermlrio, aprovado na sessão de 13 de novembro de 1963 •
Designada em 13 de novembro de 1963.
Prorrogada até. 15 de dezembro de 1964,
em virtude do Requerimento número 1.162-63,
do Sr. ·senador Júlio Leite, aprovado em 1O de
dezembro de 1963.
Não há mais nenhum requerimento de convalescença dessa comissão, que está assim em
plena fase de letalidade.
Aqui temos, então, seis Comissões Especiais
que não apresentaram ainda nenhuma conclusão.
O próprio Sr. Senador José Ermírio tem tido
o contrôle oclonárlo dessas Comissões e desejo,
agora, completar a sua biblioteca do "Comls-

sões Especiais de Estudo" com mais uma, isto
é, poro seguir, data venia, o meu exemplo das
outros: Comissões não de estudo, porque só se
estuda acordado, mas Comissões de sono profundo, Comissões dorminhocas, Comissões letárgicas.

O Sr. Jolé Ermlrla:
Permite V. Ex. 0 um aparte?
O SR. EURICO REZENDE:
Com prazer.

O Sr. Jo1é Ermírio:
De fato, o requerimento sumária duas Comissões, que foram inoperantes no Senado,
apesar de criadas para o fim de realizar algo
de útil para o Pais. Entretanto,queria mencionar a V. Ex. 0 a Comissão para estudar a
situação . dos Transportes Marltimos e· Ferroviários. fêz magnifico trabalho, funcionou vários dias, tendo apresentado ao Presidente da
República as normas pelas quais o transporte
no Brasil .devia ser realizado, a fim de nos tirar da angustiosa situação em que nos encontramos. Não é passivei que sôbre os minerais e
prpdutos agropecuárias nacionais o Senado da
República não tenha uma orientação que possibilite . ao Pais o melhor aproveitamento de
suas imensas ·riquezas.

O SR. EURICO REZENDEi
Então, Sr. Presidente, em homenagem à esperançc e aó esbanjamento de ilusões douradas do nobre Senador José Ermlrio, vou votar
a favor da constituiÇão- fazendo votos, embora
no dorso de uni ·pessimismo justificado, para
que essa Comissão realmente cumpra a seu
dever e apresente, cm tempo oportuno, um
traablho válido em obséquio dos fins a que se
destina, objctivos êsses conectados com problema do maior interêsse público, qual seja o estímulo necessário ao· desenvolvimento económico do Pais. ·(Muito bem! Multa bem.)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Continua o discussão.

O SR.

AUR~LIO

VIANNA:

(Som revisão do orador) Sr. Presidente,
adiciono mais algumas palavras às pronunciodas pelo nobre Sencdor Eurico Rezende e de-
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por que essas Comissões falecem antes de nascerem, não entram em otividade, não têm vida
plenà.
Temos aqui mais de vinte Comissões Especiais paro estudo de projetes de emendo à
Constituição. Mais. de vinte Comissões Especiais.

O Senador Eurico Rezende não citou ou·
Iras Comissões de Inquérito e Especiais, que
foram constltufdas e não puderam realizar o
trabalho para que foram designadas. Mas hó
um. motivo para isso. Por exemplo: quase to·
dos . as membros da .Comissão para estudo da
indústria automobll ística no Brasil são membros daquela outra Comissão designada para
estudar a crise açucareira do Nordeste. Esta'
Comissão sôbre a crise açucareira nordestina
equacionar o problema e paraliprincipiou
sou as suas atlvidades. Um dos motivos: descobriu que havia um grupo técnico do Instituto do Açúcar e do Álcool estudando o assunto no Nordeste. Havia uma Comissão de
Inquérito de Deputados estudando o mesmo
problema. lrfamos ouvir os mesmas entidades,
as mesmas pessoas, que Iriam prestar as mesmas Informações, ou semelhantes. Te riamos
que nos deslocar para o Nordeste, visitando
os Estados, principalmente os de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, possivelmente o
da Paraíba· e, no momento em que temos di·
ante de nós Uma pletora de iniciativas governamentais, com · prazo certo para sua discussão e votação, seria quase Impraticável a
nosso salda do 'Capital Federal.

a

Então verificamos que, .dos 66 Senadores,
alguns dos quais por motivos óbvios, por motivos superiores, não podem freqüentar regularmente os trabalhos do Senado, sôbre um
grupo de Senadores é colocado um trabalho
imenso e, que êsse grupo não pode, de maneira alguma, desempenhar-se do missão paro
o qual foi designado.
O Sr. Eurico Rezende:
Permite V. Ex.0 um aparte?

O SR. AURfLIO VIANNA:
Com prazer.

O Sr. Eurico Reztnde:
V. Ex.0 faz referências, como justificativa
da contra-Indicação ...

O SR.

AUR~LIO

VIANNA:

Como explicação.

O Sr. Eurico Rez1nd1:
. . . à pletora de projetes bombeados aqui.
. para o Legislativo pelo. Poder Executivo. Sa·
liente-se que, dentre êsses projetes, hó ·proposições da maior Importância e envergadura.
Outra cl rcunstélncla que a experiência e ob·
servação revelam é que a ma i orla dos senadores só freqüenta Brasflla de têrça a sexta·
.
feira.

O SR. AURIILJO VIANN.A:
Exclusive.

O Sr. Eurico Rezando:
Hó outra circunstância que estó viglndo
êste ano, e que esvazlaró mais ainda o Congresso - são as eleiçães em li Estados da
Federação . Ora, se até aqui ,essas Comlssães
Especiais não têm podido cumprir ou .não têm
cumprido as suas obrigações, êste ano e durante tôda a vigência do Ato Institucional,
então, êsse negativismo se notaró mais ainda.

O SR• .AURUJO VI.ANN.A:
Nobre Senador, o cansaço já se apossa dos
funcionários e dos Congressistas que trabalham e que levam ·a sério as suas obrigações.
~ a exaustão! Há médicos que têm aconselhado a alguns dêles a se deterem um pouco, sob
peno de possivelmente serem vítimas do gran-'
de inimigo, particularmente dos Intelectuais:
o enfarte.
Criamos organismos que não podem desenvolver-se. Hó necessidade dessas Comissões?
Não contesto. Podem os senadores dar andamento a êsses trabalhos, o todos êles? Impossível! Trabalhássemos vinte e quatro horas
todos os dias do mês, todos os dias do ano,
tivéssemos uma resistência excepcional, e ainda .assim nõo darfa,;,os conta de todos êsses
trabalhos.
Jó temos lido trabalhos, e~tudos datllogra·
fados cujos erros constituem verdadeiro assas·
s!nlo à Hngua pótrlo: erros de concordâncio,

I
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nomes, erros em todos ·os sentidos, pela exaustão, pelo cansaço, multas vêzes de quem ela·
boro o trabalho, e multas vêzes de quem os
datllografa.
Hó bem pouco tempo, 'eu havia assinado
um ponto com certo personagem do Senado.
Depois, tomei conhecimento de alguma coisa
sôbre a saúde, s6bre a exaustão, sôbre os tra·
bolhes dêsse personagem, e parei.
Oro, esta Comissão é importante, é Impor·
tantfssima. Mas, não acredito," não acredito
nela • Primel'ro, seria constitufda pràtlcamen·
te dos mesmos elementos que compõem ou·
tras. O seu próprio ·autor, homem. de múltl·
pias otlvldades, jó hoje não pode parar multo
no Senado, em virtude das funções que êle
exerce no seu Partido. E, sendo um Partido
que tem uma boa representação, êle pode sair
vez por outra •

O Sr. Eurico Rezende:
Em fase de campanha eleitoral, nos Estados.

ô SR. AURILIO VIANNA:.
EXotamente. Em fase de campanha eleito·
rol. Nós dos pequenos partidos, nem mesmo
poderlamos sair se quiséssemos, porque então
a ·representação portidórla desapareceria, a
voz do partido não se farl.:~ ouvir e nós seria·
mos até condenados, em . última Instância,
pelos nossos próprios correligionórios, porque
traindo o mandato popular, porque não deba·
tendo os grandes temas.
·
Imagine V. Ex. 0 , Sr. Presidente, V. Ex. 0
que pertence a um pequeno partido, como eu
"7"" quantitativamente falando, é o nosso con·
fôrto - Imagine V. Ex.a saindo agora do Se·
nodo, .quando estó em jôgo a sobrevivência
do seu como do meu pgrtido, do nosso par·
tido, quando vamos votar a lei das inel~gibi·
lidades, o Código Eleitoral, brevemente
Es·
tatuto dos Partidos, o L.el. da. Elctrobrós,. trons·
formações que requerem a nossa presença pt
Doutro maneira tralrlomos o nosso partido e o
voto do povo que em nós confiou .

o

Falo de cótedro c de r.abcça erguida. Fiz
uma propogandq no Guanabara, doutrlnórla,
à base de uma filosofia politico, de compro·
misses em tôrno de ideologia. Gostaria multo

de passar toda fim-de-semana na Guanabara
- seria também um descanso - vendo os
belezas da natureza guanaborina, banhando·
me em Copacabana, freqüentanda teatros,
como faz, vez por outra, o Sr. Presidente da
Repúblico, como uma espécie de higiene men·
tal, ou então para ocupar tempo, em contactas assim direto com artistas, com o povo,
com os sindicatos. Mas não tenho podido fazê-lo, Infelizmente.
Em sfntese: é diffcil votar-se contra o que
pleiteia o Senador José Ermfrlo, porque o que
êle pleiteia é justo, fruto do seu grande ln·
terêsse em equacionar um problema que nos
vem desafiando, hó longos anos. Mas eu não
acredito no sucesso daquela Comissão, porque
mal sucedida vêm sendo quase t6das elas.
Não temos, quantitativamente, possibilidade
de uma divisão mais racional dos nossos trabalhos.
nosso corpo de assess6res ainda é
pequeno, é reduzido e, vez por outra, desfal·
cado. Parece que só hó um setor aqui que
não vem senda desfalcado: é o setor da Taquigrafia.
Mos a gente procura, muitos vêzes, um
elemento paro nos ajudar e êsse elemento, o
Assessor - estou falando em tese - , jó tem
tanto trabalho s6bre os ombros que nós não
sabemos como êle poderia cumprir novas obrigações, E hó alguns outros q1Je desapareceram. Hó bons funclonórlos que não estão aqui,
ótlmos, que aqui não se encontram.
Há outro setor, também, permanente, mos
é pràticamente um setor que absorve poucos
que mata, que destrói '
elementos, é .•.1m. setor
.
pelo própriCI moncira como foi organizado.
Nõo há prcp~icm;;nte equipe e, então, nesse
s~tor, o ·rnor:e é certa, o c.lepauperamento li
certo, a ;tragécllo é um f.:~to daquele ou daquele& .que oli trabalham. Não sei nem qual
é a v!da dessas pessoas. Fofo assim melo
r.~1ugmàtlcomente; ,em espécies de eclipses plenamente · entendfv.els. São os ocultos, por
zeugma, mas sobe~os o que estamos a dizer.·
Falo cqul, particularmente hoje, sem qualquer
paixão, com um· respeito multo grande, aborc!ondo liste assunto, porque veja criaturas que
se vêm sacrificando ano a ano, vegetando
muito mais do ,;que vivendo, porque sozinhas,
talv~z por culpo· sua, absorvendo tudo e se

o

- 1135estão destruindo lentamente, pessoas de gran·
de valor.
Mas então, Sr. Presidente, é mais uma Co·
missão que vamos constituir. O que digo ago·
ra é o. seguinte: enquanto permanecer esta
situação não me convidem para presidir essas
Comissões, nem para ser relator de qualquer
delas. Não aceito essas lnCLimbênclas. Convoca-se Antllnlo - Antônio está ocupada na
Comissão de Finanças ou na Comissão de
Constituição e Justiça ou noutra Comissão de
Inquérito ou noutra Comissão Especial ou
numa Comissão para estudo de uma emenda
à Constituição, e o mesmo acontece com Pe·
dro, Manuel, Francisco, Pedro e Paulo.
Convoca-se um Taqufgrafo para uma Co·
missão: mas o taqufgrafo estó exausto. E to·
dos sabem o fim dos taqufgrafos que não têm
contr61e, cuja atlvldade Ignoramos comple·
temente, quando dirigimos certas e determina·
das organizações. ~ um perigo exigir-se de
um taquígrafo excesso de trabalho. t um pe·
rigo para êles! Eu não os estou assombrando,
porque êles sabem disso. Estou diante de profissionais, de Intelectuais, que sabem bem a
que periga me refiro.
Então, estamos nesse afã de resolver tudo.
O Executiva quer seguir as pegadas do Presidente Juscelino: fazer, não como em cln·
qi.ienta anos mas fazer em um ai1o, cem. Em
conseqüência, não se fax nem um e nem cem!
H6 projetas que chegam ao Congresso Na·
clonai mal elaborados, mal feitos, com senões.
Agora mesmo, sôbre a ELETROBRAS, o
Chefe da Casa Civil da Presidência da República enviou uma comunicação solicitando que
se fizesse no projeto, numa hora em que o
estóvamas discutindo, alteração substancial.
Hó quem diga, quem afirme, qu11 há projetas, anteprojetos e mensagens q\Je têm sido
devolvidos pela Mesa óu pelos 6rgõcs técnicos
da Câmara das Deputado~, antas da sua tra·
mltação, para que ~ejam rec.;:tudado,s. Eu
vou apurar bem. Fizeram-me essa afirmativo,
mos ainda não pude verificor · exatomente.
Mas o farei, apurando se hcí mensagem, cn·
vianda proposições elaborado~ noutros Gover·

nos, mas cuja filosofia - e ai está a questão - não é aceita pela Govêmo atual. Vou
verificar, porque seró interessante se isso vem
acontecendo.
· E exige-se, do Congresso Nacional, uma votação a toque-de-caixa . Sei que multas proposições não eram apreciadas, . talvez por
conveniência eram retardadas e, então, or·
qulvadas. Recebi, para relatar, um projeto
lnteressantisslmo: umó mensagem . do Exe·
cutlvo à Câmara dos Deputados, não ·sei berrí
ao certo, mas vau provocar a Mesa do Se·
nado sõbre êste assunto. Há um prazo dentro
do qual Câmara e Senado têm de pronunciar·
se sõbre mensagem do Executivo. A verdade,
porém, é que não temos o mesmo tempo, da
Climora para examinar tais mensagens, para
verificar êsses assuntos.
Chegou-me por exemplo, um projeto para
relatar, em regime de urgência - está escri·
ta; prazo fatal - 30 de maio; estamos no
dia 31; então, sóbado e domingo constltuiram
o prazo fatal; domingo, dia 30, foi ontem; eu
teria dois dias para estudar um projeto impor·
tante - e que não flisse - que se originou
no Poder Executivo . Mos êsse projeto passou
uma porção de dias na Câmara dos Senhores
Deputados!
~ste requerimento, pelo menos, ensejou a
possibilidade de nos pronunciarmos ac:êrca de
um assunto Importantíssimo, qual seja o qÚe
diz do elaboração .legislativa. Leis bem feitas,
bem elaboradas, para serem executadas. E
não podemos elaborar boas leis, grandes leis,
do maneira como nós estall')os procedendo~
Exetutivo e Legislativo. Inclusive nós, legls·
ladores, passamos a sofrer as criticas dos par•
tes Interessadas, particularmente do povo, e,
corno seu representante, temos que estudá-los.
Estudar os projetas, as proposições, estudá-los
com afinco, com dedicação. Cada palavra moi
empregado pode prejudicar o povo; cada lei
mel elaborado pode atrasar o progresso e o
desenvolvimento do Pais; cada frase mal posta
pode p1·ejudicar uma classe, principalmente a
classe monos protegida, menos garantida, que
é o classe obreira, que é a classe assalariada.
Sr. Presidente, dei o meu recado. Há muito
tempo que eu venho procurando oportunidade
paro di:er Ólgumas verdades. E vou continuar
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esta anólise, vou procurar descerrar o véu para
que vejamos certa verdade, que tem sido
apresentada parcialmente.
Agora, o que eu não d.esejo é fazer parte
dessas Comi.ssõcs, como Presidente ou Relator,
a não ser quando tenhamos. ordenada preces·
so de trabalho legislativo, de elaboração le·
glslatlva,
Ora, quase não se tem mais tempo de se
hir, de se estudar, de se abrir um livro!
A exaustão é 'tamanha que ansiamos pelo
&óbada, paro a fuga, numa higiene mental ne·
cessórla. Diga-o o Sr. Senador Guida Mondln
que, na sua arte; não na politica, naquela
outra arte de Da Vinci e Rafael, em se 'subli·
mando, retempera as suas fôrças para· conti·
nuação dos seus trabalhos nesta Casa. Pena
é que não tenhamos um quadro pintada e
ofertada por êle. 'Mas é o seu descanso mental, a sua higiene mental. Outros a fazem nas
areias deliciosas de, Guara pari ou: de Copacabana, Hó uma fuga desesperada, Não sei
quem vai perecer primeiro: se êste Executivo
ou se êste Legislativo , Sem uma bala,

o

Assim, Sr. Presidente, tentei discutir
Re·
querimento n.O 285, do nobre ·Senador José
Ermlrlo, que solicita 'a criação de uma Comis·
são Especial de sete. membros, para, rio prazo
de 120 dias, proceder ao estudo e à coordena~
ção de medidos tendentes ao contrôle de preços d~ exportação, das matérias-primas,, minerais e produtos agropecuórlos nacionais,.
E ainda se diga que os Senadores não que·
.
·'
rem colaboro r,
Era só, Sr. Presidente.· (Multo bem/)
O SR. PRESIDENTE CGuido Mondlnl:
Continua em discussão o requerimento.
(Pauaa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a polavra, da·
rei a discussão como encerrada. CPauaa.)
Estó encerrada.
Fica adiada a votação para a próxima sessão, por Inexistência de quorum.

Item 3:
Continuação da discusséo, em turno únl·
co, do Projeto de Lei da Cêmara n.0 31,
· de 1965 (n, 0 641-A/65, na Casa de orl·
gemi, de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que considera morto, em de. fesa da ordem, das instituições e do regime, o Major-Aviador Rubens Florentl·
no Vaz (projeto incluldo na Ordem do
Dia em virtude do disposto no art. 171,
n. 0 III, do Regimento Interno), tendo Pareceres favoróvels das Comissões: de Projetes do Executivo (n. 0 648, de 1965);
de Finanças Coral, proferido na sessão de
28 do mês em curso) .
Em dlscu:osão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra, da·
rei a discussão. como encerrada. (Pouaa,)
Estó encerrada .
Por falta . de número, não poderó processar·
se a votação, que fica adiada para a próxima
sessão.
Estó esgotada a. matéria da Ordem do Ola
Hó oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Eurico Rezende. (Pauaa,)
Não estó presente.

O SR. PRESIDENTE IGuldo Mondin):
Hoje, às 21 horas e 30 minutos, as duas
Casas do Congresso Nacional se reunirão, em
sessão coníúnta, para a discussão e votação
do Projeto de Lei n. 0 5, de 1965 IC.N.>, de
Iniciativa do Sr. Presidente da República, que
modifica· as Leis n.o• 2.308, de 31 de agôsto
de 1954, 2.944, de 8 de novembro de 1956,
4.156, de .28 de novembr.a:.~e 1962 e 4.364,
de 22 de junho de ,:1:9.64, '.que dispõem sôbre
o Fundo Federál de Eletrlflcaçõo e sôbre a
distribuiÇão e apliê~Çã~' do lmpôsto Único sô·
bre Energia. Elétr.ica; dó outras providências.

e

Amanhã, às 9 horas, nova sessão conjunta
se realizaró · para a discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Emenda à Constituição
n. 0 3, de 1965::CC. N, ), que acrescento paró·
grafo ao art. 140 e modifica a redação do
art. 124, n. 0 IX, .. do Constituição Federal.
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ror a sessão designando para a próxima a se·
gulnte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento
n, 273, de 1965, pelo qual o Sr. Senador
Eugênio Barros solicita a transcrição nos Anais
do Senado do discurso proferido no Tribunal
Federal de Recursos pelo Sr. Ministro Ojalma
da Cunha Mello, em homenagem prestada ao
Sr. Marechal Eurico Outra.

disposto no ort. 171, n.0 III, do Regimento
Interno), tendo
PARECERES FAVORÁVEIS das Comissões
- de Pro)etoa da Executiva (n.0 648, de
1965);

de Flnansa• (oral, proferido na sessão
de 28 do mês em curso). ·

0

2
Votação, em turno único, do Requerimento
n, 285, de 1965, pelo qual o Sr. Senador José
Ermlrio solicita a criação de uma Comissão
Especial, de sete membros, para, no prazo de
120 dias, proceder ao estudo e à coordenação
de medidas tendentes ao contrôle de preços da
exportação das matérias-primas e produtos
agropecuórlos nacionais.
0

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 31, de 1965 (n. 0 641-A!65,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Pre·
sidente da República, que considera morto em
defesa da ordem, das instituições e do regime
o Major-Aviador Rubens Florentino Vaz (projeto lnclufdo na Ordem do Dia em virtude do

Discussão, em turno único, do :Parecer n. 0 .
565, de 1965, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Resolução n.0 84,
d!l 1964, que suspende a execução do art. 3. 0 ,
da Lei n.O 3.371, de 23 de janeiro de 1959,
do Estado de Pernambuco (parecer pelo arquivamento, em virtude de embargos de divergência ainda pendentes de julgamento do Supremo Tribunal Federall.

5
Discussão, em turno único, do Parecer n. 0
566, de 1965 da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Resolução n. 0 96,
de 1964, que suspende a execução da Lei n.0
8, de 12-2-59, do Estado do Paranó, declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (parecer pelo arquivamento, em virtude
de jó haver sido suspensa a execução da fel
citada, pela Resolução n. 0 43, de 1962, do
Senado Federal).
Estó encerrado a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

